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ГОДИНА XXVII
БРОЈ 1

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

ВРАЊЕ
Понедељак,27.јануар.2020.године.

Број -1- Страна-1

Излази по потреби.
Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин.
Цена овог броја 150,00 динара
Рок за рекламацију 10 дана

ВРАЊЕ
Скупштина града Врања, дана 27.12.2019 године.
1.
На основу чл. 99 и 100. Закона о планирању и
изградњи („ Службени гласник РС“, бр.72/2009,
81/2009-испр.,
64/2010-одлука
УС,
24/2011,
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/18),
чл.13. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној
својини града Врања („Сл. гласник града Врања“,
бр. 44/16) чл. 32. став 1. тачка 22) и 24) Статута
града Врања („ Сл.гласник града Врања“, бр. 37/18
Скупштина
града
на
седници
одржаној
27.12.2019.године доноси
ПРОГРАМ
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ВРАЊА ЗА 2020.
ГОДИНУ
I
Програм отуђења грађевинског земљишта у
јавној својини града Врања за 2020. годину (у даљем
тексту: Програм) садржи текстуални део и прилог
локација са ознакама локација и бројевима
катастарских парцела, за које се на основу планске
документације и условима садржаним у закону,
пратећим подзаконским актима и Одлуци о
грађевинском земљишту у јавној својини града
Врања (у даљем тексту: Одлука), може вршити
отуђење из јавне својине града Врања.

II
Грађевинско земљиште у јавној својини
града Врања се отуђује из јавне својине, полазећи од
тржишне вредности непокретности, која се утврђује
на основу извештаја Пореске управе Министарства
финансија или вештачењем преко судског вештака.
Грађевинско земљиште се може отуђити из
јавне својине у поступку јавног надметања, односно
прикупљања писмених понуда, путем јавног
оглашавања, у складу са законом, пратећим
подзаконским актима и Одлуком.
Изузетно од одредбе става 2. овог члана,
грађевинско земљиште се може отуђити из јавне
својине непосредном погодбом, у случајевима, на
начин и по поступку утврђеним законом, пратећим
подзаконским актима и Одлуком.
III
Грађевинско земљиште се може отуђити из
јавне својине са парцела на локацијама утврђеним
овим Програмом и то:
§ Локација бр. 1 (12 грађевинских парцела) - у
улици Иве Андрића;
§ Локација бр. 2 ( 22 грађевинске парцеле) – у
улици Будислава Шошкића;
§ Локација бр. 3 ( 1 катастарска парцела ) – у
привредно-радној зони Бунушевац;
§ Локација бр. 4 ( 3 катастарске парцеле ) – у
Врањској Бањи;

2-Страна -Број -1- „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“
IV
Ι. Локација бр. 1 (12 грађевинских парцела)
- у улици Иве Андрића.
намена – становање малих густина – (изградњa
двојних стамбених објеката), на основу услова
предвиђених у Плану Генералне регулације зоне 2 у
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Врању (Сл. Гласник града Врања бр.33/2011) и
Урбанистичком пројекту потеза између улица Иве
Андића, Предрага Девеџића, Будислава Шошкића и
Чегарске, по степену комуналне опремљености
налази се на граници друге и треће зоне.

На предметној локацији, предмет овог програма су следеће парцеле:
Р.
Бр.

Катастарс Површина
ка парцела m²

1.
2.
3.
4.

8676/9
8676/10
8660/8
8660/9

289
307
289
307

у Катастарска
општина
КО Врање 1
КО Врање 1
КО Врање 1
КО Врање 1

Намена земљишта
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште

Врста
права
Обим удела
Својина1/1
Својина 1/1
Својина 1/1
Својина 1/1

Б. Намена – становање малих густина – (изградња индивидуалних стамбених објеката), на основу услова
предвиђеним у Плану Генералне регулације зоне 2 у Врању (Сл. Гласник града Врања бр.33/2011) и
Урбанистичком пројекту потеза између улица Иве Андића, Предрага Девеџића, Будислава Шошкића и
Чегарске, по степену комуналне опремљености налази се на граници друге и треће зоне.
Р.б
р.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Катастарска
парцела
8661/1
8658/4
8658/2
8658/5
8658/6
8651/1
8648/5
8655/2

Површи
на у m²
554
384
370
429
365
511
348
327

Катастарска
општина
КО Врање 1
КО Врање 1
КО Врање 1
КО Врање 1
КО Врање 1
КО Врање 1
КО Врање 1
КО Врање 1

Намена земљишта
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште

Врста права
Обим удела
Својина 1/1
Својина 1/1
Својина 1/1
Својина 1/1
Својина 1/1
Својина 1/1
Својина 1/1
Својина 1/1

ΙΙ Локација бр.2 (22. грађевинске парцеле) – у улици Будислава Шошкића.
Намена – становање средњих густина – изградња индивидуалних једнопородичних стамбених објеката,
вишепородичних објеката и компатибилних садржаја који иду уз становање, објеката намењених за
становање, на основу услова предвиђених у Плану Генералне регулације зоне 2 у Врању (Сл. Гласник града
Врања бр.33/2011), по степену комуналне опремљености налази се у трећој зони.
На предметној локацији, предмет овог програма су следеће парцеле:
Р.б
р
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Кат.парцела
12902
12903
12904
12905
12906
12907
12909
12910
12911

Површин
а у m²
450
420
420
420
420
495
713
608
384

Катастарска
општина
КО Врање 1
КО Врање 1
КО Врање 1
КО Врање 1
КО Врање 1
КО Врање 1
КО Врање 1
КО Врање 1
КО Врање 1

Намена земљишта
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште

Врста права
Обим удела
Својина 1/1
Својина 1/1
Својина 1/1
Својина 1/1
Својина 1/1
Својина 1/1
Својина 1/1
Својина 1/1
Својина 1/1
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

12915
12916
12920
12921
12924
12925
12926
12927
12912
12914
12917
12919
12922

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

387
392
398
404
370
374
379
382
394
395
396
397
398

КО Врање 1
КО Врање 1
КО Врање 1
КО Врање 1
КО Врање 1
КО Врање 1
КО Врање 1
КО Врање 1
КО Врање 1
КО Врање 1
КО Врање 1
КО Врање 1
КО Врање 1

Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште

Број -1- Страна-3
Својина 1/1
Својина 1/1
Својина 1/1
Својина 1/1
Својина 1/1
Својина 1/1
Својина 1/1
Својина 1/1
Својина 1/1
Својина 1/1
Својина 1/1
Својина 1/1
Својина 1/1

III локација бр.3 (1 грађевинскa парцелa) – у привредно радној зони Бунушевац
Намена - привредно радна зона - изградња производних и индустријских објеката, на основу услова
предвиђеним у Плану детаљне регулације привредно радне зоне Бунушевац у Врању („Сл.гласник града
Врања“ бр.4/2013 и 6/2013), по степену комуналне опремљености налази се у четвртој зони.
Р.б
р.
1.

Катастарска
парцела
624/7

Површина
у m2
33027

Катастарска
општина
КО Бунушевац

Намена земљишта
Грађевинско земљиште

Врста права
Обим удела
Својина 1/1

IV локацијa бр.4 (3 грађевинскe парцелe) у ул. Краља Петра Правог Ослободиоца у Врањској Бањи
Намена – пословно услужни садржаји – пословање, трговина, угоститељство и услуге, туризам и остали
компатибилни садржаји,на основу услова предвиђеним у Плану генералне регулације Врањска Бања ( „ Сл. Гласник
града Врања“ бр. 14/2013 и 24/2018) на потезу улице Краља Петра Првог Ослободиоца, по степену комуналне
опремљености налази се у трећој зони.

Р.бр
1.
2.
3.

Катастрска
працела
2743/1
2743/4
2743/6

Површина
у m2
63.692
14.960
2.348

Катстарска
општина
КО Вр. Бања
КО Вр. Бања
КО Вр. Бања

V
Начин отуђења и ближи услови за изградњу
објеката биће дефинисани текстом Јавног огласа у
складу са Одлуком о грађевинском земљишту у
јавној својини града Врања („Службени гласник
града Врања“ бр. 44/2016) и важећим планским
актима.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 27.12.2019.
године, број: 463-201/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.

Намена земљшита
Грађевинско земљиште
Грађевинско земљиште
Грађевинск земљишоте

Врста права
Обим удела
Својина 1/1
Својина 1/1
Својина 1/1

Скупштина града Врања, дана 24.01.2020 године.
2.
На основу чл. 48.ст.1, 5 и 6. и чл. 49. ст.1.
Закона о локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/07, 34/10 – одлука УС
и 54/11) и чл.12,13,14,15 и 18. Пословника
Скупштине града Врања („Службени гласник града
Врања“, број 5/19), Скупштина града Врања, на
седници одржаној 24.01.2020.године, донела је
О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРАЊА

4-Страна -Број -1- „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“
I
Потврђује се додељени мандат одборнику –
Драгану Ђорђевићу, економисти у индустрији из с.
Бресница, првом следећем кандидату са Изборне
листе „ЗАЈЕДНО ЗА ВРАЊЕ“ – Социјалистичка
партија Србије – Ивица Дачић.
II
Мандат одборника почиње да тече даном
потврђивања мандата одборника.
III
Мандат новог одборника траје до истека
мандата одборника коме је престао мандат.
IV
Одлуку објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
Образложење
Одредбама чл. 48.ст. 1, 5. и 6. и чл. 56. Закона
о локалним изборима и чл. 12,13,14,15 и 18.
Пословника Скупштине града Врања, прописано је
да када одборнику престане мандат пре истека
времена на које је изабран, мандат се додељује
првом следећем кандидату на изборној листи коме
није додељен мандат, а када одборнику који је
изабран са коалиционе изборне листе престане
мандат пре истека времена на које је изабран,
мандат се додељује првом следећем кандидату на
изборној листи коме није додељен мандат. 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.
Од кандидата се пре потврђивања мандата
прибавља писана сагласност да прихвата мандат.
У складу са поменутом регулативом, а на
основу поднетог извештаја Изборне комисије Града
Врања, Верификациони одбор је утврдио да је
издато уверење за одборника, кандидату са Изборне
листе„ЗАЈЕДНО ЗА ВРАЊЕ“ – Социјалистичка
партија Србије – Ивица Дачић у сагласности са
извештајем Градске изборне комисије, те је и
одлучила као у диспозитиву Одлуке.
Поука о правном средству: Против Одлуке
може се изјавити жалба Управном суду Београд-
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Одељењу у Нишу у року од 48 часова од дана
доношења ове одлуке.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 24.01.2020.
године, број: 02-7/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
3.
На основу члана 46.став 1.тач. 1), став 2. и 4,
члана 47. и члана 49. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник републике Србије“, број
129/07, 34/10- Одлука УС и 54/11) и члана 161.став
1. Пословника Скупштине Града Врања („Службени
гласник Града Врања“, број 2/19), Скупштина Града
Врања, на седници одржаној 24.01.2020.године,
донела је
О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
У СКУПШТИНИ ГРАДА ВРАЊА
I
СЛАЂАНИ ДИМЧИЋ, професору разредне
наставе из Врања, ул. Ла Мартинова 11, престаје
мандат одборника у Скупштини Града Врања, пре
истека времена на које је изабрана, подношењем
оставке у форми оверене писане изјаве.
II
Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.
Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке
садржан је у одредбама члана 46.став 1.тач. 1), став
2. и 4, члана 47. и члана 49. Закона о локалним
изборима („Службени гласник републике Србије“,
број 129/07, 34/10- Одлука УС и 54/11) и члана
161.став 1. Пословника Скупштине Града Врања
(„Службени гласник Града Врања“, број 2/19).
Одредбама члана 46.став 1.тач. 1), став 2. и 4,
члана 47. и члана 49. Закона о локалним изборима,
прописано је да одборнику престаје мандат пре
истека времена на које је изабран, подношењем
оставке. Одборник може поднети оставку усмено на
седници скупштине јединице локалне самоуправе, а
између две седнице подноси је у форми оверене
писане изјаве. О оставци коју је одборник поднео
између две седнице, скупштина је дужна да одлучи
на првој наредној седници. Одборник лично
подноси оставку, овереног код органа надлежног за
оверу потписа, председнику скупштине јединице
локалне самоуправе, у року од три дана од дана
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овере. Председник скупштине јединице локалне
самоуправе је дужан да поднету оставку стави на
дневни ред скупштине на првој наредној седници,
са предлогом да то буде прва тачка дневног реда.
Одредбом члана 161.став 1. Пословника
Скупштине Града Врања, прописано је да
одборнику престаје мандат пре истека времена на
који је изабран,између осталог, и на лични захтевподношењем оставке.
Поступајући по поднетој писаној оставци
одборнице Слађане Димчић, професора разредне
наставе из Врања, утврђено је да је иста поднета у
прописаној форми и на прописан начин , чиме су
испуњени законски услови за престанак мандата
одборника у Скупштини Града Врања, те је и
одлучено као у диспозитиву ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
ове одлуке може се поднети жалба Управном суду
Београд у року од 48 часова од дана доношења
Одлуке.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 24.01.2020.
године, број: 02-8/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
4.
На основу чл. 16,17,18, 19,20 и 21.Одлуке о
јавним признањима града Врања („Сл.гласник града
Врања“, бр. 23/11 –пречишћен текст и 25/14, 18/18
и 11/19), Скупштина града Врања, на предлог
Комисије
за
мандатно-имунитетска
и
и
административна питања и избор и именовања
Скупштине града Врања, на седници одржаној дана
24.01.2020.год. , донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ЗА ДАН
ГРАДА -31. ЈАНУАР,
ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ВРАЊА 1878.ГОДИНЕ
I
„Специјално јавно призање 31.јануар“,
додељује се Александру Вучићу, председнику
Републике Србије, за допринос развоју и
унапређењу
уметничког стваралаштва, од
значаја за афирмацију града Врања, у виду
дипломе са новчаним износом од 100.000,00
динара.
Александар Вучић, председник Републике
Србије, рођен је 5. марта 1970.год. у Београду.
Завршио је основну школу „Бранко Радичевић“ у
Новом Београду, Гимназију у Земуну а дипломирао
на Правном факултету у Београду, као један од
најбољих студената у генерацији. Био је стипедиста
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Фондације
за
развој
научног
подмлатка.
Усавршавао је енглески језик у Великој Британији,
у Брајтону. Радио је као новинар на „Каналу С“, на
Палама - 1992 и 1993.год., где је припремао и водио
вести на енглеском језику, блок из света, репортаже
и интервјуе. 1993.год постао је члан Српске
радикалне странке а убрзо након тога и посланик у
Народној Скупштини Републике Србије. Две године
касније изабран је за генералног секретара СРС.Био
је такође и директор Спортско-пословног центра
„Пинки“. Тренирао је кошарку, играо фудбал, био је
пионирски првак Београда у шаху.Био је заменик
председника посланичке групе Српске радикалне
странке, члан Административног одбора и Одбора
за уставна питања, заменик председника Одбора за
Косово и Метохију и Одбора за културу и
информисање. Након напуштања Српске радикалне
странке 2008.год., основао је Српску напредну
странку чији је председник од 2012.год.
У периоду од 2012-2014.год. био је
потпредседник владе, а у два мандата и то у
периоду од 2014-2016.год. и од 2016-2017.год.
премијер Србије. Такође од 1998-2000.год. био је
министар за информисање, а од 2012-2013.год. и
министар одбране. 2017.год изабран је за
председника Р.Србије.
Посебан допринос развоју и афирмацији
Града Врања, Александар Вучић пружио је
несебичним залагањем и подршком у раеализацији
многих капиталних пројеката од значаја за град
Врање, а пре свега реконструкцији и опремању
зграде Позоришта „Бора Станковић“ у Врању,
културно – историјског симбола града, која је
захваљујући
његовом
доприносу
потпуно
реконстуисана и данас опремљена најсавременијом
опремом. На овај начин, граду су омогућени
елементарни услови за развој културно-уметничког
стваралаштва, имајући у виду да је град годинама
уназад, почев од 2012.год., када је зграда
Позоришта била потпуно уништена у пожару, био
ускраћен за културни живот. Поред тога, неизмерно
се залагао и пружао подршку у циљу реазлизације и
многих других капиталних пројеката као што су:
завршетак радова и отварање Хирушког блока у
Здравственом центру у Врању, објекта који се
уназад више година градио а који је данас
захваљујући њему део модерног здравственог
центра, што је омогућило грађанима Врања, виши
и бољи квалитет пружања здравствених услуга,
затим инфраструктурно уређење Слободне зоне у
Врању, све у циљу привлачења страних
инвестиција, па тиме и стварању услова за бољи
животни стандард наших суграђана. Али такође, без
његове подршке не би се почело са раализацијом и
многих других пројеката као што су: изградња
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постројења за третман отпадних вода, проширење
депоније Метерис, изградња станова за припаднике
Војске и осталих служби безбедности, изградња
вртића у Рашкој, изгрдња Обилазнице до Слободне
зоне, изградња Регионалног центра за ванредне
ситуације,
реконструкција
Градског
парка,
реконструкција једне од најважнијих улица у граду,
улица Бора Станковић, изградња Коридора 10, на
коме се Врање налази, што је омогућило долазак
нових инвеститора у наш град - Геокса, Дитре
Италиа, Кентаура, Бритиш Американ Тобака и
многих др., чиме је омогућено и отварање нових
радних места.
Имајући у виду велики допринос и
залагање
председника
Републике
Србије,
Александра Вучића, за реконструкцију и обнову
зграде Позоришта „Бора Станковић“ у Врању, и
тиме стварању услова за развој и унапређење
културног и уметничког стваралаштва, Скупштина
града Врања, додељују Александру Вучићу,
„Специјално јавно признање 31. Јануар“ .
II
„Јавно признање 31. Јануар“, у виду
дипломе, додељује се следећим правним лицима
и то:
1.
Хуманитарном удружењу „КОЦЕ
ЗАУВЕК“ из Врања, за изузетан допринос
унапређењу здравствене заштите.
Хуманитарно удружење „КОЦЕ ЗАУВЕК“,
основано је у Врању 11.маја 2017.год., са циљем
сећања на име и лик Немање Коцића Коцета,
матуранта средње Медицинске школе у Врању, који
је прерано преминуо. Удружење се бави друштвенохуманитарним радом, пре свега организовањем
акција добровољног давања крви, али је
учествовало и у многих другим акцијама као што су
садња дрвених садница, прикупљање новца у
хумане сврхе и тд. У акцијама које су до сада
извели прикупљено је 3000 јединица крви за
потребе Службе за трансфузију крви ЗЦ Врање,
Завода за трансфузију крви Ниш и Трансфузију
Војно медицинске академије из Београда. Ово
Удружење се одазивало више пута и на хитне
позиве наших грађана за потребе давања крви за
чланове њихових породица. Удружење тренутно
броји 550 чланова, међу којима су чланови
породице Коцић, ученици и професори Медицинске
школе, припадници полиције и Војске Србије,
запослени у јавним установама, предузећима и
колективима из Врања и Пчињског округа.
Захваљујући њиховим активностима Удружење је
допринело да се окупља велики број верника у
цркви Успење пресвете Богородице, као и мештана
МЗ Собина. 2014.год. учествовали су у акцији
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садње стотинак садница у дворишту Медицинске
школе „др Изабел Емсли Хатон“ у Врању, а
2015.год. и у акцији изградње летњиковца и чесме у
дворишту ове школе, на који начин су омогућили
деци да имају свој кутак за слободне тренутке у
школи. Такође, прикупили су и новчана средства за
куповину
прашка
за
потребе
врањског
породилишта, у количини од 320 килограма, на апел
тадашњег директора. Добитник је више захвалница
за учешћење на многим акцијама добровољног
давања крви, као и признања Црвеног крста Србије,
под називом „ШИРОКО СРЦЕ“ , додељеног од
стране Црвеног крста Врање, 14. јуна на Светски
дан добровољних даваоца крви.
Имајући у виду многе активности овог
Удружења у циљу унапређења здравствене заштите,
на плану прикупљања
крви, односно њихову
велику хуманост и пожртвованост у циљу
спашавања људских живота многих наших
суграђана, Скупштина града Врања додељује „Јавно
признање 31. Јануар“, Хуманитарном удружењу
„КОЦЕ ЗАУВЕК“ из Врања.
2. „К.К. Пантери“ из Врања, за изузетне
резултате и допринос у развоју и унапређењу
спорта.
„К.К.Пантери“
Врање,
основан
је
2005.год. у циљу развоја кошарке у Врању, и
обучавању младих кошаркаша. Сваке године клуб у
сарадњи са КС Србије организује Врањски
међународни „Мини баскет“ фестивал са преко 1200
учесника у свим млађим категоријама. Клуб има
преко 300 активних кошаркаша који се такмиче у
сениорским, јуниорским, кадетским и пионирским
категоријама. Сениорска екипа је почела да се
такмичи 2019.год. и тренутно игра у Плеј офф-у за
улазак у Прву српску лигу.Најпознатији члан клуба
је Никола Јанковић, бивши јуниоски првак Европе
са селекцијом Србије и садашњи првотимац
„К.К.Партизан“. Такође, члан клуба Димитрије
Јанковић,
2004.
годиште
члан
кадетске
репрезентације Србије послат је на кошаркашко
усавршавање у Италију у клуб „Мардо“ на годину
дана. Другу годину заредом, Баскет тим 3/3
шампион је спортских игара младих у Сплиту где се
одржава незванични шампионат Екс Југославије.
Сваке године „К.К.Пантери“ Врање организује
летњи кошаркашки камп „Никола Јанковић“ , који
броји преко 200 учесника у трајању од десет дана за
све категорије у Сокобањи уз сарадњу са КС
Србије.
Како је „К.К.Пантери“ из Врања, дао
изузетне дугогодишње резултате и допринос у
развоју спорта – кошарке у Врању, Скупштина
града Врања додељује „К.К.Пантери“ из Врања,
„Јавно признање 31. Јануар“.
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3. Уметничком ансамблу Министарства
одбране „Станислав Бинички“, за изузетне
резултате и допринос у развоју и унапређењу
културе.
Прослављени композитор, наставник и
утемељивач војне музике Станислав Бинички,
основао је 26.септембра 1899.год. Први Београдски
војни оркестар, чију традицију већ три века чува
Уметнички ансамбл МО „Станислав Бинички“. У
саставу овог ансамбла налазе се и Симфонијски
оркестар и Мешовити хор МО и ВС.
Овај
уметнички ансамбл носилац је музичког живота,
уметничког
и
културног
стваралаштва
у
Министарству одбране и Војсци Србије. Ниједан
јубилеј или важна годишњица унутар МО и ВС није
прошла а да у њеном обележавању није учесвовао
Ансамбл, од дана јединица и установа до
свечаности попут обележавања јубилеја Великог
рата или Дана Војске. Готово свеке године ансамбл
„Бинички“, био је редован гост на обележавању
јубилеја у организацији града Врања и 4. бригаде
Копнене војске Србије. Такође, својим залагањем и
радом Ансамбл је постао неизоставни део већине
протоколарних догађаја на највишем државном
нивоу. Осим великог броја концерата који је извео
Ансамб је радио и на значајним пројектима у
дискографији и филмској музици, као што је музика
за филм „Монтевидео, Бог те видео“, али и компакт
дискови –Српски маршеви и кола, Српске изворне
народне песме, Староградски бисери и два концерта
за флауту академика Ивана Јевтића. На сваком од
многобројних наступа, било у земљи или
иностранству, УА МО „Станислав Бинички“ био је
истински репрезент Министарства одбране и Војске
Србије, али и Републике Србије, свих њених
грађана и музичког и културног блага наше државе.
2019.год. Ансамбал је прославио 120.-годишњицу
постојања. За изузетне заслуге и постигнуте
резултате у културним делатностима Ансамблу је
од стране председника Републике Србије
Александра Вучића, уручен Сретењски орден
трећег степена, као и Плакета за изванредне заслуге
у програмској делатности Коларчеве задужбине.
С обзиром да је
Уметнички ансамбл
Министарства одбране „Станислав Бинички“, дао
велики допринос развоју културног стваралаштва у
Србији и неговању слободарских и патриотских
традиција српског народа, Скупштина града Врања,
додељује овом Ансамблу „Јавно признање 31.
јануар“.
„Јавно признање 31. Јануар“, у виду
дипломе са новчаним износом од 50.000,00
динара, додељује се следећим физичким лицима
и то:
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1.
Горану
Спасићу,
полицијском
службенику из Врања, за изузетне резултате у
извршавању послова и задатака на плану
заштите и безбедности грађана.
Полицијски службеник Министарства
унутрашњих послова, Полицијске управе у Врању,
Горан Спасић, радник је МУП-а, почев од 1995.год.
У свом дугогодишњем раду при извршавању
поверених
задатака,
показао
је
изузетну
професионалност и пожртвованост, због чега је
постигао велики успех на пословном плану. Овај
полицајац
познат
по позитивном односу према раду, колегама и
грађанству, велики је и хуманиста. До сада је као
добровољни давалац дао крв 100 пута спашавајући
многе животе. Међу првима је у Врању пре десетак
година постао власник донор картице којом је
завештао своје органе. Полицајац Спасић је члан
Удружења добровољних давалаца крви Полицијске
управе Врање .
Имајући у виду да је, Горан Спасић дао
изузетне резултате у извршавању послова и
задатака на плану заштите и безбедности грађана,
Скупштина града Врања, полицијском службенику
Горану Спасићу додељује „Јавно признање 31.
Јануар“.
2. Ивани Вучковић, професору разредне
наставе, за изузетане резултате и допринос у
васпитно-образовној делатности.
Ивана Вучковић, рођена је 19.06.1964.год. у
Врању. Завршила је Вишу педагошку школу
1984.год., а затим Учитељски факултет. 1987.год.
почела је са радом у Основној школи „Радоје
Домановић“. После студијског путовања у Русију,
као најбољи студент у групи, радила је и у ОШ
„Ј.Ј.Змај“, и упоредо водила културно уметнички
програм „Недељни жубори“ у Дому културе.
Дугогодишњи је сарадник и дописник „Просветног
прегледа“ и телевизије Фокус из Врања, као и
вишегодишњи учесник и представник Врања са
децом на „Дечјем васкршњем сабору“. На сабору у
Бањи Врујци-Мионици освојила је специјалну
награду за најкретивније представљање етно
кухиње Пчињског округа. Добитник је бројних
награда на различитим конкурсима и то:
у
организацији града Врања поводом Дечје недеље и
Права детета-3.место на ликовном конкурсу и 2.
место на литерарном конкурсу, Лист „Светосавско
звонце“, нагадио је петоро њених ученика и објавио
њихове цртеже и литерарне радове, на конкурсу
„Новогодишња чаролија „ у организацији Дечјег
савеза града Врања-2. место на литерарном, 3. место
на ликовном и једна специјална награда, на
општинском такмичењу из математике, њена
ученица је освојила 2.место, на конкурсу „Најлепша
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реч мама“, њени ученици су освојили 1.место за
литерарни рад и 2. место за ликовни рад и многе
друге.Главни је организатор бројних хуманитарних
акција, заједно са децом организовала слање пакета
за манастир Хиландар, помоћ деци са поплављених
подручја, била је учесник хуманитарне акције
„Деца-деци на дар, Један слаткиш за дечији осмех“,
намењена прављењу божићних пакетића за децу на
Дечјем одељењу врањске болнице. Своју изузетну
креативност и несебичну љубав према деци и
професији, преточила је у домунтарни филм „Руке
моје учитељице“, затим филм „Мој завичај“.
Значајна је и њена дугогодишња сарадња са
војском, што показује и Плакета захвалности коју
јој је доделио командант 4.бригаде Копнене војске
гарнизон у Врању, Генерал Симовић. 2014.год. била
је добитница Светосавске награде, добитница је и
Архијерејске грамате за изузетан допринос и
богоугодно дело на очувању светиња Православне
епархије врањске.
С обзиром да је Ивана Вучковић, професор
разредне наставе, у свом дугогодишњем раду дала
изузетне резултате и допринос васпитно-образовној
делатности, Скупштина града Врања, додељује
Ивани Вучковић, „Јавно признање 31. Јануар“.
3. Митровић Слободану, првом кустоспедагогу у Музеј кући Боре Станковића, због
изузетних резултата и доприноса унапређењу
културе.
Митровић Слободан, први кустос-педагог
у Музеј кући Боре Станковића, рођен је у Стублу,
општини Владични Хан. Основну школу завршио је
у Стублу, а потом и Учитељску школу у Врању.
1965.год. завршио је Вишу педагошку школу у
Нишу, као најбољи студент у групи. Након тога,
завршио је и Филолошки факултет у Београду, а
потом и постдипломске студије. Одмах по
дипломирању почео је да ради у музеј –кући „Боре
Станковића“, на радном месту кустоса-педагога.
Заједно са професором Татомиром Вукановићем
радио је на уређењу Пашиног конака, Музеј куће –
Харемлука.Вукановић је уредио Борину кућу, а
Митровић
са
њим
поставку,
књижевно
стваралаштво Боре Станковића и Бора Станковић на
сцени Југословенског драмског позоришта. Та
поставка је и данас актуелна у Бориној кући.Тада је
и прикупљен велики број Бориних дела код нас и у
иностанству и пронађен велики број Бориних
рукописа, издања, књижевних критика, часописа у
којима је сарађивао. Када је напустио музеј, оставио
је на стотине библиографских јединица, заведених
под редним бројевима, са подацима који су
непосредно и посредно везани за књижевно
стваралаштво Боре Станковића. Био је члан Одбора
за прославу Борине недеље, која је почела да се
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обележава од 1967.год. Довео је велики број
значајних југословенсих писаца и песника, које је
као студент књижевности у Београду и лично
познавао и то : нобеловца Андрића, Десанку
Максимовић, Стевана Раичковића, Оскара Давича,
Велибора Глигорића и др. На конгресу музеалаца
Србије у Београду, као кустос-педагог припремио је
реферат о раду Музеја и добио вредну награду.
Преко дневне штампе, радија и телевизије,
афирмисао је Борину кућу коју су посетиле многе
ђачке ексурзије, многе научне и стручне групе из
земље и иностранства, представници држава и
амбасадори. Био је члан одбора за заштиту
споменика културе у Нишу и залагао се да се Баба
Златина улица рестаурира и да се куће овој улици
граде у старом врањском стилу. Такође, био је и
члан издавачког одбора и лектор „Врањског
гласника“, од бр. II-VII.
Због изузетних резултата и великог
доприноса развоју и унапређењу културе, пре свега
на плану очувања и заштите културних добара,
Скупштина града Врања, Слободану Митровићу,
додељује „Јавно признање 31. Јануар“.
III
Одлуку објавити у „Службеном гласнику
града Врања“ и интернет страници града Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 24.01.2020.
године, број: 17-12/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
5.
На основу члана 25. став 3. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014,
68/2015 – др. закон ,103/2015, 99/2016, 113/2017,
95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 94. Став 1.
Статута Града Врања (Службени гласник града
Врања бр. 37/2018.), Скупштина Града Врања, на
седници дана 24.01.2020. године, донела је
О Д Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ
ПРИПАДАЈУ ГРАДУ, ОДНОСНО
ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВРАЊСКА
БАЊА У 2020. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се расподела
прихода између града Врања и градске општине
Врањска Бања у 2020. години.
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Члан 2.
Приходи који по Закону о финансирању
локалне самоуправе припадају граду, распоређују
се Граду и градској општини Врањска Бања на
следећи начин:
1. Граду Врању припадају приходи:
• порез на зараде;
• порез на доходак грађана и то на:
• приходе од самосталних делатности;
• приходе од давања у закуп покретних ствари;
• порез на земљиште;
• порез на приходе од осигурања лица;
• порез на друге приходе;
• остали порези на доходак у складу са Законом;
• порез на имовину;
• порез на наслеђе и поклон;
• порез на пренос апсолутних права;
• комунална такса за држање моторних
друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина;
• накнада за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта;
• накнада за загађивање животне средине;
• накнада од емисије SО², NО² прашкастих
материја и одложен отпад;
• боравишна такса;
• посебна накнада за заштиту и унапређење
животне средине;
• комунална такса за истицање фирме на
пословном простору;
• приходи по основу донација Граду;
• текући трансфери од других нивоа власти у
корист нивоа градова;
• капитални трансфери од других нивоа власти у
корист нивоа градова;
• камате на средства консолидованог рачуна
трезора града;
• дивиденде буџета градова;
• приходи од давања у закуп, односно на
коришћење непокретности у државној својини које
користе градови и ин директни корисници њиховог
буџета;
• приходи од закупнине за грађевинско земљиште
у корист нивоа градова;
• доприноси
за
уређивање
грађевинског
земљишта;
• приходи које својом делатношћу остваре органи
и организације градова;
• приход од новчаних казни за прекршаје у корист
нивоа градова;
• текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа градова
• мешовити и неодређени приходи;
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• приходи од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје;
• остале локалне комуналне таксе;
• други приходи и примања града утврђени
Законом.
2. Градској општини Врањска Бања припадају
следећи приходи остварени на територији градске
општине:
• локалне комуналне таксе утврђене одлуком
Скупштине града Врања које се остваре на
територији градске општине и то:
1)Комунална такса за држање средстава за игру;
2)Комунална такса за истицање фирме ван
пословних просторија;
3)Накнада за коришћење слободних површина за
кампове
или
друге
објекте
привременог
коришћења;
4)Накнада за заузеће јавне површине грађевинским
материјалом
• новчане казне изречене у прекршајном поступку
за прекршаје прописане актом Скупштине општине,
као и одузета имовинска корист у том поступку;
• накнада за коришћење минералних сировина;
• камата на средства општина депонована код
банака;
• приходи које својом делатношћу остварују
општински органи, организације и службе;
• приходи по основу донација општини;
• накнада за коришћење природног лековитог
фактора;
• остали приходи у корист нивоа градске
општине.
Члан 3.
Град Врање уступа део укупно наплаћених
прихода остварених на територији града од пореза
на зараде, пореза на приходе од самосталних
делатности, пореза на имовину и пореза на друге
приходе градској општини Врањска Бања,
применом следећих процената:

Ниво власти

Буџет
Републике
Србије
Буџет Града
Врања
Буџет
Градске
општине
Врањска

711120
- 711190 –
711110 - Порез
на Порез на 713120 Порез на приходе од друге Порез на
зараде
самосталних приходе имовину
делатности
23.0%

0%

0%

0%

75.0%

98.5%

98.5%

98.5%

2.0%

1.5%

1.5%

1.5%
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Бања
У100.0%
К
У
П
Н
О

100.0%

100.0%

100.0%

Члан 4.
Трансферна средства утврђена Одлуком о
буџету Града Врања за 2020. годину у укупном
износу од 100.000.000,00 динара преносе се
градској општини Врањска Бања месечно на рачун
прописан за уплату текућих трансфера од других
нивоа власти, у висини једне дванаестине утврђеног
износа, сразмерно остварењу текућих прихода и
примања и то у проценту остварења прихода за
претходни месец у односу на планирану
дванаестину, а на основу решења градоначелника о
преносу средства.
Изузетно од става 1. уколико динамика
реализације комуналног програма захтева другачији
пренос средства утврђеног у овом члану, средства
се могу преносити месечно и у другом износу у
односу на једну дванаестину укупног износа.
Члан 5.
Градска општина Врањска Бања може у
2020. години да планира укупна средства потребна
за исплату плата запослених у складу са Законом о
буџетском систему („Службни гласник РС“,бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014,
68/2015 – др. закон ,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019) и Упутством Министарства финансија.
Градска општина не може засновати радни
однос на неодређено и одређено време, нити
ангажовати лица по основу уговора о делу и
уговора о обављању привремених и повремених
послова у 2020. години, без претходне сагласности
Градоначелника и мишљења Одељења за буџет и
финансије.
Уколико средства за плате запослених у
градској општини не буду планирана и
исплаћивана на начин утврђен у ставу 1. овог
члана, Градоначелник ће донети решење о
привременој обустави преноса средстава градској
општини Врањска Бања.
О привременој обустави преноса средстава
градоначелник доставља обавештење председнику
градске општине, у којем наводи разлоге за
обуставу преноса средстава.
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Привремена обустава преноса средстава
траје до отклањања неправилности утврђених при
планирању или исплати средстава за плате
запослених у градској општини.
Члан 6.
Уколико се у току године пренесу нове
надлежности градској општини обим додатних
средстава обезбедиће се у складу са Законом о
буџетском систему.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном листу града Врања"
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 24.01.2020.
године, број: 40-195/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
6.
Скупштина града Врања на седници
одржаној 24.01.2020.године, на основу чл. 35. ст. 7.
Закона о планирању и изградњи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09, 64/10
– Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС,
50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 ,
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.Закон) ,чл.
14.ст.1.тач. 2), чл. 33.ст.1.тач. 6) Статута Града
Врања („Службени гласник Града Врања“, број
37/18), и члана 88. Пословника Скупштине града
Врања“, (''Службени гласник града Врања'' број
5/19), донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕДНО РАДНЕ ЗОНЕ
„БУНУШЕВАЦ ПРОШИРЕЊЕ“ У ВРАЊУ
Члан 1.
Усваја се План детаљне регулације
привредно радне зоне „ Бунушевац проширење“ у
Врању (у даљем тексту План детаљне регулације),
који је саставни део ове одлуке.
Члан 2.
Планом детаљне регулације одређује се
дугорочна пројекција развоја и просторног решења
подручја у обухвату Плана детаљне регулације, као
и правила регулације, уређења и грађења.
Члан 3.
План детаљне регулације се састоји из
текстуалног и графичког дела.
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Текстуални део плана чине : Општи део, Плански
део, Спровођење плана , Аналитичко документациона основа плана , Графички део плана
и Прелазне и завршне одредбе.
Графички део плана садржи карте:
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
1.Граница обухвата Плана
детаљнерегулациј…………………………. Р 1: 1000
2.Извод из ПГР Зоне 2 у Врању…………. Р 1: 1000
3.Постојећа намена површина……Р 1: 1000
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
4.Планирана намена површина…………….Р 1: 1000
5.Регулациони и-нивелаци план……………Р 1: 1000
6.Водопривреднa инфраструктурa……… ...Р 1: 1000
7.Електроенергетска и телекомуникациона
инфраструктуа……………………………….Р 1: 1000
8.Синхрон план……………………………...Р 1: 1000
9.План препарцелације са елементима за
обележавање површинајавне намене………Р 1: 1000
10.Начин спровођења плана и предлог поделе
награђевинске парцеле……………………...Р 1: 1000
Члан 4.
План детаљне регулације као урбанистички
план остварује се урбанистичким пројектима и
другим општим и посебним актима у складу са
Законом.
Члан 5.
План детаљне регулације са аналитичкодокументационом основом чува се трајно у
Градској управи града Врања.
Члан 6.
План детаљне регулације мора бити
доступан на увид јавности (правним и физичким
лицима) у току важења плана у седишту доносиоца,
односно у Одељењу за урбанизам, имовинскоправне послове, комунално стамбене делатности и
заштиту животне средине Градске управе града
Врања и путем интернет стране органа надлежног
за доношења планског документа.
Члан7.
О спровођењу ове Одлуке стараће се
Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове,
комунално стамбене делатности и заштиту животне
средине Градске управе града Врања.
Члан 8.
Текстуални део плана детаљне регулације
објавити у „Службеном гласнику града Врања“.
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Члан 9.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 24.01.2020.
године, број: 35-1/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРИВРЕДНО РАДНЕ ЗОНЕ ''БУНУШЕВАЦ
ПРОШИРЕЊЕ'' У ВРАЊУ

1. ОПШТИ ДЕО
Повод за израду Планаи уводне напомене
Израдиплана приступа се на основу Одлуке о
изради Плана детаљне регулације привредно радне
зоне ''Бунушевац проширење'' у Врању („Службени
гласник града Врања“, број 5/19) у даљем тексту:
План.
Иницијативу за израду Плана покренуо је
инвеститор - Град Врање.
Циљеви израде Плана
Планом детаљнерегулације, у складу с
одредбама Закона о планирању и изградњи,
одређена је дугорочна пројекција развоја и
просторног уређења насеља, границе подручја
обухваћене планом, намене површина,правци и
коридори
за
саобраћајну,
водопривредну,
комуналну и другу инфраструктуру.
Основни циљ израде Планаје преиспитивање
постојећих намена земљишта, статуса земљишта,
планиране регулације, саобраћајног и нивелационог
решења, инфраструктуре а у циљу рационалне
организације и уређења простора, усклађивањем
коришћења
простора
са
могућностима
и
ограничењима и са потребама дугорочног
социјалног и економског развоја.
Поред наведеног циља, кроз планска решења
је потребно реализовати и следеће опште
циљеве:
•
формирање
рационалног
и
добро
организованог
простора
дела
постојећепривредно радне зоне Бунушевац,
уз обезбеђење квалитетних услова за
пословање и раду складу са стварним
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просторним
могућностима
третираног
подручја;
•
кориговање постојећемрежесаобраћаја и
техничке инфраструктуре уз усклађивање са
постојећом,
обезбеђивање
саобраћајне
доступности пословним садржајима и
адекватно
инфраструктурно
опремање
предметног простора;
•
дефинисање грађевинског земљишта јавних
и осталих намена и одређивање намене
површина;
сагледавање стања постојеће инфраструктуре
и дефинисање услова прикључења на исту;
•
минималне интервенције у простору у
смислу деградације предметног простора и
успостављање хармоничног односа развоја
града према природном и створеном
окружењу, уз максимално очување и
унапређење природне и животне средине;
одређивање
нивелационог
и
регулационог решења са правилима уређења
и грађења;
•
обезбеђење адекватне заштите животне
средине;
•
утврђивање смерница за даљу реализацију
планских решења.
Непосредни циљ израде Плана је стварање
правног и планског основа за издавање
локацијских
услова
са
дефинисањем
урбанистичких услова за изградњу објеката
привредно раднезоне са потребном саобраћајном
и комуналном инфраструктуром.
Правни и плански основ
•

•

•

•

Правни основ за израду Плана:
Закон о планирању и изградњи(''Службени
гласник Републике Србије'', (Службени
гласник Републике Србије'', број 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18 и
31/19 и 37/19);
Правилник о садржини, начину и
поступку израде докумената просторног и
урбанистичкогпланирања
(''Службени
гласник Републике Србије'', број 32/19);
Одлука Скупштине Града Врања о
неприступању изради стратешке процене
утицаја за План детаљне регулације
привредно-радне
зоне
''Бунушевац
проширење'' у Врању („Службени гласник
града Врања“, број 7/19) ;
Одлука Скупштине града Врања о
израдиПлана детаљне регулације привредно
– радне зоне ''Бунушевац проширење'' у
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Врању („Службени гласник града Врања“,
број 5/19).
Плански основ за израду Плана:
урбанистички план Врања
("Службени гласник града Врања", број
37/18);
• План генералне регулације Зоне 2 у
Врању(„Службени гласник града Врања“,
број 33/11) ;
• Генерални

Извод из плана вишег реда (ширег подручја)План
генералне
регулације
Зоне
2
у
Врању(„Службени гласник града Врања“,
број 33/11)
У Тачки 3.Правила уређења; 3.2.Просторне
карактеристике предложеног решења; 3.2.2.Подела
територије плана на зоне:
•
ТИПИЧНА УРБАНА ЗОНА 2.6 –
пословно производне зоне
ТУЗ 2.6 задржава постојећу производну
зону. Пословно-производни садржаји су
лоцирани уз Општински пут Врање – Горњи
Вртогош.
Намена се Планом задржава на постојећим и
планира
на
новопланираним
објектима
и
комплексима.
Постојеће локације ТУЗ 2.6 су добро саобраћајно
повезанe са градом и делимично инфраструктурно
опремљене. Организацију нових и реконструкцију
постојећих производних погона изводити у складу
са Законом дозвољеним параметрима за одређене
врсте делатности.
На постојећим објектима дозвољене су следеће
интервенције: доградња, реконструкција, адаптација
и санација у складу са дозвољеним параметрима.
САОБРАЋАЈНИЦЕ
И
САОБРАЋАЈНЕ
ПОВРШИНЕ
Улична мрежа у зони 2 је део градске мреже
која је прстенасто-радијалног типа и исту, сходно
планираној намени и функционалним захтевима,
чине:
- градска саобраћајница првог реда (Улице косовска, колубарска, Браће Вељковић, Улица пролетерских бригада и део новопројектоване обилазнице),
пет саобраћајнице укупне дужине – 6,98 км.
- градска саобраћајница другог реда (Улице Виктора Бубња, Алексеја Дуракова, радних бригада и
новопројектована саобраћајница, веза између Улица
Алексеја Дуракова и радних бригада), четири
саобраћајнице дужине - 4,35 км,
- сабирне саобраћајнице, 17 саобраћајница,
- стамбене саобраћајнице 78 саобраћајница.
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За све саобраћајнице у зони предложен је одређени
ранг и одговарајући техничко-експлоатациони стандард. Планирана категоризација уличне мреже омогућиће одвођење теретног и јачег моторног
саобраћаја по ободу ширег градског језгра и дати
везу ка спољном окружењу према државним путевима.
Према Генералном урбанистичком плану Врања
(„Службени гласник града Врања“, број 37/18) и
Плану генералне регулације зоне 2 у Врању
(„Службени гласник града Врања“, број 33/11),
предметна деоница, као и улице, припадају
примарној уличној мрежи града.
Пешачки саобраћај
Просторни
размештај
већине
јавних
функција у Врању је у изохрони пешачења до 30
минута. Овај вид саобраћаја је потребно подстицати
из многобројних разлога (смањење гужве на
улицама, проблема паркирања, емисије штетних
гасова, повољан утицај на организам и слично), али
је потребно омогућити и његов несметан развој.
Због тога је потребно извршити побољшање и
унапређење услова за кретање пешака ослобађањем
јавног простора од паркираних аутомобила и
планским размештајем уличних садржаја (киоска,
летњих башти, уличних тезги и др.). Такође, је
потребно предузети акције којима ће се јавне
површине учинити привлачним и пре свега
безбедним, али и прилагођеним особама са
посебним потребама.
У циљу задовољења основних функција и
животних потреба пешачки саобраћај је интензиван
у оквиру зоне те је потребно омогућити његов несметан развој.
Обезбеђење ефикасног одвијања пешачког
саобраћаја планира се реконструкцијом и изградњом тротоара уз све саобраћајнице у зони. Положај тротоара, њихова димензија, прилагођавање
особама са посебним потребама и опрема која се
дуж њих поставља, треба да обезбеди пуну физичку
заштиту пешака од осталих учесника у саобраћају.
Стационарнисаобраћај
Узони 2 проблем паркирања моторних возила није у већој мери изражен собзирим да је увећем
делу зоне намена површина
индивидуално
становање и корисници парцела у оквиру истих
имају простора за паркирање возила, теби
поштовањем саобраћајних прописа ослободили одређене саобраћајне површина (тротоареиколовозе).
Остала паркиралишта уз места рада и места
становања, дефинисати према оквирним нормативима у функцији намене:
Табела 10: Нормативи за паркирање за поједине
намене
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Врста садржаја

Потребан број паркинг
места
СТАНОВАЊЕ
1-1,2 ПМ/ 1 стамбена
(колективно)
јединица (1/2 возила се
смешта у оквиру габарита
објекта)
СТАНОВАЊЕ
1 ПМ/ 1 стан (1/3 возила се
(индивидуално)
смешта у оквиру габарита
објекта)
ИНДУСТРИЈА И 0,25 - 0,30 ПМ по
СКЛАДИШТА
запосленом
ПОСЛОВАЊЕ
10 ПМ /700 м²
(администрација)
ШКОЛЕ
0,25 - 0,35 ПМ по
запосленом
ТРГОВИНА
20 - 40 ПМ/ 1000 м² корисне
површине
ПОШТА, БАНКА 20 - 30 ПМ/ 1000 м² корисне
површине
ХОТЕЛ
50 ПМ/ 100 соба
УГОСТИТЕЉСТВ
О
СПОРТСКИ
ОБЈЕКТИ
ДОМ ЗДРАВЉА
(СТАЦИОНАР)
ПЛАНИРАНИ
СИСТЕМИ

25 - 30 ПМ/ 1000 м² корисне
површине
0,30 ПМ по гледаоцу
25 ПМ/ 1000 м² корисне
површине
ИНФРАСТРУКТУРНИ

Водоводна мрежа
Новопројектована
водоводна
мрежа
претежно је смештена у тротоаре саобраћајница са
могућношћу да буде лако доступна за све неопходне
интервенције и контролу. Минимални пречник
водоводне мреже пројектован је као ДН80мм и то
само у улицама најнижег ранга које се углавном
слепо завршавају. Профили цеви већи од ДН80
пројектовани су у свим осталим саобраћајницама и
предвиђени су да буду повезани у један
свеобухватни прстенасти систем чак и до најмањих
улица.Сва новопројектована водоводна мрежа
предвиђена је да буде изграђена од савремених
пластичних материјала као што су полиетилен и
полипропилен.
Канализациона мрежа
Фекална канализациона мрежа пројектована
је по истој траси као и постојећа с обзиром да је то у
великој
мери
условљено
топографијом
и
геометријом терена, што наводи на закључак да
исту треба једноставно реконструисати тј. извршити
замену старих цеви новима, наравно са благим
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корекцијама и прилагођавањима новонасталим
условима на терену.
Профил цевовода је ДН200 и то све од ПВЦ
материјала који има јако повољне техничке
карактеристике и гарантује дуготрајност и
функционалност.
Атмосферска канализација
Град Врање па тако и ова зона има изузетно
повољну конфигурацију терена по питању одвођења
површинских отпадних вода. Приликом падавина
атмосферске воде имају могућност да брзо отекну у
природне водотоке који пресецају град али успут
праве велике штете плавећи ниске стамбене објекте
и урбанизоване површине.
Систем атмосферске канализације је одавно
планиран за овај део града тако да је овом приликом
само прилагођен нечему што је условљено
топографијом
терена
и
новонасталим
урбанистичким условима.
Одлука о изради стратешке процене
У току израде ГУП-а града Врања, на основу
Одлуке о приступању изради, Стратешку процену
утицаја ПП-а града Врања на животну средину је
урадило Предузеће доо ЕКОлогика Урбо из Крагујевца. Смернице и мере Стратешке процене утицаја ГУП-а града Врања на животну средину дефинишу да је за израду Планова детаљне регулације
обавезно је одлучивање о изради Стратешке процене утицаја на животну средину, према критеријумима за одређивање могућих карактеристика
значајних утицаја на животну средину и стање у
простору.
Одлука о неприступању изради Стратешке процене
утицаја Плана детаљне регулације на животну средину је донета и објављена у "Службеном гласнику
града Врања" бр. 4/18.
Извод из Материјала за рани јавни увид Плана
детаљне регулације привредно – радне
зоне Бунушевац у Врању
Материјал за рани јавни увид је разматрала
Комисија за планове Скупштине Града Врања (у
даљем тексту: Комисија) на седници одржаној
20.05.2019.године. Донет је закључак Комисије о
усвајању Извештаја о обављеном раном јавном
увиду поводом израде Плана детаљне регулације
привредно – радне зоне ''Бунушевац проширење'' у
Врању у Врању, број 06-102/2019-08/1.
Опис постојећег стања
''Планом'' је обухваћен део подручја КО
Бунушевац одређен Одлуком о изради Плана,
оквирне површине од 1 ha.
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Предметно подручје се налази са унутрашње
стране западне границе ГУП-а Града Врања,
односно у западном делу подручја дефинисаном
Планом генералне регулације Зоне 2 („Службени
гласник града Врања“, број 33/11)
Северозападну границу Плана представља
осовина градске саобраћајнице 1. редаса које ће
измећу осталог бити обезбеђени прикључци за даље
саобраћајно повезивање.
Североисточну границу Плана представља
регулациона
линија
постојеће
градске
саобраћајнице (катастарска парцела број 622/27-део
КО Бунушевац).
Југоисточну границу Плана представља
међна линија између катастарске парцеле број 622/2
КО Бунушевац и катастарских парцела број 622/3 и
622/17 КО Бунушевац.
Југозападну границу Плана представља
осовина градске саобраћајнице 1. реда(обилазница)
која је у тренутку израде Плана у завршној фази
изградње.
Предметно подручје је урбанизовано.
Карактеристика простора је правилна урбана
матрица,
са
правоугаоним
катастарским
(грађевинским) парцелама које су углавном у
приватном власништву и мрежом делимично
изграђених саобраћајница. Површина постојећих
грађевинских парцела је преко 2500м2 са
слободностојећим објектима изграђеним у складу са
наменом.
Простор плана је делимично изграђен. У
југоисточном делу обухвата на катастарској
парцели број 622/2 КО Бунушевацналази се
производно-пословни објекат спратности П+1.
Осим изграђеног земљишта у обухвату плана налази
се и неизграђено земљиште (катастарска парцела
број 622/19 КО Бунушевац) које се тренутно не
користи.
Кроз подручје плана пролази градска
саобраћајница 1. реда (веза са општинским путем, 1
Врање – Дубница – Горњи Вртогош – Доњи
Вртогош
–
Давидовац).
Из
разлога
незадовољавајућег попречног пресека наведене
саобраћајнице у плану ширег подручја планирано је
проширење њене регулационе ширине како би
задовољиле потребе за кретање возила која се
крећу кроз привредно-радну зону. Регулациона
ширина наведене саобрачајнице у Плану преузета је
из плана ширег подручја (План генералне
регулације Зоне 2 у Врању). Кроз подручје плана
пролази и градска саобраћајница 1. Реда –
обилазница која представља директну везу
индустријске зоне са ауто путем Е-75. Наведена
обилазница је у периоду израде Плана у фази
изградње.Сабирне саобраћајница која се налази у
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североисточном делу Плана је изведена. Планирана
саобраћајница која спаја наведену саобраћајницу и
обилазницу никад није изведена и не користи се у
складу са наменом.
Намена земљишта у предметном ''Плану''
одређена је планом ширег подручја - План
генералне регулације Зоне 2 у Врању („Службени
гласник града Врања“, број 33/11) и то:
грађевинско земљиште
1) пословно-производне
зоне
(прерађивачка
индустрија
малих
капацитета) ;
грађевинско земљиште за јавне намене
- градске саобраћајнице 1. реда
- сабирне саобраћајнице
Земљиште
у
обухвату
Плана
је
инфраструктурно
опремљено.Водоводна,
канализациона,
електроенергетска
и
телекомуникациона мрежа су изграђене на терену,
углавном до постојећих објеката у складу са
основним планским документом.
Савремени приступ заштити градитељског
наслеђа
подразумева
нову,
осавремењену
методологију, одређене принципе и утврђене
кодексе. Универзални значај наслеђа прихваћен је у
савременој културној политици,која посвећује
пажњу културној специфичности и културној
различитости. Појам „заштита споменика културе“
проширен је на заштиту културног пејзажа, целину
историјског простора и његове околине, као и
урбану конзервацију историјских урбаних и
природних простора. Али није довољно само
сачувати грађевине и физичке структуре, већ је
потребно препознати и начин развоја таквог
простора, што је битан део очувања његовог
културног идентитета.
На подручју обухвата Плана не постоје тачно
евиндетирана и означена културна добра. Не
постоје индиције да можда на подручју Плана
постоје подземни копови из прошлих времена. Ако
се у току извођења грађевинских и других радова
наиђе на археолошка налазишта или археолошке
предмете, извођач радова је дужан да одмах, без
одлагања прекине радове и о томе обавести
надлежни завод за заштиту споменика културе и да
предузме мере да се налаз не уништи и не оштети
као и да се сачува на месту и у положају у коме је
откривен. У случају проналаска истих све земљане
радове који се буду обављали на тим просторима
треба да прати археолошки надзор у складу са
важећим прописима.
На
простору
обухвата
Плана
нема
заштићених подручја, ни осталих просторних
целина од значаја за очување биодиверзитета.
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ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Циљеви уређења и изградње и основни
програмски елементи су:
1. Преиспитивање наменаземљишта;
2. Преиспитивање статуса земљишта;
3. Преиспитивање саобраћајног и нивелационог
решења;
4.
Преиспитивање
капацитета
свих
инфраструктурних
прукључака
предметногподручја, за предвиђене измене
намене и типологију изградње;
5. Дефинисање начина уређења и утврђивање
правила изградње објеката.
Услови надлежних предузећа и установа
Посебне услове за израду плана су
доставили:
• ЕПС Дистрибуција, број 8Т.1.1.0-D-07.06260116-19од 09.10.2019. године;
• Телеком Србија – Предузеће за телекомуникације
а.д., број А334-372840/2-2019 од 23.08.2019.
године;
• ЈП ''Водовод'' Врање, број 2808/1 од 19.08.2019.
године;
• ЈКП ''Комрад'' Врање, број 1958/1 од
02.09.2019.године.
Сви добијени услови биће уграђени у План и
биће саставни део документационе основе.
Опис обухвата плана са пописом катастарских
парцела
Планско подручје обухвата површину од око
1,0 hа у делу КО Бунушевац.
Граница обухвата плана почиње од преломне
тачке 1 која се налази на међи катастарских парцела
број1740, 1/1, 1/3 и 1/6 КО Бунушевац и наставља у
правцу југозапад-североисток регулационом линијом градске саобраћајнице 1. реда од тачке 1 до
тачке 2, која се налази на катастарској парцели
број1/4 КО Бунушевац.
Од тачке 2 наставља у правцу северозападјугоистокрегулационом
линијом
градске
саобраћајнице, катастарска парцела број 622/27-део
КО Бунушевац до тачке 3 која се налази намеђикатастарских парцела број 622/27 и 622/8КО Бунушевац.
Од тачке 3 наставља југоисточном границом
катастарске парцеле број 622/2, 622/32 КО Бунушевац до тачке 4 која се налази на међи катастарских
парцела број 622/26 и 622/10 КО Бунушевац.
Од тачке 4 настављарегулационом линијом
градске саобраћајнице 1. реда (обилазница) у правцу југоисток-северозапад до тачке 1.
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Описана граница је представљена у
графичком прилогу број 1. Граница обухвата Плана.
Граница Плана је утврђена правно и
физички, по границама постојећих катастарских
парцела (када она у целини припада подручју
Плана) и као осовинасаобраћајница.
У случају неслагања напред наведених
бројева катастарских парцела и подручја датог у
графичким прилозима, важи границаутврђена у
графичком прилогу број 1.
Попис катастарских парцела које улазе у обухват
плана:
КО Бунушевац
1/3-део, 3/1-део, 4/1-део, 622/27-део, 622/2, 622/32,
622/28-део, 622/26, 1740-део, 622/19 и 622/33.
У случају не слагања наведених катастарских
парцела и графичких прилога, меродавни су
графички прилози.
2.

ПЛАНСКИ ДЕО

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
Просторни концепт који је предложен Планом се
заснива на:
• Анализи и оцени затеченог стања на
предметном подручју;
• Опредељењу будућег идентитета, уређења и
опремања града;
• Усмеравању просторне организације и
оптималном програмском решењу шире зоне
и везе са окружењем;
• Подела на зоне, обзиром на морфолошке,
еколошке и природне специфичности
обухвата;
• Одређивању
грађевинског
реона
за
реализацију сложеног и са природним
окружењем интегрисаног дела насеља у
обухвату плана;
• Унапређењу и очувању постојећег природног
наслеђа и заштити и унапређењу квалитета
животне средине;
• Усклађивању
решења
уличне,
комуникацијске и инфраструктурне мреже уз
обезбеђење услова за уређење и фазну
изградњу;
• Одређивању претежних намена и допунских
намена;
• Дефинисању обухвата плана и поделе
земљишта на земљиште за јавне и остале
намене;
• Процени развојних могућности са аспекта
доступности
грађевинског
земљишта,
потребе
и
могућности
опремања
2.1.
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грађевинског
земљишта
комуналном
инфраструктуром
и
оријентационих
средстава локалне управе намењених за те
сврхе;
• Дефинисању циљева уређења насеља и
планиране изградње;
• Дефинисању јасних принципа поделе на
урбанистичке зоне, према урбанистичким
показатељима и типичним карактеристикама,
за које ће бити дефинисана Правила уређења
и Правила грађења;
• Максималном учешћу цивилног друштва у
процедури израде и доношења плана.
2.1.1. Подела на карактеристичне целине и зоне
Подела на карактеристичне целине и зоне
планског подручја извршена је на основу претежне
намене планског решења.
ТИПИЧНА УРБАНА ЗОНА ''1''
– Пословно-производна зона.
2.1.2. Опис детаљне намене површина и
објеката и могућих компатибилних намена са
билансом површина
Грађевинско подручје чини једнаурбаназона,
односно блок, који је формиран у односу на
планирану саобраћајну мрежу.
Блок је намењен заизградњу пословно производних објеката.
На површини основне (претежне намене)
земљишта
дозвољена
је
изградња
објекатакомпатибилних намена.
За претежну намену пословно-производни
садржаји у обухвату плана дозвољена је
компатибилна намена:
- складиштни објекти (отворени, затворени,
магацин)
- објекти пословно-услужних делатности
- адмиснистративне зграде
- објекти услужно-сервисног карактера
- станице за снабдевањем горивом и сличне
делатности
- пословно становање као повремено и
привремено
- трговина
- угоститељство
- занатство и услуге
- комунални објекти у фукцији пословања
- сервисни објекти
Компатибилне намене у оквиру зоне могу
бити и 100% заступљене на појединачној
грађевинској парцели у оквиру зоне и на њих се
примењују правила за изградњу дефинисана за
претежну намену земљишта у зони.
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Табела - Биланс постојећих и планираних намена упоредна табела

Намена

Земљиште за
јавне намене
Земљиште за
остале
намене
УКУПНО
ПДР:

Постојеће стање
Површин
Проц.
а
заст.
(ha)
(%)

Планирано стање
Површина Проц
(ha)
.
заст.
(%)

0,54

51

0,43

41

0,5

49

0,61

59

1,04

100

1,04

100

2.1.3. Попис парцела и опис локације за јавне
површине, садржаје и објекте
Површине јавне намене у обухвата
предметног Плана су искључивосаобраћајне
површине.Саобраћајне површине чине постојеће
саобраћајнице које се налазе у југозападном,
северозападном и североисточном делу плана.
Саобраћајнице су дефинисане у плану ширег
подручја и већина постоји на терену. Планирана
јавна површина – саобраћајница, на катастарској
парцели број 622/27 КО Бунушевац се у овом Плану
укида због рационалнијег коришћења предметног
постора.Наведена саобраћајница није изведена на
терену.
Планиране регулационе линије дате су у
односу на осовине саобраћајница. Осовине
саобраћајница дефинисане су у графичком прилогу
број 5. Регулација и нивелациониплан у Р 1:1000.
У случају неслагања катастарских парцела
грађевинског земљишта за јавне намене у
текстуалном и графичком прилогу, меродаван је
графички прилог 9. План препарцелације са
елементима за обележавање површина јавне намене.
Није дозвољена трансформација статуса
земљишта за јавне намене у земљиште осталих
намена. Промена намене је дозвољена јединоу
случајевима када је нова намена јавна и када је у
складу са урбанистичким планом.
Приступ пословно-производним садржајима
у границама Плана обезбеђен је преко постојећих
саобраћајница.
Планом су разграничене површине јавне
намене од површина за остале намене. Од целих и
делова катастарских парцела образоване су парцеле
јавне намене - саобраћајнице, према графичком
прилогу број 9. План препарцелације са елементима
за обележавање површина јавне намене у Р 1:1000.
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Површине
јавне намене

Број катастарске парцеле
КО Бунушевац

ПЈН 1
ПЈН 2

1740-део, 622/27-део и 622/28-део
622/27-део
622/33-део, 622/32-део, 622/28-део и
622/19-део

ПЈН 3

Кроз северозападни део плана пролази
градска саобраћајница I реда која се у правцу
југозапада надовезује на општински пут 1, Врање –
Дубница – Горњи Вртогош – Доњи Вртогош –
Давидовац (веза са државним путем 2. реда 258) у
дужини од око 110м.
Из разлога незадовољавајућег попречног пресека, у
плану ширег подручја планирано је проширење
регулационе ширинеградске саобраћајнице I реда.
Кроз југозападни део плана пролази градска
саобраћајница I реда – ''обилазница до индустријске
зоне Бунушевац'' која је у тренутку израде Плана у
фази изградње.
Кроз североисточни део плана пролази
постојећа сабирна саобраћајница.
Наведене
саобраћајнице
повезујуновоформирани урбанистички блок са
осталим деловима града. Постојећа улична мрежа
саобраћајница на овом простору омогућава
формирање блока и грађевинских парцела у складу
са правилима парцелације.
Концепција саобраћајног решења базира се
на постојећем стању и предвиђа укидање
планиране а неизведене саобраћајнице на
катастарској парцели број 622/27 КО Бунушевац
што ће омогућити формирање јединственог блока а
самим тим и рационалније коришћење простора.
2.1.4. Услови за уређење јавних површина
Приступпословнимсадржајимауграницамаоб
ухватаобезбеђенјепрекопостојећих
градских
саобраћајница.
Најмања ширина коловозасаобраћајница је
6,00m.
Радијуси
кривина
на
укрштању
саобраћајница су минимално 12m представљени су
у графичком прилогу број 5. Регулација и
нивелациониплан у Р 1:1000.
Планиране саобраћајнице су прилагођене
терену са падовима у распону од 1,2% до 3,7% због
конфигурације терена.
Паркирање возила планира се у оквиру
грађевинских парцела изван површине јавног пута.
Јавно
паркирањепутничкихитеретнихвозила
у
обухвату Плана није планирано.
Тротоаре градити од монтажних бетонских
елемената или плоча, који могу бити у боји, што је у
функцији вођења, раздвајања и обележавања
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различитих намена саобраћајних површина.
Описано решење поред обликовног и визуелног
ефекта, има и практичну сврху при изградњи и
реконструкцији комуналних водова (инсталација).
Дефинисање трасе линије јавног градског
превоза унутар предметног простора дефинисаће се
плановима развоја Јавног градског саобраћајног
предузећа и потребама простора.
Ефикасно одвијање пешачког саобраћаја
планира се изградњом издвојених пешачких
површина у виду тротоара уз саобраћајнице. Дуж
новопланираних саобраћајница предвиђена је
изградња тротоара ширине од 1,50m до 2,25м, са
нагибом од 2% ка коловозу.
Саобраћајне површине унутар грађевинских
парцеладефинисаће се у складу са технолошким
процесом, уз поштовање услова за кретање
противпожарних возила.
Дозвољено је одступање приликом израде
техничке
документације
за
реконструкцију
постојећих саобраћајница у погледу кота нивелета и
падова у случају да то изискује топографија
подручја или друге непредвиђене околностиа које
су од значаја за несметано одвијање саобраћаја.
Услови за несметано кретање и приступ особама
са инвалидитетом, деци и старим особама
Приликом
пројектовања
објеката,
саобраћајних и пешачких површина применити
техничке стандарде пројектовања и изградње
објеката, којима се осигурава несметано кретање и
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама.
Прилазе
објектима,
хоризонталне
и
вертикалне комуникације у објектима пројектовати
тако да се обезбеди несметано кретање
хендикепираних и инвалидних особа, у свему према
Правилнику
о
техничким
стандардима,
пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени
гласник РС", бр. 22/2015).
Услови за евакуацију отпада
У оквиру новоформираних грађевинских
парцеле обавезно обезбедити простор за судове за
одлагање комуналног отпада и контролисано и
временски одређено вршити његово одвожење.
Потребно је обезбедити директан и неометан
приступ локацијама за смеће при чему максимално
растојање од претоварног места до комуналног
возила износи 15,0m (максимално ручно гурање
контејнера) по равној подлози. Приступне стазе
морају бити најмање ширине 3,5m, за једносмерни и
6,0m за двосмерни саобраћај.

Понедељак,27.јануар.2020.године.

2.1.5Трасе,
коридори
и
капацитети
инфраструктуреи услови за њихово прикључење
Водоводна мрежа
Јавним водоводним објектима сматрају се
брана са акумулацијом, бунари, извори са
постројењима, сви објекти за захват воде, уређаји за
пречишћавање воде, црпна постројења са уређајима,
резервоари, главни цевоводи, водоводне мреже са
прикључцима, јавне чесме прикључене на
водоводну мрежу, подземни и надземни хидранти
везани на јавну водоводну мрежу и водоводни
испусти за испирање водоводне мреже.
Унутрашње
водоводне
инсталације
изграђеног објекта спајају се са јавном водоводном
мрежом преко водоводног прикључка.
Водоводни прикључак се поставља тако што се
унутрашње водоводне инсталације прикључују на
јавну водоводну мрежу и то тако што прикључак
почиње од споја са јавном водоводном мрежом на
улици, а завршава се у склоништу за водомер
вентилом-затварачем иза водомера.
Постојеће стање
У обухвату предметног Плана постоји
изграђена водоводна мрежа градског водовода.
Водоводнамрежа је II висинске зоне профила 100мм
од азбестних цеви, профила PE DN63мм,
профилаPE DN110, профила PE DN160, профила PE
DN200 и профила PE DN225. Дубина постојеће
водоводне мреже је од 1.00-1.50 m. Радни притисак
у градској водоводној мрежи на месту прикључка
креће се око 3 бара.
Планирано стање
Реализацијом предметног Плана стварају се
услови за изградњу планиране и реконструкцију
постојеће водоводнемреже.Водоводна мрежа је
предвиђена
у
регулационој
ширини
свих
саобраћајница.
Водоводну мрежу пројектовати тако да
задовољи потребе корисника простора. Водити
рачуна о потребном броју ревизионих окна.
Трасе и профили водоводне мреже дати су у
графичком прилогу број 6. Водопривредна
инфраструктура.
Услови за прикључење на водоводну мрежу
Уколико
радни
притисак
према
хидрауличком прорачуну не може да подмири
потребе
виших
делова
објекта,
обавезно
пројектовати постројење за повећање притиска;
Димензионисање водоводне мреже извршити према
хидрауличком прорачуну, а у складу са важећим
планским документом (план хидротехничке
инфраструктуре)

Понедељак,27.јануар.2020.године.
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Техничке услове за прикључење на јавни
водовод: пречник прикључка, величину и тип
водомера, локацију и тип окна за водомер у складу
са техничким нормативима, одређује ЈП Водовод на
основу техничке документације коју израђује
инвеститор и доставља на увид. Под пројектно
техничком документацијом се подразумева пројекат
за грађевинску дозволу – ПГД;
Унутрашње водоводне инсталације спајају се
са јавном водоводном мрежом преко водоводног
прикључка;
Прикључење на јавну водоводну мрежу не
може се извршити уколико радове на изградњи
прикључка није извео ЈП Водовод;
Сваки објекат који се снабдева водом из јавног
водовода мора имати сопствени водоводни
прикључак;
Водоводни прикључак се поставља тако што
се унутрашње водоводне иснталације прикључују
на јавну водоводну мрежу, почев од споја са јавном
водоводном мрежом на улици, а завршава се у окну
за водомер вентилом-затварачем иза водомера;
Окно за водомер се поставља изван објекта и
исто мора имати прописан поклопац.
Водомер
се
по
правилу
инсталира
непосредно иза регулационе линије, у склоништу
приступачном за очитавање, подобном за
одржавање
температуре
која
онемогућава
замрзавање и подобном за физичку заштиту од
евентуалних оштећења и крађа.
Свака грађевинска парцела мора имати
сопствени
водоводни
прикључак.
Профил
водоводног прикључка зависи од потреба за водом,
намене објекта и противпожарне заштите. Начин
противпожарне заштите (врста и број хидраната) се
одређује пројектном документацијом.
Хидранти на уличној водоводној мрежи
(подземни и надземни) се не могу користити за
противпожарну заштиту индивидуалних пословних
објеката.
Из јавних хидраната воду могу користити само
овлашћене организације.
Фекална канализациона мрежа
Канализација служи за одвођење фекалних и
атмосферских вода и задовољавање општих
интереса у погледу одржавања јавне хигијене и
здравља.
У
Врању
постоји
сепарациони
канализациони систем који се састоји од:
- канализације за одвођење фекалних и других
отпадних вода, и
- канализације за одвођење атмосферских вода.
Канализација се дели на јавну и кућну
канализацију.
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Јавну канализацију чине следећи објекти:
- улична фекална канализација;
- секундарна мрежа фекалне канализације у
блоковској изградњи;
- улична атмосферска канализација;
- секундарна мрежа атмосферске канализације у
блоковској изградњи;
- таложници;
- сливници;
- црпна и друга постројења, и
- уређај за пречишћавање фекалних и других
отпадних вода.
Кућну канализацију чине:
- сви вертикални и хоризонтални водови у згради са
санитарним уређајима;
- уређаји за одвођење или таложење отпадних вода;
- контролна окна;
- каналски прикључак или сабирни канал;
- сливници, и
- уређаји за пречишћавање фекалних и других
отпадних вода.
Постојеће стање
У обухвату предметног Плана постоји
изграђена мрежа фекалне канализације. Постојећа
улична фекална канализација изведена је од ПВЦ
профила 250мм.Дубина постојеће канализационе
мреже је од 2.00-2.50м.
Планирано стање
Реализацијом предметног Плана стварају се
услови за изградњу планиране и реконструкцију
постојеће мреже фекалне канализације. Мрежа
фекалне канализације је предвиђена у свим
саобраћајницама. Трасе и профили фекалне
канализационе мреже дати су у графичком прилогу
број 6. Водопривредна инфраструктура.
Канализациону мрежу пројектовати тако да
задовољи потребе корисника простора. Водити
рачуна о потребном броју ревизионих окна.
Услови
за
прикључење
на
фекалну
канализациону
Главним пројектом предвидети да се прикључак
улива:
а) у улични ревизиони силаз у бочну банкину уз
обраду (жлеб) до уласка у кинету;
б) у тело колектора 0,7R од дна код колетора (R пречник цеви);
в) преко типизираних фазонских комада (рачви) на
цевни улични канал.
Спој пројектовати тако да не деградира
стабилност и функцију уличног канала;
Приликом
пројектовања
канализационог
прикључка
придржавати
се
постојећих
стандарда. Пречни канализационог прикључка
одређивати на основу хидрауличног прорачуна с
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тим да пречник цеви не може бити мањи од
150мм;
Гранично ревизионо окно извести 1,5м унутар
регулационе линије и у истом извршити
каскадирање (висинска разлика чија је
минимална вредност 60цм, а максимална 300цм);
Прикључак од ревизионог силаза па до
канализационе мреже извести падом од 2% до 6%
управно на улични канал искључиво у правој
линији без хоризонталних и вертикалних ломова;
Изузетно може се одобрити прикључење једне
парцеле преко друге уз предходно добијену
писмену сагласност власника кроз чију парцелу
пролази прикључак;
На једној катастарској парцели на којој има
више објекта, по правилу треба пројектовати
један канализациони прикључак о чему треба да
постоји међусобни договор власника објекта;
Прикључење гаража, сервиса и других објекта,
које испуштају воде са садржајем уља, масти и
бензина, вршити преко таложника и сепаратора
масти и уља;
Температура воде која се испушта у
канализацију не сме бити преко 40 степени;
§ Прикључење дренажних вода од објекта
извршити преко таложнице за контролу и
одржавање пре граничног ревизионог силаза;
Код израде Главног пројекта канализационог
прикључка придржавати се важећих стандарда и
прописа;
Прикључак се не сме изводити без директног
надзора стручног лица ЈП Водовода које се
одређује пошто инвеститор преда захтев за
прикључак;
Пошто је градска канализациона мрежа
сепаратног система, потребно је извршити
посебно пројектовање фекалне и кишне
канализације;
§ У колико се ради о групи објеката мале привреде,
потребно је да се постигне договор о
прикључењу
ових
објеката
на
градску
канализациону
мрежу
само
једним
канализационим прикључком;
§ Главни пројекат унутрашњих инсталација
канализације са прикључком на градску
канализациону мрежу, који је урађен на основу
услова, доставити Служби техничке припреме ЈП
Водовод на сагласност;
§ Прикључење дренажних подземних вода на
фекалну канализациону мрежу није дозвољено;
§ Површинске воде које се могу запрљати течним
горивом или његовим дериватим, морају се
предходно пречистити од истих путем
аутоматских сепаратора масти и уља, па тек онда
одвести до уличног канализационог система.
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Услове и одобрења за прикључак на јавну
канализацију издаје ЈП "Водовод".
Радове на изради прикључка на јавну
канализацију изводи искључиво ЈП "Водовод", а на
основу захтева инвеститора.
Сваки објекат који се спаја са јавном
канализацијом мора имати свој засебан прикључак.
У јавну и кућну канализацију забрањено је
испуштати или убацивати све оно што може
оштетити јавну канализацију или штетно деловати
на здравље људи који раде на одржавању
канализације и то:
- воду са киселинама, алкалијама и разним солима;
- воду која у себи садржи бензин, уља и масти и
остале агресивне материје које могу разложити
материјал од кога је канал изграђен;
- проузроковаче заразних или паразитских болести
или материјале заражене таквим клицама;
- радиоактивни отпадни материјал;
- материјале које развијају токсичне или
експлозивне плинове или врше друге штетне
утицаје на саме канале и околину, и
- смеће, пепео, угинуле животиње, изнутрице, разни
грађевински материјал, крпе, комину, снег и друге
предмете и ствари које би могле оштетити јавну
канализацију или угрозити њено исправно
функционисање.
Објекти који нису прикључени на јавну
канализацију на начин и по поступку предвиђеним
овом одлуком не могу добити употребну дозволу,
нити се може извршити технички пријем истих.
Одређена одступања од наведених услова могућа су
уз сагласност ЈП ‘’Водовод’’ Врање.
Атмосферска канализациона мрежа
Постојеће стање
У обухвату Плана не постоји изграђена
мрежа атмосферске канализације.
Планирано стање
У постојећим саобраћајницама планирана је
изградња колектора одговарајућих профила који ће
прикупити атмосферске воде са саобраћајница и
корисних површина и одвести их до потока.
Након израде планских докумената потребно
је израдити пројектну документацију за све
колекторе и планирати изградњу у зависности од
расположивих средстава.
Атмосферску канализацију градити према
техничким прописима, најкраћом трасом до
реципијента или низводног колектора. Предвидети
атестиране материјале за цевоводе, контролна окна
и сливнике. Трасе и профили атмосферске
канализационе мреже дати су у графичком прилогу
број 6. Водопривредна инфраструктура.
Услови за прикључење на атмосферску
канализацију
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Прикључење дренажних подземних вода на
фекалну канализациону мрежу није дозвољено.
Површинске воде, које се могу запрљати
течним горивом или његовим дериватима, морају се
претходно пречистити од истих путем аутоматских
сепаратора масти и уља, па тек онда одвести до
уличног канализационог система.
Уколико у улици којој гравитира изграђени
пословни објекат нема изграђене атмосферске
канализације,
дозвољено
је
испуштање
површинских вода на коловоз, а није дозвољене
увођење у систем фекалне канализације.
Ако у улици постоји изграђена атмосферска
канализација власник изграђеног објекта на парцели
која гравитира ка улици мора спровести
атмосферске воде са своје парцеле у колектор
атмосферске канализације.
Општи услови водопривредне инфраструктуре
Код
постављања
траса
хидротехничке
инфраструктуре треба водити рачуна о следећем :
да будући водовод и канализација не угрожавају
објекте
(приликом
изградње
и
у
току
експлоатације);
да други објекти са њиховим пратећим
дешавањима не угрожавају водовод и канализацију
у експлоатацији, као и да омогуће њихово редовно
одржавање;
да трасе водовода и канализације буду
постављене тако да се под повољним условима на
њих могу прикључити објекти које треба да
опслужују;
да траса водовода и канализације усагласе са
осталим наменама терена;
да се води рачуна о геотехничким и
хидрогеолошким карактеристикама терена, имајући
у виду грађење и одржавање.
Код укрштања инсталација водити рачуна о
следећем :
водоводне цеви буду постављене изнад
канализације, с тим што по потреби може бити
предвиђена заштитна цев водовода (цев у цев);
код укрштања са електро-кабловима треба
водити рачуна о свим аспектима безбедности како
код изградње, тако и у фазама које се појављују у
експлоатацији.
Оквирно, надслој изнад темена цеви треба да
буде 1,5м.
Дубина укопавања канализације мора бити
таква да се на справан начин може извршити
прикључење објекта и подови морају бити такви да
се обезбеде повољни хидраулички услови течења у
каналима.
2.2.4.3. Енергетска инфраструктура
Постојеће стање
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На подручју која је обухваћено Планом,
постоје електроенергетске инсталације у виду
надземних и подземних кабловских водова 10 kV, 1
kV.
Планирано стање
Напајање
целокупног
комплекса
електричном енергијом предвиђено је преко
постојеће трафостанице 110/35/10,04 kV "Врање 2"
која се налази у близини.
Реализацијом предметног Плана стварају се
услови за изградњу планиране и реконструкцију
постојеће електроенергетске мреже. Трасе и јачина
мреже дати су у графичком прилогу број 7.
Електроенергетска
и
телекомуникациона
инфраструктура.
Електроенергетску мрежу пројектовати тако
да задовољи потребе корисника простора.
Трасе планираних водова и локације
дистрибутивних трансформаторских станица ТС
10/0,4 kV су предвиђене у зaвиснoсти oд конкретне
пoтрeбe будућих инвeститoрa.
Предвиђа се измештање и каблирање
постојећих ее инсталација.
Електроенергетску
мрежу
и
електроенергетске објекте у овој зони, планирати са
довољном снагом и капацитетом за будуће
садржаје.
Трансформаторске станице
У планском обухвату нема изграђених
трансформаторских станица.
Пружа се могућност изградње ТС 10/0,4 kV
на сопственим парцелама инвеститора ако је то
неопходно за процес производње а у складу са
важећим прописима и нормативима.
Кабловски водови
Потенцијани
извор
напајања
за
дистрибутивне трафостанице 10/0,4 kV ове зоне је
из трансформаторске станице ТС 110/35/10 kV
Врање 2, а зависно од потребне снаге се може
рачунати и на 35 kV напајање из истог извора.
Трасе будућих водова су планиране у
тротоарима саобраћајница као и другим слободним
јавним површинама. Истим трасама, на прописаном
растојању планирано је уградити и остале
електроенергетске водове Постојећи надземни НН
вод каблирати и изместити у тротоаре планираних
саобраћајнице.
Кабловски водови ниског напона за јавно
осветљење као и за напајање појединачних објеката
ће се такође полагати у тротоарима саобраћајница.
У постојећим коридорима далековода и
постојећим
трафостаницама
(разводним
постројењима) могу се радити изградња, санација,
адаптација и реконструкција, ако то у будућности
због
потреба
интервенција
и
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ревитализацијаелектроенергетског система буде
неопходно а не може бити сагледано у периоду
израде Плана.
Вођење планираних каблова и водова као и
њихово
евентуално
укрштање
са
другим
инсталацијама извести у складу са важећим
прописима.
Предлог решења ЕЕ мреже дат је у
графичком
прилогу
7.
Електроенергетска,
телекомуникациона инфраструктура.
Технички услови
За конкретна прикључења појединих
објеката у области плана детаљне регулације
техничке услове ће у складу са овде предвиђеним
трасама издавати надлежно електродистрибутивно
предузеће.
Приликом
израде
инвестиционо
техничке
документације придржавати се техничких прописа:
Постојећи подземни 10 kV водови морају остати
на дубини од 1,1м;
Правилника о техничким нормативима за
изградњу
нисконапонских
надземних
електроенергетских водова (Сл. лист СФРЈ, бр. 6/92,
члан 26)
-За улице у насељеним местима или
градовима сигурносна висина изнад тротоара
износи 5м, а изнад коловоза или колског улаза 6м;
-Код
укрштања,
приближавања
или
паралелног вођења стубови се могу постављати уз
саму ивицу коловоза или колског улаза;
-Уколико није могуће да буду испоштовани
услови у вези сигурносног растојања потребно је да
се постојећа НН мрежа измести или каблира у делу
парцеле.
Правилника о техничким нормативима за
изградњу надземних електроенергетских водова
називног напона од 1 kV до 400 kV („Сл. Лист
СФРЈ“ бр. 65/88 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 18/92)
-За водове у насељеним местима сигурносна
висина износи 7м;
-Изолација мора бити електрично појачана;
-Сигурносна висина вода износи 7м;
-Ако вод прелази преко паркиралишта или
аутобуског стајалишта сигурносна висина износи
7м
-Сматра се да вод прелази преко
паркиралишта, односно аутобуског стајалишта и
кад растојање хоризонталне пројекције најближег
проводника у неотклоњеном стању мање од 5м.
2.2.4.4. Телекомуникациона инфраструктура
Телекомуникациона мрежа
У планском обухвату постоји делимично
изграђена телекомуникациона мрежа.
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У оквиру комплекса потребно је обезбедити
прикључивање планираних објеката на ТТ мрежу.
Прикључак ће се обезбедити преко оптичког кабла
који пролази кроз предметни план регулацијоном
трасом општинског пута 1 у складу са условима и
сагласностима надлежног јавног предузећа.
Потребан број прикључака обезбедити према
условима надлежног јавног предузећа. Планирани
кабал у комплексу положити испод слободних
површина, у рову дубине 0,80м и ширине 0,40м. У
комплексу привредно – радне зоне предвидети
унутрашње изводе. Све каблове поставити у
заштитне PVCцеви на местима укрштања са
прилазним саобраћајницама.
Вођење планираних каблова и водова као и
њихово
евентуално
укрштање
са
другим
инсталацијама извести у складу са важећим
прописима.
Предлог решења ТТ мреже дат је у
графичком
прилогу
7.Електроенергетска,
телекомуникациона и гасоводна инфраструктура.
Приступна мрежа је изграђена кабловима са
симетричним парицама и углавном је крутог типа.
Каблови у главној дистибутивној мрежи су
подземни, а у разводној мрежи подземни или
ваздушни.
Значајно
место
у
понуди
савремених
телекомуникационих сервиса и услуга заузимају
интернет провајдери. Услуге националних и
приватних интернет провајдера на подручју Плана
се користе.
У области јавне и комерцијалне радио и
телевизијске мреже врши се пренос, емитовање и
дистрибуција радио и ТВ програма и додатних
сервиса, преко мреже предајника и репетитора,
радио релејних (РР) веза, СТ и КТ предајника, КДС
и ЗАС. На територији која је предмет овог Плана
постоје јавне и комерцијалне радио и телевизијске
станице. ЈП РТС, као јавни сервис грађана обавља
емитовање, пренос и дистрибуцију својих програма
на територији Врања преко мреже предајника и
репетитора.
Кабловске дистрибутивне мреже урађене су
делимично плански на појединим локацијама
положене су ПЕ цеви у заједничком рову са
телефонским
кабловима
у
новоизграђеним
мрежама. Неконтролисана изградња КДС и ЗАС
довела је до непостојања евиденције о тзв.
операторима. Тако да се не може проценити број
корисника.
Функционалне
и
приватне
телекомуникационе мреже изграђене су према
потребама корисника, с тим што њихов приступ на
јавну телекомуникациону мрежу није довољно
усаглашен са националним оператором, што је
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довело до њиховог преклапања и неусаглашености
са капацитетима приступне и транспортне мреже
националног оператора. Интерес града је изградња
технолошки јединствене дигиталне инфраструктуре.
Планско решење
Реализацијом предметног Плана стварају се
услови за изградњу планиране и реконструкцију
постојеће
телекомуникационе
инфраструктуре.телекомуникационе
инфраструктуре дати су у графичком прилогу број
7. Електроенергетска, телекомуникациона и
гасоводна инфраструктура.
За веће кориснике на подручју плана
капацитет предвиђене ТКК дозвољава изградњу
приступне мреже са оптичким кабловима што
подразумева ФТБ и ФТХ мрежну архитектуру
План изградње мреже радиће се на основу:
- статистичких показатеља стања постојеће
инфраструктуре,
- типа средине (урбана, рурална),
- густина насељености,
- постојећих и предвиђених будућих саобраћајних
захтева (потреба) корисника,
- процене динамике пораста броја претплатника, и
- процене структуре претплатника.
У приступној мрежи ће се користити
савремена техничка решења, заснована на
најсавременијим технологијама система преноса и
медијуми преноса и то:
- уређаји који треба да омогуће веће протоке до
корисника по постојећим бакарним парицама
(ХДСЛ,
АДСЛ
/
ВДСЛ,
преплатнички
мултиплексери итд);
- уређаји за рад по оптичким кабловима (технике
које се користе су ФТТБ - оптика до зграде и ФТТЦ
-оптика до концентрације на тротоару);
- у пословним објектима са више од 100 запослених
планирају се концентрације типа МСАН/ИПАН ;
- главне мреже (од централне до концентрације)
реализују се оптичким кабловима (тежи се
прстенастој структури);
- приступне мреже се планирају са већим бројем
концентрација међусобно повезаних у прстен;
- бежичним приступом (WЛЛ).
Постојећи и будући оператори мобилних
телекомуникација ће инсталисати комутационоуправљачке центре на локацијама које омогућавају
оптимално
повезивање
са
фиксном
телекомуникационом мрежом на подручју плана.
Пружа се могућност постављања базних радио
станице, да би се обезбедила захтевана количина
услуга и квалитетан сигнал унутар зграда у густо
развијеној урбанистичкој инфраструктури (која
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представља препреку и уноси знатно слабљење при
простирању радио таласа).
За међусобно повезивање комутационоуправљачких центара, контролора базних станица и
базних радио станица, користиће се фиксна
телекомуникациона мрежа или радио релејне
станице. Ове радио релејне станице ће у већини
случајева бити на локацијама базних радио станица.
Уређаји базних радио станица и радио релејних
станица ће бити инсталисани у постојећим
објектима уз минималне адаптације, на крововима
постојећих
објеката
(кровна
контејнерска
варијанта), или на земљи (контејнерска варијанта).
Антене базних радио станица и радио релејних
станицаи радио релејних станица ће битимонтиране
на типским носачима које се фиксирају за постојеће
грађевинске објекте или на посебним самостојећим
антенским стубовима висине од 8 м до 24 м.
У области радиодифузних система планира
се увођење предајничких места са дигиталним
преносом радио и ТВ програма и других сервиса,
повезивање радио дифузних капацитета оптичким
кабловима, као и њихово повезивање оптичким
путем са објектима од државног и националног
значаја, културним, спортским и другим значајним
објектима.
КДС на територији плана ће се градити
према глобалном идејном решењу које ће
омогућити изградњу КДС као вишенаменског
широкопојасног
телекомуникационог
система
намењеног двосмерном преносу сигнала. Овако
осмишљен систем треба да омогући примену свих
постојећих и сада извесних будућих сервиса
(једносмерних и интерактивних), дистрибуцију РА
и ТВ сигнала, приступ интернету, видео на захтев,
теленадзор, телерад, игрице на захтев и друге
сервисе и апликације. Систем треба да буде отворен
у смислу будућих проширења у погледу сервиса,
нових технологија и интеграције са другим
телекомуникационим системима. С обзиром на
очекивано интензивно ширење КДС на подручју
плана и потребу да се избегну непотребна накнадна
раскопавања јавних површина, при планирању и
изградњи кабловсе канализације предвидети бар
једну цев за КДС.
Функционални
и
приватни
телекомуникациони систем ће се развијати према
својим потребама и могућностима, уз поштовање
стратегије развоја телекомуникација и међусобне
сарадње и координације.
2.2.5. Урбанистичке опште и посебне мере
заштите
Одлуку о неприступању изради стратешке
процене утицаја Измена и допуна плана детаљне
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регулације привредно радне зоне Бунушевац у
Врању на животну средину („Службени гласник
града Врања“, број 7/19), донела је Скупштина града
Врања по претходно прибављеном мишљењу
Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове,
комунално стамбене делатности и заштиту животне
средине, број 350-47/2019-08/1 од 01.04.2019.
године.
Мере за ограничавање негативних и увећање
позитивних утицаја на животну
средину
Обзиром на планиране намене, у фази
имплементације планских решења и касније по
успостављању рада планираних садржаја, могу се
очекивати негативни утицаји на животну средину и
здравље људи. У циљу превенције и минимизирања
негативних утицаја планских решења на квалитет и
капацитет животне среднине на планском подручју
и у окружењу неопходна је примена мера заштите,
како почев од фазе планирања, до реализације
планских решења и каснијег редовног рада и
коришћења предвиђених садржаја.
Заштита ваздуха
Простор у обухвату Плана је већим делом
неизграђен, и може се рећи да у оквиру њега нема
значајних извора загађења ваздуха. Планом је
предвиђено стварање услова за реализацију
производних и пословних комплекса, уз комунално
и инфраструктурно опремање подручја, што
подразумева временски ограничене утицаје на
квалитет ваздуха у фази грађевинских радова на
реализацији планираних садржаја, али и негативне
утицаје пореклом од планираних активности, које
ће бити засноване на овом простору које у
зависности од делатности могу имати сложени
карактер, кумулативно и синергијско дејство на
квалитет ваздуха. Узимајући у обзир постојеће и
планирано стање у обухвату Плана, потребно
спроводити следеће мере заштите ваздуха:
· реконструкцију постојећих саобраћајница вршити
у складу са меродавним саобраћајним оптерећењем,
у циљу обезбеђења боље саобраћајне проточности,
·
извршити
озелењавање
у
појасевима
саобраћајницама, око планираних радних и
индустријских комплекса, нарочито у деловима
према осетљивим садржајима, кроз формирање
дрвореда, у складу са локацијским условима,
· приликом формирања заштитних зелених појасева,
обавезно вршити валоризацију постојећег зеленила,
· приликом одабира садног материјала водити
рачуна о могућностима за смањење „нивоа буке и
концентрације загађујућих материја (комбинована
садња листопадног и зимзеленог дрвећа и жбуња
чиме се омогућава континуална заштита) али и о
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естетским вредностима (користити аутохтоне,
брзорастуће и врсте отпорне на загађење);
· успоставити мониторинг квалитета ваздуха на
подручју Измене и допуне плана,
· за све пројекте који могу представљати изворе
емисије загађујућих материја у атсмоферу
покренути поступак процене утицаја на животну
средину.
Посебне смернице и мере заштите ваздуха
Оператер стационарног извора загађивања
ваздуха у обавези је да:
· спроведе мере за смањење загађивања ваздуха у
поступку пројектовања, градње и редовног рада
(коришћења) објеката;
· за случај квара уређаја којим се обезбеђује
спровођење прописаних мера заштите или
поремећаја технолошког процеса због чега долази
до прекорачења граничних вредности емисије,
поремећај отклони или прилагоди рад новонасталој
ситуацији или обустави технолошки процес како би
се емисија свела у дозвољене границе у најкраћем
року;
· за случај прекорачења граничних вредности нивоа
загађујућих материја у ваздуху предузме техничкотехнолошке мере или да обустави технолошки
процес, како би се концентрације загађујућих
материја свеле у прописане вредности;
· у случају да се у процесу обављања делатности
могу емитовати гасови непријатних мириса,
примењује мере које ће довести до редукције
мириса и ако је концентрација емитованих материја
у отпадном гасу испод граничне вредности емисије;
· ако обавља делатност производње, одржавање
и/или поправке сакупљања, обнављања и обраде,
контролу коришћења, стављања на тржиште,
трајног одлагања и искључивања из употребе
производа и опреме који садрже супстанце које
оштећују озонски омотач, у обавези су да прибаве
дозволу ресорног Министарства;
· ако се бави сервисирањем и искључивањем из
употребе производа и/или опреме која садржи
контролисане супстанце (супстанце које оштећују
озонски омотач било да су чисте или у смеђи, без
обзира да ли се први пут користе или су сакпуљене,
обрађене или обновљене осим оних које се налазе у
готовом производу) исходује дозволу ресорног
Министарства.
Заштита вода
Заштита
и
унапређење
квалитета
површинских и подземних вода заснована је на
мерама и активности којима се њихов квалитет
штити и унапређује преко мера забране, превенције,
обавезујућих
мера
заштите,
контроле
и
мониторинга у циљу постизања стандарда квалитета
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животне средине, смањења загађења и спречавања
даљег погоршања стања вода и обезбеђење
нешкодљивог и несметаног коришћења вода за
различите намене.
Мере заштите вода:
· канализациони систем градити као сепарациони са
посебним колектором за одвођење атмосферских
вода;
· обавезно је одвођење свих отпадних вода на
постројење за пречишћавање, пре испуштања у
реципијент;
· предвидети савремени технолошки поступак
пречишћавања на постројењу, како би се омогућило
пречишћавање отпадних вода до квалитета који ће
одговарати II б категорији водотокова, према
Уредби о категоризацији водотока (“Службени
гласник СРС”, број 5/68);
· обавезна је контрола квалитета и количина
отпадних вода пре и након пречишћавања у
постројењу за пречишћавање отпадних вода, а пре
упуштања у реципијент;
· извештај о извршеним мерењима достављати
квартално
Јавном
водоводном
предузећу,
надлежном Министарству и Агенцији за заштиту
животне средине;
· обавезан је претходни третман потенцијално
зауљених атмосферских вода са манипулативних и
осталих површина, преко сепаратора-таложника
уља и масти до законом захтеваног нивоа пре
упуштања у реципијент;
· у оквиру сваког појединачног радног комплекса у
оквиру кога настају технолошке отпадне воде,
вршити третман отпадних вода;
· вршити редовну контролу и надзор над
функционисањем
канализационог
система,
постројења за пречишћавање отпадних вода, као и
свих пратећих садржаја.
Посебне мере заштите површинских и подземних
вода
Носиоци Пројекта су у обавези да:
· изграде погоне или уграде уређаје за
пречишћавање отпадних вода до захтеваног нивоа,
као и да испитују квалитет отпадних вода пре и
после пречишћавања;
· обезбеде редовно функционисање уређаја за
пречишћавање отпадних вода и да воде дневник
њиховог рада;
· обезбеде пречишћавање отпадних вода до нивоа
који одговара граничним вредностима емисије,
односно до нивоа којим се не нарушавају стандарди
квалитета
животне
средине
реципијента
(комбиновани приступ), узимајући строжији
критеријум од ова два;
· уколико испуштају отпадне воде у јавну (градску,
насељску) канализацију:
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· исходују Акт о испуштању отпадних вода у јавну
канализацију од надлежног органа Града Врања;
· поставе уређаје за мерење, да врше континуирано
мерење количине отпадних вода;
· контролишу и испитују биохемијске и механичке
параметре квалитета отпадних вода;
· достављају извештај о извршеним мерењима
квартално надлежним институцијама;
· ангажују овлашћену институцију (правно лице),
која врши мерење количина и испитивање квалитета
отпадних вода у складу са Законом о водама;
· изврше накнаду за загађивање вода (за непосредно
или посредно загађивање воде), као и да у законом
прописаном року достигну граничне вредности
емисије.
Заштита земљишта
Мере заштите земљишта обухватају систем
праћења квалитета земљишта и његово одрживо
коришћење које се спроводи кроз:
· обавезно планирање и спровођење превентивних
мера заштите приликом коришћeња земљишта за
све делатности за које се очекује да ће знатно
оштетити функције земљишта;
· обавезно је управљање отпадом, у складу са
Законом о управљању отпадом и подзаконским
актима;
· обавезно је управљање отпадним водама на
планском подручју.
Посебне мере заштите:
· водоводну и канализациону мрежу треба водити у
оквиру регулационог појаса саобраћајница;
· све цеви мреже извести благовремено, пожељно
при изградњи саобраћајница, како би се избегло
накнадно прекопавање;
· грађевински отпад који ће настајати у току
реализације планираних садржаја евакуисати са
локације према условима надлежног комуналног
предузећа;
· хумусни слој који се скида при извођењу радова
користити при уређењу локације за санацију
површина деградираних током радова или
приликом озелењавања;
· уређивање простора и одржавање санитарнохигијенских услова вршити према важећим
Законским условима.
Еколошка компензација
Мере компензације се дефинишу са циљем
ублажавања штетних последица реализације
планских решења на животну средину и здравље
људи на подручју Плана. Приликом реализације
планских
решења,
изградње
планираних
саобраћајница, радних комплекса и пратећих
садржаја, доћи ће до уклањања постојећег зеленила,
па је у том смислу неопходно надокнадити губитак
зелених површина кроз утврђивање нових локација
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под зеленилом. Како је циљ компензације на
подручју Плана заштита животне средине, здравља
људи и квалитета живота, локалитете за формирање
нових зелених површина треба утврдити на основу
процене вероватноће, обима и карактера могућих
негативних утицаја планираних садржаја на
животну средину. Како су потенцијални извори
негативних утицаја на животну средину саобраћајне
активности на планираним саобраћајницама и
активности у оквиру сваког појединачног радног
комплекса, компензацију зеленила треба спровести
тако да допринесе смањењу емисије загађујућих
материја и прашине као и смањењу нивоа буке и
побољшњу пејзажних карактеристика подручја.
Мере компензације:
· промовисати пејзажно уређење појединачних
парцела;
· успоставити појасеве заштитног зеленила у
контактним зонама са осетљивим садржајима;
· формирати појас зеленила дуж планираних и
постојећих саобраћајница у складу са локацијским
условима;
· одабир врста приликом формирања заштитног
појаса вршити на основу анализе и валоризације
постојећег зеленила на подручју Измене и допуне
плана и окружењу;
· приликом формирања заштитног зеленила
избегавати алохтоне, инвазивне и алергене врсте
биљака;
· повезати јавне зелене површине у јединствен
систем зеленила.
Препоручује
се
формирање
појасева
заштитног зеленила у зависности од очекиваних
негативних утицаја на окружење.
Врсте веома отпорне на загађења, које се често
користе за стварање заштитних појасева су: Acer
rubrum, Cornus mas, Corylus colurna, Platanus sp,
Gleditsia triacanthos, Populus deltoides, Robinia
pseudoacacia, Pyracantha coccinea, Sorbus japonica,
Juniperus sp, Juglans nigra, Quercus robur, Populus
nigra, Amorpha fruticosa, Ribes sp, Ligustrum
ovalifolium, Sophora aucuparia, Rosa canina, Tilia
americana, Hedera helix, Ulmus campestris,
Chamaecyparislawsoniana, Thuja occidentalis, Abies
concolor, Alnus glutinosa, Acer platanoides.
Заштита од буке и вибрација
Опште мере заштите становништва од буке у
животној
средини,
обухватају
одређивање
акустичних зона у складу са наменом простора и
граничним вредностима индикатора буке у тим
зонама.
Тихе зоне – заштићене целине и зоне са
прописаним граничним вредностима од 50 dB(A) у
току дана и 40 dB(A) у току ноћи у којима је
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забрањена употреба извора буке који могу повисити
ниво буке и обухватају:
• подручја за одмор и рекреацију, болничке
зоне и опоравилишта, културно-историјски
локалитети, велики паркови.
Остале зоне – зоне са мерама за отклањање
извора буке и мерама заштите од буке и обухватају:
• туристичка подручја, кампови и школске
зоне;
• чисто стамбена подручја;
• пословно-стамбена подручја, трговачкостамбена подручја и дечја игралишта;
• градски
центар,
занатска,
трговачка,
административно-управна зона са становима,
• зона дуж аутопутева, магистралних и
градских саобраћајница;
• индустријска,
складишна
и
сервисна
подручја и транспортни терминали без
стамбених зграда.
Обзиром да подручје Плана подразумева
реализацију радне зоне, спада у зоне у којима је
потребно спроводити мере заштите, односно
потребно је спровођење мера заштите од буке које
обухватају:
• примену техничких мера заштите за све
објекте и активности које могу бити
генератори буке;
• све радње које представљају изворе буке,
обављати у затвореним простојама при
затвореним прозорима и вратима;
•
подизање
заштитиних
баријера
(природних или вештачких) у правцу
доминантних извора буке;
• приликом
планирања
пририродних
заштитних појасева водити рачуна о избору
врста,
карактеристикама
хабитуса
(комбиновање лишћарског и четинарског
дрвећа и жбуња) и њиховом међусобном
растојању и композицији;
• за све пројекте који могу представљати
изворе буке обавезан је поступак процене
утицаја на животну средину.
Заштита од нејонизујућег зрачења
Заштита од нејонизујућих зрачења обухвата
услове и мере заштите здравља људи и заштите
животне средине од штетног дејства нејонизујућих
зрачења, услове коришћења извора нејонизујућих
зрачења и представљају обавезне мере и услове при
планирању, коришћењу и уређењу простора.
Опште мере заштите од нејонизујућег зрачења:
• обавезно је одређивање услова за коришћење
извора нејонизујућих зрачења од посебног
интереса;
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• обавезно је обезбеђивање организационих,
техничких, финансијских и других услова за
спровођење заштите од нејонизујућих
зрачења;
• обавезно је вођење евиденције о изворима
нејонизујућих зрачења од посебног интереса;
• обавезно је означавање извора нејонизујућих
зрачења од посебног интереса и зоне опасног
зрачења на прописани начин;
• обавезно је спровођење контроле и
обезбеђивање
квалитета
извора
нејонизујућих зрачења од посебног интереса
на прописани начин;
• обавезна је примена средстава и опреме за
заштиту од нејонизујућих зрачења;
• обавезна је контрола степена излагања
нејонизујућем зрачењу у животној средини и
контрола спроведених мера заштите од
нејонизујућих зрачења;
• обавезно је систематско испитивање и
праћење нивоа нејонизујућих зрачења у
животној средини;
• обавезно је информисање становништва о
здравственим
ефектима
излагања
нејонизујућим зрачењима и мерама заштите
и обаве
Заштита од хемикалија хемијског удеса,
интегрисано спречавањe и контрола загађивања
животне средине
Обавезне мере заштите животне средине од
хемикалија - у циљу заштите здравља људи и
животне средине на планском подручју обавезно је
успостављање
интегралног
управљање
хемикалијама.
Оператери SEVESO постројења, према количинама
из Листе опасних материја и њихових количина и
Листе својстава и класа опасних материја и
њихових количина, у обавези су да израде:
• Политику превенције удеса по достављању
Обавештења надлежном органу ресорног
Министарства
Оператери
SEVESO
постројења нижег реда;
• Извештај о безбедности и План заштите од
удеса - Оператери SEVESO постројења
вишег реда;
Оператер IPPC постројења (према Листи
активности и постројења за које се издаје
интегрисана дозвола) у обавези је да:
• за ново постројење поднесе захтев за
издавање интегрисане дозволе, пре добијања
дозволе за употребу;
• за постојеће постројење, према року за
прилагођавање до 2015. године;
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• надлежност за издавање интегрисане дозволе
је у зависности од тога који орган издаје
одобрење за градњу (грађевинску дозволу)
одређује се ко је надлежни орган за
интегрисану дозволу;
BREF документ даје информације о специфичном
индустријском сектору или пољопривредном
сектору, техникама и процесима заступљеним у том
сектору, свимпостојећим емисијама у воду, ваздух и
земљиште као и генерисаним отпадима, у
зависности од производних капацитета, техникама
које се разматрају.
Управљање отпадом
Концепт управљања отпадом на подручју
Измена и допуна плана мора бити заснован на
укључивање у систем управљања отпадом на
територији града Врања као и на примени свих
неопходних организационих и техничких мера
којима би се минимализовали потенцијални
негативни утицаји на квалитет животне средине.
Према Просторном плану града Врања, коначно
збрињавање отпада са територије града је на
регионалној депонији “Метерис” у Врању.
Опште мере управљања отпадом:
• вршити сакупљање, разврставање и безбедно
одлагање отпада који настаје на планском
подручју у оквиру сваке појединачне
локације и комплекса;
• уклањање отпада вршити према врсти и
категорији
отпада,
према
извршеној
категоризацији и карактеризацији, сагласно
важећој Законској регулативи;
• за постројења за која се издаје интегрална
дозвола припрема се и доноси План
управљања отпадом;
• за постројења чија је делатност управљање
отпадом и за која се издаје интегрисана
дозвола или дозвола за управљање отпадом,
доноси се Радни план постројења за
управљање отпадом;
• произвођач или увозник чији производ после
употребе постаје опасан отпад у обавези је да
тај отпад преузме после употребе без
накнаде трошкова и са њима поступи у
складу са законом.
Произвођач отпада/оператер дужан је да:
• сачини план управљања отпадом и
организује његово спровођење, ако годишње
производи више од 100 t неопасног отпада
или више од 200 kg опасног отпада;
• прибави извештај о испитивању отпада и
обнови га у случају промене технологије,
промене
порекла
сировине,
других
активности које би утицале на промену

28-Страна -Број -1- „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“
карактера отпада и чува извештај најмање
пет година;
• преда отпад лицу које је овлашћено за
управљање отпадом ако није у могућности да
организује поступање са отпадом;
• карактеризација отпада врши се само за
опасан отпад и за отпад који према пореклу,
саставу и карактеристикама може бити
опасан отпад, осим отпада из домаћинства;
• транспорт опасног отпада врши се у складу
са прописима којима се уређује транспорт
опасних материја, у складу са дозволом за
превоз отпада и захтевима који регулишу
посебни
прописи
о
транспорту
(ADR/RID/ADN и др);
• забрањено је одлагање и спаљивање отпада
који се може поново користити;
• забрањено је разблаживање опасног отпада
ради испуштања у животну средину;
• управљање посебним токовима отпада,
(истрошене батерије и акумулатори, отпадна
уља, отпадне гуме, отпад од електричних и
електронских производа, флуоросцентне
цеви које садрже живу, полихлоровани
бифенили и отпад од полихлорованих
бифенила (PCB), отпад који садржи, састоји
се или је контаминиран дуготрајним
органским загађујућим материјама (POPs
отпад), отпад који садржи азбест, отпадна
возила, отпад из објеката у којима се обавља
здравствена заштита и фармацеутски отпад и
отпад из производње титан диоксида) се
врши сходно законским одредбама и
релевантним подзаконским актима.
За обављање делатности управљања отпадом
прибављају се дозволе и то: дозвола за сакупљање
отпада, за транспорт отпада, за складиштење и
третман отпада и за одлагање отпада. За обављање
више делатности једног оператера може се издати
једна интегрална дозвола. Дозволе за складиштење,
третман и одлагање отпада издају се на период од
10 година.
Управљање амбалажним отпадом
Опште мере за управљање амбалажним отпадом
- управљање амбалажом и амбалажним отпадом се
спроводи у складу са:
• условима заштите животне средине које
амбалажа мора да испуњава зa стављање у
промет,
• условима за управљање амбалажом и
амбалажним отпадом,
• обавезом извештавања о амбалажи и
амбалажном отпаду.
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2.2.6. Мере заштите природних и културних
добара
• У оквиру предметног планског подручја нема
заштићених,
нити
природних
добара
планираних за заштиту.
• Предметно подручје није обухваћено
еколошком мрежом (Уредба о еколошкој
мрежи „Службени гласник РС“, број 102/10).
Такође нема објеката геонаслеђа према
инвентару објеката геонаслеђа Србије (2005,
2008).
• Обавеза је инвеститора извођења радова, да
уколико у току извођења радова наиђе на
природно добро које је геолошко–
палеонтолошког типа или минеролошко–
петрографског порекла, а за које се
претпоставља да има својство споменика
природе, о томе обавести министарство
надлежно за послове заштите животне
средине и да предузме све мере како се
природно добро не би оштетило до доласка
овлашћеног лица.
• У планском подручју нема непокретних, ни
евидентираних културних добара, као ни
евидентираних археолошких локалитета.
• На основу члана 109. Закона о културним
добрима („Службени гласник РС“, број
71/94, 52/11-др. закони и 99/11-др. закон),
обавеза извођача радова је да уколико наиђе
на археолошко налазиште или археолошке
предмете, одмах прекине радове и обавести
надлежни завод и да предузме мере да се
налаз не оштети, не уништи и да се сачува на
месту и у положају у коме је откривен.
2.2.7. Мере заштите од елементарних непогода
Елементарне непогоде се у Врању могу
манифестовати као сеизмичка разарања, поплаве и
бујице, олује и јаке кише, пожари и експлозије,
саобраћајне несреће, као и друге (нпр. атмосферске)
појаве које могу утицати неповољно на становнике
и материјална добра.
Неопходно је да Град Врање скупом својих
урбанистичких и грађевинских својстава одговори
потребама заштите и то пре свега тако да се смање
дејства евентуалног разарања односно обим и
степен разарања физичких структура. Стога је при
планирању у обухвату овог плана, обезбеђена
могућност примене и реализације мера заштите од
елементарних и других већих непогода.
2.2.8. Мере заштите од сеизмичких разарања
Ризик од повредивости при сеизмичким
разарањима може се смањити примењујући
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одређене принципе планирања, организације и
уређења простора.
Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности
подразумевају:
- поштовање степена сеизмичности од око 80 МKS
приликом пројектовања или оног степена
сеизмичности за који се посебним сеизмичким
истраживањима утврди да је меродаван за подручје
Врања,
- поштовање регулације саобраћајница и међусобне
удаљености објеката,
- обезбеђење оних грађевина чија је функција
нарочито важна у периоду после евентуалне
катастрофе.
На основу досадашњих искустава и сазнања овим
ПДР-ом се планира:
• правилан размештај објеката са минималним
растојањима између њих и регулационих линија
улица најмање 5m;
• избегавање кривудавих улица, са слепим
завршецима где год је то могуће;
Препоручује се да објекти, нарочито на стрмим
падинама и одсецима не буду предугачки, да се
обезбеди пролаз између објеката, а код
пројектовања инсталација, водовода и електрике, да
се поставе у неутралан положај у случају разарања и
сл.
Код организовања простора мора се водити рачуна
о потреби евакуације људства, опреме и материјала
у ванредним условима.
Инфраструктура је у већој мери подложна
повредљивости. Отуда је нужно предвидети
појединачно за сваки од система одговарајуће мере:
• саобраћај: улазно - излазни правци се трасирају на
стабилним теренима, главне улице обезбеђују
несметано комуницирање, а пословне улице
омогућавају евакуацију људи, транспорт путника и
роба;
• водоснабдевање: главни водовод и секундарна
мрежа планирају се са могућношћу искључења
појединих деоница у случају оштећења;
• каналисање отпадних вода: код евентуалног
оштећења канализације постоји могућност да раде
поједине функционалне целине;
• електродистрибутивна мрежа, као и систем
трафостаница (10/0,4kV), су дисперговани у
простору, распоређени по зонама, везани у
прстенове и полупрстенове, на такав начин да се
могу у ванредним условима искључивати по
сегментима; каблирање високонапонских водова је
нужно због безбедости у ванредним условима;
• телефонска канализација се планира тако да се
обезбеде алтернативне везе, у случају прекида у
појединим линијама у ванредним условима.
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У односу на заштиту од потреса указује се да
узроци насталих оштећења зависе од материјала и
начина изградње објеката. У изградњи нових
објеката неопходно је сеизмичкој безбедности
посветити посебну пажњу.
Ради заштите од потреса максимално
очекиваног удара од 8° МCS, објекти морају бити
пројектовани и реализовани у складу са
Правилником о техничким нормативима за
изградњу објеката високоградње у сеизмичким
подручјима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 31/81,
49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).
2.2.9. Мере заштите од експлозија и пожара
Мере заштите од експлозија односе се на
мере заштите на раду, обезбеђивање технолошких
процеса производње.
Мере заштите од пожара ће се обезбедити
кроз димензионисање водоводне мреже, елементима
грађења објеката и саобраћајница и осталим
елементима у складу са законским прописима.
Са аспекта заштите од пожара, као
превентива, предвиђена је најбоља заштита
окружења
објеката
слободним
и
зеленим
површинама као мера која треба, пре свега, да
онемогући лако и брзо преношење пожара са једног
објекта на други.
За потребе заштите од пожара неопходно је
искористити део урбане опреме: јавне бунаре,
каптиране изворе и потоке.
Посебну пажњу треба поклонити изградњи
објеката од мање запаљивих материјала.
Ради заштите од пожара, овим планом
утврђене су адекватне мере. Мере се односе на
планирану удаљеност између објеката ради
проходности саобраћајница после рушења објеката,
а уједно и да саобраћајнице имају довољну ширину
да би представљале противпожарну преграду.
Угроженост од пожара зависи и од изграђености
парцеле, материјала од кога је објекат изграђен,
начина складиштења и од присуства запаљивих и
експлозивних материјала. Ради заштите од пожара,
планира се таква саобраћајна мрежа која ће
омогућити приступ ватрогасним возилима до сваког
објекта у складу са Правилником о техничким
нормативима за приступне путеве, окретнице
иуређене платое за ватрогасна возила у близини
објекта повећаног ризика од пожара (“Службени
лист СРЈ”, број 8/95).
Сви планирани садржаји морају бити
пројектовани и реализовани у складу са Законом о
заштити од пожара (“Службени гласник РС”, број
број 111/09, 20/15 и 87/18) и осталим важећим
прописима и релевантним стандардима, као и у
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складу са условима надлежног одељења за ванредне
ситуације.
У грађевинском подручју се морају
поштовати
сви
прописани
хигијенски
и
противпожарни услови изградње.
2.2.10. Остале мере и услови заштите
Мере заштите од саобраћајних несрећа и других
непогода
Заштита од саобраћајних несрећа спроводиће
се кроз изградњу нових улица, увођење вертикалне
и хоризонталне сигнализације. Као обавеза истиче
се адекватно, нарочито зимско, одржавање свих
саобраћајница у простору.
Од осталих елементарних непогода најчешће се
могу јавити атмосферске појаве: лед, снег,
електрична пражњења, ветар и друго.
Превентивне мере заштите од леда, снега и других
атмосферилија подразумевају:
- уређење и одржавање саобраћајних површина,
- уређење и одржавање водених површина и
објеката,
- сваки објекат мора бити опремљен громобранском
инсталацијом.
Превентивне мере заштите од ветра подразумевају:
грађевинско-техничкемере
које
треба
примењивати код изградње објеката у односу на
дату ружу ветрова.
Мере заштите од ратних разарања и обезбеђења
потреба одбране земље
Мере заштите људи и материјалних добара
од елементарних непогода, техничко-технолошких
несрећа, као и све елементе заштите и спасавања у
случају рата су уграђене у урбанистичко решење.
Регулација јавних површина и позиција
грађевинских линија у односу на исту, треба да
омогуће несметано функционисање свих служби у
случају елементарних непогода, пожара и ратних
услова. Елементи саобраћајница у смислу
зависности од зарушавања и могућности прилаза
објектима у фази спасавања, дефинисање
могућности прилаза местима за водоснабдевање
противпожарних јединица као и други значајни
елементи са аспекта заштите и спасавања људи и
материјалних добара су уграђени у урбанистичко
решење ПДР-а.
Према процени угрожености од ратних
разарања, простори намењени пословању могу бити
и главни циљеви напада. То указује да је потребно
предузети све техничко-технолошке и урбанистичке
мере заштите да би се смањио обим повредивости
околног простора.
У повредиве тачке, у оквиру овог простора,
улази сва саобраћајна и остала инфраструктурна
мрежа.
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На основу Закона о ванредним ситуацијама
("Сл.гласник РС", број 111/09, 92/11 и 93/12):
„Ради заштите од елементарних непогода и
других несрећа, органи државне управе, органи
локалне самоуправе и привредна друштва и друга
правна лица, у оквиру својих права и дужности,
дужна су да обезбеде да се становници, односно
запослени, склоне у склоништа и друге објекте
погодне за заштиту.
Склањање људи материјаних и културних
добара обухвата планирање и коришћење
постојећих склоништа, других заштитних објеката,
прилагођавање нових и постојећих комуналних
објеката и подземних саобраћајница, као и објеката
погодних за заштиту и склањање, њихово
одржавање и коришћење за заштиту људи од
природних и других несрећа.
Као јавна склоништа могу се користити и
постојећи комунални, саобраћајни и други
инфраструктурни објекти испод површине тла,
прилагођени за склањање.
Инвеститор је дужан да приликом изградње
нових комуналних и других објеката у градовима
прилагоди те објекте за склањање људи.Приликом
изградње стамбених објеката са подрумима, над
подрумским просторијама, гради се ојачана плоча
која може да издржи урушавање објекта“.
Инфраструктура се мора планирати тако да
се у ратним условима обезбеди функционисање
појединих система, макар редукованих капацитета.
У редовним условима се мора рачунати са
повредљивошћу
ових
система,
који
су
најпривлачнији циљеви непријатељског деловања:
• водоснабдевање - дистрибутивна мрежа се
предвиђа на начин који обезбеђује да се може
искључивати у сегментима;
• канализација - мрежа главних колектора, као и
секундарна мрежа се планира тако да се поједини
сегменти могу искључити у ванредним условима;
• електродистрибуција - децентрализација трафо
уређаја и изградња је таква да се избегне лака
елиминација, а мрежа је предвиђена у прстеновима,
па ће отежати или спречити распад система у
ванредним условима;
• телекомуникације - као посебно осетљив систем у
ратним условима биће на удару непријатељских
снага. Отуда се предвиђа замена телефона другим
средствима комуницирања.
У ванредним приликама, за случај крајње
потребе онеспособљавања главне инфраструктуре,
разрадиће се системи за брзо и ефикасно
оспособљавање, о чему се мора водити рачуна већ
код израде урбанистичких планова већег нивоа
детаљности
и
пројектовања
(саобраћајнице,
гасоводи, хидротехничка и друга инфраструктура).
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2.2.11. Мере енергетске ефикасности изградње и
стандарди приступачности
Основне мере за повећање и обезбеђење
енергетске ефикасности се односе на правилан
избор омотача зграде (кров, зидови, прозори),
грејање
објеката
(котларница,
подстаница),
регулацију-положај
(оријентацију)
објекта,
осветљење и сл. Енергетска ефикасност поразумева
примену енергетски ефикасних уређаја који имају
мале губитке приликом трансформације једног вида
енергије у други. Исто тако, области енергетске
ефикасности припадају и обновљиви извори у
оквиру потрошње енергије, односно они извори
који се не прикључују на дистрибутивну
електроенергетску мрежу, а користе се у сектору
зградарства (биомаса, енергија ветра и сунчева
енергија). То се пре свега односи на системе грејања
и хлађења простора, као и загревање санитарне
воде.
За планирану изградњу на подручју Плана,
примењивати начин пројектовања и изградње
објеката са ниским степеном потрошње енергије.
Основу овог начина изградње представља употреба
обновљивих извора енергије (сунчева енергије, био
маса) за грејање објеката у зимском периоду,
односно смањење потребе за хлађењем просторија
током лета спречавањем упада сунчевог зрачења.
Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата
следеће активности:
1) приликом пројектовања водити рачуна о облику,
положају и повољној оријентацији објеката;
2) реализацију соларних система (фотонапонске
модуле и топлотне колекторе) као фасадне и кровне
или самостојеће елементе где техничке могућности
то дозвољавају и максимално коришћење сунчеве
енергије за загревање објеката;
3) топлотну изолацију зидова, кровова, подних
површина, замену/санацију прозора и врата;
4) увођење савремених система грејања и припреме
санитарне топле воде;
5) код постојећих и нових објеката размотрити
могућност уградње аутоматског система за
регулисање потрошње свих енергетских уређаја у
објекту.
У изградњи објеката потребно је поштовати
принципе енергетске ефикасности. Енергетска
ефикасност свих објеката који се граде утврђиваће
се у поступку енергетске сертификације и
поседовањем енергетског пасоша у складу са
Правилником оенергетској ефикасности зграда
(“Службени гласник РС”, број 61/11) и
Правилником о условима, садржини и начину
издавања сертификата о енергетским својствима
зграда („Службени гласник РС”, бр. 69/12).
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Климатски услови подручја су погодни за
коришћење сунчеве енергије.
Обавезна је примена Правилника о
техничким стандардима, пројектовања и изградње
објеката, којима се осигурава несметано кретање и
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама ("Службени гласник РС", бр. 22/2015).
Пошто се планира коришћење обновљивих
извора енергије, климатски услови подручја су
погодни за коришћење сунчеве енергије.
У подручју Плана треба подизати улично
линијско зеленило и уређивати и одржавати зелене
површине.
2.2.12. Правила парцелације
Парцелација и препарцелација, односно
деоба или укрупњавање грађевинских парцела у
границама плана, планирана је у циљу формирања
грађевинских парцела оптималних величина, облика
и површина за грађење објеката одређене врсте и
намене, у складу са наменом и утврђеним начином
коришћења простора, правилима грађења и
техничким прописима као и потребама обезбеђења
саобраћајних и других инфраструктурних коридора.
Парцеле у оквиру грађевинског земљишта за
јавне објекте
Парцеле јавних саобраћајница су дефинисане
регулационим линијама и аналитичко-геодетским
елементима за обележавање.
Парцеле у оквиру грађевинског земљишта за
остале намене
Основни принцип који је потребно
поштовати приликом формирања парцела осталих
намена је да се сва неопходна заштита (заштитна
удаљености од суседа и сл.) мора обавити унутар
саме грађевинске парцеле, као и да се потребе за
паркирањем морају решавати искључиво унутар
комплекса, односно парцеле.
За парцеле у оквиру осталог грађевинског
земљишта важе следећа правила:
Најмања површина грађевинске парцеле износи
1500m2;
Најмања ширина фронта грађевинске парцеле
износи 30m.
Дозвољено је укрупњавање парцела спајањем
две или више парцела или уситњавање, деобом
једне парцеле на већи број парцела. Укрупњавање
грађевинске парцеле у том случају утврђује се
пројектом препарцелације, а уситњавање пројектом
парцелације;
Спајањем парцела важећа правила изградње за
планирану намену и целину, не могу се мењати, а
капацитет се одређује према новој површини;
Подела постојеће парцеле на две или више
мањих парцела се врши у оквиру граница парцеле.;
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Препарцелацијом две или више постојећих
парцела могу се формирати две или више нових
грађевинских парцела.
§
Даје се могућност да се локацијском
дозволом може одредити површина парцеле мања
до 10% у односу на параметре у плану.
Графички прилог 10. Начин спровођења
плана и предлог поделе на грађевинске парцеле
представља могућу препарцелацију предметног
подручја.
Наведени план
препарцелација није
обавезујући већ представља једно од могућих
решења.
2.2.13. Правила регулације
Општа правила грађења и регулације
Могућа је изградња више објеката на једној
грађевинској парцели, у складу са посебним
правилима грађења овог плана.
Изградња објекта на парцели дефинисана је
следећим елементима:
- регулационим линијама,
- грађевинским линијама,
- висином објекта,
- спратношћу објекта,
- односом објекта према суседним парцелама,
- односом објекта према објектима на суседним
парцелама,
- индексом заузeтости.
Регулациона линија
Регулациона линија дефинисана је границама
парцела саобраћајница у обухвату плана, утврђује
се у односу на осовину јавног пута и приказана је на
графичком прилогу „Регулација и нивелационо
решење саобраћаја“, у Р 1:1000. Регулационим
линијама је разграничен простор предметног плана
на површине јавне намене и површине остале
намене.
У
оквиру
регулационих
линија
саобраћајница дозвољена је изградња искључиво
инфраструктурног система подземних инсталација.
Грађевинска линија
Грађевинска линија се утврђује у односу на
регулациону линију тако да не представља сметњу
функционисању објекта на парцели, да омогуће
насметано постављање инфраструктурне мреже, а
положај је приказан на графичком прилогу
„Регулација и нивелационо решење саобраћаја“, у Р
1:1000.
Грађевинска линија у односу на регулацију
планираних саобраћајница је 8,00м.
Грађевински елементи не могу да прелазе
грађевинску линију.
Све
грађевинске
линије
дефинишу
максималне границе градње и представљају линију
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до које је могућа градња и одређују однос
планираног објекта према објектима на суседним
парцелама и у оквиру којих се лоцира габарит
објекта. Габарит објекта може бити мањи у односу
на максималне границе градње.
Грађевинска линија подземних етажа је
линија којом се утврђује линија грађења подземних
делова објеката. Грађевинска линија приземља је
линија приземног дела објекта у односу на
дефинисану грађевинску линију објекта.
Објекат се поставља предњом фасадом на
грађевинскoj линији.
Постојећи објекти задржавају положај у односу на
грађевинску линију.
Нивелација
Планом је дефинисана нивелација јавних
површина из које произилази нивелација простора
за изградњу објеката, у свему према графичком
прилогу „Регулација и нивелационо решење
саобраћаја“ у Р 1:1000.
Висинске коте на раскрсницама и пад улица
су базни елементи за дефинисање нивелације
осталих тачака које се добијају интерполовањем.
Нивелација свих површина је на нивоу планског
решења.Прецизна разрада нивелације простора биће
дефинисана у техничкој документацији.
Висинска регулација
Висинска регулација одређена је спратношћу
објеката (П+n). Спратност објекта представља број
надземних етажа и условљена је технолошким
захтевима и процесом. Дозвољена је изградња
подземних етажа, при чему се гараже, оставе и
технолошки простори не рачунају у површине
корисних етажа.
Максимална
спратност
производнопословних објеката је П+1.
Максимална висина производно-пословних
објеката је 15.0м.
Наведена максимална виснина може бити и
већа у зависности од потребе технолошког процеса.
2.2.14. Локације прописане за израду кроз
Урбанистички пројекат
У складу са одредбама Закона о планирању и
изградњи, за поједине делове урбаног ткива унутар
граница Плана детаљне регулације, дефинишу се
локације за које се израђује урбанистички пројекат.
Предметни план не предвиђа локације за
даљу разраду кроз урбанистички пројекат.
2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
2.3.1. Правила грађења за јавне објекте, просторе
и површине
У обухвату Плана није предвиђена изградња
нових јавних простора.
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Саобраћајнице
§
Реконструкција постојећих јавних површина
– саобраћајнице радиће се из разлога усклађивања
регулационе ширине фактичког и планираног
стања.
Приликом
реконструкције
постојећих
саобраћајница, поштовати попречне профиле
дефинисане у плану;
Приликом
пројектовања
објеката
и
саобраћајних и пешачких површина применити
Правилник о техничким стандардима, пројектовања
и изградње објеката, којима се осигурава несметано
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци
и старим особама ("Службени гласник РС", бр.
22/2015);
Ограде, дрвеће и засаде поред јавних путева
подизати тако да не ометају прегледност јавног пута
и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја.
§
У планском обухвату се не планира изградња
нових јавних површина – саобраћајница.
2.3.1.1. Правила грађења на грађевинском
земљишту јавних намена
2.3.1.1.1. Правила за образовање грађевинских
парцела јавних намена
у графичком прилогу број 9. - „План
препарцелације са елементима за обележавање
површина јавне намене“ приказане су парцеле
намењене за јавне намене, са потребним аналитичко
– геодетским елементима.
Планом је одређена и дефинисана регулациона
линија, као линија која раздваја површину јавне
намене од површина осталих намена.
2.3.1.1.2. Правила грађења за саобраћајну
инфраструктуру
Улична мрежа
Елементи за означавање и формирање
планираних саобраћајница дати у графичким
прилозима број 5. Регулационо нивалациони план и
број 9. План препарцелације са елементима за
обележавање
површина
јавне
намене,су
оријентациони, а дефинитивни подаци се утврђују
при изради урбанистичко-техничке документације.
Саобраћајнице пројектовати са параметрима у
складу са функционалним рангом у мрежи, а
раскрснице и кривине геометријски обликовати да
омогућавају
задовољавајућу
безбедност
и
прегледност.
Код подужног профила и повлачења нивелете,
применити падове у распону од 0,3 (ради
обезбеђења услова за одвођење воде са коловоза) до
10%.
Код попречног профила, пројектовати улице
минималне ширине коловоза и тротоара, у складу са
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попречним профилима приказаним на графичком
прилогу 5. „Регулација и нивелационо решење
саобраћаја“. Попречни пад коловоза на правцу треба
да износи 2,5%.
Предвидети
адекватан
систем
одвођења
атмосферских вода са коловоза, путем атмосферске
канализације, сливника и кишних решетки.
Рачунска брзина унутар предметне зоне је (V
rac) је 60 km/h, односно 40 km/h где су
хоризонтални радијуси кривина мањи од 75m.
Коловозну конструкцију димензионисати за
осовинско оптерећење које одговара меродавном
возилу:
тешко теретно возило (ТТВ): на свим
саобраћајницама и паркинзима за тешка теретна
возила;
путнички аутомобил (ПА) на саобраћајницима
унутар паркинг простора намењеног за паркирање
путничких возила.
Димензионисање извршити и у складу са
Геомеханичким елаборатом чија је израда обавезна.
Тротоари су саставни елемент попречног
профила саобраћајница. Минимална ширина
тротоара је 1,50 m, тако да је оптимално
препоручена
ширина,
сагласно
попречним
профилима, приказаним у графичком прилогу број
5. Регулационо и нивелационо решење у Р 1:2500.
Обавезна је примена одредби Правилник о
техничким стандардима, пројектовања и изградње
објеката, којима се осигурава несметано кретање и
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама ("Службени гласник РС", бр. 22/2015) и то
посебно: 1) тротоари и пешачке стазе мора да имају
нагиб до 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12), 2)
попречни нагиб тротоара и пешачких стаза на
правац кретања износи максимално 2%, 3) за
савладавање висинске разлике између тротоара и
коловоза, максимални нагиб закошеног дела износи
до 8,3%, у изузетним случајевима до 10%.
Оивичење саобраћајних површина (коловоза)
извршити бетонским ивичњацима одговарајућих
димензија.
Обавезно је пројектовати бетонске риголе дуж
ивице саобраћајнице на деловима где је подужни
нагиб саобраћајнице од 0,3%- 0,5%.
Пројектни елементи пута прецизније ће се
дефинисати пројектном документацијом;
У поступку израде пројектне документације,
обавезна је израда синхрон плана инсталација,
сарадња
са
надлежним
институцијама
на
прикупљању података и услова.
2.3.1.1.3. Уређено изаштитно зеленило
Зелене површине индустријских зона
представљају
саставни
део
градског
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системазеленила. Главне функције зеленила у овим
зонама су:
- стварање повољног микроклимата, што
подразумева
заштиту
од
повећанетемпературе због великих металних
и бетонских површина, као и заштиту
оддоминантних ветрова;
- заштита од шкодљивих утицаја и загађења;
- формирање слободних простора за краћи
одмор, освежење и спорт;
- зеленило делује психички и емоционално
повољно на раднике после заморногпосла;
- знатан је и естетски значај зеленила.
Зеленило индустријске зоне дели се на
спољно (подигнуто изван производног простора)
иунутрашње (подигнуто у фабричком производном
простору).
Добро
компонованимодносом
унутрашњег и спољашњег (заштитног) зеленила,
тежити ка што већој заштитиоколине од загађења.
Изор биљних врста, које сепредвиђају одређује се
карактеристикама производње, карактером и
концентрацијомштетних материја које емитује
индустрија
као
и
њиховим
еколошким,
функционалним идекоративним својствима. Засади
треба да буду отпорни на гасове, дим и прашину.
Није допуштена примена врста које могу да угрозе
технолошки процеспроизводње.
Предлог је да се користе оне врсте које одговарају
станишним условима (Picea sp., Tilia sp.) у
комбинацији са партерним зеленилом (Juniperus sp.,
Моrus sp., Forsitia sp., Chaenomeles sp.).ж
2.3.2. Правила грађења објеката
Правила грађења су основ за издавање
локацијских услова ради добијања грађевинске
дозволе, за изградњу у зони где су јасно дефинисане
регулације улица, односно где су грађевинске
парцеле формиране у складу са планом.
У оквиру блока без обзира на врсту и намену
објекта као и начина градње, морају се поштовани
сви урбанистички показатељи–индекс заузетости и
максимална дозвољена висина објеката као и сва
остала прописана правила грађења која важе у тој
зони.
Планом су утврђени услови грађења за планиране
намене.
Врста и намена објеката који се могу градити у
зони
Претежна
Пратећа (компактибилна) и
намена
допунска намена
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Пословнопроизводне
делатности
објекти
за
пословање,
објекти
производне и
прерађивачке
индустрије,
занатске
производње,
складишта,
робнотранспортни
центри

складиштни објекти (отворени,
затворени, магацин), објекти
пословно-услужних
делатности, адмиснистративне
зграде,
објекти
услужносервисног карактера, станице за
снабдевањем горивом и сличне
делатности,
пословно
становање као повремено и
привремено,
трговина,
угоститељство, занатство и
услуге, комунални објекти у
фукцији пословања, сервисни
објекти

Компатибилне намене у оквиру зоне могу
бити и 100% заступљене на појединачној
грађевинској парцели у оквиру зоне и за њих се
примењују правила грађења дефинисана за
претежну намену земљишта у зони.
Могућа је фазна изградња објеката.
Пејзажно уређење, фонтане, мобилијар и
урбана опрема компатибилни су са свим наменама и
могу се без посебних услова реализовати на свим
површинама.
Зеленило, пејзажно уређење, споменици,
фонтане, мобилијар и урбана опрема компатибилни
су са свим наменама и могу се без посебних услова
реализовати на свим површинама.
У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у
оквиру дозвољеног процента изграђености парцеле
допуштена је изградња других објеката, као и
пратећих и помоћних објеката који су у функцији
коришћења главног објекта, чија намена не
угрожава главни објекат и суседне парцеле.
Објекти чија је изградња дозвољена на
простору плана, према намени и врсти делатности
која је у њима планирана, потребно је да задовоље
утврђене прописе, техничке критеријуме, правила и
услове грађења.
На
новоформираним
грађевинским
парцелама осим главног објекта могу се градити и
други објекти који су у служби главног објекта
(надстрешнице, гараже, ТС, пумпне станице,
уређаји за вентилацију, коморе...).
Објекте извести у класичној или монтажној
конструкцији,
са
акцентом
на
њиховом
архитектонском обликовању и просторном уређењу
свих слободних површина, посебно у делу према
приступним и ободним улицама овог простора.
Врста и намена објеката чија изградња је
забрањена у зони
У обухвату плананије дозвољена изградња
следећих објеката:
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- стамбени објекти;
- стамбено-пословни објекти.
Становање је изузетно дозвољено у склопу
пословних објеката, као повремено и привремено.
2.3.3. Услови за формирање грађевинске парцеле
Планом
се
дефинишу
елементи
препарцелације површина јавне намене. Одређене
су
аналитичко-геодетским
елементима
за
обележавање датим на графичком приказуброј 9.
План препарцелације са елементима за обележавање
површина јавне намене у Р 1:1000.
Уграфичком прилогу број 9. План
препарцелације са елементима за обележавање
површина јавне намене у Р 1:1000 дат је
предлогпрепарцелације и формирање грађевинских
парцела. Предлог није обавезујући. На површини за
остале намене могуће је образовати већи број
грађевинских парцела на основу Пројекта
парцелације или препарцелације, у зависности од
потреба инвеститора, у складу са правилима датим
у Плану.
Утврђују се следећа правила парцелације за
грађевинско земљиште остале намене:
- грађевинска парцела мора имати приступ на јавну
саобраћајницу директно или преко приступне
саобраћајнице;
- обавезно се припајају две или више катастарских
парцела у случајевима када катастарске парцеле
својим обликом, површином или ширином уличног
фронта не задовољавају критеријуме за уређење или
изградњу планираних садржаја или немају излаз на
планирану саобраћајницу;
- дозвољено је укрупњавање парцела спајањем две
или више парцела под условом да новоформиране
парцеле имају приступ јавној саобраћајници и да су
у складу са планом прописаним минималним
површинама парцеле и ширинама фронта парцеле за
планирану намену. Препарцелација се у том случају
утврђује Пројектом парцелације и препарцелације;
- парцеле се могу делити под условом да све
новоформиране парцеле имају приступ јавној
саобраћајници и да су у складу са планом
прописаним минималним површинама парцеле.
Парцелација се у том случају утврђује Пројектом
парцелације и препарцелације;
- обавезно се врши препарцелација постојећих
катастарских
парцела
када
су
неопходне
интервенције
ради
усаглашавања
нових
регулационих ширина улица.
За све планиране садржаје утврђују се
правила парцелације.
Услови парцелације за планиране пословнопроизводне делатности су следећи:
- минимална површина парцеле 1500m2,

Број -1- Страна-35

- минимална ширина уличног фронта 30m.
Даје се могућност да се локацијском
дозволом може одредити површина парцеле мања
до 10% у односу на параметре у плану.
Запостојећепарцелемогућасуодступањаодпар
аметарапрописанихуправилимаграђења,
упогледуминималнеширинеиминималнеповршинеп
арцеле,подусловомдасеиспунедругипараметрипроп
исаниправилимаграђења.
2.3.4. Утврђивање регулационе и грађевинске
линије
Планом су утврђене регулационе линије свих
саобраћајница, и то као планиране и регулационе
линије по планираним границама парцела.
Регулациона линија је спољна линија планираних
саобраћајница.
Грађевинска линија се утврђује у односу на
регулациону линију тако да не представља сметњу
функционисању објекта на парцели, да омогуће
насметано постављање инфраструктурне мреже, а
положај је приказан на графичком прилогу број 5.
Регулационо-нивелациониплан у Р 1:1000.
За објекте утврђује се грађевинска линија на
удаљености минимум:
- 8,00м у односу на регулацију планираних
саобраћајница за нове објекте;
- задржавају се грађевинске линије постојећих
објеката.
Грађевински елементи не могу да прелазе
грађевинску линију.
Све
грађевинске
линије
дефинишу
максималне границе градње и представљају линију
до које је могућа градња и одређују однос
планираног објекта према објектима на суседним
парцелама и у оквиру којих се лоцира габарит
објекта. Габарит објекта може бити мањи у односу
на максималне границе градње.
Грађевинска линија подземних етажа је
линија којом се утврђује линија грађења подземних
делова објеката. Грађевинска линија приземља је
линија приземног дела објекта у односу на
дефинисану грађевинску линију објекта.
Објекат се поставља предњом фасадом на
грађевинску линију.
Постављање планираних трафо станица у
односу на регулациону линију потребно је
извршити у складу са условима надлежног јавног
предузећа.
Планиране комплексе формирати тако да се
репрезентативнији
објекти
лоцирају
уз
саобраћајницу, а мање атрактивни или помоћни
објекти, у дубини комплекса.
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Правила грађења
делатности

за

пословно-производне

Пословно-производне делатности
Највећи дозвољени
заузетости
Највећи дозвољени
изграђености

индекс
индекс

Највећа дозвољена висина
објекaта

Највећа дозвољена спратност
објекaта
Положај објекта у односу на
бочне и задњу границу
парцеле
Положај објекта у односу на
објекте
на
суседним
парцелама
Положај објекта у односу на
објекте на истој парцели
Положај објекта у односу на
помоћни објекат на истој
парцели
Минимални
проценат
озелењенихповршина
на
парцели
(травнате
површине,
растери...)
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60%;
1.50
-15m;
-већа од 15м, искључиво
ако
је
условљена
технолошким процесом
- П+1
већа
спратност
производног
дела
искључиво
ако
је
условљена технолошким
захтевом и процесом
мин5,0m
- мин 10,0м у случају
ако су оба објекта
удаљена мин 5,0м од
међне линије
- у супротном нови
објекат мин 5,0м од
међне линије
- мин 8,0м
- мин 3,5м

20%;

2.3.6. Правила за реконструкцију, доградњу,
адаптацију и санацију постојећих објеката
Постојећи објекти се реконструишу и дограђују до Планом прописаних коефицијената. За
изграђене објекте важе постојећа растојања. Задржава се спратност постојећих објеката, индекс
зауазетости и изграђености парцеле у случајевима
када су већи од максимално прописаних, уз
могућност реконструкције објеката у постојећим
габаритима. Уколико је прекорачена спратност
може се градити до максималних коефицијената
заузетости. Уколико је прекорачена заузетост може
се градити до дозвољене спратности и висине али са
смањеним габаритом на спрату.
За постојеће парцеле могућа су одступања од
параметара прописаних у правилима грађења, у
погледу минималне ширине и минималне површине
парцеле, под условом да се испуне други параметри
прописани правилима грађења.

2.3.6. Услови за изградњу других објеката на
истој грађевинској парцели
На истој грађевинској парцели може се
изградити и други објекат исте или компатибилне
намене.
Помоћни објекти (гараже, котларнице и
слично) условљени су за грађење у склопу габарита
производних, пословних, за које су наменски
везани.
У изузетним случајевима је могуће градити
помоћне објекте, П који су у функцији главног
објекта, на истој грађевинској парцели. Максималнa
дозвољена висина помоћног објекта је 5m. Грађење
помоћног објекта као другог објекта на парцели,
дозвољено изузетно и под одређеним условима
утврђенимпланом, условљено је на растојању од
границе бочне суседне парцеле од мин. 3,5m.
Посебна правила у односу на диспозицију више
објеката на једној грађевинској парцели:
Дозвољена
је
изградња
више
слободностојећих објеката на заједничкој парцели
под условом да су задовољени услови изградње и
међусобног односа објеката као код појединачних
објеката на парцели, као и параметри укупне
изграђености на парцели дефинисани овим
Правилима грађења.
На парцели се може градити и више објеката
уколико
објекти
представљају
јединствену
функционалну целину и заједнички користе
парцелу.
2.3.7. Услови и начин обезбеђивања приступа
парцели и простора за паркирање возила
За сваку грађевинску парцелу у оквиру плана
мора се обезбедити колски и пешачки прилаз.
Објектидефинисани у Закону о заштити од
пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15 и
87/18), морају имати обезбеђен противпожарни пут,
који не може бити ужи од 3,5m, за једносмерну
комуникацију, односно 6m за двосмерно кретање
противпожарног возила.
Прилазе објектима и хоризонталне и
вертикалне комуникације у објектима пројектовати
тако да се обезбеди несметан приступ и особама са
посебним потребама у простору, у свему према
важећем Правилник о техничким стандардима,
пројектовања иизградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени
гласник РС", бр. 22/2015).
Део интерних саобраћајница је у рангу
градских улица и њихова изградња мора бити у
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складу са нормативима и стандардима за такву
врсте објеката.
Манипулативне
и
паркинг-површине
обезбедити унутар комплекса за све кориснике
парцелa, користећи одговарајуће нормативе за
поједине врсте делатности, и треба их урадити од
монтажних бетонских перфорираних плоча,
растера.
Паркинг простор за кориснике објекта, по
правилу решавати, у оквиру парцеле, у складу са
условима прикључка на јавну саобраћајницу или на
јавним паркинг просторима.
Смештај возила – камиона и радних машина за
утовар и истовар (виљушкари и слично) које су
неопходне за обављање делатности планиране у
склопу пословних и производних објеката унутар
плана, решавати искључиво на припадајућој
парцели, у складу са условима организације и
уређења парцеле.
Табела : Нормативи за паркирање за поједине
намене
Врста садржаја
ПРОИЗВОДЊА,
ИНДУСТРИЈА,
СКЛАДИШТА
ПОСЛОВАЊЕ
ТРГОВИНА
ПОСЛОВНО
СТАНОВАЊЕ

Потребан број паркинг
места
0,30 ПМ / по запосленом
10 ПМ /700 м² корисне
површине
20 - 40 ПМ / 1000 м²
корисне површине
1 ПМ / по стану

Паркинг простор се може оформити и у
предњем делу парцеле, у оквиру простора између
регулационе и грађевинске линије, уколико се
постављањем објекта на већој удаљености од
регулационе линије не нарушава остварени урбани
ред у уличном потезу, блоку.
Паркинге за путничка возила пројектовати у
складу са SRPS U.S4.234:2005, од савремених
коловозних конструкција, при чему је обавезно
водити рачуна о потребном броју паркинг места за
возила особа са посебним потребама, њиховим
димензијама (минималне ширине 3,70m) и
положају, у складу са Правилник о техничким
стандардима, пројектовања и изградње објеката,
којима се осигурава несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим особама
("Службени гласник РС", бр. 22/2015).
Приликом планирања јавних паркинга
знатног капацитета
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Смештај возила – камиона и радних машина
за утовар и истовар (виљушкари и слично) који су
неопходне за обављање делатности планиране у
склопу производних, пословних, услужних и
објеката унутар плана, решавати искључиво на
припадајућој парцели, у складу са условима
организације и уређења парцеле.
Паркирање теретних возила ће се вршити на
парцелама правних лица и предузетника,величина
паркинг места је 3,50 х 18,00 м и иста морају бити
лоцирана извансаобраћајнице и пожарног пута у
оквиру парцеле .
Паркинге за тешка теретна возила и теретна
возила пројектовати под углом од 0, 30 и 45
степени. Ширине паркинг места од 5m, дужине 11m
за средње лако теретно возило и тешко теретно
возило, дужине 15,50m за тешка теретна возила са
полуприколицом и за тешко теретно возило са
приколицом за паркирање под углом од 30 степени.
Ширине паркинг места од 5m, дужине 15m за
средње лако теретно возило и тешко теретно
возило, дужине 19,50m за тешка теретна возила са
полуприколицом и за тешко теретно возило са
приколицом за паркирање под углом од 45 степени.
Саобраћајнице које опслужују ове паркинге
пројектовати са ширином коловоза од 6,0m и
превидети их за једносмерно кретање. Паркинге
пројектовати
од
савремених
коловозних
конструкција.
За озелењавање паркинг простора користити
лишћарско дрвеће које има уску и пуну крошњу,
висине 4,0 – 5,0 m (Crataegus monogyna stricta, Acer
platanoides Columnare, Acer platanoides erectum, Betula alba Fastigiata, Carpinus betulus fastigiata и
слично).
Гаража унутар производног или пословног
комплекса може бити и у склопу објекта, с тим да
осим испод основног габарита објекта, габарит
подземне етаже може да буде иизван габарита
основног објекта, при чему се не смеју прећи
границе парцеле. Габарит подземне гараже се не
урачунава у индекс изграђености.
Пре упуштања у канализацију, обавезан је
претходни
третман
потенцијално
зауљених
атмосферских вода са свих манипулативних и
површина за паркирање преко сепаратора –
таложника масти и уља, до захтеваног нивоа.
2.3.8. Услови за ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле на којима се налазе
производни објекти и остали радни и пословни
објекти пословно-производне зоне могу се
ограђивати зиданом оградом висине до 2,20m, осим
ако конкретна намена не условљава посебне услове
ограђивања.
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Ограде поред јавних путева подизати тако да
не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају
безбедност саобраћаја.
3. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
3.1. Смернице за спровођење плана
Директна примена плана
План има директну примену. Доношењем
плана омогућено је издавање локацијских услова,
која садржи правила уређења и правила грађења.
Локацијски услови из плана детаљне регулације
издају се за сваку појединачну парцелу или деоницу
саобраћајнице односно дела мреже инфраструктуре
и представља правни основ за издавање грађевинске
дозволе и израду техничке документације.
ОвајПлан детаљне регулације представља
правни и плански основ за издавање извода из
урбанистичког плана, у складу са Законом о
планирању и изградњи (''Службени гласник
Републике Србије'', (Службени гласник Републике
Србије'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,
83/18 и 31/19 и 37/19).
У Плану нису предвиђене локације за даљу
разраду кроз урбанистички пројекат.
3.2. Извор финансирања
Реконструкцију постојећих саобраћајница и
инфраструктурних мрежа, формирање парцела,
изградња објеката као и уређење појединих
простора је приоритет. Финансирање радова у
оквиру плана обезбедиће Град Врање кроз годишње
програме пословања, приватни и други инвеститори
4. АНАЛИТИЧКО-ДОКУМЕНТАЦИОНА
ОСНОВА ПЛАНА
Саставни део плана представља и засебан
прилог Аналитичко-документациона основа плана,
у коме се по доношењу плана прилажу: одлуке и
мишљења прибављени током израде плана; услови,
сагласности и мишљења надлежних предузећа и
институција.
5. ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
5.1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
5.2. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА
ВРАЊА
5.3. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА Р 1: 1000
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
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5.4.
ПЛАНИРАНА
ПРЕТЕЖНА
НАМЕНА
ПОВРШИНА Р 1: 1000
5.5. РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН Р 1:
1000
5.6. ВОДОПРИВРЕДНA ИНФРАСТРУКТУРA Р 1:
1000
5.7.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКАИ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА НФРАСТРУКТУРА Р
1: 1000
5.8. СИНХРОН ПЛАН
5.9.
ПЛАН
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
СА
ЕЛЕМЕНТИМА
ЗА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ Р 1: 1000
5.10. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА И
ПРЕДЛОГ
ПОДЕЛЕ
НА
ГРАЂЕВИНСКЕ
ПАРЦЕЛЕ Р 1: 1000
6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План је урађен у пет примерака оригинала у
аналогном облику, који су оверени и потписани од
стране председника Скупштине града Врања и пет
примерака у дигиталном облику, од којих:
- један примерак у аналогном и дигиталном облику
се доставља архиви Скупштине града;
- два примерка у аналогном и два у дигиталном
облику органу градске управе надлежном за његово
спровођење;
- два примерка у аналогном и један у дигиталном се
достављају архиви ЈП "Урбанизам и изградња града
Врања" Врање.
Jедан дигитални запис плана доставља се за
потребе
регистра
при
Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
План ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града Врања".
––––––––––––––––––––––––––––––––
7.
На основу чл. 146. ст. 1. и 2. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
број:72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 –
одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014
и 83/2018/), чл. 20, чл. 32. и чл. 66. ст. 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07 и 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),
чл. 33.ст.1.тач. 47) Статута града Врања („Службени
гласник града Врања“, број 37/18), Скупштина града
Врања, на седници одржаној 24.01.2020.године,
доноси
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МАЊИМ
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МОНТАЖНИМ ОБЈЕКТИМА
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА
Члан 1
Одлука о мањим монтажним објектима
привременог карактера на територији града Врања
(Службени гласник града Врања број: 11/19 ), у
члану 12, мења се и гласи:
„Одлуку о покретању поступка за давање у
закуп локације за постављање киоска и спортских
објеката, јавним надметањем или прикупљањем
писмених понуда, као и одлуку о расписивању
јавног огласа, доноси Градско веће, на предлог
организационе јединице Градске управе надлежне
за послове грађевинског земљишта.
Одлуку о покретању поступка за давање у
закуп локације за постављање билборда јавним
надметањем или прикупљањем писмених понуда,
kao и одлуку о расписивању јавног огласа, доноси
Градско веће на
предлог Јавног предузећа
„Урбанизам и изградња града Врања“.
Јавни оглас о спровођењу поступка јавног
надметања или прикупљања писмених понуда за
давање у закуп локације за постављање киоска и
спортских објеката (у даљем тексту: јавни оглас)
објављује Градско веће, док јавни оглас за билборде
објављује Јавно предузеће „Урбанизам и изградња
града Врања“.
Јавни оглас из става 3. овог члана објављује се
у дневном листу који се дистрибуира на територији
града Врања и на званичној интернет страници
Града и Јавног предузећа „Урбанизам и изградња
града Врања“, уз навођење датума под којим је
јавни оглас објављен у дневном листу.“
Члан 2
Члан 14 , став 1, мења се и гласи:
„Поступак јавног надметања, односно
прикупљања писмених понуда за давање у закуп
локације за постављање киоска и
спортских
објеката, путем јавног оглашавања спроводи
Комисија за спровођење поступка отуђења и давања
у закуп грађевинског земљишта у јавној својини
града, коју образује Скупштина Града, док поступак
јавног надметања односно прикупљања писмених
понуда за давање у закуп локације за постављање
билборда путем јавног оглашавања спроводи
Комисија за спровођење поступка издавања у закуп
локација за постављање билборда, коју образује
Градско веће“.
Став 4 истог члана Одлуке, мења се и гласи:
„Стручне, организационе и административнотехничке послове за потребе Комисије за
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спровођење поступка отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини града
Врања обавља организациона јединица Градске
управе надлежна за послове грађевинског
земљишта, док исте послове за потребе Комисије
за спровођење поступка издавања у закуп локација
за постављање билборда, обавља Јавно преддузеће
„Урбанизам и изградња града Врања“.
Члан 3
У члану 21, мења се став 2 и гласи:.
Предлог решења за давање у закуп локација
за постављање киоска и спортских објеката,
припрема организациона јединица Градске управе
из става 1 овог члана, док предлог решења за
давање у закуп локација за постављање билборда,
припрема Јавно предузеће „Урбанизам и изградња
града Врања“ .
Члан 4
У члану 23, став 2 мења се и гласи:
„Уговор о закупу локације са закупцем
локације за киоске и спортске објекте , у име Града,
закључује Градоначелник или лице које он овласти,
док уговор о закупу локације са закупцем локације
за
билборде, закључује Јавно предузеће
„Урбанизам и изградња града Врања.“
Члан 5
У члану 26, иза става 1, додаје се нови став,
који гласи:
„Одобрење за постављање билборда, надлежна
јединица Градске управе за комуналне делатности
доставља Јавном предузећу Урбанизам и изградња
града Врања, које обавља административне послове
у вези са издавањем у закуп локације за билборде ,
врши наплату и контролу наплате закупнине.“
Члан 6
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града Врања".
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана
24.01.2020.
године, број: 353-28/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
8.
На основу
чл.5, чл. 10, чл.12. и чл.15.
Одлуке о симболима града Врања и њиховој
употреби („Службени гласник града Врања“, бр.
39/13 и 8/18) и чл. 33 ст 1. тач.74. Статута града
Врања („Службени гласник града Врања“, бр.
37/18), Скупштина града Врања на седници
одржаној дана 24.01.2020.године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ
ГРБА ГРАДА ВРАЊА
I
Скупштина Града Врања, на основу захтева
ЈУ“ Школе анимираног филма“ Врање, бр. 02 од
13.01.2020.год., даје сагласност на употребу
Великог грба Града Врања, током обележавања
манифестације
Светског дечјег фестивала
анимираног филма „Златни пуж“.
II
Решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику града Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана24.01.2020.
године, број: 02-9/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
9.
На основу чл. 15.ст.и ст.2, тач.
Правобранилаштву града Врања
гласник Града Врања“ бр. 25/14, 10/18
33.ст.1.тач. 20) Статута града Врања
гласник Града Врања“, број 37/18),
Града
Врања,
на
седници
24.01.2020.године, донела је

1) Одлуке о
(„Службени
и 11/19), чл.
(„Службени
Скупштина
одржаној

Р Е Ш Е Њ Е
Члан 1.
Драган Михајловић, дипл.правник из Врања,
разрешава се функције заменика градског
правобраниоца пре истека времена на које је
постављен, подношењем оставке.
Члан 2.
Ступањем на снагу овог решења престаје да
важи Решење о постављењу заменика градског
правобраниоца,
број:
02-196/2017-10
од
10.11.2017.године.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“.
Образложење
Одредбом чл. 15.ст. 1.и ст.2, тач. 1) Одлуке о
Правобранилаштву града Врања („Службени
гласник Града Врања“ бр. 25/14, 10/18 и 11/19)
прописано је да функција заменика градског
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правобраниоца престаје, између осталог, и
разрешењем, као и да ће Скупштина Града, на
образложен предлог Комисије, разрешити заменика
градског правобраниоца пре истека времена на које
је постављен на лични захтев.
Одредбом чл. 33.ст.1.тач. 20) Статута града
Врања („Службени гласник Града Врања“, број
37/18), Скупштина Града поставља и разрешава
заменике градског правобраниоца.
На основу напред поменутог, одлучено је као
у диспозитиву Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења може се покренути управни спор пред
Управним судом у року од 30 дана од дана пријема
Решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 24.01.2020.
године,број: 02-10/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р.
10.
На основу чл. 55. 56 и 57 Пословника
Скупштине града Врања ( Службени гласник града
Врања бр. 5/19), Скупштина града Врања на
седници одржаној дана 24.01.2020. године, доноси:
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ
ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА МАНДАТНО
ИМУНИТЕТСКА И АДМИНИСТРАТИВНА
ПИТАЊА И ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ Дејан Манић, дипл.
економиста из Врања са места члана Комисије за
мандатно имунитетска и административна питања и
избор и именовања Скупштине града.
Члан 2.
Решење је коначно.
Члан. 3
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном Гласнику града Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊАдана 24.01.2020.
године, број: 02-11/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
11.
На основу чл. 55 Пословника Скупштине
града Врања ( Службени гласник града Врања бр.
5/19), Скупштина града Врања на седници одржаној
дана 24.01.2020. године, доноси:
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РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА МАНДАТНО
ИМУНИТЕТСКА И АДМИНИСТРАТИВНА
ПИТАЊА И ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ Дарко Филиповић, дипл.
економиста из Врања, ул. Јована Хаџивасиљевића
бр.21, на место члана Комисије за мандатно
имунитетска и административна питања и избор и
именовања Скупштине града, као предлог
одборничке групе „ Српска десница – СНП“

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон и 103/15),
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС” бр. 129/2007), члана 13. став 1. тачка 1.
и члана 30. став 1. тачка 3. Статута Градске
општине Врањска Бања („Службени гласник града
Врања“ бр. 6/2019 ), на седници одржаној дана
24.01.2020. године, Скупштина Градске општине
Врањска Бања донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ВРАЊСКА БАЊА
ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 2.
Решење је коначно.
Члан. 3
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном Гласнику града Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 24.01.2020.
године, број: 02-12/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
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I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У одлуци о Буџету Градсек општине
Врањска Бања за 2020. годину ( „Службени гласник
Града Врања бр. 30/20) члан 1. мења се и гласи.
Приходи и примања, расходи и издаци
буџета Градске општине Врањска Бања за 2020. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

Градска општина Врањска Бања
12.

А.
1.
2.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Укупни приходи и примања остварени по основу
продаје нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине

3.

Буџетски суфицит/дефицит

4.

Издаци за набавку финансијске имовине (осим за
набавку домаћих хартија од вредности 6211)

6.

Укупан фискални суфицит/дефицит

Б.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1.
2.

Економска
класификација

у динарима

7+8

176.000.000

4+5

176.000.000

(7+8) - (4+5)

0

62

0

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

0

Примања од задуживања

91

0

Примања од продаје финансијске имовине (конта
9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

92

0
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3.

Неутрошена средства из претходних година

4.

Издаци за набавку финансијске имовине (за
набавку домаћих хартија од вредности 6211)

5.

Издаци за отплату главнице дуга

B.

Нето финансирање

Понедељак,27.јануар.2020.године.
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0

6211

0

61

0

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

0

Члан 2.
Укупна примања буџета и приходи из осталих извора планирају се у следећим износима, и то:

Класа/Категорија/Група

Конто

1

2

700000
710000
711000
711111
711121

711122
711190
713000

713121
713122
733000
733157

741511

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА

3
4
Пренета средства из претходне
године
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
176,000,000.00
ПОРЕЗИ
37,000,000.00
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И
31,000,000.00
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
Порез на зараде
25,000,000.00
Порез на приходе од самосталних
делатности који се плаћа према
2,000,000.00
стварно оствареном приходу, по
решењу Пореске управе
Порез на приходе од самосталних
делатности који се плаћа према
2,000,000.00
паушално утврђеном приходу, по
решењу Пореске управе
Порези на друге приходе
2,000,000.00
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
6,000,000.00
Порез на имовину (осим на
земљиште, акције и уделе) од
физичких лица
3,000,000.00
Порез на имовину (осим на
земљиште, акције и уделе) од
правних лица
3,000,000.00
ТРАНСФЕРИ
ОД
ДРУГИХ
НИВОА ВЛАСТИ
100,000,000.00
Ненаменски трансфери од нивоа
100,000,000.00
градова на ниво општина
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

741000

745000

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Накнада за коришћење минералних
сировина и геотермалних ресурса
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ
ПРИХОДИ

37,000,000.00
37,000,000.00
2,000,000.00

Структура
%

5
100.0%
21.02%
17.60%
14.20%
1.13%

1.13%
1.13%
3.41%
1.70%
1.70%
56.82%
56.82%
21.02%
21.02%
1.13%
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Остали приходи у корист нивоа
2,000,000.00
општина
УКУПНИ ЈАВНИ ПРИХОДИИ
176,000,000.00
ПРИМАЊА

1.13%
100%

Члан 3.
Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Екон.
клас.
1
400
410
411
412
413
414
415
416
420
421
422
423
424
425
426
460
465
480
482
483
483
490
49911
49912
500
510
511
512

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
2
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнада у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали посебни расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)
Материјал
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Остале донације, дотације и трансфери
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Порези, обавезне таксе, казне и пенали;
Новчане казне и пенали
Новчане казне и пенали
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА
Стална резерва
Текућа резерва
КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти;
Машине и опрема;
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА
3
102,237,000
18.640.000
14.900.000
2.570.000
50.000
100,000
1,000,000
20,000
75,118.000
18,104.000
280,000
15,270,000
4,507,000
30,972,000
5,985,000
270,000
270,000
100,000
100,000
10,000
10,000
8,099,000
1,059,000
7,040,000
73,763,000
73,763,000
70,532,000
3,231,000
176,000,000

Члан 4.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020, 2021. и 2022. годину у складу са
Стратегијом одрживог развоја града Врања за период 2010 – 2020, исказују се у следећем прегледу:
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Годи
на
завр
шетк
Укупна
Р. Назив капиталног
а
Након
вредност
2020
2021
2022
бр.
пројекта
фина
2022
пројекта
нсира
ња
проје
кта
1
2
3
4
5
7
8
9
10
I КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ПЛАНИРАЈУ У БУЏЕТУ ГО ВРАЊСКА БАЊА:
Уређење фасада на
1 зградама у јавној 2020
2022
4.901.000
1.000 1.500.000 1.500.000 1.900.000
својини
Израда
пројектне
документације
за
2 развојне пројекте на 2020
2022
5.000.000
500.000 1.000.000 1.500.000 2.200.000
територији
ГО
Врањске Бање
Опрема и техника
3 за уређење зелениих 2020
2020
1.000
1.000
површина
Набавка мобилијера
4
2020
2020
1.000
1.000
500.000
500.000
500.000
у централном парку
Израда
уличне
5 расвете
у
селу 2020
2020
700.000
700.000
Бујковац - Корбевац
Изградња
уличне
6 расвете у селу Дуга 2020
2020
700,000
700,000
Лука
Изградња
уличне
7 расвете
у
селу 2020
2020
700,000
700,000
Паневље
Замена канделабера
8
2020
2020
501.000
1.000
500.000
у парку
Текуће одржавање
саобраћајница
(
крпљење ударних
рупа,одржавање
9 кинете и риголе и 2020
2020
5,800.000
5.800.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
израда затворених
јаркова)
на
територији
ГО
Врањска Бања
Одржавање
саобраћајница
и
путева у зимским
10
2020
2020
590.000
590.000
700.000
700.000
800.000
условима
на
територији
ГО
Врањска Бања
Одржавање
3.200.000
11 сеоских,некатегори
2020
2020
5.800.000
5.800.000 3.000.000 3.500.000
саних,атарских,пољ
Годи
на
почет
ка
фина
нсира
ња
проје
кта
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Р.
бр.

Назив капиталног
пројекта

1

2
опривредних,шумск
их и осталих путева
на територији ГО
Врањска Бања
Средства
за
суфинансирање
шеталишта
у
главној улици ГО
Врањска Бања
Периодично
одржавање
–
ојачавање коловоза
улице
код
Обданишта,
Партизанска, Бошка
Ђорђевића, Огош и
Грамађе
Асфалтирање улице
у насељу Гуштери
Асфалтирање улице
у
насељу
Топлочанци
Асфалтирање улице
у насељу Савинци
Асфалтирање
улице
у
селу
Топлац
Асфалтирање улице
у насељу Ђелинци
Изградња
зелене
пијаце
поред
амбуланте
у
Врањској Бањи
Асфалтирање
некатегорисаних
путева у селима
Бујковац, Корбевац,
Крива
феја,
Кумарево, Паневље,
Првонек, превалац
и Изумно
Одржавае
аутобуских

12

13

14
15
16
17
18
19

20

21
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3

Годи
на
завр
шетк
а
фина
нсира
ња
проје
кта
4

2020

2020

28.200.000

28.200.000

2020

2020

11,000.000

11.000.000

2020

2020

1.190.000

1.190.000

2020

2020

3.320.000

3.320.000

2020

2020

1.562.000

1.562.000

2020

2020

1.430.000

1.430.000

2020

2020

2.458.000

2.458.000

2020

2020

201.000

201.000

2020

2020

8.000.000

8.000.000

2020

2020

590.000

590.000

Годи
на
почет
ка
фина
нсира
ња
проје
кта
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Укупна
вредност
пројекта

2020

2021

2022

Након
2022

5

7

8

9

10

700.000

700.000

3.000.000

900.000
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Р.
бр.

1

Назив капиталног
пројекта

Годи
на
почет
ка
фина
нсира
ња
проје
кта

Годи
на
завр
шетк
а
фина
нсира
ња
проје
кта
4

Укупна
вредност
пројекта

2020
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2021

2022

Након
2022

2
3
5
7
8
9
10
стајалишта
Одржавање
водотокова
и
22 бујичних потока на 2020
2020
5.000.000
5.000.000
подручју
ГО
Врањска Бања
Изградња
23 водоводне мреже у 2019
2019
10.000
10.000
нас.Мишинци
Изградња пута од
Врањске Бање до
24 села
Првонек 2020
2020
1.000
1.000 20.000.000
15.000.000
учешће ГО Врањска
Бања
Пројектно техничка
документација
за
25 фекалну
и 2020
2020
10.000
10.000
атмосферску
канализацију
Пројектнотехничка
26
докуменатција
за 2020
2020
500.000
500.000
изградњу улица
Пројектно техничка
документација
за
27
2020
2020
5.000
5.000
изградњу водоводне
мреже
Израда
нових
28 аутобуских
2020
2020
590.000
590.000
стајалишта
I
УКУПНО
КАПИТАЛНЕ
ИНВЕСТИЦИЈЕ У БУЏЕТУ ГО 77.396.000 78.861.000 27.122.000 16.900.000 30.500.000
ВРАЊСКЕ БАЊЕ
II КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЗА КОЈЕ ЋЕ СЕ КОНСКУРИСАТИ КОД ДОНАТОРА, РЕСОРНИХ
МИНИСТАРСТАВА , МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, РАЗВОЈНИХ ФОНДОВА, И ДРУГИХ
ИНСТИТУЦИЈА:
Изградња пешачке
зоне у улици Краља
1
2020
2021
56.400.000 28.200.000
Петра
1
оскободиоца
Санација
главе
геотермалне
2
2020
2020
11.000.000 11.000.000
бушотине WG2 и
WG3,
замена
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Р.
бр.

Назив капиталног
пројекта

1

2
припадајуће
арматуре, цевовода
и мерне технике

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13

Изградња
атмосферске
канализације
у
насељу
,,Штипљани,Руднич
и пут 1 фаза 300м
Асфалтирање улице
Раскрсје
у
с.Корбевац
у
дужини од 130м
Изградња
атмосферске
канализације у нас.
Огош (Средорек)
Асфалтирање улице
Раскрсје
у
с.Корбевац
у
дужини од 200м
Изградња
кабловског
вода
10кв од МБТС 10/4
кв
Савинци
до
центра Бањске зоне
Изградња фекалне
канализације
у
нас.Огош
Изградња
атмосферске
канализације
у
улици Доситејеве и
Боре Станковића
Изградња
летње
позорнице
Асфалтирање улице
у насељу Грамађе
Асфалтирање дела
улице Иве Андрића
2 фаза
Асфлатирање дела
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3

Годи
на
завр
шетк
а
фина
нсира
ња
проје
кта
4

2020

2021

5.000.000

2020

2020

900.000

2020

2021

2.700.000

2.700.000

2020

2020

1.700.000

1.700.000

2020

2022

3.900.000

2020

2020

2.400.000

2.400.000

2020

2020

4.536.000

4.536.000

2020

2021

15.000.000

5.000.000 10.000.000

2020

2021

2.500.000

2.500.000

2020

2020

735.000

735.000

2020

2020

1.760.000

1.760.000

Годи
на
почет
ка
фина
нсира
ња
проје
кта
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Укупна
вредност
пројекта

2020

2021

2022

Након
2022

5

7

8

9

10

5.000.000

900,000

3.900.000
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Р.
бр.

Назив капиталног
пројекта

1

2
улице Иве Андрића
3 фаза
Асфалтирање улице
Иве Андрића 4 фаза
Асфалтирање улица
у насељу Савинци
Пројектно техничка
документација
за
реконструкцију
улице
у
нас.Штипљани
1
фаза
Уређење
Здравковог потока
Пројектно техничка
документација
за
реконструкцију
улице
у
нас.Штипљани
2
фаза
Изградња
саобраћајнице
до
школе
у
селу
Топлац
Пројектно техничка
документација
за
реконструкцију
улице
у
нас.Штипљани
3
фаза
Пројектно техничка
документација
за
реконструкцију
улице
у
нас.Гуштери
у
дужини од 200м
Изградња пута у
насељу Чомоганци
у дужини од 300м
Израда
пројектнотехничке
документације
за
изградњу

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23

3

Годи
на
завр
шетк
а
фина
нсира
ња
проје
кта
4

2020

2020

2.340.000

2.340.000

2020

2021

1.888.700

1.888.700

2020

2020

54.000

54.000

2020

2022

36.000.000

2020

2020

54.000

54.000

2020

2020

1.455.000

1.455.000

2020

2020

54.000

54.000

2020

2020

36.000

36.000

2019

2021

2.000.000

1.000.000

2020

2020

153.000

153.000

Годи
на
почет
ка
фина
нсира
ња
проје
кта
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Укупна
вредност
пројекта

2020

2021

2022

Након
2022

5

7

8

9

10

10.000.000 10.000.000 10.000.000

1.000.000

6.000.000
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Назив капиталног
пројекта

1

Годи
на
почет
ка
фина
нсира
ња
проје
кта

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"
Годи
на
завр
шетк
а
фина
нсира
ња
проје
кта
4

Укупна
вредност
пројекта

2020

2021
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Након
2022

2022

2
3
5
7
8
9
10
атмосферске
канализације
у
нас.Штипљани
Рехабилитација
локалног
пута
24
2020
2022 105.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Врањска Бања Првонек
Пројекат
за
25 асфалтирање улице 2020
2020
150.000
150.000
у насељу Савинци
Пројекат
за
26 асфалтирање улице 2020
2020
60.000
60.000
Иве Андрића
Пројекат за летњу
27
2020
2020
450.000
450.000
позорницу
II УКУПНО КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
256.424.700 107.224.700 66.901.000 48.900.000 6.000.000
ИЗ ЕКСТЕРНИХ ИЗВОРА
III УКУПНО КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
333.820.700 184.620.700 94.023.000 65.800.000 36.500.000
ИЗ СВИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА
Члан 5.
Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Функциje

Функционална класификација

1
100

2
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Извршни
и
законодавни
органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови;
Извршни и законодавни органи
Опште услуге;
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Остала енергија
Друмски саобраћај

110
111
130
400
436
451
490
500
510

Економски послови некласификовани на
другом месту
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање отпадом;

Укупна јавна
средства
11
49,040,000

Структура
12
27.86%

8,400,000

4.77%

7,120,000
33,520,000
52,993,000
1,000
44,893,000

4.05%
19.05%
27.42%
0.0006%
25.51%

8,099,000

4.60%

10,048,000

5.71%

4,511,000

2.56%

%
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520

Управљање отпадним водама;

560

Заштита
животне
средине
некласификована на другом месту
ПОСЛОВИ
СТАНОВАЊА
И
ЗАЈЕДНИЦЕ

600
620
630
640
800
810

Развој заједнице;
Водоснабдевање;
Улична расвета;
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И
ВЕРЕ
Услуге рекреације и спорта;
УКУПНО
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10,000

0.0057%

5,527,000

3.14%

63,918,000

36.32%
16.42 %

28,902,000
6,000
35,010,000

0.0034%
19.89%

1,000

0.0007%

1,000
176,000,000

0.0006 %
100.0%

II. ПОСЕБАН ДЕО

Позиција

Економ.
Класиф.

2
1

Функција

Глава

1
1

Програм-ска
Класиф.

Раздео

Члан 6.
Средства буџета у износу од 176.000.000,00 динара распоређују се по корисницима и врстама
издатака, и то:

4

3

6

7

2101
2101-0001
111
111
111
111
111
111

1
2
3
4
5
6

411
412
422
423
426
465

01

01

Опис

8
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ
16
ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Функционисање скупштине
Извршна и законодавна власт
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за Програмску
активност 2101-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 21010001:
Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за Главу 1:

Укупна
јавна
средства
11

2,700,000
470,000
40,000
3,000,000
2,100,000
90,000

8,400,000
8,400,000

8,400,000
8,400,000
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01

01

2

1
2101
2101-0002
111
111
111
111
111

7
8
9
10
11

411
412
422
423
465

01

3

8,400,000
8,400,000

Извори финансирања за Раздео 1:
Приходи из буџета
Свега за Раздео 1:

8,400,000
8,400,000

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ВРАЊСКА БАЊА
ПРОГРАМ
16
ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Функционисање извршних органа
Извршна и законодавна власт
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за Програмску
активност 2101-0002:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 21010002:

3,700,000
640,000
80,000
1,600,000
80,000

6,100,000
6,100,000

01

6,100,000
6,100,000

01

Извори финансирања за Главу 2:
Приходи из буџета
Свега за Главу 2:

6,100,000
6,100,000

01

Извори финансирања за Раздео 2:
Приходи из буџета
Свега за Раздео 2:

6,100,000
6,100,000

2101
2101-0003
12
13
14

Приходи из буџета
Свега за Главу 1:

Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:

1

111
111
111
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421
422
423

01

ВЕЋЕ
ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
ВРАЊСКА БАЊА
ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Функционисање извршних органа
Извршна и законодавна власт
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Извори финансирања за Програмску
Активност 2101-0003
Приходи из буџета

10,000
10,000
1,000,000

1,020,000
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Свега за Програмску активност 21010003

1,020,000

Извори финансирања за Програм 16
Приходи из буџета

1,020,000

Свега за Програм 16

1,020,000

01

Извори финансирања за Главу 3
Приходи из буџета
Свега за Главу 3

1,020,000
1,020,000

01

Извори финансирања за Раздео 3
Приходи из буџета
Свега за Раздео 3

1,020,000
1,020,000

01

4

1

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ
1:
УРБАНИЗАМ
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Пројекат: Изградња главне улице

1101
1101-П1

И

Функција: Развој заједнице
620

15

511

01

01

1102
1102-0001
640
640
640
640

16
17
18
19

421
425
426
511

01

1102-0002

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за Пројекат 1101П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1101-П1:
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 11020001:
ПРОГРАМ
2:
КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Програмска
активност:
Управљање/одржавање
јавним
осветлењем
Функција: Јавна расвета
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за Програмску
активност 1102-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 11020001:
Програмска
активост:
Одржавање

28,200,000

28,200,000
28,200,000

28,200,000
28,200,000

14,580,000
1,500,000
1,500,000
17,430,000

35,010,000
35,010,000
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чистоће на површинама јавне намене

510
510
510
510

20
21
21/1
22

421
424
511
512
01

1102-П1
630

23

511

1102-П2

620

24

511

01

Функција:Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
Стални трошкови
Остале специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за Програмску
активност 11002-0003:
Приход из буџета
Свега за апрограмску активност 11020002:
Пројекат: Изградња водоводне мреже насеље Мишинци
Функција: Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
Свега за програмску активност 1102П1:
Пројекат: Изградња зелене пијаце код
амбуланте у Врањњкој Бањи
Функција: Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за Пројекат 1102П2:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1102-П2:

1,000,000
800,000
2,710,000
1,000
4,511,000
4,511,000

6,000
6,000

201,000

201,000
201,000

Пројекат: Реконструкција и изградња
дома културе у Врањској Бањи

1102-П3

620

25

511

01

Функција: Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за Програмску
активност 1102-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102П3:

500,000

500,000
500,000

1102-П4
Пројекат: Израда пројектно техничке
реконструкција фасада
620

26

511

01

Функција: Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за Програмску
активност 1102-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-

1,000

1,000
1,000
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П4:
1102-П5
Пројекат: Бициклистичка стаза, трим
стаза и уређење парка
810

27

511
01

Функција: Спортско рекреативни објекти
Зграде и грађевински објетки
Извор финансирања за Програмску
активност 1103-П5
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-П5

1,000
1,000
1,000

0010007

436

28

425

01

01

Програмска активност: Производња и
дистрибуција топлотне енергије
Функција: Остала енергија
Текуће поправке и одржавања осталих
објеката
Извори финансирања за Програмску
активност 1102-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 11020003:
Извори финансирања за Програм 1102:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 11020003:

1,000

1,000
1,000
40,231,000
40,231,000

0701
0701-0001

451

29

511
01

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА
И
САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност: Управљање
саобраћајем
Функција: Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за Програмску
активност 0701-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 07010001:

21,113,000
21,113,000
21,113,000

0701-0002

451

30

425
01

Програмска активност: Одржавање
саобраћајне инфраструктуре
Функција: Друмски саобраћај
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за Програмску
активност 0701-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 07010002:

23,780,000
23,780,000
23.780,000
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01

Извори финансирања за Програм 0701:
Приходи из буџета
Свега за Програм 0701:

511

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Програмска активност: Управљање
опадним водама
Функција: Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за Програмску
активност 0401-0004:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 04010004:

10,000

Пројекат: Одржавање водотокова и
бујичних потока на територији ГО
Врањска Бања
Заштита
животне
средине
некласификована на другом месту
Остале специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински обејкти
Извори финансирања за Пројекат 0401П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0401-П1:

477,000
5,000,000
50,000

44,893,000
44,893,000

0401
0401-0004

520

31

01

10,000
10,000

0401-П1

560
560
560

31/1
32
32/1

424
425
511

01

01

0602-0001

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424

Извори финансирања за Програм 0401:
Приходи из буџета
Свега за Програм 0401:
ПРОГРАМ
15
ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
Опште услуге јавне управе
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнада у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

5,527,000
5,527,000

5,537,000
5,537,000

8,500,000
1,460,000
50,000
100,000
1,000,000
20,000
2,514,000
150,000
9,670,000
3,230,000
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130
130
130
130
130
130
130

43
44
45
46
47
48
49

425
426
465
482
483
511
512

1
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Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 06020001:

691,000
2,385,000
100,000
100,000
10.000
310,000
3,230,000

33,520,000
33,520,000

0602-0009

112

50

0602-0010

112

51

Програмска
активност:
Текућа
буџетска резерва
Функција: Финансијски и фискални
послови
49912 Текућа ерзерва
Свега за програмску активност 06020009
Програмска
активност:
Стална
буџетска резерва
Функција: Финансијски и фискални
послови
49911 Стална ерзерва
Свега за програмску активност 06020009

7,040,000
7,040,000

1,059,000
1,059,000

01

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:

01

Извори финансирања за Главу 4:
Приходи из буџета
Свега за Главу 4:

160,480,000
160,480,000

01

Извори финансирања за Разделе 1,2,3 и
4
Приходи из буџета
СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ 1,2, 3 и 4

176,000,000
176,000,000

33,520,000
33,520,000

III ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА
Члан 7.
Средства буџета у износу од 176.000.000 динара утврђени су и распоређени по програмској
класификацији, и то
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Шифра
Програмс
Програмска класификација
ка
Прогр активност/
ам
Пројекат
1101
ПРОГРАМ 1:УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
1101-П1 Пројекат: Изградња главне улице
1102
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
1102Програмска активност: Управљање/одржавање
0001
јавним осветљењем
1102Програмска активност: Одржавање чистоће на
0003
површинама јавне намене
Пројекат: Изградња водоводне мреже - у улици
1102-П1
Мишинци
1102-П2 Пројекат: Изградња зелене пијаце у блоку бр. 10 у
насељу Огош
Пројекат: Реконструкција и изградња дома културе
1102-П3
у Врањској Бањи
Пројекат: Израда пројектно техничке докментације
1102-П4
за израду фасада
Пројекат: Бициклистичка стаза,трим стаза и
1102-П5
уређење парка
Програмска активност: Производња и дистрибуција
001-0007
топлотне енрг.
0401
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
0401Програмска активност: Управљање опадним водама
0004
0401-П1 Пројекат: Одржавање водотокова и бујичних потока
на територији ГО Врањска Бања
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА
0701
И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
0701Програмска активност: Управљање саобраћајем
0001
0701Програмска активност: Одржавање саобраћајне
0002
инфраструктуре
0602
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
0602Функционисање локалне самоуправе и градских
0001
општина
06020602
0009
Стална и текућа резерва
ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101
21010001
21010002
21010003

Функционисање скупштине
Функционисање извршних органа
Функционисање извршних органа ( веће )
УКУПНО

СИСТЕМ
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Укупна јавна
средства

Структур
а

28,200,000

16.02%

28,200,000
40,231,000

16.02%
19.18%

35.010.000

19.61%

4.511.000

2.84%

6,000

0.0034%

201,000

0.11%

500,000

0.28%

1,000

0.0006 %

1,000

0,0006%

1,000

0.0006%

5,537,000

3.14%

10,000

0.0057%

5,527,000

3.14%

44.893,000

25.51%

21,113,000

11.99%

23,780,000

13.51%

41,619,000

23.65%

33,520,000

19,05%

8,099,000

4.60%

15,520,000

8.82%

8,400,000

4,77%

6,100,000

3,47%

1,020,000

0,58%

176,000,000

100.0%
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IV ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 8.
У складу са Упутством за припрему одлуке о
буџету локалне власти за 2020. годину и
пројекцијама за 2021. и 2022. годину, које је донео
министар надлежан за послове финансија, на основу
одредби члана 36а. Закона о буџетском систему
(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013,
108/2013 142/2014 и 68/2015 – други закон), и
Законом о начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору („Службени гласник
РС“ бр. 68/2015), број запослених код корисника
буџета не може прећи максималан број запослених
на неодређено и одређено време:
Директни и
индиректни
корисници
буџетских
средстава
локалне
власти

Број
запослених
на
неодређено

Број
запослених
на
одређено

Укупан
број
запослених

1

2

3

4

5(3+4)

7

15

22

1

Органи
и
организације
локалне
власти
Изабрана
лица

3

3

2

2

10

17

Редни
број

Постављена
лица
Запослени

7

Члан 9.
За извршавање ове Одлуке о буџету
одговоран је председник Градске општине Врањска
Бања (у даљем тексту: председник) или лице које он
овласти.
Наредбодавац за извршење буџета у целини
и по финансијским плановима је председник.
Члан 10.
Председник, може овластити одређено лице
које ће бити одговорно за реализацију буџетског
програма и пројекта, у смислу наменског,
ефективног, ефикасног, економичног, односно
законитог трошења буџетских средстава.
Члан 11.
Наредбодавац директних и индиректних
корисника буџетских средстава је функционер
(руководилац), односно лице које је одговорно за
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управљање средствима, преузимање обавеза,
издавање налога за плаћање који се извршавају из
средстава корисника, као и за издавање налога за
уплату средстава која припадају буџету.
За законито и наменско коришћење
средстава распоређених овом Одлуком, одговорни
су руководиоци директних и индиректних
корисника буџетских средстава.
За законито и наменско коришћење
средстава распоређених овом одлуком Урави
Градске општине, одговоран је Начелница Управе
Градске општине.
Члан 12.
Новчана средства буџета града, директних и
индиректних корисника буџетских средстава, као и
других корисника јавних средстава који су
укључени у консолидовани рачун трезора града
Врања, воде се и депонују на консолидованом
рачуну трезора града Врања.
Члан 13.
Средства распоређена за финансирање
расхода и издатака корисника буџета, преносе се на
основу њиховог захтева у складу са одобреним
квотама у тромесечним плановима извршења буџета
које доноси Секретаријат за финансије, на предлог
корисника буџетских средстава.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе
комплетну документацију (копије) на којој је
заснована обавеза чије се плаћање захтева.
Плаћање из буџета неће се извршити
уколико нису поштоване процедуре утврђене
чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.
Секретаријат за финансије и привреду може
затражити на увид и оригиналну документацију.
Члан 14.
Изузетно, у случају да се у буџету Управа
Градске општине Врањска Бања определе актом
другог нивоа власти наменска трансферна средства
укључујући и средства за надокнаду штета услед
елементарних непогода или наменска трансферна
средства, као и у случају уговарања донације, чији
износи нису могли били познати у поступку
доношења Одлуке о буџету, Служба надлежна за
послове финансија Управае Градске општине
Врањске Бање отвориће у складу са чланом 5.
Закона о буџетском систему, на основу тог акта,
одговарајуће апропријације за извршавање расхода
по том основу.
Члан 15.
Распоред и коришћење средстава у укупном
износу од 176,000.000 динара врши се по
програмима у оквиру раздела и глава, и то:
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Раздео 1 - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА
Глава 1 – Скупштина Градске Општине
Врањска Бања
§ Програм 16 – Политички систем локалне
самоуправе
Програмска
активност
2101-0001
–
Функционисање скупштине за редовне
трошкове изабраних, постављених и
запослених лица у Скупштини распоређене
су апропријације у укупном износу од
8.400.000 динара.
Раздео 2- ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ:
Глава 1 – Председник Градске општине
§
Програм 16 – Политички систем локалне
самоуправе
Програмска
активност
2101-0002
–
Функционисање извршних органа за
редован рад председника Градске општине
распоређене су апропријације у укупном
износу од 6,100.000 динара.
Раздео 2- ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Глава 1 – Веће Градске општине
Програм 16 – Политички систем локалне
самоуправе
Програмска
активност
2101-0003
–
Функционисање извршних органа за
редован рад већа Градске општине
распоређене су апропријације у укупном
изнопсу од 1.020.000 динара

-

-

-

-

Раздео 3 – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Глава 1 – Управа Градске општине
Програм 1 – Урбанизам и просторно
планирање
Програмска активност 1301: изградња
главне улице
распоређена је апропријација у износу од
28.200.000 динара за суфинансирање
изградње шеталиста у гланој улици на
подручју ГО Врањска Бања,
§
-

Програм 2 – Комунална делатност
Програмска
активност
1102-0001:
Управљање/одржавање
јавним
осветљењем распоређена је апропријација
у износу од 35,010.000 дин. за финансирање
трошкова електричне енергије, одржавања
јавне расвете, набавка материјала за
одржавање јавне расвете, замену уличних
светиљки и живиних арматура у лед
светиљке, изградњу јавне расвете у

-

-
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с.Бујковац – Корбевац, изградњу јавне
расвете у селу Дуга Лука, изградња јавне
расвете
у
селу
Превалац,
замена
канделабера у парку и пројектно техничку
документацију.
Програмска
активност
1102-0003:
Одржавање чистоће на површинама
јавне намене распоређена је апропријације
у износу од 4.511.000 дин. за одржавање
јавних зелених површина односно за
набавку садница, четинара,зимзеленог
растиња,уређење мобилијара у централном
парку, за набавку опреме за уређење
зелених површина
као и услуге
дезинфекције и дезинсекције на подручју
ГО Врањска Бања.
Пројекат: Изградња зелене пијаце поред
амбуланте у Врањској Бањи. планирана
је сума 201.000 динара, односно за
изградњу пијаце 1.000 динара и за
пројектно – техничку документацију
200,000 динара.
Програмска активност: Производња и
дистрибуција топлотне енергије
планирана је сума у износу од 1.000 динара
за одржавање топловодног канала.
Пројекат 1102-п1: Изградња водоводне
мреже – улици Мишинци распоређена је
апропријација у износу од 6.000 динара за
продужетак водоводне мреже у насељу
Мишинци као и израду пројектно –технчке
документације,
Пројекат 1102-П3: Реконструкција дома
културе у Врањској Бањи– распоређене
су средства у износу од 500.000 динара за
израду пројектно техничке документације,
Пројекат 1102-П4: Израда пројектно
техничке документације за обнову фасада
планирана су средства у износу од 1,000
динара.
Пројекат
1102-П5:
Бициклистичке
стазе,трим стазе и уређење парка планирана
су средства у износу од 1.000 динара
§ Програм 6 – Заштита животне средине
- Програмска
активност
0401-0004:
Управљање отпадним водама распоређена
је апропријација у укупном износу од 10.000
динара за израду пројектно техничке
документације за фекалну и атмосферску
канализацију,
- Пројекат 0401-П1: Уређивање водотокова
и бујичних потока на територији ГО
Врањска Бања распоређена је апропријација
у износу од 5.527.000 динара, чишћење
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дивљих депонија на територији ГО Врањска
Бања
§ Програм 7 – Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура
Програмска активност 0701-0001: Управљање
саобраћајем распоређена је апропријација у
укупном износу од 21,113.000 динара за
асфалтирање
улица
у
насељима
Гуштери,Топлочанци,савинци,Ђелинци,селу
Топлац, асфалтирање некатегорисаних путева по
селима
Бујковац,Корбевац,
Крива
Феја,Кумаево,Паневље,Превалац,Изумно, као и
израду пројектно техничке документације.
- Програмска
активност
0701-0002:
Одржавање саобраћајне инфраструктуре
распоређена је апропријација у износу од
23.780.000
за
одржавање
сеоских,
некатегорисаних,
атарских
путева,
крпљење
ударних
рупа,
одржавање
саобраћајница у зимским условима,
периодично одржавање – ојачавање
колововоза улица на територији ГО
Врањска Бања
§ Програм 15: Локална самоуправа
- Програмска
активност
0602-0001:
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина распоређене су
апропријације у укупном износу од
33.520.000 динара, за редовне трошкове
функционисања
општинске
управне
јединице, стална и текућа буџетска резерва
у износу од 8.099.000 динара, финанирања
манифестације
и
осталих
расхода
предвиђених буџетом.
Члан 16.
Директни
и
индиректни
корисници
буџетских средстава могу корисити средства
распоређена овом одлуком само за намене за које су
им, по њиховим захтевима, та средства одобрена и
пренета.
Корисник буџетских средстава, који
одређени расход извршава из средстава буџета и из
осталих извора прихода, обавезан је да измирење
тог расхода прво врши из прихода из тих осталих
извора.
Обавезе преузете у 2019. години у складу са
одобреним апропријацијама у 2019. години, а не
извршене у току 2019. године, преносе се у 2020.
годину и имају статус преузетих обавеза и
извршавају се на терет одобрених апропријација
овом одлуком.
Расположива апропријација корисника који
има преузете обавезе које преноси у 2020. годину
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рачуна се по формули: одобрена апропријација за
2020. годину – преузете обавезе из 2019. године =
расположива апропријација у 2020. години.
Члан 17.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе
морају бити извршене искључиво на принципу
готовинске основе са консолидованог рачуна
трезора, осим ако је законима, односно актом Владе
предвиђен другачији метод.
Члан 18.
Корисници буџета могу преузимати обавезе
на терет буџета само до износа апропријације
утврђене Буџетом, распложивом апропријацијом из
члана 20. односно само до износа утврђеног
тромесечном квотом.
Изузетно корисници из става 1. овог члана, у
складу са чланом 54. Закона о буџетском систему,
могу преузети обавезе по уговору који се односи на
капиталне издатке и захтева плаћање у више година,
на основу предлога Службе надлежне за послове
финансија Управе Градске општине Врањска Бања,
уз сагласност Већа Градске општине, а највише до
износа исказаних у плану капиталних издатака из
члана 4. ове одлуке.
Износе квота за све буџетске кориснике
утврђују Служба надлежна за послове финансија
Управе Градске општине Врањска Бања и
обавештавају буџетске кориснике најкасније до 31.
јануара 2020. године, односно у роковима
одређеним Упутством о раду трезора.
Корисници буџетских средстава преузимају
обавезе само на основу писаног уговора или другог
правног акта, уколико законом или актом
Скупштине Градске општине Врањска Бања није
другачије прописано.
Корисници буџетских средстава преузимају
обавезе за расходе и издатке код којих се обавезе на
терет буџета преузимају путем рачуна, требовања и
на друге сличне начине, само до износа одобреног
квотом за одређено тромесечје.
Преузете обавезе чији је износ већи од
апропријације одобрене Буџетом, расположиве
апропријације из члана 20. и квоте утврђене за
одговарајуће тромесечје или су у супротности са
Законом о буџетском систему, не могу се
извршавати на терет буџета.
Члан 19.
Корисници буџетских средстава приликом
додељивања уговора о набавци добара, пружању
услуга или извођењу грађевинских радова, морају
да поступе у складу са прописима који уређују јавне
набавке.
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Набавком мале вредности, у смислу Закона о
јавним набавкама, сматра се набавка чије су
вредности дефинисане Законом о буџету Републике
Србије за 2020. годину.
Члан 20.
Обавезе према корисницима буџетских
средстава извршавају се сразмерно оствареним
примањима буџета. Ако се у току године приходи и
примања смање, издаци буџета извршаваће се по
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским
прописима и минимални стални трошкови
неопходни за несметано фунцкионисање корисника
буџетских средстава.
Корисник
буџетских
средстава,
који
одређени расход и издатак извршава из других
извора прихода и примања, који нису општи приход
буџета (извор 01- Приходи из буџета), обавезе могу
преузимати само до нивоа остварења тих прихода
или примања, уколико је ниво остварених прихода и
примања мањи од одобрених апропријација.
Члан 21.
Новчана средства на консолидованом рачуну
трезора могу се инвестирати у 2020. години само у
складу са чланом 10. Закона о буџетском систему,
при чему је председник, односно лице које он
овласти, одговоран за ефикасност и сигурност тог
инвестирања.
Члан 22.
Одлуку о промени апропријације у складу са
чланом 61. став 1-4 Закона о буџетском систему
доноси Веће Градске општине.
Решење о употреби текуће буџетске резерве
и сталне буџетске резерве на предлог Службе
надлежне за финансије доноси Веће Градске
општине.
Директни корисник буџетских средстава, у
складу са чланом 61. став 7. Закона о буџетском
систему, уз одобрење Већа Градске општине
Врањска Бања, а на основу мишљења Службе
надлежне за послове финансија Управе Градске
општине
Врањска
Бања
може,
извршити
преусмеравање апропријација одобрених на име
одређеног расхода и издатка који се финансира из
општих прихода буџета тог корисника под следећим
условима:
- да укупна средства, која су одобрена овом
Одлуком не буду промењена,
- да се промене апропријација за капитална
улагања не могу смањивати у корист
апропријација за текуће финансирање
оперативног рада корисника и
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- да преусмеравање апропријација одобрених
на име одређеног расхода и издатка не може бити
веће од 10% вредности апропријације за расход и
издатак чији се износ умањује.
Директни корисник буџетских средстава уз
одобрење Већа Градске општине Врањска Бања, а
на основу мишљења Службе надлежне за послове
финансија Управе Градске општине Врањска Бања,
може извршити преусмеравање средстава унутар
програма који се финансира из општих прихода
буџета у износу до 10% вредности апропријације
чија се средства умањују.
Ако у току године дође до промене
околности која не угрожава утврђене приоритете
унутар буџета, Веће Градске општине Врањска
Бања доноси Одлуку да се износ апропријације који
није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску
резерву и може се користити за намене које нису
предвиђене буџетом или за намене за које средства
нису предвиђена у довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања из става 5. овог
члана не може бити већи од износа разлике између
буџетом одобрених средстава текуће буџетске
резерве и половине максимално могућег износа
средстава текуће буџетске резерве утврђене чланом
69. став 3. Закона о буџетском систему.
У свим другим случајевима промене
апропријација врше се у складу са чланом 61.
Закона о буџетском систему.
Члан 23.
Изузетно, у случаују да се буџету Градске
општине Врањска Бања из другог буџета
(Републике или друге локалне самоуправе) определе
актом наменска трансферна средства, укључујући и
наменска трансферна средства за надокнаду штета
услед елементарних непогода, као и у случају
уговарања донације, чији износи нису могли бити
познати у поступку доношења ове одлуке, орган
управе надлежан за финансије на основу тог акта
отвара одговарајуће апропријације за изрвшавање
расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона
о буџетском систему.
Члан 24.
Веће Градске општине одговорно је за
спровођење фискалне политике и управљање јавном
имовином, приходима и примањима и расходима и
издацима на начин који је у складу са Законом о
буџетском систему.
Овлашћује се председник Градске општине
Врањска Бања да може поднети захтев
Градоначелнику за одобрење фискалног дефицита
изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је
резултат реализације јавних инвестиција на
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теритојији Градске општине Врањска Бања, а у
складу са чланом 27. Закона о буџетском систему.

обезбеђених у буџету и средстава остварених по
основу донација.

Члан 25.
Веће Градске општине може, у складу са
чланом 22. Закона о буџетском систему, прописати
услове, критеријуме и начине коришћења средстава
од сопствених прихода буџетских корисника и
одлучити, на предлог Службе надлежне за послове
финансија Управе Градске општине Врањска Бања,
да део јавних средстава од сопствених прихода,
остварених у 2019. години, односно неутрошених из
ранијих година, представља општи приход буџета у
2020. години.

Члан 29.
Ако корисници буџетских средстава не
изврше обавезе утврђене Законом о буџетском
систему, и овом Одлуком, председник може на
предлог, обуставити извршење издатака, тј. пренос
средстава за тог корисника.
Корисници буџетских средстава дужни су да
обавезе настале по основу сталних трошкова,
трошкова текућих поправки и одржавања,
материјала, као и по основу капиталних издатака
измире у року утврђеном законом који регулише
рокове
измирења
новчаних
обавеза
у
комерцијалним трансакцијама.
Корисници буџетских средстава, директни и
индиректни дужни су да, најкасније до краја првог
тромесечја 2020. године (31. март 2020. године)
донесу неопходна акта којима ће прописати
буџетске
и
финансијске
процедуре,
ради
унапређења процеса планирања, интерне контроле и
јачања финансијске дисциплине.

Члан 26.
Накнаде за рад председника и чланова
комисија и других сталних и привремених радних
тела у јавном сектору не могу се повећавати у 2020.
години.
Задужују се надлежни органи и корисници
јавних средстава да преиспитају потребу постојања
и висину накнада из става 1. овог члана, ради
смањења издатака по овом основу, и у том циљу
иницирају измене прописа, општих и других аката
којима је уређено плаћање ових накнада.
Члан 27.
Веће Градске општине може донети програм
рационализације којим ће обухватити све кориснике
јавних средстава, укључујући и одређене
критеријуме за извршавање тог програма, и о томе
обавестити скупштину града, уколико таква обавеза
буде прописана посебним законом.
Корисник буџетских средстава не може, без
претходне сагласности председника општине и
градоначелника, засновати радни однос, на
неодређено или одређено време, са новим радником
током 2019. године.
Уколико буџетски корисници не планирају у
свом финансијком плану за 2020. годину и не
извршавају укупна средства за исплату плата на
начин утврђен овом Одлуком председник Градске
општине Врањска Бања ће обуставити пренос
средстава из буџета, док буџетски корисник висину
средстава за плате не усклади са ограничењем из
става 2. овог члана.
Члан 28.
Директни
и
индиректни
корисници
буџетских средстава, чија се делатност у целини
или претежно финансира из буџета, обрачунаваће
амортизацију средстава за рад у 2020. години, на
терет капитала сразмерно делу средстава

Члан 30.
Корисници буџетских средстава дужни су, да
на захтев Службе надлежне за послове финансија
Управе Градске општине Врањска Бања и
Секретаријата за финансије и привреду Градске
управе града Врања, ставе на увид документацију и
доставе податке на основу којих се врши
финансирање њихових расхода.
Надлежни органи за послове финансија из
става 1. овог члана могу остварити и увид у
документацију и промет на подрачунима преко
којих се врши финансирање расхода буџетских
корисника.
Члан 31.
Директни
и
идниректни
корисници
буџетских средства који користе пословни простор
и покретне ствари којим управљају други
корисници јавних средстава, не плаћају закуп у
2020. години, осим сталних трошкова неопходних
за обављање делатности.
Уколико плаћање сталних строшкова није
могуће извршити на основу издвојених рачуна,
корисник који управља јавним средствима врши
плаћање, а затим директни односно индиректни
корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу
рефундацију насталих расхода.
Рефундација из става 2. овог члана сматра се
начином извршавања расхода, у складу са Законом
о буџетском систему.
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Члан 32.
За
финансирање
дефицита
текуће
ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и
расходима буџета, одлучује градоначелник у складу
са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Сл.
гласник РС, бр. 61/2005,107/2009 и 78/2011).
Одлуку о задуживању за капиталне
инвестиције доноси Скупштина града по претходно
прибављеном мишљењу надлежног министарства.
Износ задужења из става 1. и става 2. овог члана,
мора бити у складу са одредбама Закона о јавном
дугу („Сл. гласник РС, бр. 61/2005,107/2009 и
78/2011) и Одлуци о начину управљања дугом
општине Врање („Сл. гласник Пчињског округа“,
бр. 06/2007).
Члан 33.
Корисници буџетских средстава пренеће на
рачун извршења буџета до 31. јануара 2020. године,
средства која нису утрошена за финансирање
расхода у 2019. години а која су овим корисницима
пренета у складу са Одлуком о буџету града Врања
за 2019. годину.
Члан 34.
Орган управе надлежан за финансије
обавезан је да редовно прати извршење буџета и
најмање два пута годишње информише надлежни
извршни орган, а обавезно у року од петнаест дана
по истеку шестомесечног, односно деветомесечног
периода.
У року од петнаест дана по подношењу
извештаја из става 1. овог члана, надлежни извршни
орган усваја и доставља извештај Скупштини
општине.
Члан 35.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора
за реализацију обавеза других корисника јавних
средстава, у смислу Закона о буџетском систему
који су укључени у систем консолидованог рачуна
трезора, неће се вршити уколико сви корисници
нису добили сагласност за финансијски план на
начин прописан законом, односно актом Скупштине
Градске општине Врањска Бања и уколико тај план
нису доставили Управи за трезор.
Члан 36.
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику
Града Врања“ и доставити Министарству
финансија.
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Члан 37.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
објављивања у ,,Службеном гласнику Града
Врања”.
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА
БАЊА дана: 24.01.2020. године, број: 02-05/2020-01
ПРЕДСЕДНИЦА,
Светлана Цветковић, с.р.
13.
На основу члана 11. Одлуке о установљењу
јавних признања Градске општине Врањска Бања
(“Службени гласник града Врања”број 1/2013), на
предлог Комисије за административна и мандатноимунитетска питања, Скупштина ГО Врањска Бања
на седници одржаној дана 24.01.2020. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА У 2020.
ГОДИНИ ЗА ДАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, 26
ЈАНУАР-ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ВРАЊСКЕ
БАЊЕ 1878. ГОДИНЕ
Члан 1.
Специјално јавно признање “26. јануар” у
виду дипломе, додељује се
Др
Слађани
Стошић,
специјалисти
ургентне медицине и директорки Специјалне
болнице за рехабилитацију у Врањској Бањи.
Др
Слађана
Стошић
рођена
је
07.08.1961.године у Сурдулици. Средњу школу
завршила је у Владичином Хану а дипломирала је
на
Медицинском
факултету
у
Нишу.Специјализацију из ургентне медицине
завршила је у Београду. Од 1999.године радила је на
Ургентном одељењу Здравственог центра у Врању
све до именовања за директорку Специјалне
болнице.Један је од оснивача Ургентног одељења.
Доласком на чело Специјалне болнице, др
Слађана Стошић показала је изузетне менаџерске
способности а у прилог томе говоре резултати које
је до сада постигла. Пословање Специјалне болнице
унапређено је у сваком погледу. Ова установа је од
изузетног значаја за Врањску Бању. Мало је
установа у околини које би се похвалиле
традицијом и дужином постојања каква је
Специјална болница за рехабилитацију у Врањској
Бањи. Минерални извори су за лечење коришћени
још у средњем веку као и за време турака. По
ослобођењу од турака, Врањска Бања добија на
значају као лечилиште и као туристички центар.
Једна је од ретких краљевских бања чије благодети
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је користио и краљ Петар I Карађорђевић као и
краљица Драга Машин. Због тога је Врањска Бања
чланица Удружења краљевских бања Србије и
Асоцијације краљевских бања Европе.
Специјална болница за рехабилитацију је
специјализована установа која чини стуб развоја
Врањске Бање и поседује могућности и капацитете
вредне респекта познатих лечилишта у свету.
Данас ова установа чији је развој ишао
узлазном путањом располаже са 120 постеља
распоређених у 70 соба које су реновиране и
опремљене модерним намештајем као и интернетом
и кабловском телевизијом.
Физикална медицина располаже савременом
апаратуром за пружање услуга рехабилитације по
најсавременијим
стандардима.
Постојећи
капацитети задњих годину дана су недовољни за
велико интересовање пацијената и туриста из целе
земље и иностранства. Само у 2019. години у овој
установи боравило је близу три хиљаде гостију и
остварено је рекордних 3500 БО дана. Испуњеност
капацитета је 90 до 100% током целе године чиме
не може да се похвали већина других бања.
У току 2019. године много тога је
инвестирано почев од лифт столице за непокретне
пацијенте, направљена је када краљице Драге,
краљевски апартман, замењена је стара столарија по
собама. Проширена је палета медицинских услуга
набавком модернијих апарата за физикалну
медицину.
Специјална болница за рехабилитацију располаже
стручним тимом лекара , три физијатра и
интернисте реуматолога, физиотерапеутима и
медицинским сестрама.
У току је израда пројектно-техничке документације
за проширење капацитета. Биће направљено десет
нових апартмана, за шта је један део средстава
обезбедило Министарство туризма.
Данас Специјална болница представља
атрактивну дестинацију за лечење пострауматских
стања и низа обољења, за припрему спортиста или
једноставно пријатан кутак за одмор и рекреацију.
Члан 2.
Јавно признање “26. јануар”у виду дипломе
додељује се
Спортском удружењу” Минералац” из
Врањске Бање.
Настао је између два светска рата под
називом “Спаса гарда”, а 1962. године добија назив
“Минералац”.Ово удружење учествовало је на
разним такмичењима и имало запажене резултате,
да би 2008. године било угашено.
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Стицајем околности, 2018. године Удружење
“Минералац” почиње са функционисањем и врло
брзо у фудбалски клуб долази седамдесет
фудбалера разних узраста. Добром организацијом
унутар круба, прави се први тим који почиње да се
такмичи у Пчињској окружној лиги, док млађе
селекције попут јуниора и кадета учествују у минимакси лигама и учествују на бројним турнирима и
пријатељским утакмицама.
У оквиру удружења Минералац постоји
фудбалски, одбојкашки и карате клуб.Удружење од
великог значаја за развој спорта у Врањској
Бањи.Афирмише младе људе да се баве спортом и
тако на прави начин развијају физичку и
интелектуалну структуру личности. Почетком
пролећа ове године, удружење ће добити нов,
модеран стадион где ће чланови моћи несметано да
тренирају. Има много талентованих играча и сасвим
је сигурно да ће се у овом клубу формирати
професионални спортисти.
Удружење. Минералац активно учествује у
разним хуманитарним акцијама.
Члан 3.
Јавно признање “26. јануар”у виду
дипломе додељује се
Валентини Рашић, ђаку генерације школске
2018/2019. године, Основне школе “Предраг
Девеџић” из Врањске Бање.
Валентина Рашић, рођена је 20.05.2004.
године у Врању, завршила је осми разред у
Основној школи “Предраг Девеџић” у Врањској
Бањи, школске 2018/2019. године. У току
школовања имала је одличан успех у свим
разредима, добитница је дипломе “Вук Караџић” и
посебних диплома из српског језика, биологије и
ликовне културе.У периоду од 5.-7. разреда
учествовала је на бројним општинским и окружним
такмичењима и постигла запажене резултате.
Валентина је од почетка школовања
показивала интересовање за све предмете у школи.
Била је активна у настави и ваннаставним
активностима. Учествовала је на приредбама и
другим јавним наступима у школи и ван ње.
У току школовања према друговима је била
отворена и искрена увек спремна да помогне.Била је
активна и у ученичком парламенту, у покретању
хуманитарних акција у школи, као и у организацији
културно-забавних манифестација.
Члан 4.
Јавно признање “26. јануар”у виду дипломе
додељује се
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Саши Стојановићу, рудару у Руднику
олова и цинка “Грот” у Кривој Феји.
Саша је рођен 20.10.1979. године у селу
Белишево у општини Владичин Хан. У Руднику је
запослен од 01.07.2013. године. Важи за јако
квалитетног, марљивог и вредног запосленог, који
увек одговорно и посвећено одговара радним
обавезама и задацима.
У току досадашњег рада обављао је послове
помоћног рудара, касније рудара, док се није
усавршио за рад на бушаћим колима, који
представља врло одговоран и комплексан посао и
један од виталних сегмената у раду самог Рудника.
По мишљену Послодавца али и осталих
запослених, Саша Стојановић је један од најбољих у
свом послу и јако добар пример квалитетног,
успешног и одговорног радника осталим колегама.
Одликују га и карактеристике доброг домаћина,
породичног човека и једног од омиљених
сарадника.
Ментор је млађим колегама и несебично им
преноси своје богато радно искуство.

група“АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ-СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ“, за председника.
МАРИНА ТАСИЋ, дипл.правник из Врањске
Бање, коју је предложила Одборничка
група
“АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“, за
зам. председника.
2.СЛАЂАН СТОЈМИРОВИЋ, медицински техничар
из Врањске Бање, кога је предложила Одборничка
група
„АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ-СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ“, за
члана.
РАША РАЋИПОВИЋ, музичар из Врањске Бање,
кога је предложила Одборничка група
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“ за
зам. члана.
3. САША ЂОКИЋ, дипл. економиста из Врањске
Бање кога је предложила Одборничка
група
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“, за
члана.
ИГОР ЂОРЂЕВИЋ, кувар-конобар, из Врањске
Бање, кога је предложила Одборничка
група
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“ , за
зам. члана.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном гласнику града Врања”
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА
БАЊА, дана 24.01.2020 године, број: 02-04/2020-01

4.ИГОР СТАНКОВИЋ, саобраћајни техничар из
Врањске Бање, нестраначка
личност, кога је
предложила Одборничка група „АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“, за члана.
ТОМИСЛАВ ТОМИЋ, пољопривредни техничар,
из с. Изумно, нестраначка личност,
кога
је
предложила Одборничка група „АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“, за зам. члана.

ПРЕДСЕДНИЦА,
Светлана Цветковић, с.р.
14.
На основу чл. 13. и 14. Закона о локалним
изборима („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/07, 34/10- Одлука УС и 54/11) и члана 30.
Статута Градске општине Врањска („Службени
гласник града Врања“, број 6/19), Скупштина
Градске општине Врањска Бања, на седници
одржаној дана 24.01. 2020. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА
У СТАЛНОМ САСТАВУ
Члан 1.
У стални састав Изборне комисије Градске
општине Врањска Бања именују се
председник,
шест чланова и њихови заменици, и то:
1. ДАНИЈЕЛА ЈАЋИМОВИЋ, дипл. правник из
Врањске Бање, коју је предложила
Одборничка

5.АЛЕКСАНДРА СТОШИЋ, правник из Врањске
Бање, нестраначка личност, коју је предложила
Одборничка група
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋСРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ“, за члана.
ГАБРИЈЕЛА РИСТИЋ, професор разредне наставе
из с. Изумно, нестраначка личност, коју је
предложила Одворничка група „АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“, за зам. члана.
6.ГОРАН МИТИЋ, текстилни техничар, из с.
Корбевац, нестраначка личност, кога
је
предложила Одборничка група „АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“,
за члана.
СЛАЂАН ЈОВАНОВИЋ, стаклорезац, из с.
Корбевац, нестраначка личност, кога је предложила
Одборничка Група „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋСРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“, за зам.члана.
7.СРЂАН СТОЈИЛКОВИЋ, машински техничар, из
Врањске Бање, нестраначка
личност, кога је
предложила Одборничка група „АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“, за члана.
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ДУШАН СТАНОЈКОВИЋ, инжењер пољопривреде
из Врањске Бање, нестраначка
личност, кога је
предложила Одборничка група „АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“, за зам. члана.
Члан 2.
За секретара Изборне комисије Градске
општине Врањска Бања именује се Слађан Алексић,
дипл.правник из Врања.
За заменика секретара Изборне комисије
Градске општине Врањска Бања именује се Љиљана
Манасијевић, дипл.правник из Врања.
Члан 3.
Изборне комисије Градске општине Врањска
Бања спроводи изборе за одборнике Скупштине
Градске општине Врањска Бања и обавља друге
послове у складу са Законом о локалним изборима.
Члан 4.
Ступањем на снагу овог решења престаје да
важи Решење о именовању
Градске изборне
комисије у сталном саставу („Службени гласник
града Врања“, број 1/16).
Члан 5.
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења се може уложити жалба
Управном суду – Одељењу у Нишу, у року од 24
часа од дана доношења решења.
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА
БАЊА ,дана 24. 01. 2020. године, број: 02- 07/202001.
ПРЕДСЕДНИЦА,
Светлана Цветковић,с.р.
Градско веће Града Врања, седница одржана
дана 16.01.2020. године.
15.
На основу члана 262. став 5. Закона о
здравственој
заштити
("Службени
гласник
Републике Србије", "Службеном гласнику РС", бр.
25/2019), члана 61. Пословника Градског већа града
Врања („Службени гласник града Врања“, број:
20/2016), Градско веће Града Врања на седници
одржаној 16.01.2020. године, донело је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА ДОТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ „АПОТЕКА ВРАЊЕ“ ЗА 2020.
ГОДИНУ
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Члан 1.
Овим програмом утврђује се износ дотација
здравственој установи „Апотека Врање“ (у даљем
тексту: Апотека) из буџета Града Врања за 2020.
годину.
Члан 2.
За реализацију овог програма планирана су
средства у укупном износу од 29.000.000,00 динара
као дотација организацијама за обавезно социјално
осигурање.
Члан 3.
Средства из члана 2. овог програма додељују
се за финанасирање репрограма дуговања са
добављачима и кредитним институцијама, и то за:
- Репрограм дуга потписан са веледрогеријом
„ФЕНИКС“
- Дугорочни кредит код „АИК“ банке за набавку
лекова
- Трошкове радних спорова
- Исплата заосталих зарада запослених и
јубиларне награде
- Материјалне трошкове за функционисање
установе
Члан 4.
За реализацију активности из члана 3. овог
програма пренос средстава вршиће се путем
дотација организацијама за обавезно социјално
осигурање и то до износа средстава планираног
овим програмом.
Уколико се приходи и примања буџета Града
Врања не остварују у планираном износу, средства
из члана 2. овог програма могу се умањити
сразмерно оствареним приходима и примањима у
буџету Града Врања.
Члан 5.
Захтев за пренос средстава из члана 2. овог
програма, Апотека доставља Одељењу за буџет и
финансије, уз захтев, и приложену документацију
потписаних репрограма и амортизациони план
кредита.
Пренос средстава на рачун Апотеке врши се
на основу захтева за пренос.
Члан 6.
Апотека се обавезује да ће одобрена средства
преносити наменски правним и физичким лицима
из члана 3. овог програма.
Члан 7.
Надзор над спровођењем овог програма
обављаће Одељење за буџет и финансије.
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Члан 8.
Апотека подноси Градском већу Града
Врања годишњи извештај о реализацији овог
програма,
Члан 9.
Овај програм објавити у "Службеном
гласнику Града Врања".
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:16.01.2020.
године, број:06-7/1//2020-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.

Број -1- Страна-67

Члан 2.
Задатак Комисије је да вреднује пројекте из
области културе и културног стваралаштва са
територије града Врања, у оквиру финансијског
плана конкурса, као и да предузима све потребне
радње и мере у циљу реализације пројеката у
задатом временском року.
Члан 3.
Члановима
Комисије припада право на
новчану накнаду за рад у Комисији у појединачном
износу од 5000,00 динара.
Члан 4.
Мандат Комисије траје до 31.12.2020. године.

Градско веће Града Врања, седница одржана
дана 23.01.2020. године.
16.
На основу члана 15, 61 и 63. Пословника
Градског већа града Врања („Службени гласник
града Врања“, број:20/2016), Градско веће града
Врања, Градско веће града Врања, на седници
одржаној дана:23.01.2020. године, донело је

Члан 5.
Ступањем на снагу овог решења престаје да
важи Решење о образовању Комисије за доделу
средстава за суфинансирање пројеката из области
културе број: број: 06-28/5/2019-04 од 11.02.2019.
године.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА ЗА 2020.
ГОДИНУ

Члан 7.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА дана: 23.01.2020.
године, број:06-17/1/2020-04.

Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за доделу
средстава за финансирање пројеката из области
културе, по конкурсу за финансирање пројеката из
области културе, средствима из буџета града Врања
за 2020.годину, у саставу:
чланови:
1. Бранка Јаначковић, саветник у ЈУ
Историсјски архив „31. јануар“,
2. Тања
Јовановић
Близнаковски,
директор Музичке школе „Стеван
Мокрањац“ у Врању,
3. Радмила Ђорђевић, Јавна установа
Позориште „Бора Станковић“,
4. Ана Митић Стошић, професор српског
језика и
5. Никола
Стојановић,
дипломирани
сликар.
секретар:
- Вида Стојановић, самостални саветник
за културу.

Члан 6.
Решење ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.

17.
На основу члана 31. и члана 33. Закона о
заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр.
36/2009 и 10/2013), Уредбе о условима за
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха
(„Службени гласник РС“, бр. 11/2010, 75/2010,
63/2013), Правилника о садржају планова квалитета
ваздуха („Службени гласник РС“, број 21/10),
Правилника о садржају краткорочних акционих
планова („Службени гласник РС“, број 65/10), члана
17. и 61. Пословника Градског већа („Службени
гласник града Врања“, број 20/2016), Градско веће
града Врања, на седници одржаној дана: 23.01.2019.
године, донело је
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РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПРИПРЕМУ И ИЗРАДУ
ПЛАНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА
Члан 1.
У Решењу о образовању радне групе за
припрему и израду Плана квалитета ваздуха на
територији града Врања („Службени гласник града
Врања“, број:28/2019), у члану 1. у делу чланови,
иза броја 9., додаје се нови број 10., који гласи:
12.
Дејан
Јовановић,
специјалиста
екотоксикологије, Завод за јавно здравље Врање.
.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА дана: 23.01.2020.
године, број:06-17/4/2020-04.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
18.
На основу члана 63. став 1 тачка 28 Статута
града Врања (“Службени гласник града Врања”,
број: 37/2018), члана 11. Одлуке о буџету града
Врања за 2020. годину („Службени гласник града
Врања“, број: 29/2019), члана 61. и 63. Пословника
Градског већа града Врања („Службени гласник
града Врања“, број: 20/2016), Градско веће на
седници одржаној дана:23.01.2020. године, донело
је:
ПРАВИЛНИК
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА,
КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ
ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ У
2020. ГОДИНИ
I.Основне одредбе
Члан 1.
Овим Правилником уређују се критеријуми
за остваривање права на финансијску помоћ за
вантелесну оплодњу за 2020. годину.
Овим Правилником утврђују се шира права у
односу на права из обавезног здравственог

Понедељак,27.јануар.2020.године.

осигурања у циљу да се што већи број парова
укључи у поступак вантелесне оплодње.
Члан 2.
Право на накнаду трошкова за вантелесну
оплодњу може да оствари пар који је претходно без
успеха имао три покушаја вантелесне оплодње на
терет средстава обавезног здравственог осигурања,
а у моменту доношења одлуке о испуњености
услова за укључивање у процес вантелесне оплодње
жена није навршила 42 године.
Право на накнаду трошкова за поступак
вантелесне оплодње могу да остваре брачни и
ванбрачни другови који имају пребивалиште,
односно боравиште (избеглице и интерно расељена
лица са територије Косова и Метохије) на
територији града Врања најмање годину дана пре
подношења захтева.
Право на накнаду трошкова за вантелесну
оплодњу може да оствари пар који има доказ од
Републичког фонда за здравствено осигурање
филијале у Врању да му је одбијен захтев за
вантелесну
оплодњу
на
терет
средстава
здравственог осиграња, а у моменту доношења
одлуке о испуњености услова за укључивање у
процес вантелесне оплодње жена није навршила 42
године.
Право из става 1 овог члана може да оствари
и пар односно жена старија од 42 године, која у
моменту доношења одлуке Комисије о испуњености
услова за укључивање у процес вантелесне оплодње
није навршила 45 година живота.
II Критеријуми за остваривање права
Члан 3.
Критеријуми за остваривање права на
финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су:
- да пар има држављанство Републике
Србије и пребивалиште на територији града Врања,
односно боравиште за избегла и привремено
расељена лица најмање годину дана пре подношења
захтева,
- да пар испуњава здравствене критеријуме које
је прописала републичка стручна комисија
Министарства здравља за вантелесну оплодњу и
асистирану репродукцију,
- да пар који је претходно имао три
покушаја вантелесне оплодње на терет обавезног
здравственог осигурања није добио потомство, а
жена је млађа од 42 године у моменту подношења
документације,
- да је пар одбијен од стране Републичког фонда
за здравствено осигурање филијале у Врању, а жена
је млађа од 42 године,
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- уколико је жена старија од 42 године живота
до навршених 45 година живота није потребно да
подноси документацију о претходним покушајима
вантелесне оплодње,
- право на накнаду трошкова за вантелесну
оплодњу из буџета града, по прописаним
критеријумима у складу са овим Правилником, исти
пар који није користио средства из буџета града
Врања, или пар који је већ користио средства из
буџета града, али вредност одобрених средстава за
ту намену, не прелази износ од 400.000,00 динара.
- потврда Комисије о испуњености услова.

и саветодавне разговоре са паровима и обавља
медицинску припрему сваког конкретног случаја.

III Висина финансијске помоћи

Члан 8.
О праву на финансијску помоћ одлучује
Градско веће града Врања.
На основу акта Градског већа, Одељење за
буџет и финансијсе
Градске управе одобрена
средства у складу са овим Правилником, преноси
кориснику финансијске помоћи.

Члан 4.
Висина
финансијске
помоћи
износи
300.000,00 динара по пару и исплаћује се у
једнократном износу.
IV Начин и поступак за остваривање права на
накнаду трошкова за вантелесну оплодњу
Члан 5.
Захтев за доделу финансијске помоћи се
подноси Одељењу за друштвену делатност Градске
управе Града Врања (у даљем тексту: Одељењу).
Уз захтев се прилаже:
фотокопија
личних
карата
за
брачне/ванбрачне другове, фотокопија избегличких
легитимација за избеглице, легитимација интерно
расељених лица и уверење Полицијске управе о
боравишту на територији Града Врања за интерно
расељена лица,
- фотокопија оверене здравствене књижице за
брачне/ванбрачне другове,
- извод из матичне књиге венчаних или оверена
изјава од стране два сведока да пар живи заједно,
- уверење о држављанству Републике Србије за
обоје (осим за избеглице),
- уверење о пребивалишту (боравишту) пара или
оверена фотокопија личних карти,
-потврда Републичког фонда за здравствено
осигурање филијале у Врању да је пар имао два
покушаја вантелесне оплодње на терет средстава
обавезног здравственог осигурања или доказ да им
је захтев одбијен од стране Републичког фонда за
здравствено осигурање филијале у Врању.
Члан 6.
Након достављања захтева за доделу
финансијске помоћи Одељењу, исти се доставља
Комисији за вантелесну оплодњу формираној
Решењем Градског већа која обавља консултативне

Члан 7.
Након
обављеног
консултативног
и
саветодавног разговора извршених медицинских
анализа Комисија за вантелесну оплодњу, прима
захтеве, исте разматра, даје своје стручно мишљење
и упућује предлог акта Градском већу на коначно
одлучивање и признавање права за исплату
новчаних средстава на име финансијске помоћи за
вантелесну оплодњу.

Члан 9.
Уколико пар, односно корисник финансијске
помоћи за вантелесну оплодњу коме су одобрена
средства у међувремену одустане од поступка
вантелесне оплодње, иста ће бити употребљена за
поступак вантелесне оплодње другог пара којем је
актом Градског већа признато право на финансијску
помоћ.
Члан 10.
Корисник финансијске помоћи је у обавези
да извештај о наменски утрошеним одобреним
средствима града на име финансијске помоћи, са
свим потребним доказима и медицинском
документацијом достави Комисији за вантелесну
оплодњу, у року од девет месеци од дана уплате
извршена уплата одобрених средстава на рачун
корисника.
У случају да је корисник финансијске помоћи
исту искористио у иностранству, у обавези је да
достави оверени превод рачуна и копију лицнце
здравствених установа којом су овлашћене да врше
вантелесну оплодњу.
Комисија је у обавези да о томе редовно
извештава Градско веће.
У случају не достављања извештаја, односно
ненаменског трошења одобрених средстава,
корисник финансијске помоћи губи право да у
наредној години добије средства по том основу и
обавезује се да уплаћена средства врати граду са
припадајућом каматом од момента уплате на рачун
корисника.
У супротном град ће своја потраживања
остварити судским путем.
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Члан 11.
О правима по овом Правилнику Градско веће
обавештава грађане преко средстава јавног
информисања.
V.Завршне одредбе
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА дана: 23.01.2020.
године, број:06-17/2/2020-04.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
19.
На основу члана 100. Закона о заштити
животне средине („Службени гласник РС“
бр.135/2004, 14/2016, 76/18 и 95/18), члана 38 став 4
Закона о удружењима ( Службени гласник РС
бр:51/09,99/11 – др закон и 44/18) и члана 61 и 63
Пословника Градског већа града Врања („Службени
гласник Града Врања“, број: 20/2016), Градско веће
Града Врања, на седници одржаној дана:23.01.2020.
године, донело је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ,
МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР
ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕКОЛОГИЈЕ И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈИ СЕ
ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ
ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ГРАДА ВРАЊА
Члан 1
Правилник
о начину, мерилима, и
критеријумима за избор пројеката из области
екологије и заштите животне средине који се
финансирају и суфинансирају из буџетског Фонда
за заштиту животне средине града Врања
(„Службени гласник града Врања“, број: 9/2018 и
23/19) мења се у члану 4 и исти сада гласи:
„На конкурс се могу пријавити невладине
организације (удружења грађана) под условима и
на начин прописаним овим правилником и другим
прописима“.
Члан 2
У члану 11, став 1. речи „30. новембра“,
замењују се речима „31.децембра“.
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Члан 3
Правилник ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА дана: 23.01.2020.
године, број:06-17/3/2020-04.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
20.
На основу члана 58. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016,
113/2017, 113/2017 – др.закон и 95/2018), члана 63.
став 1. тачка 4) и члана 75. став 1. тачка 3. Статута
града Врања („Службеник гласник града Врања“,
број 37/2018) и члана 36. став 1. тачка 3) Одлуке о
организацији Градске управе града Врања
(„Службени гласник града Врања“, број 35/2016,
23/2017, 36/2017, 10/2018, 37/2018, 11/2019,
25/2019 и 25/2019-исправка), Градско веће града
Врања, на предлог начелника Градске управе града
Врања, дана 23.01.2020. године, усвојило је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ
ГРАДА ВРАЊА, ГРАДСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ВРАЊА И
СЛУЖБИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА
ВРАЊА
Члан 1.
Правилник о организацији и систематизацији
радних места у Градској управи града Врањa,
Градском правобранилаштву града Врања и Служби
интерне ревизије града Врања број 06-98/6/2019-04
од 16.05.2019.године, Правилник о измени и допуни
Правилника о организацији и систематизацији
радних места у Градској управи града Врањa,
Градском правобранилаштву града Врања и Служби
интерне ревизије града Врања број 06-154/5/2019-04
од 20.08.2019.године, Правилник о изменама и
допунама
Правилника
о
организацији
и
систематизацији радних места у Градској управи
града Врањa, Градском правобранилаштву града
Врања и Служби интерне ревизије града Врања број
06-202/4/2019-04 од 04.11.2019.године, Правилника
о изменама и допунама Правилника о организацији
и систематизацији радних места у Градској управи
града Врањa, Градском правобранилаштву града
Врања и Служби интерне ревизије града Врања број

Понедељак,27.јануар.2020.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

06-214/4/2019-04 од 29.11.2019.године и Правилник
о изменама Правилника о организацији и
систематизацији радних места у Градској управи
града Врањa, Градском правобранилаштву града
Врања и Служби интерне ревизије града Врања број
06-250/4/2019-04 од 25.12.2019.године, у члану 19.
мења се тако што, у табеларном прегледу који се
односи на службенике – извршиоце, за самосталног
саветника број службеника 40 мења се у 39; за
саветника број службеника 50 мења се у 51; за
сарадника број радних места 34 мења се у 33.
Члан 2.
У члану 21., у одељку 6.2., редни број 29.
„Послови јавних набавки“, у ставу 1., речи „број
службеника 3“ замењују се речима: „број
службеника 2“.
Члан 3.
У члану 21., у одељку 6.6., редни број 92.
„Шеф Одсека“, став 2. „Опис послова“, допуњује се
тако што се иза речи: „израђује извештаје о стању
решености предмета управног поступка и извештаје
о раду Одсека.“ додају следеће речи: „Обавља
послове лица за заштиту података о личности у
складу са Законом о заштити података о личности.“
Члан 4.
У члану 21., у одељку 6.8., редни број 146.
„Комунални инспектор“, у ставу 1., речи: „број
службеника 5“ замењују се речима: „број
службеника 6“.
Члан 5.
У члану 21., у одељку 6.8., редни број 149.
„Послови извршења“, у ставу 1., речи: „број
службеника 1“ замењују се речима: „број
службеника 2“.
Став 3, „Услови“ допуњује се тако што се иза
речи: „правних наука“ додају следеће речи: „или
економских наука“.
Члан 6.
У члану 21., у одељку 6.8., редни број 150.
„Стручни и административно-технички послови у
области инспекцијског надзора“, брише се.
Члан 7.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања на огласној табли.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА дана: 23.01.2020.
године, број:06-17/5/2020-04.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
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Одељење за урбанизам, имовинско-правне
послове, комунално–стамбене делатности и
заштиту животне средине града Врања
21.
На основу члана 5. и 9. став 3.Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10) и
члана 20. Одлуке о организацији Градске управе
града Врања („Службени гласник РС“, број 35/2016,
23/2017, 36/2017 и 10/2018.), Одељење за урбанизам,
имовинско-правне послове, комунално–стамбене
делатности и заштиту животне средине града Врања
донело је:
ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ИЗМЕНА И ДОПУНА ГЕНЕРАЛНОГ
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ВРАЊА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
Не приступа се изради Стратешке процене
утицаја Измена и допуна генералног урбанистичког
плана Врања на животну средину, у даљем тексту
“Стратешка
процена“,
према
претходно
прибављеном мишљењу, број 501-7/2020-08
од15.01.2020. године.
Члан 2.
Планом се разрађује део грађевинског
подручја који обухвата делове катастарских
општина Врање 1 и Врање 2 и то следеће локације:
• Локација 1 – излетиште ЋОШКА обухват
дефинисати у оквиру кп 2985, 2986 КО
Врање1
• Локација 2 – зеленило уз излетиште
ЋОШКА дефинисати у оквиру кп 93,94,95
КО Врање1
• Локација 3 – насеље Ћошка – мења се
намена пословање и услуге у становање
малих густина обухват кп 2867/8, 2865,
2867/5,
2867/4,
2867/16,
2867/11,
2868/1,2868/2, 2867/12 КО Врање 1
• Локација 4 –намена Ј 13 у насељу Оџинка
мења се у целом потезу са наменом Ј12
• Локација 5 –потез од улице Београдске до
ул.Косте Абрашевића мења се намена у
становање малих густина, постојећи
објекти колективног станованја задржавају
намену.
• Локација 6 – у ул. Генерала Белимарковића
мења се намена у зеленило на кп.бр.7370
КО Врање
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• Локација 7 – у потезу ул. Од Косте

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Абрашевића до ул Стефана Прв. И ул.
Јована Хаџивасиљевића мења се намена из
становање средњих густина у пословање и
услуге
Локација 8 – мења се регулација Улице
Мишарска и задржава постојећи профил.
Део Гњиланске проширити десни радијус
кривине уз ул. Симе Погачаревића
Локација 9 – Улица Партизански пут од
ОШ
Радоје
Домановић
до
улице
Француска додати острво са зеленилом по
средини регулације
Локација 10 – Део улице Веселина
Маслеше, од планираног моста до Улице
Пере Мачкатовца се укида
Локација 11 – Намена Ј 21 јавни паркинг уз
улицу Боре Станковића мења се у
становање средњих густина
Локација 12 – Намена комплексно урбано
ткиво великих густина уз улицу Матије
Гупца мења се у зеленило на кп 2419/5,
2419/6 КО Врање1, са подземном гаражом,
а на кп.бр.2418 део јавни паркинг
Локација 13 – Зеленило на кп 6739/1 КО
Врање1 мења се у намену становање
средњих густина
Локација 14 – Део кп 5413 КО Врање1
промена намене из Ј 2 у становање средњих
густина (издвојити постојећи стамбени
објекат)
Локација 15 – Промена намене код објекта
Еликсир, део 11092-1 у пословање и услуге,
а на кп.бр. 11091,11090,11089-3 11089-2
јавни објекат.
Локација 16 – Поред Дома ученика промена
намене у спорт и рекреација.
Локација 17 – У Француској улици,поред
пете школе, промена из становања малих
густина у у пословање и услуге, кп. Бр.
11904/16, 11904/15, 11904/14,11904/13,
11904/21, 11904/20, 11904/19, 11904/18,
11904/17, 11904/1, 11904/10,11904/11 и
11904/12 КО Врање.
Локација 18 – Балон сала – у огледној
станици, промена намене у становање
средње густине, део кп. Бр. 8463/1 КО
Врање.
Локација 19 – Уз улицу 11. Конгреса
намена
ј-19
у
јавни
објектиадминистарција, ,кп. Бр. 6441,8413/1,6447/2
и 6446 КО Врање.
Локација 20 – Пијаца изнад гробља у
становање малих густина, , кп. Бр.
8412,8413/1 и 8390 КО Врање.
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• Локација 21 – Паркинг уз Шуматовачку

улицу, , део кп. Бр. 9415 КО Врање.
река вратити на постојеће
(фактичко)стање

• Регулацију

Члан 3.
Саставни део Просторног плана града Врања
(„Службени гласник града Врања“ број 18/18),
Извештај о Стратешкој процени утицаја Просторног
плана града Врања, представља основу за
утврђивање
обавезујућих,
хијерархијски
усаглашених смерница (еколошких захтева) при
изради Плана и обезбеђивање, прописивање и
интегрисање мера заштите животне средине у све
фазе израде Плана, као и дефинисање услова и
решења
заштите
животне
средине
у
имплементацији планских решења.
Стратешка процена утицаја на животну
средину се не захтева за Генерални урбанистички
план и Планова генералне регулације, уколико нема
значајних измена.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику града Врања“.
Одељење за урбанизам, имовинско-правне
послове, комунално-стамбене делатности и заштиту
животне
средине
града
Врања,
дана
15.01.2020.године, број 350-5/2020-08/1.
НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ,
Душан Аритоновић с.р.
22.
На основу члана 5. и 9. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“, број.135/04 и 88/10) и члана 20.
Одлуке о организацији Градске управе града Врања
(„Службени гласник РС“, број 35/2016, 23/2017,
36/2017, 10/2018, 37/2018, 11/2019, 25/2019 и
25/2019-исправка),
Одељење
за
урбанизам,
имовинско-правне послове, комунално–стамбене
делатности и заштиту животне средине града Врања
, донело је:
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ „МЕТЕРИС
ВРАЊЕ“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
Приступа се изради стратешке процене
утицаја Плана детаљне регулације регионалног
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центра за управљање отпадом „МЕТЕРИС
ВРАЊЕ“на животну средину, у даљем тексту
“Стратешка
процена“,
према
претходно
прибављеном Мишљењу број 501-11/2020-08 од
21.01.2020. године.
Члан 2.
Поступак стратешке процене спровести по
поступку утврђеном Законом о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник
РС“, број 135/04 и 88/10 ).
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У оквиру стратешке процене утицаја узети у
обзир чиниоце животне средине укључујући
податке о: ваздуху, земљишту, клими, јонизујућем и
нејонизујућем зрачењу, буци и вибрацијама,
биљним и животињском свету, стаништима и
биодивзитету, заштићеним природним добрима,
становништву, здрављу људи, градовима и другим
насељима, инфраструктурним и другим објектима
или другим створеним вредностима.

Члан 4.
Стратешка процена подразумева припрему
извештаја о стању животне средине, спровођење
поступака одлучивања и доношења или усвајања
одређених планова и програма, а врши се ради
приказа утицаја Плана на животну средину са
описом мера за спречавање и ограничавање
негативних, односно увећање позитивних утицаја
на животну средину, односно степена утицаја на
друге планове и програме.
Извештај о стратешкој процени подразумева
део документације која се прилаже уз План и
садржи индетификацију, опис и процену могућих
значајних утицаја на животну средину због
реализације Плана, као и варијанте разматране и
усвојене на основу циљева и обухвата Плана.

Члан 6.
Извештај о стратешкој процени је документ
којим се описују, вреднују и процењују могући
значајни утицаји на животну средину до којих може
доћи имплеменетацијом Плана и одређују мере за
смањење негативних утицаја на животну средину.
Извештај о стратешкој процени садржи:
• Пролазне основе стратешке процене;
• Опште и посебне циљеве стратешке процене
и избор индикатора;
• Процену могућих утицаја са описом мера
предвиђених за смањење негативних утицаја
на животну средину,
• Смернице за израду стратешких процена на
нижим хијерархијским нивоима и процене
утицаја пројекта на животну средину;
• Програм праћења стања животне средине у
току спровођења плана и програма
(мониторинг),
• Приказ коришћене методологије и тешкоће
у изради стратешке процене;
• Приказ начина одлучивања, опис разлога
одлучујућих за избор датог Плана са аспекта
разматраних варијатних решења и приказ
начина на који су питања животне средине
укључњнњ у план;
• Закључке до којих се дошло током израде
извештаја
о
стратешкој
процени
представљене на начин разумљив јавности;
• Друге податке од значаја за стратешку
процену.

Члан 5.
У оквиру стратешке процене утицаја на
животну средину разматраће се постојаће стање
животне средине на подручју обухваћеном Планом,
значај и карактеристике плана, карактеристике
утицаја планираних садржаја на микро и
макролокацију, посебно утицај на сливно подручије
водне акумулације ,,Првонек“ и друга питања и
проблеми заштите животне средине у складу са
критеријумима за одређивање могућих значајних
утицаја плана на животну средину, а узимајући у
обзир планиране намене.

Члан 7.
Избор носиоца израде Извештаја о
стратешкој процени извршиће се по поступку
утврђеним законом.
Носилац израде извештаја о стратешкој
процени може бити правно лице или предузетник
које је уписано у одговарајући регистар за
обављање делатности просторног планирања и
израде планских документа, односно планирања и
израде урбанистичких планова.
Рок за израду извештаја о стратешкој
процени је 90 дана од дана уступања израде

Члан 3.
Стратешка процена се ради за подручије
Плана које обухвата територију града Врања.
Обухваћен је простор површине око 55 ha, у оквиру
катастарских општина Суви Дол и Ранутовац.
Подручје Плана детаљне регулације дато је
на графичком приказу, који је прилог уз ову Одлуку
и чини њен саставни део. Обухват плана детаљне
регулације је дат у прелиминарним границама и
њиме је третирано и подручје постојеће депоније
Метерис.Коначне
границе
обухвата
биће
дефинисане у току израде Плана детаљне
регулације.
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документа. Трошкове израде сноси наручилац
Плана.

Извештај о стратешкој процени добијене
надлежног органа за заштиту животне средине

Члан 8.
Орган надлежан за припрему Плана
обезбеђује учешће заинтересованих органа и
организација и јавност у поступку припремања
одлуке о изради стратешке процене, у поступку
разматреања извештаја о стратешкој процен и на
јавни увид и у поступку прибављивања сагласности
на Извештај о стратешкој процени, на начин
утврђен законом из члана 2.Одлуке.

Члан 12.
Предлог Одлуке заједно са захтевом за
давање мишљења доставља се заинтересованим
органима и организацијама, сагласно одредбама
члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину.

Члан 9.
Извештај о стратешкој процени се разматра
на јавном увиду и јавној расправи. Јавни увид траје
30дана.
Орган надлежан за припрему Плана
обавештава јавност о начину и роковима увида у
садржину Извештаја и достављања Мишљења, као и
времену и месту одржавања јавне расправе у складу
са законом којим се уређује поступак доношења
Плана.
Члан 10.
Орган надлежан за припрему Плана израђује
Извештај о учешћу заинтересованих органа и
организација и јавности, у року од 30 дана од дана
завршетка јавне расправе и садржи образложење о
свим
прихваћеним
или
неприхваћеним
мишљењима.
Члан 11.
Орган за припрему Плана доставља
надлежном органу за заштиту животне средине на
сагласност Извештај о стратешкој процени са
извештајем о учешћу заинтересованих органа и
организација и јавности.
По добијању Извештаја из става 1. овог члана, орган
надлежан за послове заштите животне средине
може прибавити мишљење других овлашћених
организација или стручних лица за поједине
области.
Орган надлежан за послове заштите животне
средине врши оцену Извештаја из става 1. овог
члана на основу критеријумима садржаних у
Прилогу II који је саставни део Закона о стратешкој
процени. На основу оцене орган даје сагласност на
Извештај о стратешкој процени или одбија захтев за
давање сагласности, у року од 30 дана од дана
пријема захтева органа надлежног за припрему
плана и програма.
Орган за припрему плана не може упутити
План у даљу процедуру усвајања без сагласности на

од

Члан 13.
Одлука о приступању изради Стратешке
процене утицаја је саставни део Одлуке о
приступању изради Плана детаљне регулације
регионалног центра за управљање отпадом
„МЕТЕРИС ВРАЊЕ“ .
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ,,Службеном гласнику града
Врања“.
Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове,
комунално-стамбене делатности и заштиту животне
средине града Врања, дана 22.01.2020.године, број
350-7/2020-08/1.
ШЕФ ОДСЕКА
ЗА УРБАНИЗАМ,
Јована Антић с.р.

ТРГОВИШТЕ
Изборна комисија општине Трговиште
23.
На основу члана 24. и 26. Одлуке о оснивању
месних заједница на подручју општине Трговиште
(„Службени гласник општине Трговиште“, број:
10/19), Изборна комисија општине Трговиште за
спровођење избора за чланове савета месних
заједница на подручју општине Трговиште, на
седници одржаној 25.12.2019.године, донела је
П О С Л О В Н И К
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим пословником уређује се организација,
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начин рада и одлучивања Изборне комисије за
спровођење избора за чланове савета месних заједница
на подручју општине Трговиште, као и друга питања
од значаја за спровођење ових изборе.
Члан 2
Изборе за чланове савета месних заједница на
подручју општине Трговиште спроводи Изборна
комисија за спровођење избора за чланове Савета
месних заједница на подручју општине Трговиште ( у
даљем тексту: Комисија).
Седиште Комисије је у Трговишту, у згради
Скупштине
општине
Трговиште,
ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 4.
Члан 3
Комисија у свом раду користи печат и штамбиљ
Скупштине општине Трговиште.
Текст печата и штамбиља исписан је
ћириличним писмом.
II НАДЛЕЖНОСТ, САСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЈА
КОМИСИЈЕ
Надлежност
Члан 4
Комисија, у складу са Одлуком о оснивању
месних заједница на подручју општине Трговиште
(„Службени гласник Града Врања“, број 10/2019):
1)стара се о законитости спровођења избора;
2)доноси Упутство за спровођење избора за
чланове савета месних заједница на подручју
општине Трговиште;
3)одређује бирачка места;
4)именује бирачке одборе;
5)доноси Правила о раду бирачких одбора;
6)организује
техничке
припреме
за
спровођење избора;
7)прописује потребне обрасце;
8)утврђује да ли су изборне листе за чланове
савета месних заједница сачињене и поднете
у складу са овим пословником и упутством;
9)проглашава изборну листу кандидата за
чланове савета месних заједница;
10)утврђује и оглашава збирну изборну
листу кандидата за чланове савета месних
заједница, за сваку месну заједницу посебно;
11)утврђује број гласачких листића за
гласање;
12)утврђује резултате гласања;
13)утврђује и објављује укупне резултате
избора за чланове савета месних заједница;
14)подноси
извештај
председнику
Скупштине
општине
Трговиште
о
спроведеним изборима;
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15)обавља и друге послове у складу са
оснивачким актима месних заједница, овим
пословником и упутством.
Састав Комисија
Члан 5
Комисију
чине: председник, заменик
председника, шест чланова Комисије као и секретар.
Члан 6
Комисија може образовати радне групе из реда
својих чланова и запослених у Општинској управи
ради разматрања појединих питања, израде одређених
аката и обављања других послова за потребе Комисије.
Комисија ангажује стручна, техничка и друга
помоћна лица , као и записничара за потребе Комисије.
Услови за рад Комисије
Члан 7
Општинска управа општине Трговиште
обезбеђује
и
пружа
неопходну
стручну,
административну и техничку помоћ при обављању
послова за потребе Комисије, ангажовањем одређеног
броја запослених.
Акт о ангажовању запослених Општинске
управе доноси Комисија, на предлог председника
Скупштине општине и начелника Општинске управе.
III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Председник Комисије
Члан 8
Председник Комисије:
- представља Комисију;
- организује рад Комисије;
- сазива седнице Комисије и председава
седницама;
- стара се о примени Пословника о раду
Комисије;
- стара се о томе да Комисија своје послове
обавља у складу са прописима и
благовремено;
- потписује акта Комисије;
- одобрава службена путовања у земљи;
- обавља друге послове утврђене овим
пословником и Упутством.
Заменик председника Комисије
Члан 9
Заменик председника Комисије обавља
дужности председника у случају његове одсутности
или спречености за обављање функције, а може да
обавља и послове за које га председник Комисије
овласти.
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Чланови Комисије
Члан 10
Чланови Комисије имају право и обавезу да:
- редовно присуствују седницама Комисије;
- учествују у расправи о питањима која су на
дневном реду седнице Комисије и гласају о
сваком предлогу о коме се одлучује на
седници;
- обављају све дужности и задатке које
одреди председник Комисије и Комисија.
Секретар Комисије
Члан 11
Секретар Комисије:
- припрема седнице Комисије;
- координира рад чланова и заменика
чланова Комисије;
- помаже
председнику
Комисије
у
обављању
послова
из
његове
надлежности;
- стара се о припреми предлога аката које
доноси Комисија;
- обавља и друге послове у складу са овим
пословником, Упутством и налозима
председника Комисије.
IV НАЧИН РАДА КОМИСИЈЕ
Сазивање седнице Комисије
Члан 12
Седницу Комисије сазива председник
Комисије на своју иницијативу или у најкраћем
могућем року када сазивање затражи најмање
трећина чланова Комисије.
Седница
Комисије
се
сазива
писаним/електронским или телефонским путем, као
и на други одговарајући начин, у зависности од
материјала по тачкама из предложеног дневног реда
и рокова изборних активности.
Писаним/електронским
путем седница
Комисије се сазива најкасније два дана пре дана
одређеног за одржавање седнице.
У случају потребе, седнице могу да буду
сазване и у року краћем од рока из става 3. овог
члана.
Позив за сазив седнице садржи: дан, време,
место одржавања седнице и предлог дневног реда.
Уз позив се члановима и заменицима чланова
Комисије доставља матријал (предлози аката) по
тачкама предложеног дневног реда, као и записник
са претходне седнице Комисије, уколико је
сачињен.
Дневни ред седнице предлаже председник
Изборне Комисије, уз помоћ секретара Изборне
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комисије, осим у случају сазивања седнице на
захтев најмање трећине чланова Комисије, када се
дневни ред предлаже у захтеву за сазивање седнице.
Када
се
седница
Комисије
сазива
телефонским путем или на други одговарајући
начин, дневни ред седнице се предлаже и материјал
се уручује на самој седници или се чланови
упознају са материјалом и дневним редом на самој
седници.
Отварање седнице и учешће на седници Комисије
Члан 13
Комисија ради и пуноважно одлучује ако
седници присуствује већина од укупног броја
чланова.
Седници председава председник Комисије,
односно у његовом одсуству заменик председника
Комисије.
У случају када председник мора да напусти
седницу,
председавање
преузима
заменик
председника, а у случају одсутности заменика
председника, најстарији члан Комисије. Уколико
најстарији присутан члан Комисије не може или не
жели да преузме председавање седницом,
председавање преузима следећи најстарији члан
Комисије.
Отварајући
седницу,
председавајући
констатује број присутних чланова Комисије.
У расправи на седници могу да учествују
председник, чланови, секретар Комисије.
Ток седнице
Члан 14
Пре утврђивања дневног реда приступа се
усвајању записника са претходне седнице Комисије.
Примедбе на записник може да изнесе сваки
члан.
О изнетим примедбама на записник,
Комисија одлучује редоследом којим су изнете.
Након одлучивања о примедбама на
записник, председавајући ставља на гласање
усвајање записника са прихваћеним примедбама.
Уколико нема изнетих примедби на
записник, председавајући ставља на гласање
записник.
Члан 15
Дневни ред седнице утврђује Комисија.
Право да предложи измену или допуну
предложеног дневног реда има сваки члан
Комисије.
О предлозима за измену или допуну
предложеног дневног реда одлучује се без расправе,
редом којим су предлози изнети на седници.
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Након изјашњавања о предлозима за измену
или допуну предложеног дневног реда, Комисија
гласа о усвајању дневног реда у целини.
На предлог председавајућег или члана
Комисије, односно заменика члана, Комисија може
да одлучи да се време за расправу сваког од
учесника, по одређеној тачки дневног реда,
ограничи на пет минута.
Члан 16
На седници се ради по тачкама дневног реда.
Уколико се на седници разматра предлог
акта који доноси Комисија, пре отварања расправе,
Комисију са предлогом акта упознаје секретар
Комисије.
Одржавање реда на седници
Члан 17
Председавајући се стара о раду на седници и
даје реч члановима.
Када је то неопходно, председавајући може
одредити паузу.
Одлучивање
Члан 18
Пошто утврди да је расправа по тачки
дневног реда исцрпљена, председавајући закључује
расправу, након чега се прелази на одлучивање.
Комисија доноси одлуке већином гласова
присутних чланова Комисије.
Право да гласају имају само чланови
Комисије.
У оквиру једне тачке дневног реда,
председавајући ставља на гласање предлоге редом
којим су изнети.
Одлучивање о предлозима аката које доноси
Комисија
Члан 19
Уколико су у току расправе изнети предлози
за брисање, односно измене предлога акта,
председавајући на гласање прво ставља те предлоге.
У том случају, одлучује се према редоследу по ком
су изнети предлози за брисање, односно измену,
при чему председавајући на гласање прво ставља
предлог за брисање, а потом предлог за измену
предлога акта.
Након гласања о свим предлозима,
председавајући ставља на гласање усвајање
предлога акта у целини.
Одлучивање по приговорима
Члан 20
О приговорима који су упућени Комисији,
секретар Комисије припремиће, најкасније у року
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од 24 часа, стручно мишљење о начину решавања
приговора и на основу тог мишљења сачиниће
нацрт решења или другог акта.
Стручно мишљење из става 1. овог члана
обухвата садржину приговора, чињенично стање,
излагање законских одредби на основу којих се
приговор решава и предлог како га треба решити.
У поступку по приговорима сходно се
примењују одредбе закона којим се уређује општи
управни поступак.
Члан 21
Решење по приговору Комисија доноси се у
року од 48 часова од часа пријема приговора и
доставља га подносиоцу приговора.
Против решења Комисије донетом по
приговору може се изјавити жалба Другостепеној
изборној Комисији.
Записник
Члан 22
О раду на седници сачињава се записник.
Записник садржи главне податке о раду на
седници, и то: о присутним и одсутним члановима,
као и о другим присутним лицима, о тачкама,
односно о предлозима о којима се расправљало, са
именима учесника у расправи, о одлукама,
закључцима и другим актима који су на седници
донети, као и резултатима гласања на седници.
Председник, члан и секретар Комисије, могу
захтевати да се у записник унесе њихово издвојено
мишљење.
Записник потписују председавајући седници
и секретар Комисије.
О сачињавању и чувању записника стара се
секретар Комисије.
Изворни акти Комисије
Члан 23
Изворником акта сматра се текст акта
усвојен на седници Комисије, сачињен у
прописаном облику, потписан од председавајућег
седници и оверен печатом Комисије.
О сачињавању и чувању изворника стара се
секретар Комисије.
V ЈАВНОСТ РАДА
Члан 24
Рад Комисије је јаван.
Комисија обезбеђује јавност рада путем
објављивања аката и информација о свом раду на
интернет презентацији Општине Трговиште и
огласној табли општине Трговиште и огласним
таблама по месним заједницама или објављивањем
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аката у „Службеном гласнику града Врања“;
издавањем саопштења за јавност; одржавањем
конференција за медије и давањем изјава за медије,
у складу са овим пословником.
Објављивање аката у „Службеном гласнику Града
Врања“ и сајту општине
Члан 25
У „Службеном гласнику града Врања“ и на
сајту општине Трговиште објављују се општи акти
Изборне комисије.
Комисија може одлучити да се у „Службеном
гласнику Града Врања“ објави и одређени
појединачан акт Комсије.
О објављивању аката стара се секретар
Комисије.
Члан 26
Уколико
текст
акта
објављеног
у
„Службеном гласнику града Врања“ није сагласан
изворнику, исправку даје секретар Комисије.
Исправка из ст. 1. овог члана објављује се на
исти начин као и акт који се исправља.
Члан 27
Комисија
може
овластити
секретара
Комисије да утврди пречишћен текст општег акта
Комисије.
Овлашћење за утврђивање пречишћеног
текста општег акта може да буде садржано у акту
којим се мења општи акт, или у посебном закључку
који доноси Комисија.
Пречишћен текст општег акта објављује се у
„Службеном гласнику града Врања и на сајту
општине“.
Објављивање информација о раду Изборне комисије
на интернет презентацији Општине Трговиште
Члан 28
Комисија
на
званичној
интернет
презентацији Општине Трговиште објављује опште
акте, извештаје о резултатима избора, информације
о одржаним седницама и саопштења за јавност, као
и друге информације и документа који настају у
раду или у вези са радом Комисије, а од значаја су
за информисање јавности.
О ажурирању података о раду Комисије на
званичној
интернет
презентацији
Општине
Трговиште стара се секретар Комисије.
Саопштење за јавност
Члан 29
Текст саопштења за јавност
Комисија.

Понедељак,27.јануар.2020.године.

Конференција за медије
Члан 30
О раду Комисије јавност обавештава
председник или члан којег председник Комисије
овласти, путем конференција за медије и изјава за
медије.
Заштита података о личности
Члан 31
Председник, чланови, секретар и њихови
заменици Комисије и лица ангажована за обављање
стручних, административних и техничких послова
за потребе Изборне комисије, дужна су да у свом
раду поступају у складу са прописима којима се
уређује заштита података о личности.
VI ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
Члан 32
Средства
за
спровођење
избора
и
финансирање изборне активности за избор чланова
савета месних заједница на подручју општине
Трговиште обезбеђују се у буџету Општине
Трговиште.
Наредбодавац за исплату средстава је
председник Комисије или Одговорно лице органа
који врши исплату.
Члан 33
Председник, чланови и секретар Комисије,
имају право на накнаду за рад у Комисији.
Висина накнаде одређује се посебним актом
Комисије.
Члан 34
Комисија посебним актом одређује накнаду
председницима и члановима бирачких одбора.
Члан 35
Комисија посебним актом одређује накнаду
ангажованим лицима и лицима која су учествовала
у раду комисије.
VII КАНЦЕЛАРИЈСКО И АРХИВСКО
ПОСЛОВАЊЕ
Члан 36
На канцеларијско и архивско пословање
Комисије примењују се прописи којима се уређује
ово пословање.
VIII ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА

утврђује
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Члан 37
Право предлагања измена и допуна
Пословника има сваки члан и заменик члана
Комисије.
Предлог за измену и допуну пословника
подноси се у писаном облику.
IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38
Пословник ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у „Службеном гласнику града
Врања“ и на сајту Општине.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ,
дана: 03.01.2020.године, број:013-1-1/2020
ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ,
Милан Николић,с.р.
24.
На основу члана 4. Пословника о раду
Изборне комисије општине Трговиште за
спровођење избора за чланове савета месних
заједница на подручју општине Трговиште, број:
013-1-1/2020 од 03.01.2020.године и члана 5.
Упутства за спровођење избора за чланове савета
месних заједница на подручју општине Трговиште,
013-1-2/2020
од
04.01.2020.године,
Изборна
комисија општине Трговиште за спровођење избора
за чланове савета месних заједница на подручју
општине Трговиште, на седници одржаној
04.01.2020.године, донела је
РОКОВНИК
ЗА ОБАВЉАЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У
ПОСТУПКУ ИЗБОРА
ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 09.ФЕБРУАР 2020.
ГОДИНЕ
Рокови за обављање изборних радњи у
поступку спровођења избора за чланове савета
месних заједница на подручју општине Трговиште
утврђени су:
1.Одлуком о расписивању избора за чланове савета
месних заједница на подручју општине Трговиште,
број 013-8/2019 од 30.децембра 2019.године;
2. Одлуком о оснивању месних заједница на
подручју општине Трговиште („Службени гласник
града Врања“, број 10/19); и
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3. Упутством за спровођење избора за чланове
савета месних заједница на подручју општине
Трговиште, број: 013-1-2/2020 од 04.01.2020.године.
III Према наведеним прописима, рокови су
следећи:
I РАСПИСИВАЊЕ ИЗБОРА И ПОЧЕТАК
ИЗБОРНИХ РАДЊИ
1. Расписивање избора (чл.1.
одлука о расписивању
избора и чл. 2. Упутства)
2. Почетак изборних радњи
(чл.
3.одлука
о
расписивању избора)
3. Прописивање и стављање
на располагање образаца за
подношење изборне листе
(чл. 25.ст.1. Упутства)
4. Прописивање
осталих
образаца
за
вршење
појединих изборних радњи

30.12.2019
09.01.2020
најкасније
09.01.2020
24.00

до
у

у складу са
изборним
активностима

II ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА
ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
(БИРАЧКИ СПИСАК)
5.

6.

7.

8.

Излагање бирачког списка
и обавештење грађана да
могу
до
закључења
бирачког списка захтевати
доношење решења на
којима
се
заснивају
промене
у
бирачком
списку- упис, брисање,
измена,
допуна
или
исправка
(чл.
32.
Упутства)
Ажурирање
бирачког
списка
од
стране
Општинске управе, по
службеној дужности или
на захтев грађана (чл. 33.
Упутства)
Закључење
бирачког
списка
(чл.
34.ст.1.
Упутства)
Достављање
закључењу
списка
Упутства)

дан после
достављања на
располагање
бирачког
списка
од
стране
ресорног
министарства

до закључења
бирачког
списка
03.02.2020. у
24.00

5 дана пре дана
одржавања
избора
03.02.2020
у
24.00
решења о најкасније
у
бирачког року од 24 часа
(чл.34.ст.2. од
часа
доношења
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9.

Објављивање
укупног
броја бирача у „Службени
гласник града Врања“ и на
интернет
страници
Општине Трговиште (чл.
34. ст.3. Упутства)
10. Достављање
овереног
извода из бирачког списка
Изборној комисији (чл.
35.ст. 3. Упутства)
11. Доношење
решења на
којима
се
заснивају
промене
у
бирачком
списку (чл. 36. Упутства)
12. Утврђивање
и
објављивање
у
„Службеном
гласнику
града Врања“ и на сајту
Општине
Трговиште
коначног броја бирача
(чл.36.ст.2. Упутства)

решења,
односно
најкасније
04.02.2020
у
24.00
одмах
по
добијању
решења
о
закључењу
бирачког
списка
најкасније
05.02. у 24.00
најкасније
06.02.2020
24.00

до
у

одмах
по
истеку рока за
пријем решења
о променама у
изводе
из
бирачког
списка

III ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
13.

14.

15.

16.

Достављање предлога
кандидата за чланове
бирачких одбора у
сталном саставу (чл. 7.
ст. 3. Упутства)
Образовање бирачких
одбора у сталном
саставу (чл. 7.ст. 6.
Упутства)

најкасније 13 дана
пре
дана
одржавања избора,
односно најкасније
26.01.2020 у 24.00
најкасније 10 дана
пре
дана
одржавања избора,
односно најкасније
29.01.2020 у 24.00
Достављање решења о најкасније
48
именовању бирачких часова од дана
одбора у сталном доношења решења
саставу (чл. 7. ст. 7.
Упутства)
Доношење решења о истовремено
на
испуњавању
или дан проглашења
неиспуњавању услова изборне листе
за
одређивање
опуномоћеног
представника
у
проширени
састав
бирачких одбора (чл.
8.ст.4. Упутства)

17.

18.

19.

20.
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Достављање решења о
испуњавању
или
неиспуњавању услова
за
одређивање
опуномоћеног
представника
у
проширени
састав
бирачких одбора (чл.
8. ст. 5. Упутства)
Одређивање
представника
у
проширени
састав
бирачких одбора од
стране
подносиоца
изборне листе који
испуњавају услове (чл.
9. ст. 1. Упутства)
Утврђивање
проширеног
састава
бирачких одбора (чл.
9. ст. 4. Упутства)
Замена
бирачких
(чл.11. ст.
Упутства)

у року од 24 часа
од дана доношења
решења

најкасније
пет
дана пре дана
одређеног
за
одржавање избора,
односно најкасније
03.02.2020 у 24.00

у року од 24 часа
од
пријема
обавештења
о
лицима која улазе
у
проширени
састав
члана најкасније 24 часа
одбора пре
дана
1. и 2 одржавања избора,
односно најкасније
07.02.2020 у 24.00
или
најкасније
09.02.2020 у 07.00
часова

IV БИРАЧКА МЕСТА
21. Достављање Комисији
предлога
акта
о
одређивању бирачких
места (чл. 30. ст. 1.
Упутства)
Одређивање
и
22. оглашавање бирачких
места у „Службеном
гласнику града Врања“
и на сајту Општине
Трговиште (чл. 30. ст. 4.
Упутства)

најкасније
20
дана пре дана
одржавања
избора, односно
најкасније
19.01.2020 у 24.00
најкасније
20
дана пре дана
одржавања
избора, односно
најкасније
19.01.2020 у 24.00

V ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
23. Подношење
изборне
листе
кандидата
за
чланове савета месних
заједница
(чл.
18.

најкасније
15
дана пре дана
избора
24.01.2020 у 24.00
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Упутства)
24. Проглашење
изборне најкасније у року
листе ( чл. 26. ст. 1. од 24 часа од
Упутства)
пријема изборне
листе
25. Повлачење
изборне најкасније
до
листе (чл. 28. Упутства) дана утврђивања
збирне изборне
листе, односно до
29.01.2020 у 24.00
26. Утврђивање
и најкасније
10
објављивање
збирне дана пре дана
изборне
листе
(чл. одржавања
29.ст.3. Упутства)
избора
29.01.2020 у 24.00
VI СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
27. Достављање
обавештења бирачима
о дану и времену
одржавања избора (
чл. 37.ст.2. Упутства)
28. Примопредаја
изборног материјала
бирачким одборима
(чл.39.ст.1. Упутства)

најкасније
три
дана
пре
дана
одржавања избора
05.02.у 24.00

најкасније 24 часа
пре
дана
одржавања избора,
односно
до
07.02.2020 у 24.00
29. Отварање бирачких на дан избора од
места
и
гласање 07.00 до 20.00
(Правила
о
раду часова
бирачких одбора)
30. Пријављивање бирача на дан избора до
за
гласање
ван 11.00 часова
бирачког (Правила о
раду
бирачких
одбора)
VII УТВРЂИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ
РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА
31. Утврђивање
резултата гласања на
бирачком месту и
достављање
изборног материјала
Изборној комисији
општине ( чл. 41.
Упутства)
32. Утврђивање
резултата избора у
Изборној комисији (
чл.
42.
ст.1.

најкасније у року од
осам
часова
од
затварања бирачких
места.
10.02.2020 у 04.00
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Упутства)
33. Расподела мандата
чланова
савета
месних заједница (
чл. 43.ст.3. Упутства)
34. Објављивање
укупних
резултата
избора (чл. 43.ст.4.
Упутства)
35. Додељивање мандата
кандидатима
за
чланове
савета
месних заједница (
чл. 43.ст.5. Упутства)

у року од 24 часа од
затварања бирачких
места
10.02.2020 у 20.00
у року од 24 часа од
затварања бирачких
места
10.02.2020 у 20.00
најкасније у року од
10 дана од дана
објављивања
укупних резултата
избора
20.02.2020 у 20.00
36. Поновни избори на у року од седам дана
бирачким местима на од дана утврђивања
којима су избори неправилности
поништени
(чл.
44.ст.3. Упутства)
VIII ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА
37. Подношење приговора
Изборној
комисији
због повреде изборног
права или изборног
поступка (чл. 49.ст.2.
Упутства)
38. Доношење
и
достављање решења по
приговору (чл. чл.
49.ст. 3. Упутства)

у року од 24 часа
од дана када је
донета
одлуке,
извршена
радња
или
учињен
пропуст
у року од 48 часова
од часа пријема
приговора

X ОБЈАВЉИВАЊЕ РОКОВНИКА
Роковник објавити у „Службеном гласнику
града Врања“, на званичној интернет страници
општине Трговиште и огласној табли Општине.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ,
дана 04.01.2020.године, број:013-1-3/2020
ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ,
Милан Николић,с.р.
25.

најкасније у року од
24 часа од затварања
бирачких места
10.02.2020 у 20.00

На основу чл. 5.ст.1.тач. 4) Упутства за
спровођење избора за чланове савета месних
заједница на подручју општине Трговиште
расписаних за 09.02 2020.године, број: 013-1-2/2020
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од 04.01.2020.године и чл. 4.ст. 1. тач. 5)
Пословника о раду Изборне комисије за
спровођење избора за чланове савета месних
заједница на подручју општине Трговиште, број:
013-1-1/2020 од 04.012020.године,Изборна комисија
за спровођење избора за чланове савета месних
заједница на подручју општине Трговиште, на
седници одржаној 04.01.2020.године, донела је
ПРАВИЛА
О РАДУ БИРАЧКИХ ОДБОРА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
РАСПИСАНИХ ЗА 09.02.2020.ГОДИНЕ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилима ближе се уређује рад
бирачких одбора на спровођењу избора за чланове
савета месних заједница на подручју општине
Трговиште, расписаних за 09.02 2020.године.
Члан 2.
(1)Бирачки одбори именују се у складу са
Упутством за спровођење избора за чланове савета
месних заједница на подручју општине Трговиште
расписаних за 09.02 2020.године, број: 013-1-2/2020
од 04.01.2020.године.
(2)Бирачки одбор непосредно спроводи
гласање на бирачком месту, обезбеђује правилност
и тајност гласања, утврђује резултате гласања на
бирачком месту и обавља друге послове одређене
законом и овим правилима.
(3) Бирачки одбор одлучује већином гласова
од укупног броја чланова.
(4) Рад бирачког одбора је јаван.
(5) Док је бирачко место отворено и док траје
гласање, сви чланови бирачког одбора или њихови
заменици морају бити на бирачком месту или да се
у томе наизменично смењују.
(6) Члановима бирачког одбора који су
одређени да рукују с невидљивим мастилом, а
гласају на другом бирачком месту, омогућује се да
на њиховом бирачком месту гласају уз решење о
именовању за члана бирачког одбора.
ПРИЈЕМ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА
Члан 3.
(1) Изборна комисија за спровођење избора
за чланове савета месних заједница на подручју
општине
Трговиште
је
дужна
да
до
07.02.2020.године у 24.00 часова преда бирачким
одборима изборни материјал за спровођење избора.
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(2) Списак изборног материјала који се
предаје бирачком одбору садржан је у записнику о
примопредаји изборног материјала пре гласања
између Изборне комисије и бирачког одбора, на
обрасцу који прописује Изборна комисија.
ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ГЛАСАЊА
Члан 4.
(1) Бирачки одбор се састаје на бирачком
месту 09.02.2020. године у 06.00 часова, да би се
извршиле припреме за почетак гласања.
(2) Чланови бирачког одбора припремају
почетак гласања следећим редоследом: утврђују да
ли је материјал за гласање исправан и потпун;
уређују бирачко место и договарају се о начину
рада и подели задужења приликом спровођења
гласања.
Утврђивање потпуности и исправности изборног
материјала
Члан 5.
(1)Примљени изборни материјал бирачки
одбор упоређује са стањем из записника о
примопредаји изборног материјала и утврђује да ли
је примљени материјал потпун и исправан.
(2) Уколико нешто од изборног материјала
недостаје, бирачки одбор то констатује у записнику
о раду бирачког одбора и о томе одмах обавештава
Изборну комисију.
(3) Уколико бирачком одбору није уручен
укупан број гласачких листића, бирачки одбор
отвара бирачко место са гласачким листићима које
поседује, а остатак ће му бити достављен у току
гласања.
Уређивање бирачког места
Члан 6.
Бирачки одбор уређује просторију за гласање
тако да од улаза до гласачких кутија места за
обављање изборних радњи буду постављена
следећим редоследом:
место на коме члан бирачког одбора рукује УВ
лампом;
место на коме се утврђује идентитет бирача;
место на коме се налази извод из бирачког списка;
место на коме се уручују гласачки листићи;
место на коме члан бирачког одбора рукује спрејом
за обележавање прста бирача.
Договор о подели рада
Члан 7.
Чланови бирачког одбора договарају се о
подели рада, при чему је најважније да се утврди
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"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

који ће чланови, односно заменици чланова, бити
задужени за спровођење изборних радњи:
-руковање УВ лампом;
-утврђивање идентитета бирача;
-руковање изводом из бирачког списка;
- чување и уручивање гласачких листића;
- руковање спрејом за обележавање прста
бирача;
- поучавање бирача о томе како се гласа;
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Члан 10.
Када бирач дође на бирачко место,
бирачки одбор је дужан да предузме следеће радње:
проверава да ли је бирач гласао на другом бирачком
месту; утврђује идентитет бирача; проверава да ли
је бирач уписан у извод из бирачког списка; уручује
гласачке листиће; обележава бирача спрејом и
поучава бирача о начину гласања.
Провера да ли је бирач гласао на другом бирачком
месту

ОТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА
Члан 8.
(1) Пошто обави припреме за спровођење
гласања, бирачки одбор утврђује да гласање може
да почне и то констатује у записник о раду бирачког
одбора.
(2)
Бирачко
место
се
отвара
09.02.2020.године у 07.00 часова.
Провера исправности гласачке кутије
Члан 9.
(1) Провера исправности гласачке кутије
врши се у присуству првог бирача који дође на
бирачко место, а резултат провере уписује се у
контролни лист за проверу исправности гласачке
кутије.
(2) Провера исправности гласачке кутије не
може се вршити у присуству бирача за кога је,
након провере УВ лампом, утврђено да је гласао на
другом бирачком месту, који нема важећу јавну
исправу за утврђивање идентитета, или који није
уписан у извод из бирачког списка.
(3) Поступак провере се обавља следећим
редоследом:
-када на бирачко место приступи први бирач
који није члан бирачког одбора, бирачки одбор ће
извршити проверу УВ лампом, утврдиће његов
идентитет и утврдиће да ли је уписан у извод из
бирачког списка;
-у присуству тог бирача бирачки одбор
проверава да ли је гласачка кутија исправна и
празна;
-попуњава контролни лист, који потписују
сви чланови бирачког одбора и бирач који је први
дошао на бирачко место;
-у присуству првог бирача, контролни лист
се убацује у гласачку кутију, која се након тога
затвара и печати јемствеником и печатним воском;
-све извршене радње констатују се у
записнику о раду бирачког одбора.
ГЛАСАЊЕ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ

Члан 11.
(1) Када уђе на бирачко место, бирач прилази
члану бирачког одбора са УВ лампом, који
проверава да ли је кажипрст десне руке бирача већ
обележен невидљивим мастилом.
(2) У случају да бирач нема кажипрст десне
руке, проверава се да ли су невидљивим мастилом
обележени остали прсти десне руке, а ако бирач
нема десну руку, проверава да ли су невидљивим
мастилом обележени прсти леве руке.
(3) Ако се након провере УВ лампом утврди
да је бирач гласао на другом бирачком месту, он не
може да гласа и дужан је да без одлагања напусти
бирачко место.
Утврђивање идентитета бирача
Члан 12.
(1) Пошто утврди да бирач није гласао, он
прилази следећем члану бирачког одбора,
саопштава му своје име и презиме, предаје му
обавештење о гласању и доказује свој идентитет.
(2) Бирач не може да гласа ако не поднесе
доказ о свом идентитету.
(3) Бирач може да приступи гласању и без
обавештења о дану и времену одржавања избора и
бирачки одбор не може да бирача услови
показивањем тог обавештења, већ мора да приступи
проналажењу бирача у изводу из бирачког списка
према доступним подацима о бирачу из његовог
документа којим доказује идентитет.
(4) Бирач доказује свој идентитет важећом
личном картом, односно важећом путном исправом
(пасошем), као и важећом возачком дозволом која
садржи јединствени матични број грађана.
(5) У случају да на бирачко место дође
бирач који поседује важећи документ из става 4.
овог члана у којем је наведено друго презиме у
односу на презиме наведено у изводу из бирачког
списка, бирачки одбор треба том бирачу да омогући
да гласа, без обзира на ту околност, под условом да
на основу слике бирача и јединственог матичног
броја у документу којим доказује свој идентитет
може да утврди да је у питању иста особа.
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Утврђивање да ли је бирач уписан у извод из
бирачког списка и уручивање гласачких листића
Члан 13.
Када се утврди идентитет бирача, бирач
прилази члану бирачког одбора који је задужен за
руковање изводом из бирачког списка, који
проналази бирача и заокружује редни број испред
имена бирача, а након тога се бирач потписује на
одговарајућем месту у изводу из бирачког списка.
Пошто се бирач потпише, члан бирачког одбора му
предаје гласачки листић.
Члан 14.
(1) Бирачки одбор не сме вршити никаква
дописивања или друге промене у изводу из
бирачког списка.
(2) Бирачки одбор неће дозволити да гласа
лице које није уписано у извод из бирачког списка.
Члан 15.
(1) Бирач може да гласа само једанпут.
(2) Ниједно лице не може добити више од
једног гласачког листића, нити је допуштено да
једно лице гласа уместо другог лица.
(3) Гласање уз помагача у смислу ових
правила не сматра се гласањем уместо другог лица.
Употреба спреја
Члан 16.
(1) Тек када му се уручи гласачки листић,
бирач прилази члану бирачког одбора који му
специјалним спрејом обележава кажипрст десне
руке испод корена нокта, као знак да је гласао.
(2) Бирачу који нема кажипрст десне руке
биће обележен следећи доступан прст удесно и
коначно палац те руке, испод корена нокта.
(3) Бирачу који нема десну шаку, биће
обележен кажипрст леве руке, односно следећи
доступан прст улево и коначно палац те руке, испод
корена нокта.
(4) Ако није могуће да се тако обележе прсти
бирача, обележавање се не обавља.
Попуњавање гласачких листића
Члан 17.
(1) Бирач попуњава гласачки листић иза
паравана за гласање пошто га члан бирачког одбора
поучи о начину гласања, ако бирач то захтева.
(2) Члан бирачког одбора ће посебно
упозорити бирача:
- да може да гласа само за једну изборну
листу, заокруживањем редног броја испред назива
изборне листе, или заокруживањем назива изборне
листе;
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- да је гласање тајно и да се обавља иза
паравана за гласање;
- да је гласање слободно и да нико нема
право да спречава или приморава бирача да гласа,
да га позива на одговорност због тога што јесте или
није гласао или да тражи од бирача да се изјасни
зашто је и за кога гласао.
(3) Пошто попуни гласачки листић, бирач
сам пресавија гласачки листић тако да се не види
како је гласао и ставља гласачки листић у гласачку
кутију, а затим напушта бирачко место.
Члан 18.
(1) Бирачки одбор је дужан да се стара о
обезбеђивању тајности гласања.
(2) Бирачки одбор је дужан да организује
гласање тако да нико не може видети како бирач
попуњава гласачки листић.
(3) У просторији у којој се гласа може бити
присутно само онолико бирача колико има места на
којима је обезбеђена тајност гласања.
ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГЛАСАЊА ЗА ЛИЦА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И СПРЕЧЕНИХ ЛИЦА
Члан 19.
(1) Бирач који не може сам да попуни
гласачки листић (слепо, инвалидно или неписмено
лице) има право да на бирачко место поведе
помагача који ће уместо њега попунити гласачки
листић онако како му бирач одреди.
(2) У записник о раду бирачког одбора се
констатује колико је бирача гласало уз помоћ
помагача и под којим редним бројевима су ти
бирачи уписани у извод из бирачког списка.
Лице које није у стању да дође на бирачко место
Члан 20.
(1) Бирач који није у стању да гласа на
бирачком месту (немоћно или спречено лице)
обавештава бирачки одбор најкасније до 11.00
часова на дан гласања, да жели да гласа.
(2) Немоћним и спреченим лицима сматрају
се лица која из здравствених разлога нису у
могућности да дођу на бирачко место, особе са
инвалидитетом и немоћна стара лица.
(3) Немоћним и спреченим лицима не
сматрају се лица која због природе посла које
обављају нису у могућности да у време док је
бирачко место отворено обаве гласање на бирачком
месту.
(4) Пошто утврди да је такво лице уписано у
извод из бирачког списка, председник бирачког
одбора задужује најмање два члана бирачког одбора
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/повереници/ да спроведу гласање ван бирачког
места.
(5) Повереници бирачког одбора одлазе код
бирача, утврђују његов идентитет и врше проверу
УВ лампом.
(6) Потом повереници бирачког одбора
предају службени коверат у којем се налази:
гласачки листић; збирна изборна листа; потврда о
изборном праву за гласање ван бирачког места и
посебан коверат у који ће бити стављен попуњени
гласачки листић.
(7) Након тога, повереници бирачког одбора
специјалним спрејом обележавају прст бирача, на
начин утврђен одредбама ових правила.
Члан 21.
(1) Пошто упознају бирача са начином
гласања, повереници бирачког одбора напуштају
просторију у којој бирач гласа.
(2) Пошто гласа, бирач потписује потврду о
свом изборном праву.
(3) Потом бирач ставља попуњен и
пресавијен гласачки листић у посебан коверат који
повереници бирачког одбора пред њим печате
жигом на печатном воску.
(4) Запечаћен посебан коверат у смислу става
(3) овог члана бирач ставља заједно с потписаном
потврдом о изборном праву у службени коверат
који после тога повереници бирачког одбора пред
њим печате жигом на печатном воску.
(5) Пре печаћења службене коверте са
посебном ковертом, повереници бирачког одбора
обавезно морају да провере да ли је бирач потписао
потврду о изборном праву.
Члан 22.
(1) Одмах по повратку на бирачко место,
повереници бирачког одбора предају службене
коверте бирачком одбору, који отвара службене
коверте у којим се налазе потписане потврде о
изборном праву и заокружује редни број под којим
је бирач уписан у извод из бирачког списка.
(2) Затим бирачки одбор отвара запечаћене
коверте и из њих вади пресавијене гласачке листиће
и убацује их у гласачку кутију.
(3) Ако недостаје потврда о изборном праву,
сматра се да бирач није гласао, што се уноси у
записник о раду бирачког одбора.
(4) Бирачки одбор уноси у записник о раду
бирачког одбора податак о томе колико је бирача
гласало ван бирачког места и под којим редним
бројевима су ти бирачи уписани у извод из бирачког
списка, а након гласања, уз остали изборни
материјал, у посебној коверти прилажу и све
потписане потврде о изборном праву.
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(5) Ако бирач који гласа ван бирачког места
није у стању да попуни гласачки листић /слепо,
инвалидно или неписмено лице/, може да гласа уз
помоћ помагача којег сам одреди, на исти начин на
који ту помоћ користе слепа, инвалидна или
неписмена лица која гласају на бирачком месту.
ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ
Члан 23.
(1) Забрањено је задржавање на бирачком
месту свих лица која немају права и дужности у
вези са спровођењем избора.
(2) На бирачком месту забрањено је
коришћење мобилних телефона и других средстава
веза и комуникације, као и фото-апарата и камера.
(3) На бирачком месту забрањено је да се,
ван службене евиденције у изводу из бирачког
списка, праве спискови бирача који су изашли на
гласање /уписивањем имена или редног броја из
извода из бирачког списка бирача који су изашли,
или нису изашли на гласање/.
(4) Изузетно, дозвољено је да чланови
бирачког одбора који су задужени да рукују
изводом из бирачког списка, уписивањем цртица на
посебном листу хартије, воде евиденцију о
излазности бирача и да податке о излазности
саопштавају свим члановима бирачког одбора.
(5) Повреда забране из става (1), (2) и (3)
овог члана, сматра се нарушавањем реда на
бирачком месту.
Члан 24.
(1)
Представници
средстава
јавног
информисања могу да буду присутни на бирачком
месту само ради припреме извештаја о току гласања
на бирачком месту.
(2) Све време од отварања до затварања
бирачког места, бирачки одбор обавештава Изборну
комисију о току гласања на начин који ће бити
утврђен посебном одлуком Изборне комисије.
Члан 25.
(1) Бирачки одбор је дужан да одржава ред
на бирачком месту.
(2) Ако се на бирачком месту наруши ред,
бирачки одбор може да прекине гласање док се ред
не успостави. Разлози за прекид гласања и трајање
прекида гласања уносе се у записник о раду
бирачког одбора.
(3) Ако је прекид гласања трајао дуже од
једног часа, гласање се продужава за онолико
времена колико је прекид трајао.
Члан 26.
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(1) Бирачки одбор је дужан да посматрачима
којима је Изборна комисија одобрила праћење
избора и издала акредитацију, омогући несметано
праћење сваке изборне радње и да у записнику о
свом раду констатује њихово присуство.
(2) Бирачки одбор може да удаљи посматрача
са бирачког места ако нарушава ред на бирачком
месту, омета рад бирачког одбора, а посебно ако на
било који начин покуша да учествује у раду
бирачког одбора, што констатује у записнику о раду
бирачког одбора, уз навођење разлога за удаљавање.
ЗАТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА
Члан 27.
(1) Бирачко место се затвара у 20.00 часова.
(2) Бирачима који су се затекли на бирачком
месту приликом затварања бирачког места,
омогућава се да гласају.
(3) Као бирач који се затекао на бирачком
месту сматра се бирач који се у 20.00 часова налази
на бирачком месту или непосредно испред.
(4) Бираче који се затекне на бирачком месту
бирачки одбор обавештава да могу да гласају.
(5) Председник бирачког одбора дужан је да
одреди члана или заменика члана бирачког одбора
који ће да утврди број бирача који су се затекли на
бирачком месту, утврди редослед по коме они
гласају, стане иза последњег затеченог бирача како
би се означио крај реда и сачека да гласају сви
бирачи који су се затекли на бирачком месту.
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА
Редослед утврђивања резултата избора
Члан 28
(1) После затварања бирачког места бирачки
одбор утврђује резултате гласања на бирачком
месту.
(2) Утврђивању резултата гласања морају да
присуствују сви чланови бирачког одбора или
њихови заменици.
Поступак утврђивања резултата гласања
Члан 29.
Поступак утврђивања резултата гласања
спроводи се на следећи начин:
- пребројавају се неупотребљени гласачки
листићи и стављају се у посебан коверат који се
печати;
- пребројавају се бирачи уписани у извод из
бирачког списка и тако утврђује укупан број
уписаних бирача;
- пребројавају се бирачи који су заокружени
у извод из бирачког списка и тако утврђује број
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бирача који су гласали. Бирачки одбор мора да
преброји и бираче заокружене у списку накнадних
промена у бирачком списку, јер је он саставни део
извода из бирачког списка;
- отвара се гласачка кутија и проверава се да
ли се у њој налази контролни лист за проверу
исправности гласачке кутије и резултат провере се
уписује у записник о раду бирачког одбора.
Контролни лист се ставља у посебан коверат који се
печати;
- пребројавају се сви гласачки листићи који
се налазе у гласачкој кутији и тај број се уписује у
посебну рубрику у записнику о раду бирачког
одбора;
- гласачки листићи се разврставају на важеће
и неважеће;
- пребројавају се неважећи гласачки листићи,
стављају посебан коверат који се печати, а број
неважећих гласачких листића се уписује у посебну
рубрику записника о раду бирачког одбора;
- пребројавају се важећи гласачки листићи и
тај број уписује у посебну рубрику записника о раду
бирачког одбора;
- важећи гласачки листићи се разврставају по
изборним листама, утврђује се број гласова који је
дат свакој изборној листи, који се уписује у посебну
рубрику записника о раду бирачког одбора;
- сви важећи гласачки листићи стављају се у
посебан коверат који се печати.
Разликовање
листића

важећег

и

неважећег

гласачког

Члан 30.
(1) Неважећи гласачки листић јесте
непопуњени гласачки листић, као и гласачки листић
који је попуњен тако да се не може утврдити за коју
је изборну листу бирач гласао, као на пример:
-листић на коме је бирач заокружио или
подвукао више од једног редног броја испред назива
изборне листе;
-листић на коме је бирач заокружио или
подвукао више од једне изборне листе.
(2) Важећи гласачки листић јесте онај на
коме је заокружен један редни број испред назива
изборне листе, као и гласачки листић који је
попуњен н начин из којег се са сигурношћу може
закључити за кога је бирач гласао, као на пример:
-ако је на гласачком листићу бирач
заокружио или подвукао назив или део назива једне
изборне листе;
(3) Ако је листић попуњен на начин из кога
се може поуздано утврдити за коју изборну листу је
бирач гласао, он ће бити важећи упркос томе:
-што су на листићу исписани или нацртани
коментари, пароле и друге поруке;

Понедељак,27.јануар.2020.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

-што су друге изборне листе прецртане.
Попуњавање записника о раду бирачког одбора
Члан 31.
(1) Кад утврди резултате гласања, бирачки
одбор читко попуњава записник о раду бирачког
одбора у коме, поред осталог, исписује: датум и
место гласања; број и назив бирачког места; имена и
презимена чланова бирачког одбора; број
примљених
гласачких
листића;
број
неупотребљених гласачких листића; укупан број
уписаних бирача, број бирача који су гласали ван
бирачког места; број бирача који су гласали уз
помоћ другог лица; број неважећих гласачких
листића; број важећих гласачких листића; број
гласова датих за сваку изборну листу.
(2) У записник о раду бирачког одбора уносе
се и примедбе и мишљења чланова и заменика
чланова бирачког одбора.
(3) Ако записник о раду бирачког одбора не
потпишу сви чланови бирачког одбора, то се
констатује у записнику о раду бирачког одбора и уз
то се евентуално наводе и разлози због којих
записник није потписан.
Члан 32.
(1) Записници о раду бирачког одбора
израђују се на прописаним обрасцима који се
штампају у четири примерка.
(2) Први примерак записника о раду
бирачког одбора доставља се Изборној комисији.
(3) Други примерак записника истиче се на
бирачком месту на јавни увид.
(4) Преостала два примерка записника се
уручују представницима подносилаца изборних
листа који су освојили највећи број гласова на
бирачком месту, водећи при том рачуна који
подносиоци изборних листа су освојили највећи
број гласова.
ЛОГИЧКО-РАЧУНАРСКА КОНТРОЛА
ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА
Члан 33.
Логичко-рачунарска контрола записника о
раду бирачког одбора обухвата: рачунско слагање
података о бирачима; рачунско слагање података о
бирачима и гласачким листићима и рачунско
слагање података о гласачким листићима и
гласовима.
а) Рачунско слагање података о бирачима
Члан 34.
(1) Укупан број бирача који су гласали једнак
је броју бирача који су заокружени у изводу из
бирачког списка.
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(2) Укупан број бирача који су гласали може
бити једнак или мањи од броја бирача уписаних у
изводу из бирачког списка и списку накнадних
промена у бирачком списку.
б) Рачунско слагање података о бирачима и
гласачким листићима
Члан 35.
(1) Укупан број гласачких листића који се
налазе у гласачкој кутији једнак је или мањи од
броја бирача који су гласали.
(2) Број примљених гласачких листића једнак
је збиру броја неупотребљених гласачких листића и
броја бирача који су гласали.
в) Рачунско слагање
листићима и гласовима

података

о

гласачким

Члан 36.
(1) Број гласачких листића који се налазе у
гласачкој кутији једнак је збиру броја неважећих
гласачких листића и броја важећих гласачких
листића.
(2) Број важећих гласачких листића једнак је
збиру броја гласова које су добиле све изборне
листе.
ДОСТАВЉАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА
ПОСЛЕ ГЛАСАЊА
Члан 37.
Након утврђивања резултата гласања на
бирачком месту, председник бирачког одбора и
његов заменик, односно члан бирачког одбора којег
одреди бирачки одбор, одговорни су за предају
изборног материјала Изборној комисији.
Члан 38.
Изборној комисији предаје се следећи
изборни материјал:
• први примерак записника о раду бирачког
одбора;
• извод из бирачког списка са евентуалним
накнадним променама о упису у извод из
бирачког списка;
• запечаћени коверат у којем је контролни
лист за проверу исправности гласачке кутије;
• запечаћени коверат у који су стављени
неупотребљени гласачки листићи;
• запечаћени коверат у који су стављени
неважећи гласачки листићи;
• запечаћени коверат у који су стављени
важећи гласачки листићи;
• запечаћени коверат у који су стављене
потписане потврде о изборном праву за
гласање ван бирачког места;
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(2) Извод из бирачког списка, први примерак
записника о раду бирачког одбора и запечаћени
коверат са потврдама о изборном праву за гласање
ван бирачког места, предаје се одвојено од осталог
изборног материјала, који се пакује у врећу за
одлагање изборног материјала.
(3) Преостали материјал (гласачку кутију,
параван за гласање, УВ лампе, прибор за писање и
др) бирачки одбор предаје Општинској управи.
Члан 39.
Приликом предаје изборног материјала,
обавезно се доставља и евиденција о присутности
на бирачком месту чланова и заменика чланова
бирачког одбора.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Правила ступају на снагу даном објављивања
у „Службеном гласнику града Врања“ и на интернет
страници општине Трговиште.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗБОРА
ЗА
ЧЛАНОВЕ
САВЕТА
МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА
НА
ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана 04.01.2020.године,
број:013-1-4/2020.
ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ,
Милан Николић,с.р.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ТРГОВИШТЕ
26.
НА ОСНОВУ ЧЛАНА 5., 10., 14. И 15.
ЗАКОНА О ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ
СПИСКУ
(„СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК
РС“,
БР.104/2009 И 99/2011) И ОДЛУКЕ ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТЕ
БР.013-8/2019
ОД
30.12.2019.ГОДИНЕ
О
РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА
НА
ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТЕ,
ОПШТИНСКА
УПРАВА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, ОБЈАВЉУЈЕ
СЛЕДЕЋИ
О Г Л А С
ПОВОДОМ ОДЛУКЕ ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ БР.0138/2019 ОД 30.12.2019.ГОДИНЕ О РАСПИСИВАЊУ
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА
НА
ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТЕ , КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА 09.

Понедељак,27.јануар.2020.године.

ФЕБРУАРА 2020. ГОДИНЕ, ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ
ГРАЂАНИ
СА
ПОДРУЧЈА
ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТЕ, ДА МОГУ ИЗВРШИТИ УВИД У
ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА
ПОДРУЧЈЕ
ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТЕ
И
ТРАЖИТИ УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНУ, ДОПУНУ
ИЛИ ИСПРАВКУ НЕКИХ ЧИЊЕНИЦА У ДЕЛУ
БИРАЧКОГ СПИСКА.
УВИД
СЕ
ВРШИ
УНОШЕЊЕМ
ЈЕДИНСТВЕНОГ
МАТИЧНОГ
БРОЈА
ГРАЂАНИНА И ИМЕНА И ПРЕЗИМЕНА
ГРАЂАНИНА И ДРУГИХ ПОДАТАКА КОЈИ
ОМОГУЋАВАЈУ АУТОМАТСКУ ПРЕТРАГУ
ПОДАТАКА О БИРАЧУ У ЈЕДИНСТВЕНОМ
БИРАЧКОМ СПИСКУ.
УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК, У СКЛАДУ
СА ЗАКОНОМ КОЈИ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТУ
ПОДАТАКА
О
ЛИЧНОСТИ,
МОЖЕ
СЕ
ИЗВРШИТИ И ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НА
ЗВАНИЧНОЈ
ИНТЕРНЕТ
СТРАНИЦИ
МИНИСТАРСТВА ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И
ЛОКАЛНУ
САМОУПРАВУ
(WWW.MDULS.GOV.RS)
УНОШЕЊЕМ
ПОДАТАКА О ЈЕДИНСТВЕНОМ МАТИЧНОМ
БРОЈУ ГРАЂАНА.
ОД ПРОГЛАШЕЊА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
ПРАВО НА УВИД И ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА
ПРОМЕНУ У БИРАЧКОМ СПИСКУ ИМА
ПОДНОСИЛАЦ ПРОГЛАШЕНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
ИЛИ ЛИЦЕ КОЈЕ ОН ОВЛАСТИ ПО ИСТОМ
ПОСТУПКУ ПО КОМЕ ТО ПРАВО ИМАЈУ И
ГРАЂАНИ УЗ ПРИЛАГАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА И
ДОКАЗА ЗА ВРШЕЊЕ ПРОМЕНЕ.
ПОСЕБНО СЕ ПОЗИВАЈУ МАЛОЛЕТНА
ЛИЦА КОЈА СТИЧУ ПУНОЛЕТСТВО ОДНОСНО
БИРАЧКО ПРАВО НАЈКАСНИЈЕ НА ДАН
ИЗБОРА 09.ФЕБРУАРА 2020.
ГОДИНЕ, ДА
МОГУ
ИЗВРШИТИ
УВИД
У
ДЕО
ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА
ОПШТИНУ ТРГОВИШТЕ, У ЦИЉУ ПРОВЕРЕ
ЛИЧНИХ ПОДАТАКА УПИСАНИХ У БИРАЧКИ
СПИСАК И ТРАЖИТИ УПИС, БРИСАЊЕ,
ИСПРАВКУ И ДОПУНУ НЕКЕ ЧИЊЕНИЦЕ, УЗ
ПРИЛАГАЊЕ
ПОТРЕБНИХ
ДОКАЗА,
У
КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ 14. У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТЕ,
УЛ.КРАЉА
ПЕТРА
I
КАРАЂОРЂЕВИЋА БР.4
УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПРИЛАЖУ И ПОТРЕБНИ
ДОКАЗИ.
РОК ЗА УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК
ИСТИЧЕ 03.02.2020. ГОДИНЕ У 24,00 ЧАСОВА,
КАДА ЋЕ ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТЕ
РЕШЕЊЕМ
ЗАКЉУЧИТИ
БИРАЧКИ СПИСАК И У РЕШЕЊУ УТВРДИТИ
УКУПАН БРОЈ БИРАЧА.

Понедељак,27.јануар.2020.године.
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НАКОН
ЗАКЉУЧЕЊА
БИРАЧКОГ
СПИСКА, ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТЕ
ВРШИ
СВЕ
ПРОМЕНЕ
У
БИРАЧКОМ СПИСКУ. ЗАХТЕВИ ЗА ВРШЕЊЕ
ОВЕ ПРОМЕНЕ ПОДНОСЕ СЕ ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ
ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТЕ,
НАЈКАСНИЈЕ ДО 06.02.2020. ГОДИНЕ ДО 24
ЧАСА. СВА РЕШЕЊА О ПРОМЕНАМА У
БИРАЧКОМ
СПИСКУ
ПО
ЗАКЉУЧЕЊУ
БИРАЧКОГ СПИСКА, ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТЕ
ДОСТАВЉА
КОМИСИЈИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, КОЈА У
ОБЗИР УЗИМА САМО ОНА РЕШЕЊА КОЈА ЈЕ
ПРИМИЛА НАЈМАЊЕ 48 ЧАСОВА ПРЕ ДАНА
ИЗБОРА И НА ОСНОВУ ЊИХ УНОСИ ИЗМЕНЕ У
ИЗВОДЕ ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА ИЛИ У
ПОСЕБНЕ ИЗВОДЕ ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА.
УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК МОЖЕ СЕ
ИЗВРШИТИ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА
У
КАНЦЕЛАРИЈИ БР.14 ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, У
ВРЕМЕНУ ОД 07 ДО 15 ЧАСОВА.
ОГЛАС ОБЈАВИТИ У „СЛУЖБЕНОМ
ГЛАСНИКУ ГРАДА ВРАЊА“, НА ИНТЕРНЕТ
СТРАНИЦИ
ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТЕ
И
ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ОРГАНА ОПШТИНЕ.
ПРАВИЛАН
УПИС
БИРАЧА
ЈЕ
ОСНОВНИ ПРЕДУСЛОВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
БИРАЧКОГ ПРАВА ГРАЂАНА.
ОПШТИНСКА
УПРАВА
ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТЕ, дана09.01.2020. године, број 0132/2020
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драган Анђеловић,с.р.

Број -1- Страна-89

27.
НА ОСНОВУ ЧЛАНА 5., 10., 14. И 15.
ЗАКОНА О ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ
СПИСКУ
(„СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК
РС“,
БР.104/2009 И 99/2011), ОДЛУКЕ ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ БР.0138/2019 ОД 30.12.2019.ГОДИНЕ О РАСПИСИВАЊУ
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА
НА
ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТЕ И РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
БРОЈА, НАЗИВА, АДРЕСЕ И ПОДРУЧЈА
БИРАЧКИХ
МЕСТА
ЗА
ГЛАСАЊЕ
НА
ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА
НА
ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТЕ РАСПИСАНИМ ЗА 09.ФЕБРУАР
2020.ГОДИНЕ,
ОПШТИНСКА
УПРАВА
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, ОБЈАВЉУЈЕ СЛЕДЕЋУ
ДОПУНУ
О Г Л А СА
ГРАЂАНИ СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТЕ МОГУ ИЗВРШИТИ УВИД У
БИРАЧКИ СПИСАК, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ
КОЈИ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О
ЛИЧНОСТИ, И ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НА
ЗВАНИЧНОЈ
ИНТЕРНЕТ
СТРАНИЦИ
МИНИСТАРСТВА ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И
ЛОКАЛНУ
САМОУПРАВУ
(WWW.MDULS.GOV.RS)
УНОШЕЊЕМ
ПОДАТАКА О ЈЕДИНСТВЕНОМ МАТИЧНОМ
БРОЈУ ГРАЂАНА.
БИРАЧИ КОЈИ НА ТАЈ НАЧИН ВРШЕ
ПРОВЕРУ МОРУЈУ ОБРАТИТИ ПАЖЊУ НА
СЛЕДЕЋУ
ТАБЕЛУ
ПРЕМА
КОЈОЈ
СУ
РАСПОРЕЂЕНИ
ЗА
ГЛАСАЊЕ
НА
НОВООБРАЗОВАНИМ БИРАЧКИМ МЕСТИМА И
ТО:

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВО СЕЛО
Р.БР.
НАЗИВ
АДРЕСА БИРАЧКОГ МЕСТА
БИРАЧКОГ
МЕСТА
1.
ОСНОВНА
НОВО СЕЛО, ТРГОВИШТЕ
ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ШАЈИНЦЕ
1.
ОСНОВНА
ШАЈИНЦЕ, ТРГОВИШТЕ
ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТРГОВИШТЕ
1.
ОСНОВНА
ТРГОВИШТЕ,
ШКОЛА
8. СРПСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ
БР.1 ТРГОВИШТЕ

БИРАЧКО МЕСТО ПРЕМА ПРОВЕРИ
НА СТРАНИЦИ
(WWW.MDULS.GOV.RS)
Бирачка места 1. и 2. по ЈБС
Бирачка места 3., 4. и 5. по ЈБС
Бирачка места 12., 13., 14., 15. и 16.
по ЈБС
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2.

ОСНОВНА
ШКОЛА

ТРГОВИШТЕ,
8. СРПСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ
БР.1 ТРГОВИШТЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОЊИ СТАЈЕВАЦ
1.
ОСНОВНА
ДОЊИ СТАЈЕВАЦ,ТРГОВИШТЕ
ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАДОВНИЦА
1.
ОСНОВНА
РАДОВНИЦА,ТРГОВИШТЕ
ШКОЛА
ОПШТИНСКА
УПРАВА
ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТЕ, дана 15.01.2020.године, бро 0134/2020
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драган Анђелковић,с.р.
Изборна комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница на подручју
општине Трговиште
28.
На основу члана 42. став 1. Одлуке о месним
заједницама на територији општине Трговиште,
(„ Службени гласник града Врања“ број 10/19) и
члана 30. Упутства за спровођење избора за чланове
савета месних заједница на подручју општине
Трговиште бр.013-1-3/2020 од 04.01.2020.године, и
предлога Начелника ОУ БР.013-3/2020 од
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Бирачка места 6., 7., 8., 9., 10. и 11.
по ЈБС
Бирачка места 17., 18., 19., 20. и 21.
по ЈБС
Бирачка места 22., 23., 24., 25. и 26.
по ЈБС

13.01.2020.године Изборна комисија за спровођење
избора за чланове савета месних заједница на
подручју општине Трговиште, на седници одржаној
дана 13.01.2020.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ БРОЈА, НАЗИВА, АДРЕСЕ И
ПОДРУЧЈА БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА
ГЛАСАЊЕНА ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
РАСПИСАНИМ ЗА 09.ФЕБРУАР 2020.ГОДИНЕ
Члан 1.
За гласање на изборима за чланове савета
месних заједница на подручју општине Трговиште,
расписаним за 09.02 2020.године, одређује се 6
(шест) бирачких места, и то:

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВО СЕЛО
Р.БР.
НАЗИВ
АДРЕСА БИРАЧКОГ МЕСТА
БИРАЧКОГ
МЕСТА
1.
ОСНОВНА
НОВО СЕЛО, ТРГОВИШТЕ
ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ШАЈИНЦЕ
1.
ОСНОВНА
ШАЈИНЦЕ, ТРГОВИШТЕ
ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТРГОВИШТЕ
1.
ОСНОВНА
ТРГОВИШТЕ,
ШКОЛА
8. СРПСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ
БР.1 ТРГОВИШТЕ
2.
ОСНОВНА
ТРГОВИШТЕ,
ШКОЛА
8. СРПСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ
БР.1 ТРГОВИШТЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОЊИ СТАЈЕВАЦ
1.
ОСНОВНА
ДОЊИ СТАЈЕВАЦ,ТРГОВИШТЕ
ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАДОВНИЦА
1.
ОСНОВНА
РАДОВНИЦА,ТРГОВИШТЕ
ШКОЛА

ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО
МЕСТО
Барбаце, Мала Река, Рајчевац , Ново Село,
Мездраја, Владовце, Петровац, Шумата
Трница
Шајинце, Марганце, Шапранце, Думбија,
Горновац, Црновце
Трговиште, Ђерекарце
Доња Трница, Зладовце, Дејанце, Горња
Трница, Калово, Лесница, Доњи Козји Дол ,
Горњи Козји Дол, Широка Планина
Доњи Стајевац,Голочевац,Сурлица, Горњи
Стајевац, Нови Глог
Радовница, Пролесје,
Црвени Град, Црна Река

Бабина

Пољана,
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Члан 2.
Ово решење објавити у „Службеном
гласнику града Врања“ и интернет страници
општине Трговиште.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗБОРА
ЗА
ЧЛАНОВЕ
САВЕТА
МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА
НА
ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана 13.01.2020.године,
број:013-1-8/2020.
ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ,
Милан Николић,с.р.
29.
На основу члана 7. став 2. Упутства за
спровођење избора за чланове савета месних
заједница на подручју општине Трговиште бр.013-13/2020 од 04.01.2020.године и Роковника за вршење
изборних радњи у поступку спровођења избора за
чланове савета месних заједница на територији
општине Трговиште, расписаних за 09. фебруар
2020. године, Изборна комисија за спровођење
избора за чланове савета месних заједница на
територији општине Трговиште, на седници
одржаној дана 14.01.2020. године донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НУМЕРИЧКОГ ПРИКАЗА
МЕРИЛА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА
БИРАЧКИХ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТЕ, РАСПИСАНИХ ЗА 09. ФЕБРУАР
2020. ГОДИНЕ
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1) Овом Одлуком утврђује се нумерички приказ
мерила за именовање чланова бирачких
одбора за спровођење избора за чланове
савета месних заједница на територији
општине Трговиште, расписаних за 09.
фебруар 2020. године.
2) Нумерички приказ из тачке 1. ове одлуке
садржан је у табели која је у прилогу ове
одлуке и њен је саставни део.
3) Ову одлуку доставити одборничким групама
у Скупштини општине Трговиште, ради
сачињавања предлога за именовање чланова
бирачких одбора.
4) Предлози за чланове бирачких одбора
подносе се Изборној комисији за спровођење
избора за чланове савета месних заједница на
територији општине Трговиште најкасније
до 26.01.2020.године у 24:00 часова.
5) Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се на званичној интернет
презентацији општине Трговиште.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗБОРА
ЗА
ЧЛАНОВЕ
САВЕТА
МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА
НА
ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана 14.01.2020.године,
број:013-1-9/2020.
ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ,
Милан Николић,с.р.

Нумерички приказ мерила за именовање чланова бирачких одбора на изборима за чланове Савета
месних заједница на територији општине Трговиште заказаним за 09.фебруар 2020.године:
СНС

СПС

ДС

21

3

1

84%

12%

4%

Број председника и заменика председника бирачких одбора
по одборничким групама

5+6=11

1+0=1

/

Број чланова и заменика чланова бирачких одбора по
одборничким групама

9+9=18

3+3=6

/

Процентуално учешће у бирачким одборима

80,55%

19,45%

/

Број одборника у СО Трговиште
Процентуално учешће у СО Трговиште
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Бирачко место Председник
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Заменик
председника

Члан 1

Заменик
члана 1

Члан 2

Заменик
члана 2

1 – Ново Село

СНС

СНС

СПС

СНС

СНС

СНС

1 – Шајинце

СНС

СНС

СНС

СПС

СНС

СНС

1 – Трговиште

СНС

СНС

СНС

СНС

СПС

СНС

2 – Трговиште

СПС

СНС

СНС

СНС

СНС

СПС

1 – Доњи
Стајевац

СНС

СНС

СПС

СНС

СНС

СНС

1 – Радовница

СНС

СНС

СНС

СПС

СНС

СНС

СНС – Српска напредна странка; одборничка група: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ
СПС – Социјалистичка партија Србија; одборничка група: ИВИЦА ДАЧИЋ - СПС

30.
На основу члана 24 и 26 Одлуке о месним
заједницама на територији Општине Трговиште
(„Сл. Гласник Града Врања „ бр.10/2019) Изборна
комисија
на
седници
одржаној
дана
24.12.2019.године доноси:
РЕШЕЊЕ
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ
Члан 1.
Врши се исправка техничке грешке у
Правилима о раду бирачких одбора са спровођење
избора за чланове савета месних заједница на
подручју Општине ТРговиште расписаних за
09.02.2020.године тако што се у члану 3 став 1
замењују речи : „10.02.2020.године у 04.00“ речима
:“07.02.2020.године у 24.00“.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења.
ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ана:14.01.2020.године
број.013-1-4/2020-1
ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ,
Милан Николић,с.р.
31.
На основу члана 32. Одлуке о оснивању
месних заједница на подручју општине Трговиште
(„Службени гласник општине Трговиште“, број:

10/19),Другостепена изборна комисија општине
Трговиште за спровођење избора за чланове савета
месних заједница на подручју општине Трговиште,
на седници одржаној 15.01.2020.године, донела је
П О С Л О В Н И К
О РАДУ ДРУГОСТЕПЕНЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим пословником уређује се организација,
начин рада и одлучивања Другостепене изборне
комисије за спровођење избора за чланове савета
месних заједница на подручју општине Трговиште, као
и друга питања од значаја за спровођење ових избора.
Члан 2
Изборе за чланове савета месних заједница на
подручју општине Трговиште спроводе: Изборна
комисија за спровођење избора за чланове Савета
месних заједница,бирачке комисије и Другостепена
изборна комисија( у даљем тексту: Комисија).
Седиште Комисије је у Трговишту, у згради
Скупштине општине Трговиште, ул. Краља Петра I
Карађорђевића бр. 4.
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Члан 3
Комисија у свом раду користи печат и штамбиљ
Скупштине општине Трговиште.
Текст печата и штамбиља исписан је
ћириличним писмом.
II
НАДЛЕЖНОСТ,
САСТАВ
ОРГАНИЗАЦИЈА КОМИСИЈЕ

И

Надлежност
Члан 4
Комисија, у складу са Одлуком о оснивању
месних заједница на подручју општине Трговиште
(„Службени гласник Града Врања“, број 10/2019),у
другом степену одлучује о приговорима на решење
Изборне комисије.
Састав Комисија
Члан 5
Комисију чине: председник, четири члана
Комисије као и секретар.
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Чланови Комисије
Члан 9
Чланови Комисије имају право и обавезу да:
- редовно присуствују седницама Комисије;
- учествују у расправи о питањима која су на дневном
реду седнице Комисије и гласају о сваком предлогу о
коме се одлучује на седници;
- обављају све дужности и задатке које одреди
председник Комисије и Комисија.
Секретар Комисије
Члан 10
Секретар Комисије:
- припрема седнице Комисије;
- координира рад чланова Комисије;
- помаже председнику Комисије у обављању
послова из његове надлежности;
- стара се о припреми предлога аката које доноси
Комисија;
- обавља и друге послове у складу са овим
Пословником и налозима председника Комисије.
IV НАЧИН РАДА КОМИСИЈЕ

Члан 6
Комисија може образовати радне групе из реда
својих чланова и запослених у Општинској управи
ради разматрања појединих питања, израде одређених
аката и обављања других послова за потребе Комисије.
Комисија ангажује стручна, техничка и друга
помоћна лица , као и записничара за потребе Комисије.
Услови за рад Комисије
Члан 7
Општинска управа општине Трговиште
обезбеђује
и
пружа
неопходну
стручну,
административну и техничку помоћ при обављању
послова за потребе Комисије, ангажовањем одређеног
броја запослених.
Акт о ангажовању запослених Општинске
управе доноси Комисија, на предлог председника
Скупштине општине и начелника Општинске управе.
III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Председник Комисије
Члан 8
Председник Комисије:
- представља Комисију;
- организује рад Комисије;
- сазива седнице Комисије и председава седницама;
- стара се о примени Пословника о раду Комисије;
- стара се о томе да Комисија своје послове обавља у
складу са прописима и благовремено;
- потписује акта Комисије;
- одобрава службена путовања у земљи;
- обавља друге послове утврђене овим Пословником.

Сазивање седнице Комисије
Члан 11
Седницу Комисије сазива председник Комисије
на своју иницијативу или у најкраћем могућем року
када сазивање затражи најмање трећина чланова
Комисије.
Седница
Комисије
се
сазива
писаним/електронским или телефонским путем, као
и на други одговарајући начин, у зависности од
материјала по тачкама из предложеног дневног реда
и рокова изборних активности.
Писаним/електронским путем седница
Комисије се сазива најкасније два дана пре дана
одређеног за одржавање седнице.
У случају потребе, седнице могу да буду
сазване и у року краћем од рока из става 3. овог
члана.
Позив за сазив седнице садржи: дан, време,
место одржавања седнице и предлог дневног реда.
Уз позив се члановима и заменицима чланова
Комисије доставља матријал (предлози аката) по
тачкама предложеног дневног реда, као и записник
са претходне седнице Комисије, уколико је
сачињен.
Дневни ред седнице предлаже председник
Комисије, уз помоћ секретара Комисије, осим у
случају сазивања седнице на захтев најмање
трећине чланова Комисије, када се дневни ред
предлаже у захтеву за сазивање седнице.
Када
се
седница
Комисије
сазива
телефонским путем или на други одговарајући
начин, дневни ред седнице се предлаже и материјал
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се уручује на самој седници или се чланови
упознају са материјалом и дневним редом на самој
седници.
Отварање седнице и учешће на седници Комисије
Члан 12
Комисија ради и пуноважно одлучује ако
седници присуствује већина од укупног броја
чланова.
Седници председава председник Комисије.
У случају када председник мора да напусти
седницу, председавање преузима најстарији члан
Комисије. Уколико најстарији присутан члан
Комисије не може или не жели да преузме
председавање седницом, председавање преузима
следећи најстарији члан Комисије.
Отварајући
седницу,
председавајући
констатује број присутних чланова Комисије.
У расправи на седници могу да учествују
председник, чланови, секретар Комисије.
Ток седнице
Члан 13
Пре утврђивања дневног реда приступа се
усвајању записника са претходне седнице Комисије.
Примедбе на записник може да изнесе сваки
члан.
О изнетим примедбама на записник,
Комисија одлучује редоследом којим су изнете.
Након одлучивања о примедбама на
записник, председавајући ставља на гласање
усвајање записника са прихваћеним примедбама.
Уколико нема изнетих примедби на
записник, председавајући ставља на гласање
записник.
Члан 14
Дневни ред седнице утврђује Комисија.
Право да предложи измену или допуну
предложеног дневног реда има сваки члан
Комисије.
О предлозима за измену или допуну
предложеног дневног реда одлучује се без расправе,
редом којим су предлози изнети на седници.
Након изјашњавања о предлозима за измену
или допуну предложеног дневног реда, Комисија
гласа о усвајању дневног реда у целини.
На предлог председавајућег или члана
Комисије, Комисија може да одлучи да се време за
расправу сваког од учесника, по одређеној тачки
дневног реда, ограничи на пет минута.
Члан 15
На седници се ради по тачкама дневног реда.
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Уколико се на седници разматра предлог
акта који доноси Комисија, пре отварања расправе,
Комисију са предлогом акта упознаје секретар
Комисије.
Одржавање реда на седници
Члан 16
Председавајући се стара о раду на седници и
даје реч члановима.
Када је то неопходно, председавајући може
одредити паузу.
Одлучивање
Члан 17
Пошто утврди да је расправа по тачки
дневног реда исцрпљена, председавајући закључује
расправу, након чега се прелази на одлучивање.
Комисија доноси одлуке већином гласова
присутних чланова Комисије.
Право да гласају имају само чланови
Комисије.
У оквиру једне тачке дневног реда,
председавајући ставља на гласање предлоге редом
којим су изнети.
Одлучивање о предлозима аката које доноси
Комисија
Члан 18
Уколико су у току расправе изнети предлози
за брисање, односно измене предлога акта,
председавајући на гласање прво ставља те предлоге.
У том случају, одлучује се према редоследу по ком
су изнети предлози за брисање, односно измену,
при чему председавајући на гласање прво ставља
предлог за брисање, а потом предлог за измену
предлога акта.
Након гласања о свим предлозима,
председавајући ставља на гласање усвајање
предлога акта у целини.
Одлучивање по приговорима
Члан 19
О приговорима против одлуке Изборне
комисије који су упућени Комисији, секретар
Комисије припремиће, најкасније у року од 24 часа,
стручно мишљење о начину решавања приговора и
на основу тог мишљења сачиниће нацрт решења
или другог акта.
Стручно мишљење из става 1. овог члана
обухвата садржину приговора, чињенично стање,
излагање законских одредби на основу којих се
приговор решава и предлог како га треба решити.
У поступку по приговорима сходно се
примењују одредбе закона којим се уређује општи
управни поступак.
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Члан 20
Решење по приговору Комисија доноси се у
року од 48 часова од часа пријема приговора са
списима.
Ако Комисија усвоји приговор,поништиће
одлуку или радњу у поступку предлагања Изборне
листе,односно у поступку избора члана Савета
месне заједнице или поништити избор члана Савета
месне заједнице.
Кад нађе да оспорену одлуку треба
поништити,ако природа ствари то дозвољава и ако
утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за
то, Комисија може својом одлуком мериторно
решити спор.Одлука Комисије у свему замењује
поништени акт.
Записник
Члан 21
О раду на седници сачињава се записник.
Записник садржи главне податке о раду на
седници, и то: о присутним и одсутним члановима,
као и о другим присутним лицима, о тачкама,
односно о предлозима о којима се расправљало, са
именима учесника у расправи, о одлукама,
закључцима и другим актима који су на седници
донети, као и резултатима гласања на седници.
Председник, члан и секретар Комисије, могу
захтевати да се у записник унесе њихово издвојено
мишљење.
Записник потписују председавајући седници
и секретар Комисије.
О сачињавању и чувању записника стара се
секретар Комисије.
Изворни акти Комисије
Члан 22
Изворником акта сматра се текст акта
усвојен на седници Комисије, сачињен у
прописаном облику, потписан од председавајућег
седници и оверен печатом Комисије.
О сачињавању и чувању изворника стара се
секретар Комисије.
V ЈАВНОСТ РАДА
Члан 23
Рад Комисије је јаван.
Комисија обезбеђује јавност рада путем
објављивања аката и информација о свом раду на
интернет презентацији Општине Трговиште и
огласној табли општине Трговиште и огласним
таблама по месним заједницама или објављивањем
аката у „Службеном гласнику града Врања“;
издавањем саопштења за јавност; одржавањем
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конференција за медије и давањем изјава за медије,
у складу са овим пословником.
Објављивање аката у „Службеном гласнику Града
Врања“ и сајту општине
Члан 24
У „Службеном гласнику града Врања“ и на
сајту општине Трговиште објављују се општи акти
Комисије.
Комисија може одлучити да се у „Службеном
гласнику Града Врања“ објави и одређени
појединачан акт Комисије.
О објављивању аката стара се секретар
Комисије.
Члан 25
Уколико текст акта објављеног у „Службеном
гласнику града Врања“ није сагласан изворнику,
исправку даје секретар Комисије.
Исправка из ст. 1. овог члана објављује се на
исти начин као и акт који се исправља
Члан 26
Комисија може овластити секретара Комисије
да утврди пречишћен текст општег акта Комисије.
Овлашћење за утврђивање пречишћеног
текста општег акта може да буде садржано у акту
којим се мења општи акт, или у посебном закључку
који доноси Комисија.
Пречишћен текст општег акта објављује се у
„Службеном гласнику града Врања и на сајту
општине“.
Објављивање информација о раду Изборне комисије
на интернет презентацији Општине Трговиште
Члан 27
Комисија на званичној интернет презентацији
Општине Трговиште објављује опште акте,
извештаје о резултатима избора, информације о
одржаним седницама и саопштења за јавност, као и
друге информације и документа који настају у раду
или у вези са радом Комисије, а од значаја су за
информисање јавности.
О ажурирању података о раду Комисије на
званичној
интернет
презентацији
Општине
Трговиште стара се секретар Комисије.

Текст
Комисија.

Саопштење за јавност
Члан 28
саопштења за јавност

утврђује

Конференција за медије
Члан 29
О раду Комисије јавност обавештава
председник или члан којег председник Комисије
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овласти, путем конференција за медије и изјава за
медије.
Заштита података о личности
Члан 30
Председник, чланови, секретар Комисије и
лица
ангажована
за
обављање
стручних,
административних и техничких послова за потребе
Комисије, дужна су да у свом раду поступају у
складу са прописима којима се уређује заштита
података о личности.
VI ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
Члан 31
Председник, чланови и секретар Комисије,
имају право на накнаду за рад у Комисији.
Висина накнаде одређује се посебним актом
Комисије.
Члан 32
Комисија посебним актом одређује накнаду
ангажованим лицима и лицима која су учествовала
у раду комисије.
VII КАНЦЕЛАРИЈСКО И АРХИВСКО
ПОСЛОВАЊЕ
Члан 33
На канцеларијско и архивско пословање
Комисије примењују се прописи којима се уређује
ово пословање.
VIII ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА
Члан 34
Право предлагања измена и допуна
Пословника има сваки члан Комисије.
Предлог за измену и допуну пословника
подноси се у писаном облику.
IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35
Пословник ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у „Службеном гласнику града
Врања“ и на сајту Општине.
ДРУГОСТЕПЕНА
ИЗБОРНА
КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана: 17.01.2020.године,
број:016-2/2020
ПРЕДСЕДНИК
ДРУГОСТЕПЕНЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ,
Данијела Тасић,с.р.
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Скупштина града Врања седница одржаноа дана
25.01.2019. године.
32.
На основу члана 104. став 3. и чланa 31., став
8. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17),
Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи
јавних предшколских установа и акта о мрежи
јавних основних школа („Службени гласник РС“,
број 21/18), и члана 33., ст.1, тачка 23. и члана 159.
Статута града Врања („Сл.гласник града Врања“, бр.
37/2018), Скупштина града Врања, на седници
одржаној дана 25.01.2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се број и просторни
распоред постојећих основних школа, основних
школа са издвојеним одељењима, њиховим
седиштима и Основне школе за образовање
одраслих на територији града Врања (у даљем
тексту: основних школа).
Члан 2.
Мрежу постојећих основних школа чине:
- основне школе,
- основне школе са издвојеним одељењима и
- основна школа за образовање одраслих.
Члан 3.
Мрежу постојећих основних школа чине:

Понедељак,27.јануар.2020.године.
Ред Назив школе
број
1.
2.
3.
4.

"Вук Караџић"
"Јован Јовановић Змај"
"Радоје Домановић"
"Бранко Радичевић"

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"
Седиштеместо
школе
Врање
Врање
Врање
Врање

Издвојено одељење- Разредност
место

Буштрање
Александровац
Павловац
Доње Жапско
Миланово
Русце
Лепчинце

1-8.
1-8.
1-8.
1-8.
1-4.
1-8.
1–4.
1-8.
1-8.
1–4.
1–4.
1-8.
1-8.
1–4.
1–4.
1–4.
1–4.
1–4.
1–4.

Барелић
Златокоп
Ћуковац
Доње Требешиње
Горње Требешиње
Луково
Средњи Дел

1-8.
1-8.
1–4.
1–4.
1–4.
1–4.
1–4.
1–4.

Дубница
Ристовац
Давидовац
Катун

1-8.
1-8.
1–4.
1–4.
1–4.

Првонек
Топлац
Кумарево
Бујковац
Изумно

1-8.
1-8.
1–4.
1–4.
1–4.
1–4.

Големо Село
Мијовце
Лалинце
Ушевце
Трстена
Добрејанце

1-8.
1–4.
1–4.
1–4.
1–4.
1–4.
1–4.

Содерце
5.

"Светозар Марковић"

Врање
Доњи Нерадовац

6.

"Доситеј Обрадовић"

Врање
Моштаница
Мечковац
Бресница

7.

8.

9.

10.

11.

12.

"Бранислав Нушић"

"Бора Станковић"

"1.мај"

"Предраг Девеџић"

"20. октобар"

"Краљ Петар I Ослободилац"

Ратаје

Тибужде

Вртогош

Врањска Бања

Власе

Корбевац
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Крива Феја
Клисурица
Паневље
Себеврање
Несврта
Липовац

13.
14.
15.

Школа за основно и средње
образовање" Вуле Антић"

Врање
Владичин Хан

Музичка Школа за основно и средње Врање
образовање "Стеван Мокрањац"
Основна
одраслих

школа

за

образовање Врање

Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о мрежи основних школа на
територији града Врања, број: 610-1/2011-13 од
06.12.2011. године.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу по добијању
сагласности од стране Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије и
иста ће бити објављена у "Службеном гласнику
града Врања".
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 25.01.2019.
године, број: 61-1/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.

Неважећа документа:
–Горан Трајковић из Врања, неважећи чек бр.
0000151301918 Банка Интеса ад Београд.
–Мира Стефановић из Врања, неважећи чек бр.
0000001349322 Банка Интеса ад Београд.
–Снежана Манасијевић из Врања, неважећи чек бр.
0000012983185 ОТП Банка Врање
–Лазић Иван с. Нерадовац, неважећа књижица за
повлашћену вожњу, Градск управа Врање.
–Глигор Костов из Врањске Бање, неважећи чекови
бр.
0000001292788,
0000001292789
издати
07.02.2003.године, 0000060052719, 0000060052727,
0000060052735 издати 13.11.2008.године Банка
Интеса ад Београд.
–Салиху Исах с. Алиђерце, неважећа картица за
возаче бр. SRB0000008991001, Дунав осигурање
Врање

Владичин Хан
Сурдулица

1-8.
1–4.
1–4.
1–4.
1–4.
1–4.
1-8.
1–4.
1-6.
1-6.
1-6.
1.– 8.тј. 1.– 4.г
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