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

ВРАЊЕ
11.
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 114.став
1. Пословника Скупштине Града Врања („Службени
гласник Града Врања“, број 3/17-пречишћен текст и
27/17), Скупштина Града Врања, на седници
одржаној 25.01.2018.године, донела је
О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
У СКУПШТИНИ ГРАДА ВРАЊА
I
МАРИЈАНУ СТОШИЋУ, дипл.економисти
из Врањске Бање, ул. Доситејева бб, престаје мандат
одборника у Скупштини Града Врања, пре истека
времена на које је изабран, 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

114.став 1. Пословника Скупштине Града Врања
(„Службени гласник Града Врања“, број 3/17пречишћен текст и 27/17).
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, оверену код органа надлежног за
оверу потписа, председнику скупштине јединице
локалне самоуправе, у року од три дана од дана
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 114.став 1. Пословника
Скупштине Града Врања, прописано је да
одборнику престаје мандат пре истека времена на
који је изабран, под условима и на начин
прописаним законом којим се уређују локални
избори.
Поступајући по поднетој писаној оставци
одборника Маријана Стошића, дипл.економисте из
Врањске Бање, утврђено је да је иста поднета у
прописаној форми и на прописан начин и да је
лично предата председнику Скупштине Града
Врања благовремено, 09.јануара 2018.године, даном
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овере код органа надлежног за оверу потписа, 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 25.01.2018.
године, број: 02-5/2018-10.

Петак,26.јануар.2018.године.

13.
На основу члана 30 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 46 став 2 и
3 и члана 49. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 34/10-одлука
УС и 54/11) и члана 27 Статута Града Врања
(„Службени гласник Града Врања“, број 3/17пречишћен текст, 8/17 и 27/17), Скупштина Града
Врања,
на
седници
одржаној
25.јануара
2018.године, донела је

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРАЊА

12.
На основу члана 45.став 7 и 8 Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 49.
Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС“, број 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11). Члана
65 став 1 и 2. Статута Града Врања („Службени
гласник Града Врања“, број 3/17-пречишћен текст,
8/17 и 27/17) и члана 27 став 6 и 7 Пословника
Скупштине Града Врања („Службени гласник Града
Врања“, број 3/17-пречишћен текст и 27/17),
Скупштина Града Врања, на седници одржаној
25.јануара 2018.године, донела је
О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРАЊА

I
Утврђује
се
да
је
НЕБОЈШИ
ЗУПАНЧИЋУ,
дипл.економисти-приватном
предузетнику из Врања, престао мандат одборника
у Скупштини Града Врања 25.јануара 2018.годинеданом избора на функцију члана Градског већа
Града Врања.
II
Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Врања“.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке може се уложити жалба
Управном суду у Београду у року од 48 часова од
дана доношења Одлуке.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 25. 01. 2018 .
године, број: 02-17/2018-10.
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р.

I
Утврђује се да је ИВАНИ ТАСИЋ,
дипл.правнику из Врања, престао мандат одборника
у Скупштини Града Врања 25.јануара 2018.годинеданом подношења усмена оставке на седници
Скупштине због сукоба интереса у вршењу
одборничке функције, именовањем за в.д.директора
ЈУ- Центар за развој локалних услуга социјалне
заштите у Врању.
II
Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Врања“.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке може се уложити жалба
Управном суду у Београду у року од 48 часова од
дана доношења Одлуке.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 25. 01. 2018 .
године, број: 02-18/2018-10.
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р.
14.
На основу члана 14, 15,16,17,18, и 19, као и
члана 21 Одлуке о јавним признањима града Врања
(„Службени гласник града Врања“ број 23/11 –
пречишћени текст и 25/14 ), Скупштина града
Врања, на предлог Комисије за мандатноимунитетска и административна питања и избор и
именовања Скупштине града Врања, на седници
одржаној дана 25.01.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ЗА ДАН
ГРАДА – 31. ЈАНУАР,
ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ВРАЊА 1878.ГОДИНЕ
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I
„Плакета 31.јануар“ , додељује се Драгану
Стевановићу,
државном
секретару
Министарства привреде, за врхунска достигнућа
у области привреде, од изузетног значаја за
развој и афирмацију града Врања.
Драган Стевановић, државни секретар у
Министарству Привреде, рођен је 1973.године у
Сурдулици.Основну и средњу школу је завршио у
Новом Травнику у Босни и Херцеговини, а вишу
школу за пословне секретаре и менаџмент у
Сремским Карловцима где је стекао звање
економиста-оперативни
менаџер.
Основне
академске студије завршио је на Факултету за
пословно
индустријски
менаџмент,
Унион
универзитета у Београду.Почев од 2000 до
2008.године бавио се приватним послом у
производњи и трговини. 2004.године обављао је
функцију
председника
СО
Сурдулица,
а
2008.године изабран је за народног посланика у
Скупштини Републике Србије, када постаје и члан
Одбора за међунационалне односе. 2012.године
постаје државни секретар у Влади Републике
Србије, где ради и данас.
Посебан допринос развоју, афирмацији и
модернизацији града Врања Драган Стевановић,
пружио је својим залагањем и подршком у
реализацији многих капиталних пројеката града
Врања као што су: изградња атмосферске и фекалне
канализације у Слободној зони у Бунушевцу,
рехабилитација деонице државног пута Љубата –
Бесна Кобила, изградња обилазнице до Слободне
зоне, изградња новог вртића у Врању, предвиђена је
реконструкција улице Бора Станковић, као и
изградња улице Радничка, израда техничке
документације за изградњу Пословно-управљачког
центра са Тренинг центром за обуку радника и
развој радне снаге на подручју Слободне зоне
Врање, реконструкција 3. спрата са уградњом лифта
у ЈУ Центар за развој локалних услуга социјалне
заштите. Реализацијом наведених капиталних
пројеката омогућено је и остваривање стратешких
циљева града Врања, и то: отварање нових радних
места, долазак већег броја инвеститора, раст и
развој постојећих бизниса, стварање бољих услова
за образовање деце свих узраста, већа брига о
осетљивим категоријама становништва, посебно
кроз унапређење сервиса социјалне заштите,
повећање развоја туризма. Остваривањем ових
циљева допринело би се и бољим условима за
живот и рад грађана Врања, па самим тим и јачању
и развоју читавог југа Србије.
Имајући у виду, посебан допринос у
остваривању важних капиталних пројеката за град,
битних за развој и афирмацију града, Скупштина
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града Врања, додељује Драгану Стевановићу,
државном секретару у Министарству привреде,
„Плакету 31.јануар“.
II
„Специјално јавно признање 31. Јануар“, у
виду дипломе са новчаним износом од 100.000,00
динара, додељује се Зори ЖивадиновићДавидовић, за остварене изузетне резултате у
области уметничког стваралаштва, од значаја за
афирмацију града Врања.
Зора Живадиновић-Давидовић, рођена је у
Београду 1932.године. Након завршетка Друге
женске гимназије „Краљица Марија“, уписује
Академију примењених уметности, Одсек костима,
на којој је дипломирала 1956.године, код
проф.др.Павла Васића. 1969.године завршава трећи
степен студија за сценски костим. По завршетку
студија, ради као асистент и започиње сарадњу са
Војном Енциклопедијом. Радила је као редовни
професор Универзитета уметности у Београду. Као
члан две секције УЛУПУДС-А, учествовала у раду
Удружења на свим нивоима, више пута је била
председник Секције, члан одбора, Председник
Председништва. Бавила се савременим одевањем,
модом и сценским костимом, пројектовала костиме
за позоришта, учествовала на семинарима,
предавањима, илустровала своје текстове и текстове
других аутора, сарађивала са многим часописима и
листовима (Експрес политика, Политика, Практична
жена, Текстилна индустрија, МОДА,) објављивала
осврте и студије ( Мода Ампира у Војводини,
ЕСТЕТИКА СТРУЈЕ, објавила уџбеник- Фризура
кроз векове). Била је и организатор низа изложби
најстаријих чланова Секције сценографа и
костимографа, и то самосталних као што су: Костим
и пејзаж, Костим у делу Б.Станковића, Стари Дани,
Ликови из дела Б.Станковића, Изложба слика,
Чемер Старог Врања, Костимографија, Слике
костима
и
пејзажа,
С
поштовањем
и
љубављу...ДЕДИ,Бори Станковићу и др. Од
заједничких изложби учествовала у изложбама:
Млади београдски костимографи, Мајски модни
сусрет, Трећи модни сусрет, Модни детаљи,
Годишња
изложба
УЛУПУДС-а,
Бијанале
југословенске минијатурне уметности, Прашки
квадријенале и др.Добитник је многих награда и
признања- на Фестивалу југословенске моде
освојила је пет плакета и то: Плакету за
костимографско решење представе „Богојављенска
ноћ“, Награду за костим у представи „Танго“,
Награду за костим у представи „Ми нисмо анђели“,
Награду за костиме у представи „Каријера“, Велика
награда УЛУПУДС-а за Животно дело. Добитник је
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и Повеље ФПУ за изузетан допринос развоју ове
установе.
Радила је сценске костиме за многе представе
као што су – Чемер Старог Врања, Увела ружа,
Газда Младен, Божји људи, Нечиста крв, Коштана,
Бели мост,Сумњиво лице и друге. Годинама
сарађивала са Позориштем „Бора Станковић“ у
Врању, коме је 1998.године враћен професионални
статус. 1999.године била је члан жирија фестивала
„Борини позоришни дани“. Иако у пензији, Зора је
и данас активна и ради на припреми многих дела и
радова који чекају да угледају светлост дана.
Имајући у виду, све наведене остварене
резултате на пољу уметничког ствралаштва који су
од огромног значаја за афирмацију града Врања,
Скупштина
града
Врања
додељује
Зори
Живадиновић-Давидовић,
„Специјално
јавно
признање 31. Јануар“.
III
„Јавно признање 31. Јануар“, у виду
дипломе са новчаним износом од 50.000,00
динара, додељује се физичким лицима и то:
1. Драгољубу Митићу за остварене изузетне
резултате из области привреде, на плану
развоја и унапређења привреде на територији
града Врања и околине.
Драгољуб Митић, рођен је у Прибоју
Врањском 1936.године, где завршава и основну
школу. Нижу Гимназију завршио је у Владичином
Хану а вишу у Врању где матурира 1956.године.
Исте године уписује и Економски факултет који
завршава у року, 1960.године. Радни век започиње у
ДИК "Слога" у Владичином Хану, да би већ
1962.године дошао на месту финансијског
директора "Алфа-е" у оснивању. Исте године
постаје члан општинског а потом и члан среског
комитета СКС. 1963.године заснива радни однос у
компанији "Симпо" Врање као финансијски
директор.Као истакнути учесник друштвенополитичког живота, 1967.године изабран је за
секретара општинског комитета СКС-а и на тој
функцији остаје наредних пет година, да би након
тога уписао трећи степен Економског факултета у
Нишу. 1974. године изабран је за председника СО
Врање. На дужности првог грађанина највеће
општине на југу Србије поново је изабран након
истека првог мандата. Поново се бира за члана РИВа 1986.године, а 1989.године одлази на место
саветника у Институт за економска истраживања, да
би априла 1992.године, постао министар у Влади
Србије. У време обављања функција председника
СО Врање, у четири мандата, давао је изузетан
допринос у почетној фази рада привредних
капацитета многих јавних и приватних предузећа и
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то: „Предионице“, „Шумског газдинства“, „Алфе“,
„Предузећа за путеве“, Транспортног предузећа
"Јединство " , „ТИВ-у“ у Врањској Бањи, „Симпу“,
предузећу "Неметали" у Врањској Бањи, „Навипу“,
„Заваривачу“, „Фабрици хлеба и млека“, Руднику
"Благодат", „Пољопродукту“, и „Живинопродукту“.
Истовремено са активностима у Врању, био је члан
разних владиних комисија, члан комисија Сталне
конференције градова и општина Југославије, члан
разних банкарских и финансијских форума. Све то
му је омогућило упознавање укупних прилика у
Србији, које је искористио за добробит Врања и
Врањанаца, и довођење потребних стручњака .
Залагао се за упошљавање омладине, предлажући
младе за рад у омладинским организацијама, био је
покретач омладинских радних акција, и радио на
уређењу и урбанизацији града. Његове иницијативе
су биле: прва бушотина топле воде у Врањкој Бањи,
изградња новог стационара, додатни стакленици у
цвећарама Врањске Бање, и изградња новог,
модерног хотела у Врању, пресељење и уређење
градске депоније. Његова канцеларија увек је била
стечиште врањских привредника, трудио се да
пружи помоћ грађанима Врања у решавању
њихових проблема, посебно у области здравства.
Трудио се да од екстремно неразвијеног града
створи "Врањско привредно чудо" како је наш град
прозиван у време његовог руководства градом.
Имајући у виду немерљив допринос
Драгољуба Митића на плану развоја и унапређења
привредне делатности на територији града Врања,
Скупштина града Врања додељује Драгољубу
Митићу „ Јавно признање 31. Јануар“.
2.Влајку Јовићу за изузетне резултате и
допринос на плану унапређења производних
делатности на територији града Врања.
Влајко Јовић, рођен је 1929.године у Големом
селу где је завршио и основну школу. Гимназију је
завршио у Врању, а дипломирао на Техничком
факултету у Београду и постао први технолог у
овом крају. 1960.године започиње свој радни век у
ХК ПК „Јумка“. 35.година био је на руководећим
местима-техничког и генералног директора.
1986.године изабран је за менаџера године велике
Југославије, а Јумко је његовим заслугама добио
награду АВНОЈ-а, највеће државно признање тога
доба. 1990.године изабран је за народног посланика
у Скупштини Србије. У време његовог руководства
изгрђене су фабрике, отворене робне куће и бројне
продавнице у Врању. У Врањској Бањи, у погону
кудељара, успео је да од кучине и кудеље направи
лан, због чега је позван на рад и у Врањској
фабрици Јумка. У том периоду, захваљујући
његовим заслугама, саграђен је и фудбалски
стадион и олимпијски базен, и посебно се залагао за
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запошљавање младих.
Имајући у виду, изузетне резултате рада и
залагања на плану унапређења производних
делатности у ХК ПК "Јумко" Врање, као и
територији читавог Пчињског округа, Комисија за
мандатно-имунитетска и административна питања и
избор и именовање Скупштине града Врања је
одлучила да Влајку Јовићу додели "Јавно признање
-31.јануар“.
„Јавно признање 31. Јануар“, у виду дипломе, са
новчаним износом од 50.000,00 динара, додељује
се правним лицима и то:
1.„Европском
Прогресу“
за
огромну
подршку коју пружа граду Врању на плану
развоја и
јачања нашег града у
економском, привредном, и социјалном
смислу и самим тим стварању бољих услова
за живот грађана града Врања и околине.
Европски прогрес са канцеларијом у Врању, је
највећи развојни програм у Републици Србији са
циљем да подржи одрживи развој локалних
самоуправа на југоистоку и југозападу наше земље.
ЕУ Прогрес својим корисницима поред тога пружа
и финансијску, саветодавну и техничку подршку.
Залаже се за остварење јачања локалне управе,
унапређење локалне привреде, социјалну инклузију
и подизање свести о значају европских интеграција,
поштујући национално и локално власништво.
Њихов рад је усмерен на проширивање могућности
најугроженијих и маргинализованих чланова
друштва за остваривање људских права, поштујући
начела
родне
равноправности
и
доброг
управљања.Међу основним циљевима ЕУ Прогреса
су пружање подршке локалним самоуправама да
развијају знања и вештине потребне за стратешко
планирање и остварење одрживог развоја у више
сектора. Огромне заслуге ЕУ Прогреса за наш град
су велике, имајући у виду да се захваљујући
њиховој финансијској подршци од 2,8 милиона еура
привео крају завршетак и опремање Хирушког
блока, установе која је од огромног значаја за
лечење и спашавање људских живота, поготово у
подручју какво је наше обзиром да њиме гравитира
преко 200.000 становника. Сви знамо колико је
квалитетан и одржив систем здравствене заштите
битан део сваког друштва, и исто толико и стварање
услова за пружање квалитетне здравствене заштите.
ЕУ Прогрес је за остварење ових циљева пружио
такође и стручно-методолошку подршку у
реализацији пројекта важних за град, стављајући
граду на располагање своје најстручније кадрове.
Уз искрену и дубоку захвалност за сву
подршку коју пружа граду Врању, Скупштина града
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Врања додељује „ Јавно признање 31. Јануар“- ЕУ
Прогресу.
2. „Канцеларији за управљање јавним
улагањима“, за огромну подршку коју пружа
граду Врању на плану изградње, обнове и
реконструкције образовних установа на нашој
територији.
Канцеларија за управљање јавним улагањима,
тело Владе Републике Србије, основана је са циљем
пружања помоћи након елементарних и других
непогода, и управљање пројектима обнове више
хиљада предшколских, школских, здравствених, као
и установа социјалне заштите.Њихов рад се заснива
на прикупљању података о постојећим и
планираним пројектима и потребама обнове јавних
објеката, процене потреба и оправданости
предложених пројеката, утврђивање приоритета,
координацију поступака јавних набавки, извршења
уговорних обавеза и плаћања. Значајну подршку у
обнови основних школа на територији града Врања,
управо је пружила Канцеларија за управљање
јавним улагањима Владе Републике Србије, и то пре
свега основне школе „ Вук Караџић“ и основне
школе „Светозар Марковић“. Такође, су од стране
исте Канцеларије одобрена и два пројекта која ће се
реализовати у 2018. години и то - реконструкција
Основне
школе
„Радоје
Домановић“
и
реконструкција Основне школе „Бранислав Нушић“
у Ратају. Имајући у виду да је образовање један од
основних
сегмената
развоја
друштва
у
културолошком и образовном смислу, немерљив је
значај подршке коју пружа Канцеларија за
управљање јавним улагањима.
Стога, обзиром да је Канцеларија за
управљање јавним улагањима , допринела обнови
образовног система у граду Врању, Скупштина
града Врања додељује „Јавно признање 31. Јануар“„Канцеларији за управљање јавним улагањима“.
IV
Одлуку објавити у „ Службеном гласнику
града Врања“ и интернет страници града Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 25.01.2018.
године, брoj: 17-13/2018-10.
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р.
15.
На основу члана 5. ст.3. Закона о јавним
предузећима ( Службени гласник РС. бр. 15/16),
члана 7 ст.1, члана 32 ст.1. тач.8 Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник РС бр. 129/07 и
83/14 – др. закон ), члана 3. ст 1 тач. 24, члан 7 ст.1
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тач.1 и члана 7а Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС бр. 124/12 и 14/2015), члана 32 ст.
1 тач.9 Статута града Врања ( Службени гласник
града Врања бр. 3/17 и 8/17 – пречишћен
текст),Скупштина града Врања, на седници одржаној дана 25.01.2018. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ УПРАВА БАЊЕ“ ВРАЊСКА
БАЊА СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
Члан 1.
У Одлуци о усклађивњу пословања јавног предузећа“ Управа Бање“ Врањска Бања са Законом о
јавним предузећима, ( Службени гласник града
Врања бр. 27/16 и 35/16), иза члана 9. додаје се нови
члан 9а који гласи:
Даје се искључиво право Јавном предузећу „
Управа Бање“ Врањска Бања за обављање делатности одржавања јавне хигијене, објеката и зеленила
на територији градске општине Врањска Бања.
Члан 2.
Одлука Ступа на снагу даном објављивања у
Службеном гласнику града Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА.дана 25.01.2018.
године, број: 02-19/2018-10.
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р.
16.
На основу члана 5. ст.3. Закона о јавним
предузећима ( Службени гласник РС. бр. 15/16),
члана 7 ст.1, члана 32 ст.1. тач.8 Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник РС бр. 129/07 и
83/14 – др. закон ), члана 3. ст 1 тач. 24, члан 7 ст.1
тач.1 и члана 7а Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС бр. 124/12 и 14/2015), члана 32 ст.
1 тач.9 Статута града Врања ( Службени гласник
града Врања бр. 3/17 и 8/17 – пречишћен
текст),Скупштина града Врања, на седници одржаној дана 25.01.2018. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМРАД“
ВРАЊЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
Члан 1.
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У Одлуци о усклађивњу пословања јавног комуналног предузећа“Комрад“ Врање са Законом о
јавним предузећима, ( Службени гласник града
Врања бр. 27/16 и 35/16), иза члана 9. додаје се нови
члан 9а који гласи:
Даје се искључиво право Јавном комуналном
предузећу „ Комрад“ Врање за обављање делатности одржавања јавне хигијене, зеленила и зимско
одржавање тротоара, пешачких прелаза и тргова на
територији градске општине Врање.
Члан 2.
Одлука Ступа на снагу даном објављивања у
Службеном гласнику града Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА.дана 25.01.2018.
године, број:02-20/2018-10.
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р.

17.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007,
83/2014-др. закон 101/16), члана 34. и 45. Закона о
финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник
РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн.,
95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон и 96/2017 усклађени дин. изн.), члана 64. и 209. Закона о
социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр.
24/2011) и члана 2. Уредбе о наменским
трансферима у социјалној заштити ("Службени
гласник РС" бр. 18/16) и члана 32.став 1.тачка 6.
Статута града Врања („Службени гласник града
Врања“, бр.), Скупштина града на седници одржаној
дана 25.01.2018. године, донела је:
ОДЛУКУ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА У
ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се приоритетне
услуге социјалне заштите града Врања које се
финансирају из средстава наменског трансфера и
изворних прихода јединице локалне самоуправе у
2018. години.
Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана
остварује појединац и породица за 2018. годину, у
висини, под условима и на начин утврђен Законом о
социјалној заштити, Уредбом о наменским
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трансферима у социјалној заштити, Законом о
јавним набавкама и Уговором о наменским
трансферима за 2018. годину.
Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци
буџета града Врања за 2018. годину у области
пружања услуга социјалне заштите предвиђених:
- у разделу 4, глава 4.14 Центар за развој локалних
услуга социјалне заштите, програм 11 Социјална и
дечија заштита, програмска активност 0901 – 0002:
Породични и домски смештај, прихватилиште и
друге врсте смештаја, функција 010 - Болест и
инвалидност, почев од апропријације број 304 до
317, извор финансирања 01 – приходи из буџета у
укупном износу од 37.004.000,00 динара;
-у разделу 4, глава 4.14 Центар за развој локалних
услуга социјалне заштите , програм 11: Социјална и
дечија заштита, пројекат 0901 –П1: Прихватилиште,
Дневни боравак, Сигурна кућа, Лични пратиоци и
Помоћ у кући, Функција 010 – Болест и
инвалидност на апропријацијама број 318, 319 и
320, извор финансирања 07 – трансфери од осталих
нивоа власти у износу од 13.000.000,00;
-у разделу 4 глава 4.0 Градска управа, програм 11:
Социјална и дечија заштита, Програмска активност
0901 – 0003: Дневне услуге у заједници, функција
090 – Социјална помоћ некласификована на другом
месту, на апропријацији број 60, извор
финансирања 07 - Трансфери од осталих власти у
износу од 1.500.000,00 динара, Одлуком о буџету
(„Службени гласник града Врања“, број: 31/2017 ) у
укупном износу од
51.504.000,00
динара,
распоређују се и користе на начин исказан у
следећој табели:
Табела 1.
Укупан износ
по услузи из
средстава
наменског
трасфера за
2018. годину

Услуге социјалне
заштите које се
финасирају из
средстава
наменског
трансфера за
2018. годину
1) Дневни боравак 1.424.043,00
2) Помоћ у кући
1.319.749,00
3) Свратиште
4) Становање уз
подршку
5)
Персонална
асистенција
6)Лични
пратилац детета
6.550.307,00
7)Прихватилиште 4.455.901,00

Учешће ЈЛС
по услузи из
сопствених
извора прихода

9.000.000,00
500.000,00

1.000.000,00
26.504.000,00
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8)
Предах
смештај
9) СОС телефон
за
жене
са
искуством
насиља
750.000,00
Укупно 14.500.000,00

37.004.000,00

Члан 3.
Град Врање стара се о реализацији и
квалитету спровођења услуга социјалне заштите за
2018. годину у складу са начелима прописаним
Законом о социјалној заштити.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у "Службеном гласнику града Врања".
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 25.01.2018.
године, број: 40-132/2018-10.
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р.
18.
На основу чл. 66. Закона о добробити животиња („Службени гласник РС“, број: 41/09), члана
46 Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“,
број: 91/05, 30/10 и 93/12), члана 3. став 1. тачка 14
и члана 9. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“, број: 88/11 и 104/16), члана 20. став 1. тачка 26) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/07, 83/14др.закон и 101/16) и члана 14. став 1. тачка 33) Статута Града Врања („Службени гласник Града Врања“, број: 3/17-пречишћен текст, 8/17 и 27/17),
Скупштина Града Врања, на седниви одржаној
25.јануара 2018.године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ ПАСА И МАЧАКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА
Члан 1.
У Одлуци о држању домаћих животиња на
територији града Врања („Службени гласник Града
Врања“, број: 18/15-пречишћен текст и 2/17др.одлука), у члану 19, у ставу 1, речи: „Хигијеничарску службу ЈКП „Комрад““ замењују се речима:
„ Зоохигијенску службу којој Град уговором повери
обављање послова хватања и збрињавања напуштених паса, у складу са законом ( у даљем тексту:
Овлашћена Зоохигијенска служба)“, а иза тих речи
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ставља се запета (,) и додају речи; „преко Инспекције ЗОО хигијене, „.
Члан 2.
У члану 22, у ставу 1, речи: „ ЈКП „Комрад“
Врање, преко Хигијеничарске службе“ замењују се
речима; „ овлашћена Зоохигијенска служба“.
У истом члану, у ставу 3, речи: „ Хигијеничарска служба“ замењују се речима: „овлашћена
Зоохигијенска служба“.
Члан 3.
У члану 23, у ставу 2, после речи: „трошкове
чувања“ брише се реч: „и“ и ставља запета и додају
речи: „ и чиповања“.
Члан 4.
У члану 26, у ставу 4, речи: „преко Хигијеничарске службе ЈКП „Комрад““ замењују се речима: „преко овлашћене Зоохигијенске службе“
Члан 5.
У члану 27, у ставу 1, тачка 3) брише се.
Члан 6.
Иза члана 27 додаје се нови члан 27а, који
гласи:
„Члан 27а
Новчаном казном у износу од 120.000 динара
казниће се за прекршај овлашћена Зоохигијенска
служба, као правно лице, ако хватање и збрињавање
напуштених паса врши противно одредби члана 22.
Одлуке.
За прекршај из става 1.овог члана казниће се
и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном
у износу од 15.000 динара.
За прекршај из става 1.овог члана казнице се
и предузетник, новчаном азном у износу од 60.000
динара“.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 25.01.2018.
године, број:323-8/2018-10.

Петак,26.јануар.2018.године.

УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
члана 32. став 1.тач. 20) Закона о локалној
самоуправи („Сужбени гласник РС“, број 129/07.
83/14-др.закон и 101/16), члана 18.став 1. и 2.
Одлуке о грађевинском земљишту („Службени
гласник Града Врања“, број 44/16) и члана 32.став
1.тач. 7) Статута Града Врања („Службени гласник
Града Врања“, број 3/17-пречишћен текст, 8/17 и
27/17), Скупштина Града Врања, на седници
одржаној 25.01.2018.године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ОТУЂЕЊА ИЛИ ДАВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ЗАКУП
Члан 1.
Решење
о
именовању Комисије
за
спровођење поступка отуђења или давања
грађевинског земљишта у јавној својини у закуп
(„Службени гласник Града Врања“, број 24/16 и
3/17), у члану 1, у ставу 2 и 3. тач. 4.мења се и
гласи:
„ Председник
Сања
Златковић,
шеф
Кабинета
Градоначелника Врања.
Чланови:
4. Мирослав Стаменковић, ГИС аналитичар у
Служби
за
информационе
технологије
и
комуникације“.
Члан 2
Мандат новоименованог председника и
члана Комисије траје до истека мандата Комисије за
спровођење поступка отуђења или давања
грађевинског земљишта у јавној својини у закуп,
који су именовани Решењем Скупштине Града
Врања, број: 02-223/16-13 од 21.07.2016.године
(„Службени гласник Града Врања“, број 24/16).
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 25.01.2018.
године, број:02-21/2018-10.

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

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

19.
На основу члана 99.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

20.
На основу члана 50.став 3. и члана 66 став 5
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон),

Петак,26.јануар.2018.године.
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члана 50.став 3. Статута Града Врања („Службени
гласник Града Врања“, број 3/17-пречишћени текст,
8/17 и 27/17) и члана 31.став 1 и члана 32.став 1.
Пословника Скупштине Града Врања („Службени
гласник Града Врања“, број 3/17-пречишћен текст и
27/17), Скупштина Града Врања, на седници
одржаној 25.јануара 2018.године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА И ФУНКЦИЈЕ
ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ВРАЊА
Члан 1.
ГОРАНУ КОСТИЋУ,дипл.економисти из
Врања, престаје мандат и функција члана Градског
већа Града Врања за ресор привреда, економија и
предузетништво, подношењем писане оставке и
избором новог члана Градског већа.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 25.01.2018.
године, број: 02-13/18-10.
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Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 25.01.2018.
године, број: 02-14/18-10.
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р.
22.
На основу члана 45. став 1 и 2. и члана 66
став 5 Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16др.закон), ), члана 8 став 2 и члана 10 став 1 Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број 21/16),члана 64. став 1 и 2.
Статута Града Врања („Службени гласник Града
Врања“, број 3/17-пречишћени текст, 8/17 и 27/17) и
члана 27.став 2. и члана 28.став 3. Пословника
Скупштине Града Врања („Службени гласник Града
Врања“, број 3/17-пречишћен текст и 27/17),
Скупштина Града Врања, на седници одржаној
25.јануара 2018.године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ВРАЊА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р.
21.
На основу члана 50.став 3. и члана 66 став 5
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон),
члана 50.став 3. Статута Града Врања („Службени
гласник Града Врања“, број 3/17-пречишћени текст,
8/17 и 27/17) и члана 31.став 1 и члана 32.став 1.
Пословника Скупштине Града Врања („Службени
гласник Града Врања“, број 3/17-пречишћен текст и
27/17), Скупштина Града Врања, на седници
одржаној 25.јануаа 2018.године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА И ФУНКЦИЈЕ
ЧЛАНАГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ВРАЊА
Члан 1.
ДЕЈАНУ БАЈРАМОВИЋУ, економском
техничару из Врања, престаје мандат и функција
члана Градског већа Града Врања за ресор
националне мањине, етничке заједнице и невладине
организације, подношењем писане оставке и
избором новог члана Градског већа.

Члан 1.
НЕБОЈША ЗУПАНЧИЋ, дипл.економистапредузетник из Врања, бира се за члана Градског
већа Града Врања, за ресор привреда, економија и
предузетништво.
Члан 2.
Мандат новоизабраног члана Градског већа
траје до истека мандата члана Градског већа коме је
престао мандат.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 25.01.2018.
године, број: 02-15/18-10.
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р.
23.
На основу члана 45. став 1 и 2. и члана 66
став 5 Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-
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др.закон), члана 8 став 2 и члана 10 став 1 Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број 21/16), члана 64. став 1 и 2.
Статута Града Врања („Службени гласник Града
Врања“, број 3/17-пречишћени текст, 8/17 и 27/17) и
члана 27.став 2. и члана 28.став 3. Пословника
Скупштине Града Врања („Службени гласник Града
Врања“, број 3/17-пречишћен текст и 27/17),
Скупштина Града Врања, на седници одржаној
25.јануара 2018.године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ВРАЊА
Члан 1.
ДЕЈАН ИВАНОВИЋ, професор физичке
културе из Врања, бира се за члана Градског већа
Града Врања, за ресор националне мањине, етничке
заједнице и невладине организације.
Члан 2.
Мандат новоизабраног члана Градског већа
траје до истека мандата члана Градског већа коме је
престао мандат.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 25.01.2018.
године,број: 02-16/18-10.
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р.

Петак,26.јануар.2018.године.

II
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном гласнику града Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 25.01.2018.
године, број:02-6/2018-10.
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р.
25.
На основу чл. 18 ст.1 Закона о јавним
службама
(
Службени
гласник
РС,
бр.
42/91,71/94,79/05 – др.закон, 83/05 – исп.закона и
83/14 – др закон ), чл. 32 ст.1 тач.9 Закона о
локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр.
129/07 и 83/14 – др.закон), чл.7 ст.2 и чл.8 ст.1
Одлуке о оснивању Јавне установе за спорт и
рекрацију „ Спортска хала“ Врање ( Службени
гласник града Врања бр. 26/09 – пречишћен текст и
чл. 32 ст.1 тач.12 Статута града Врања ( Службени
гласник града Врања бр. 3/17 – пречишћен текст,
8/17 и 27/17), Скупштина града Врања, на седници
одржаној дана 25.01.2018. Године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И
РЕКРЕАЦИЈУ „СПОРТСКА ХАЛА“ ВРАЊЕ
I
РАЗРЕШАВА СЕ Боривоје Јањић, дипл.
инг. организационих наука из Врања, функције
директора Јавне установе за спорт и рекреацију „
Спортска хала Врање“, подношењем писане оставке.
II
Решење је коначно

24.
На основу члана 7. Одлуке о заштитнику
грађана града Врања ( Службени гласник града
Врања бр. 18/15), на предлог Заштитника грађана
града Врања, Скупштина града Врања на седници
оджаној дана 25.01.2018. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ЗАШТИТНИКА
ГРАЂАНА ГРАДА ВРАЊА
I
БИРА СЕ Миодраг Цветковић, дипл.правник
из Врања за заменика Заштитника грађана града
Врања за област права детета на мандатни период
од 5 ( пет) година.

III
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном гласнику града Врања.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у одредбама чл. 18 ст.1 Закона о јавним
службама
(
Службени
гласник
РС,
бр.
42/91,71/94,79/05 – др.закон, 83/05 – исп.закона и
83/14 – др закон ), чл. 32 ст.1 тач.9 Закона о
локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр.
129/07 и 83/14 – др.закон), чл.7 ст.2 и чл.8 ст.1
Одлуке о оснивању Јавне установе за спорт и
рекрацију „ Спортска хала“ Врање ( Службени
гласник града Врања бр. 26/09 – пречишћен текст и
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чл. 32 ст.1 тач.12 Статута града Врања ( Службени
гласник града Врања бр. 3/17 – пречишћен текст,
8/17 и 27/17).
Одредбама чл. 18 ст.1 Закона о јавним
службама, чл. 32. Ст. 1 тач. 9 Закона о локалној
самоуправи и чл. 32 ст.1 тач.12 Статута града
Врања, прописано је директора јавне установе,
односно Јавне установе за спорт и рекреацију „
Спортска хала“ Врање, именује и разрешава
оснивач, односно Скупштина града Врања.
Обзиром да је Боривоје Јањић , дана 10.01.2018.
године, поднео оставку на месту директора Јавне
установе за спорт и рекреацију „ Спортска хала“
Врање, Комисија за мандатно-имунитетска и
административна питања и избор и именовања
Скупштине града Врања, утврдила је предлог акта
да се именовани разреши функције директора Јавне
установе за спорт и рекреацију „ Спортска хала“
Врање, пре истека времена на које је именован, а на
основу поднете писане оставке.
У складу са напред наведеним, на предлог
Комисија
за
мандатно-имунитетска
и
административна питања и избор и именовања,
Скупштина града Врања одлучила је као у изреци
овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог Решења, може се поднети тужба Вишем суду у
Врању у року од 30 дана од дана пријема Решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 25.01.2018.
године, број: 02-7/2018-10.
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић,спец.двм, с.р.
26.
На основу чл. 18 ст.1 Закона о јавним
службама
(
Службени
гласник
РС,
бр.
42/91,71/94,79/05 – др.закон, 83/05 – исп.закона и
83/14 – др закон ), чл. 32 ст.1 тач.9 Закона о
локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр.
129/07 и 83/14 – др.закон), чл.7 ст.2 и чл.8 ст.1
Одлуке о оснивању Јавне установе за спорт и
рекрацију „ Спортска хала“ Врање ( Службени
гласник града Врања бр. 26/09 – пречишћен текст и
чл. 32 ст.1 тач.12 Статута града Врања ( Службени
гласник града Врања бр. 3/17 – пречишћен текст,
8/17 и 27/17), Скупштина града Врања, на седници
одржаној дана 25.01.2018. Године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И
РЕКРЕАЦИЈУ „СПОРТСКА ХАЛА“ ВРАЊЕ
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I
ИМЕНУЈЕ СЕ Бобан Младеновић, дипл.
економиста из Врања, на функцију директора Јавне
установе за спорт и рекреацију „ Спортска хала
Врање“ на период од 4 (четири) године.
II
Решење је коначно
III
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном гласнику града Врања.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у одредбама чл. 18 ст.1 Закона о јавним
службама
(
Службени
гласник
РС,
бр.
42/91,71/94,79/05 – др.закон, 83/05 – исп.закона и
83/14 – др закон ), чл. 32 ст.1 тач.9 Закона о
локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр.
129/07 и 83/14 – др.закон), чл.7 ст.2 и чл.8 ст.1
Одлуке о оснивању Јавне установе за спорт и
рекрацију „ Спортска хала“ Врање ( Службени
гласник града Врања бр. 26/09 – пречишћен текст и
чл. 32 ст.1 тач.12 Статута града Врања ( Службени
гласник града Врања бр. 3/17 – пречишћен текст,
8/17 и 27/17).
Одредбама чл. 18 ст.1 Закона о јавним
службама, чл. 32. Ст. 1 тач. 9 Закона о локалној
самоуправи и чл. 32 ст.1 тач.12 Статута града
Врања, прописано је директора јавне установе,
односно Јавне установе за спорт и рекреацију „
Спортска хала“ Врање, именује оснивач, односно
Скупштина града Врања, на период од четири
године. Према важећој регулативи, за директора ове
Јавне установе може бити именовано лице које
поред законом прописаних услова, испуњава и
следеће услове: да има стечено високо образовање
из научне области друштвено – хуманистичких
наука на студијама другог степена ( дипл.академске
студије-мастер, (специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијма у трајању од најмање четири
године, да има најмање три године радног искуства
на истим или сличним руководећим пословима, да
је у раду показао успешне резултате.
Сагласно прописаној регулативи, Комисија за
мандатно-имунитетска и административна питања и
избор и именовања Скупштина града Врања је
сходно овлашћењима из чл. 51 ст.1 тач. 2
Пословника Скупштине града Врања, утврдила
предлог да се за директора Јавне установе за спорт и
рекреацију „ Спортска хала“ Врање, именује Бобан
Младеновић, дипл.економиста из Врања
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У складу са напред наведеним, на предлог
Комисија
за
мандатно-имунитетска
и
административна питања и избор и именовања,
Скупштина града Врања одлучила је као у изреци
овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог Решења, може се поднети тужба Вишем суду у
Врању у року од 30 дана од дана пријема Решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 25.01.2018.
године,брoj: 02-8/2018-10.
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
27.
На основу чл. 18 ст.1 Закона о јавним
службама
(
Службени
гласник
РС,
бр.
42/91,71/94,79/05 – др.закон, 83/05 – исп.закона и
83/14 – др закон ) чл. 32 ст.1 тач.9 Закона о локалној
самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07 и
83/14 – др.закон), чл. 7 Одлуке о оснивању Јавне
установе – Туристичка оргнизација града Врања (
Службени гласник града Врања бр. 26/09 –
пречишћен текст и 35/16) и чл. 32 ст.1 тач.12
Статута града Врања ( Службени гласник града
Врања бр. 3/17 – пречишћен текст, 8/17 и 27/17),
Скупштина града Врања, на седници одржаној дана
25.01.2018. Године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРАЊА“

I
РАЗРЕШАВА СЕ Саша Иванов, дипл. инг
електронике из с. Златокоп, функције директора
Јавне установе „ Туристичка организација града
Врања, пре истека времена на које је именован,
подношењем оставке.
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локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр.
129/07 и 83/14 – др.закон), чл. 7 Одлуке о оснивању
Јавне установе – Туристичка оргнизација града
Врања ( Службени гласник града Врања бр. 26/09 –
пречишћен текст и 35/16) и чл. 32 ст.1 тач.12
Статута града Врања ( Службени гласник града
Врања бр. 3/17 – пречишћен текст, 8/17 и 27/17).
Одредбама чл. 18 ст.1 Закона о јавним
службама, чл. 32. Ст. 1 тач. 9 Закона о локалној
самоуправи, чл. 6 и чл.7 Одлуке о оснивању јавне
установе „ Туристичка организација града Врања“
чл. 32 ст.1 тач.12 Статута града Врања, прописано је
директора јавне установе, односно Јавне установе
„Тиристичка организација града Врања“, именује и
разрешава оснивач, односно Скупштина града
Врања у складу са Законом и Статутом ове
установе.
Сагласно прописаној регулативи, а обзиром да
је Саша Иванов, дипл. инг. електронике из с.
Златокоп дана 23.01.2018.године, поднео оставку на
функцију директора Јавне установе „ Туристичка
организација града Врања, Комисија за мандатноимунитетска и административна питања и избор и
именовања Скупштина града Врања је сходно
овлашћењима из чл. 51 ст.1 тач. 2 Пословника
Скупштине града Врања, утврдила је предлог да се
именовани разреши функције директора Јавне
установе“ Туристичка организација града Врања,
пре истека времена на које је именован
подношењем писане оставке.
У складу са напред наведеним, на предлог
Комисија
за
мандатно-имунитетска
и
административна питања и избор и именовања,
Скупштина града Врања одлучила је као у изреци
овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог Решења, може се поднети тужба Вишем суду у
Врању у року од 30 дана од дана пријема Решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана25.01.2018.
године, брoj:02-9/2018-10.
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р.

II
Решење је коначно
28.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном гласнику града Врања.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у одредбама чл. 18 ст.1 Закона о јавним
службама
(
Службени
гласник
РС,
бр.
42/91,71/94,79/05 – др.закон, 83/05 – исп.закона и
83/14 – др закон ), чл. 32 ст.1 тач.9 Закона о

На основу чл. 18 ст.1 Закона о јавним
службама
(
Службени
гласник
РС,
бр.
42/91,71/94,79/05 – др.закон, 83/05 – исп.закона и
83/14 – др закон ), чл. 39. ст.4 Закона о туризму (
Службени гласник РС, бр.36/09,88/10,99/11 – др.
закон, 93/12 и 84/15), чл. 32 ст.1 тач.9 Закона о
локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр.
129/07 и 83/14 – др.закон), чл. 6 и чл. 7 Одлуке о
оснивању Јавне установе – Туристичка оргнизација
града Врања ( Службени гласник града Врања бр.
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26/09 – пречишћен текст и 35/16) и чл. 32 ст.1 тач.12
Статута града Врања ( Службени гласник града
Врања бр. 3/17 – пречишћен текст, 8/17 и 27/17),
Скупштина града Врања, на седници одржаној дана
25.01.2018. Године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРАЊА“
I
ИМЕНУЈЕ
СЕ
Весна
Петровић,
дипл.економиста из Врања, на функцију директора
Јавне установе „ Туристичка организација града
Врања на период од 4 ( четири) године.
II
Решење је коначно
III
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном гласнику града Врања.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у одредбама чл. 18 ст.1 Закона о јавним
службама
(
Службени
гласник
РС,
бр.
42/91,71/94,79/05 – др.закон, 83/05 – исп.закона и
83/14 – др закон ), чл. 39. ст.4 Закона о туризму (
Службени гласник РС, бр.36/09,88/10,99/11 – др.
закон, 93/12 и 84/15), чл. 32 ст.1 тач.9 Закона о
локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр.
129/07 и 83/14 – др.закон), чл. 6 и чл. 7 Одлуке о
оснивању Јавне установе – Туристичка оргнизација
града Врања ( Службени гласник града Врања бр.
26/09 – пречишћен текст и 35/16) и чл. 32 ст.1 тач.12
Статута града Врања ( Службени гласник града
Врања бр. 3/17 – пречишћен текст, 8/17 и 27/17
Одредбама чл. 18 ст.1 Закона о јавним
службама, чл. 32. Ст. 1 тач. 9 Закона о локалној
самоуправи, чл. 6 и чл.7 Одлуке о оснивању јавне
установе „ Туристичка организација града Врања“
чл. 32 ст.1 тач.12 Статута града Врања, прописано је
директора јавне установе, односно Јавне установе
„Туристичка организација града Врања“, именује
оснивач, односно Скупштина града Врања, на
период од четири године у складу са Законом и
Статутом ове установе.
Одредбом чл. 39. ст.4 Закона о туризму,
прописано је да за директора Тиристичке
организације јеинице локалне самоуправе може
бити именовано лице које поред законом
прописаних услова, испуњава и следеће услове
посебне услове: да има стечено високо образовање
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на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, радно искуство
од четири године, од чега најмање две године на
руководечим пословима, активно знање страног
језика који је обухваћен наставним планом и
програмом Министарства надлежним за послове
просвете, друге услове утврђене Статутом
Туристичке организације.
Статутом Туристичке организације града Врања,
поред услова утврђених Законом и Оснивачким
актом, прописује се да се за директора може
именовати лице које има стечено високо образовање
из научне области права, економије или
електротехнике на основним академским студијама
,специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године.
Сагласно прописаној регулативи, Комисија за
мандатно-имунитетска и административна питања и
избор и именовања Скупштина града Врања је
сходно овлашћењима из чл. 51 ст.1 тач. 2
Пословника Скупштине града Врања, утврдила
предлог да се за директора Јавне установе „
Туристичка организација града Врања“, именује
Весна Петровић, дипл.економиста из Врања
У складу са напред наведеним, на предлог
Комисија
за
мандатно-имунитетска
и
административна питања и избор и именовања,
Скупштина града Врања одлучила је као у изреци
овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог Решења, може се поднети тужба Вишем суду у
Врању у року од 30 дана од дана пријема Решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана25.01.2018.
године, број:02-10/2018-10.
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р.
29.
На основу чл. 126 ст.1 тач.1 и чл. 133 ст.4
Закона о социјалној заштити ( Службени гласник
РС, бр. 24/11 ), чл. 32 ст.1 тач.9 Закона о локалној
самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07 и
83/14 – др.закон), чл.9 Одлуке о оснивању Јавне
установе “Центар за развој локалних услуга
социјалне заштите“ у Врању ( Службени гласник
града Врања бр. 23/11), чл.25 Статута Јавне
установе “Центар за развој локалних услуга
социјалне заштите“ у Врању и чл. 32 ст.1 тач.12
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Статута града Врања ( Службени гласник града
Врања бр. 3/17 – пречишћен текст, 8/17 и 27/17),
Скупштина града Врања, на седници одржаној дана
25.01.2018. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ
ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ У ВРАЊУ
I
РАЗРЕШАВА
СЕ
Дејана
Богдановић,
дипл.психолог из Врања, са функције директора
Јавне установе Центар за развој локалних услуга
социјалне заштите у Врању подношењем писане
оставке.
II
Решење је коначно
III
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном гласнику града Врања.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у одредбама из чл. 126 и чл. 133 Закона о
социјалној заштити ( Службени гласник РС, бр.
24/11 ), чл. 32 ст.1 тач.9 Закона о локалној
самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07 и
83/14 – др.закон), чл.9 Одлуке о оснивању Јавне
установе “Центар за развој локалних услуга
социјалне заштите“ у Врању ( Службени гласник
града Врања бр. 23/11), чл.25 Статута Јавне
установе “Центар за развој локалних услуга
социјалне заштите“ у Врању и чл. 32 ст.1 тач.12
Статута града Врања ( Службени гласник града
Врања бр. 3/17 – пречишћен текст, 8/17 и 27/17).
Чланом 126 ст.1 а у вези чл. 133 ст.4 Закона о
социјалној заштити и чл. 25 ст.1 тач. 1 Статута
Центра, предвиђено је да ће оснивач Центра,
разрешити директора Центра на лични захтев.
Обзиром да је Дејана Богдановић, дипл.психолог
из Врања, дана 23.01 .2018. године, поднела оставку
на месту директора Јавне установе Центар за развој
локалних услуга социјалне заштите у Врању,
Комисија
за
мандатно-имунитетска
и
административна питања и избор и именовања
Скупштине града Врања, утврдила је предлог акта
да се именована разреши функције директора Јавне
установе
Центар за развој локалних услуга
социјалне заштите у Врању пре истека времена на

Петак,26.јануар.2018.године.

које је именована, а на основу поднете писане
оставке.
У складу са напред наведеним, Комисија за
мандатно-имунитетска и административна питања и
избор и именовања Скупштине града Врања
одлучила је као у изреци овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог Решења, може се поднети тужба Вишем суду у
Врању у року од 30 дана од дана пријема Решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 25.01. 2018.
године,број:02-11/2018-10.
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р.
30.
На основу чл. 133 Закона о социјалној
заштити ( Службени гласник РС, бр. 24/11 ), чл. 32
ст.1 тач.9 Закона о локалној самоуправи ( Службени
гласник РС, бр. 129/07 и 83/14 – др.закон), чл.9
Одлуке о оснивању Јавне установе “Центар за
развој локалних услуга социјалне заштите“ у Врању
( Службени гласник града Врања бр. 23/11), чл.22
Статута Јавне установе “Центар за развој локалних
услуга социјалне заштите“ у Врању и чл. 32 ст.1
тач.12 Статута града Врања ( Службени гласник
града Врања бр. 3/17 – пречишћен текст, 8/17 и
27/17), Скупштина града Врања, на седници
одржаној дана 25.01.2018. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА
РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ У ВРАЊУ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Ивана Тасић, допломирани
правник из Врања, на функцију вршиоца дужности
директора Јавне установе Центар за развој локалних
услуга социјалне заштите у Врању на париод од
годину дана.
II
Решење је коначно
III
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном гласнику града Врања.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у одредбама из чл. 133 Закона о
социјалној заштити ( Службени гласник РС, бр.
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24/11 ), чл. 32 ст.1 тач.9 Закона о локалној
самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07 и
83/14 – др.закон), чл.9 Одлуке о оснивању Јавне
установе “Центар за развој локалних услуга
социјалне заштите“ у Врању ( Службени гласник
града Врања бр. 23/11), чл.22 Статута Јавне
установе “Центар за развој локалних услуга
социјалне заштите“ у Врању и чл. 32 ст.1 тач.12
Статута града Врања ( Службени гласник града
Врања бр. 3/17 – пречишћен текст, 8/17 и 27/17).
Чланом 133 ст.1 Закона о социјалној заштити и
чл. 9 ст.1 Одлуке о оснивању јавне установе „
Центар за развој локалних услуга социјалне заштите
у Врњу предвиђа се да директора, односно в.д
директора Центра чији је оснивач јединица локалне
самоуправе именује оснивач.
Чл. 9 Одлуке о оснивању
јавне установе „
Центар за развој локалних услуга социјалне заштите
у Врању
регулише да Скупштина може до
именовања директора Центра, именовати в.д
директора у складу са Законом и Статутом.
Чл. 22 Статута Центра предвиђа се да ако
директор Центра не буде именован у Законом
предвиђеном року, оснивач именује в.д. директора
Центра најдуже на годину дана, који има сва права,
дужности и одговорности директора Центра, а
акоји мора испуњавати услове за директора
предвиђене Законом, оснивачким актом и Статутом
Центра.
Сагласно прописаној регулативи, Комисија за
мандатно-имунитетска и административна питања и
избор и именовања Скупштина града Врања је
сходно овлашћењима из чл. 51 ст.1 тач. 2
Пословника Скупштине града Врања, проверила је
испуњеност услова за именовање на место в.д
директора Центра за развој локалних услуга
социјалне заштите у Врању, предвиђених Законом,
оснивачким актом и Статутом Центра и у складу са
тим утврдила предлог да се за в.д директора Јавне
установе Центар за развој локалних услуга
социјалне заштите у Врању именује Ивана Тасић,
дипл.правник из Врања
У складу са напред наведеним, на предлог
Комисија
за
мандатно-имунитетска
и
административна питања и избор и именовања,
Скупштина града Врања одлучила је као у изреци
овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог Решења, може се поднети тужба Вишем суду у
Врању у року од 30 дана од дана пријема Решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 25.01.2018.
године,број: 02-12/2018-10.
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р.
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Градско веће Града Врања, седница одржана
дана 23.01.2018. године
31.
На основу члана 95. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и jeдиницама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016),
Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање
радних
места
у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 95/2016), члана 61 и
63 . Пословника Градског већа града Врања
(Службени гласник града Врања бр.20/16) Градско
веће Града Врања, на седници одржаној дана
23.01.2018. године, донело је :
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗБОР ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ВРАЊА

I
Образује се Конкурсна комисија за избор
заменика начелника Градске управе града Врања (у
даљем тексту:Конкурсна комисија), у саставу:
1.Маја Јовић, дипломирани правник,
2.Љиљана
Стојановић,
дипломирани
правник и
3.Хелена Стајић, дипломирани правник.
Чланови Комисије бирају већином гласова
председника Конкурсне комисије.
II
Kонкурсна комисија одлуке доноси већином
гласова, при чему глас председника конкурсне
комисије има исту снагу као и члана конкурсне
комисије.
Kонкурсна комисија води записник о свом
раду, који потписује председник Конкурсне
комисије.
Чланови Конкурсне комисије дужни су да
чувају податке до којих су дошли током спровођења
поступка.
III
Конкурсна комисија спроводи изборни
поступак за избор заменика начелника Градске
управе града Врања.
Задатак Комисије је да:
-утврди мерила и критеријуме за избор
заменика начелника Градске управе града Врања;
-утврди које ће се стручне оспособљености,
знања и вештине проверавати у изборном поступку
и начин њихове провере;

38-Страна-Број -2-

„СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“

-по истеку рока за подношење пријава на
јавни конкурс, прегледа све приспеле пријаве и
поднете доказе и састави списак кандидата међу
којима се спроводи изборни поступак, који
потписују сви чланови комисије;
-да спроведе изборни поступак само међу
оним кандидатима који испуњавају оглашене услове
за избор заменика начелника Градске управе града
Врања;
-по окончаном изборном поступку састави
листу од највише три кандидата који су са најбољим
резултатом испунили мерила прописана за избор и
исту достави Градском већу Града Врања са
записником о предузетим радњама у току изборног
поступка који садржи све податке о резултатима
које су кандидати постигли у изборном поступку ;
-уколико Конкурсна комисија утврди да
ниједан кандидат није испунио мерила прописана за
избор, Градском већу Града Врања не може бити
предложен кандидат за постављење заменика
начелника Градске управе града Врања;
IV
Стручне и административно техничке
послове за потребе Конкурсне комисије обављаће
Одељење за људске ресурсе.
V
Решење ступа на снагу даном доношења.
VI
Решење објавити у „Службеном листу Града
Врања“
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:23.01.2018.
године, број: 06-12/1/2018-04.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЊСКА БАЊА
32.
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
мандатно-имунитетска питања, Скупштина ГО
Врањска Бања на седници одржаној дана 24.01.
2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА У 2018.
ГОДИНИ ЗА ДАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Петак,26.јануар.2018.године.

,26.ЈАНУАР-ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ВРАЊСКЕ
БАЊЕ 1878.ГОДИНЕ
Члан 1.
Специјално јавно признање “26. јануар“ у
виду дипломе, додељује се
Ђорђу
Станковићу,
ђаку
генерације
школске 2016/2017. године,
ОШ
„Предраг
Девеџић“ из Врањске Бање.
Ђорђе Станковић, одличан је ученик,
примерног
владања
током
осмогодишњег
школовања.
Добитник је Вукове дипломе и посебних
диплома из биологије и физичког васпитања.
Учествовао
је
на
многобројним
такмичењима:
• II место на општинском такмичењу из
биологије ( 5. разред);
• пласман за окружно такмичење из
биологије ( 7. разред);
• III место окружно такмичење из
биологије ( 7. разред);
• пласман за окружно такмичење из
математике ( 4. разред) и
• III место општинско такмичење у
стрељаштву ( 8. разред).
Према друговима
коректан, искрен,
отворен, дружељубив и спреман да помогне
Другима.
Имао је правилан и коректан однос према
наставницима и другим запосленим у школи, као
и према родитељима других ученика.
Члан 2.
Јавно признање „26. јануар“ у виду дипломе
додељује се
Петру Стојановићу, из Врањске Бање.
Петар Стојановић, рођен је 08.12.1943.
године у Врањској Бањи. Један је од првих
приватних предузетника на југу Србије. Већ
37.
године успешно се бави угоститељством.
Потиче из старе бањске породице такозване
„палијаџе“, која се такође бавила угоститељством.
Предак Петра Стојановића његов деда
Петар, био је такозвани надзорник Бање – сада
специјалне болнице за рехабилитацију, у чијем је
оснивању учествовао.
Ожењен је има две удате ћерке и троје
унучади.
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Члан 3.
Јавно признање“ 26. јануар“ у виду дипломе
додељује се
Милану Николићу, рођеном 07.02.1984.
године.
Милан Николић ради на радном месту
руковаоц бушаћих кола. Од 2009. године ради у
руднику, где је од самог почетка учио тајне
рударског заната од старијих колега. Својим
занатом напредовао је од помоћника рудара до
рудара и рудара палиоца. Куповином бушаћих
кола, Бомер 104, показао је изузетно интересовање
за рад, те је, иако млад, постао први
квалификовани руковаоц, бушаћим колима у
руднику. Исти ентузијазам и жељу за
напредовањем показује и данас, иако ради један
од најтежих послова на свету.
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Србољуб Николић, рођен је 01.09.1947.
године. Бави се приватним предузетништвом од
1990. године. Трговинска радња Србољуба
Николића добро је позната свим бањчанима. Увек
на услузи својим суграђанима, и празницима и
онда када нико не ради.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 6.
Одлуку објавити у“ Службеном гласнику
града Врања“
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА
БАЊА, дана 24.01.2018. године, број: 02-03 /201801.
ПРЕДСЕДНИК,
Светлана Цветковић,с.р.

Члан 4.
Јавно признање“ 26. јануар“ у виду дипломе
додељује се
Србољубу Николићу, из Врањске Бање.
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