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В Р А Њ Е     
18. 

 На основу члана 16, члана 17 и члана 21 

Одлуке о јавним признањима града Врања 

(„Службени гласник града Врања“  број 23/11 – 

пречишћен текст, 25/14, и 18/18 ),Скупштина града 

Врања, на предлог Комисије за мандатно-

имунитетска и административна питања и избор и 

именовања Скупштине града Врања, на седници 

одржаној дана 25.01. 2019 године, донела је: 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ „ ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА 31. 

ЈАНУАР“ ЗА ДАН ГРАДА – 31. ЈАНУАР 

ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ВРАЊА 1878.ГОДИНЕ 

 

 

I 

        Специјално јавно признање  „31. Јануар“, у 

виду дипломе са новчаним износом од 100.000,00 

динара, додељује се постхумно др. Владимиру 

Стаменковићу, специјалисти урологије из 

Врања, за остварене  изузетне резултате у 

области здравствене заштите грађана Врања и 

околине. 

    Др. Владимир Стаменковић, специјалиста 

урологије из Врања, рођен је 26.04.1956. године. 

Завршио је медицински факултет а потом и 

специјализацију из области урологије у Београду. 

Читав радни век провео је у радном односу у 

Здравственом центру Врање као лекар уролог, где је 

дуги низ година био Начелник службе за урологију 

а у периоду од 2013 – 2016. године био је и 

Генерални директор „Здравственог центра“ у Врању 

и у том периоду дао велики допринос изградњи 

новог Хирушког блока. 

      У свом богатом радном веку, као специјалиста 

уролог имао је око 17.000 операција и асистенција 

приликом операција. Учествовао је на многим 

конгресима из области урологије у земљи и 

иностранству а потом стечено знање и искуства 

несебично преносио својим колегама. Био је пре 

свега добар човек, лекар, поштован и цењен од 

својих колега и пецијената. 

         Умро је 05.01.2019. године прерано 

завршивши свој животни и радни век. 

          Имајући у виду изузетне  резултате 

остварене на пољу здравствене заштите грађана 

града Врања и околине, Скупштина града Врања 

додељује постхумно  „ Специјално јавно 

признање 31. Јануар – дан града,  др. Владимиру 

Стаменковићу специјалисти урологије из Врања. 

 

II 

           Јавно признање „31. Јануар“, у виду 

дипломе са новчаним износом од 50.000,00 

динара, додељује се: 

1.  Дејану Антићу, Доктору историјских наука 

из Врања за остварене изузетне резултате из 

области друштвених делатности, односно за 

издата, остварена и призната дела из научне 

области. 

           Др. Дејан Антић, рођен је 1987. године у 

Врању где је завршио основну и средњу школу а 

потом је уписао и Филозофски факултет у Нишу, 

где је дипломирао у року са просечном оценом 9.21 

као други по успеху у својој класи. У октобру 2010. 
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Излази по потреби. 

Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. 

Цена овог броја 150,00 динара 
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године, уписао је мастер студије историје 

Филозофског факултета у Нишу које завршава у 

року са оценом 10.00.Октобра 2012. године уписао 

је докторске академске студије на истом факултету, 

а докторску дисертацију под насловом „Политичке 

прилике и српски народ у Вардарској Македонији“ 

(1903-1912), одбранио је 2017. године са оценом 

10.00 и данас је један од најмлађих доктора наука у 

Србији из своје области. 

          У периоду од 2010-2011. године обављао је 

функцију студента продекана Филозофског 

факултета у Нишу као и функцију студента 

проректора Универзитета у Нишу.  

          У периоду 2012-2013. године, радио је као 

сарадник у настави на департману за историју 

Филозофског факултета у Нишу, од 2013-2017. 

године радио је као асистент на истом факултету. 

            2017. године, биран је у звање доцента На 

Филозофском факултету у Нишу  где и данас ради 

на предметима Историја Југославије, Методика 

наставе Историје и Увод у историјске студије са 

методологијом а такође је ангажован у наставном 

процесу на Педагошком факултету у Врању на 

предмету Основи друштвених наука. 

          Председник је Управног одбора Народног 

музеја у Лесковцу и члан Савета Високе школе 

примењених струковних студија Врање. 

           У својој не тако дугој каријери, аутор је више 

од 30 научних радова савремене историје 

публикованих у домаћим и међународним научним 

часописима и зборницима.  

Рецезент је бројних монографских публикација, 

великог броја часописа и изложби.  

          Од награда, добитник је „ Карађорђеве 

повење“ коју додељује Краљевски књижевни клуб и 

Друштво Српских књижевника.  

Добитник је свечаног признања Субнора града 

Врања за изузетно залагање и допринос у 

остваривању програмских активности поводом 

обележавање 70. година победе над фашизмом у 

другом светском рату, као и других бројних награда 

и признања у земљи. 

        Организовао је четири велика међународна 

научна симпозијума, као и неколико научних 

трибина, промоција књига и изложби.    

         Имајући у виду огроман допринос на плану 

развоја научног и уметничког стваралаштва из 

области друштвених делатности не само у Врању 

већ и целе Србије, Скупштина града Врања 

додељује  „ Јавно признање“ 31. Јануар, Доктору 

историјских наука из Врања, Дејану Антићу. 

 

III 

1. Државном секретару у Министраству 

државне управе и локалне самоуправе Бојану 

Стевићу за допринос развоју града, односно 

унапређивању и развоју локалне самоуправе. 

        Бојан Стевић, рођен је 21.априла 1979. године у 

Лазаревцу. Дипломирао је на факултету за пословно 

- индустријски менаџмент на одсеку пословног 

менаџмента на Универзитету „ Унион“ 

        Од  2001. године, запослен је у 

Електропривреди Србије где је радио до 2012. 

године након чега је изабран за Заменика 

председника Градске општине Лазаревац и ову 

дужност је обавављао до 2016. године. У два 

наврата 2012 и 2016. године, биран је за одборника 

у Скупштини градске општине Лазаревац. 

         За државног секретара у Министарству 

државне управе и локалне самоуправе постављен је 

први пут децембра 2016. године. 

         Члан је пројектно менаџерског тима за 

реализацију пројекта оспособљавања аеродрома „ 

Морава“ за обављање ваздушног саобраћаја а 

такође је члан и радне групе за пружање подршке 

вођењу унутрашњег дијалога  о Косову и Метохији. 

        Добитник је Видовданске награде 2014. године, 

највишег признања Градске општине Лазаревац, као 

командант Штаба за ванредне ситуације за време 

поплава у Лазаревцу. 

       Државни секретар у Министарству државне 

управе и локалне самоуправе,  Бојан Стевић 

помогао је својим утицајем граду Врању у 

многобројнм пројектима који су имали за циљ 

реформу јавне управе и успостављање европских 

стандарда у складу са начелима Европског 

административног простора и остваривању  

стратешких циљева: 

- Модернизацију и унапређење рада и 

професионализацију Локалне управе 

- Свеобухватну примену принципа доброг 

управљања 

- Одрживу децентрализацију јавне управе. 

           Од многобројних пројеката преко којих је 

граду помогло Министарство државне управе и 

локалне самоуправе и Државни секретар у овом 

Министраству Бојан Стевић, свакако треба истаћи 

пројекат „ Реформа  пореза на имовину а у циљу 

рапидног увећања буџетских прихода града Врања, 

ажурирање локалне пореске базе и формирање 

релевантног локалног пореског система. 

     Имајући у виду значајан допринос 

унапређењу рада локалне пореске 

администрације кроз реформу пореза на 

имовину, Скупштина града Врања, додељује 

Јавно признање „31.јануар“, Бојану Стевићу, 

Државном секретару у Министарству државне 

управе и локалне самоуправе. 
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IV 

          „Јавно признање“ 31. Јануар“, у виду 

дипломе, додељује се: 

           Јавном предузећу „ Путеви Србије“ за  

допринос развоју града Врања и градске 

општине Врањска Бања и реализацији 

инфраструктурних пројеката на овим 

територијама. 

           Јавно предузеће „ Путеви Србије“ основано је 

на основу Закона о јавним путевима 2005. године за 

обављање послова који се односе на трајно, 

непрекидно и квалитетно одржавање, заштиту, 

експлоатацију и изградњу, реконструкцију, 

организацију и контролу наплате путарине, развој и 

управљање путевима првог и другог реда на 

територији Републике Србије.  Поред ових 

делатности ЈП „ Путеви Србије обавља и стручне 

послове на изградњи, обнови и управљању 

саобраћајем на државним путевима.  

          Јавно предузеће „ Путеви Србије“ се поред 

наведеног брине и о безбедности саобраћаја кроз 

отклањање опасних  места али и о заштити човекове 

животне средине кроз елиминисање или смањење 

штетних утицаја путева и саобраћаја на животну 

средину. 

          Јавно предузеће „ Путеви Србије“ је кроз низ 

инфраструктурних пројеката вазаних за адаптацију, 

реконструкцију путева на територији града Врања 

дао  допринос развоју путне инфраструктуре нашег 

града, где за ову прилику издвајамо само неке од 

тих пројеката : 

- Реконструкција пута IIа реда, на деоници Врање 

-  Власе у укупној дужини од 2 км, вредност 

радова 18 милиона динара. 

- Реконструкција пута IIб  реда, на деоници 

Крифа феја – Врањска Бања, вредност радова 96 

милиона динара и пута IIб реда – центар Крива 

феја, вредност радова 1.5 милиона динара. 

- Реконструкција Радничке улице у Врању у 

укупном износу од 18 милиона динара. 

       Уз искрену и дубоку захвалност за сву 

подршку коју пружа граду Врању реализујући 

значајне инфраструктурне пројекте , Скупштина 

града Врања додељује „ Јавно признање 31. 

Јануар, Јавном предузећу „ Путеви Србије“ 

  

V 

        Jавно признање „ 31. Јануар, у виду 

дипломе, додељује се: 

 ПРЕДУЗЕЋУ “CREDO“ DOO VRANJE за 

допринос у реализацији инфраструктурних 

пројеката на територији града Врања. 

          „ CREDO“ DOO VRANJE је савремено 

предузеће које је основано 2001. године у Врању и 

бави се пројектовањем и извођењем  радова на пољу 

електроинсталација и грађевина. Данас се може 

похвалити да је једно водећих  средњих предузећа 

из области којом се бави на тржишту Србије. 

            Предузеће данас има пословне јединице у 

Врању, Нишу и Београду. Пројектовали су и 

реализовали велики број објеката различитих 

намена а као доказ ових тврдњи су 400.000 

квадратних метара изведених објеката. 

           При крају 2018. године, „ Credo“ doo Vranje је 

успешно реализовао један од највећих пројеката у 

историји града Врања – изградњу новог Хирушког 

блока, на коме је радио на грађевинско и 

грађевинско занатским радовима, 

електроинсталатерским радовима, машинским 

инсталацијама и инсталацијама ВИК-а. Вредност 

укупних радова је 3.160.000.еура. Током извођења 

самих радова, Тим овог предузећа је показао висок 

ниво професионализма и стручности без ког не би 

било могуће реализовати овако важан пројекат. 

Имајући у виду да је предузеће „CREDO“ DOO 

VRANJE“, показало изузетну професионалност и 

одговорност приликом реализације једног од 

највећих инфраструктурних пројеката у 

историји града Врања, изградњи новог 

Хирушког блока, Скупштина града Врања 

додељује колективно Јавно признање 31. Јануар, 

предузећу „CREDO“ DOO VRANJE“ 

 

Jавно признање „ 31. Јануар, у виду дипломе, 

додељује се: 

ПЕДАГОШКОМ ФАКУЛТЕТУ из Врања за 

унапређење васпитно - образовне делатности на 

територији града Врања. 

     Педагошки факултет у Врању део је Нишког 

Универзитета и установа је са дугом традицијом 

учитељства на овим просторима. Најпре је у Врању 

радила Учитељска школа, а затим и петогодишња 

учитељска школа и Педагошка академија „ Иво 

Андрић“.  Октобра 1993. године, основан је 

Учитељски факултет у Врању који је од 2015. 

године прерастао у Педагошки факултет. 

   Педагошки факултет је данас модерна наставно – 

научна и образовна Високошколска установа  која у 

оквиру своје делатности реализује образовну и 

научноистраживачку делатност коју прати 

издаваштво кроз публиковање књига, уџбеника, 

приручника, монографија и других стручних 

информативних издања. 

   На педагошком факултету студира око 750 

студената,а од оснивања факултета дипломирало је 

1430 студената и одбрањено је 15 докторских 

дисертација. Поред седишта факултета које је у 

Врању, факултет има и одељење у Неготину. У 
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протеклом периоду професори и наставници 

факултета били су укључени у реализацију више 

научних пројеката основних, примењених и 

развојних истраживања. 

    Са градом Врањем, Педагошки факултет 

остварује веома успешну сарадњу. Поред заједничке 

организације неколико научних скупова из 

различитих области, Педагошки факултет је члан 

Локалне мреже за заштиту деце од насиља, где 

факултет реализује више мера и активности са 

циљем промоције заштите деце од насиља и 

популарисање превенције о сузбијању злостављања 

и занемаривања деце на подручју града Врања. 

     Педагошки факултет је једном речју активан 

чинилац образовног, васпитног, научног и 

културног миљеа града. 

       Као израз захвалности према досадашњем 

образовном раду, Скупштина града Врања 

додељује Јавно признање „31Јануар“ , 

Педагошком Факултету у Врању. 

 

VI 

        Одлуку објавити у „ Службеном гласнику града 

Врања“ и интернет страници града Врања. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 25.01.2019. 

године, брoj:17-7/2019-10 

                                                                                         

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                    

Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 

 

19. 

На основу члана 33, 34. и 36. Закона о јавном 

дугу (“Службени гласник Републике Србије“, 

61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 и 95/2018) и 

члана 32.став 1. тачка 15. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“, 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 

други закон и 47/2018) и члана 32.став 1. тачка 22. 

Статута града Врања („Службени гласник града 

Врања“  бр. званични пречишћени текст - 18/2018.), 

и у складу са Мишљењем Министарства финансија 

- Управе за јавни дуг бр:401-25/2019-001, 

Скупштина града Врања на седници одржаној 

25.01.2019.године, доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА ВРАЊА 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком се одобрава задуживање Града 

Врања у износу одобреном од стране Министарства 

финансија у укупном износу од 140.000.000,00 (сто 

четрдесет милиона) динара за финансирање 

капиталних инвестиција. 

Капитални инвестициони расходи који би 

били финансирани овим кредитом су: 

1. пројекти за инфраструктурно уређење 

индустријске – слободне зоне Бунушевац 

(кружни ток, обилазница) 

2. пројекти асфалтирања путева у градским и 

сеоским месним заједницама; 

3. инвестициони пројекти и програмске активности 

планирани Програмом изградње и уређења 

грађевинског земљишта у јавној својини за Град 

Врање; 

4. инвестициони пројекти и програмске активности 

планирани Програмом уређења грађевинског 

земљишта у јавној својини на територији 

градске општине Врањска Бања; 

5. пројекат реконструкције и уређења улице Бора 

Станковића; 

6. инвестициони пројекти из надлежности локалне 

самоуправе утврђени Стратегијом развоја града 

Врања и Планом капиталних инвестиција, и 

7. инвестициони пројекти суфинансирани са 

донаторима, Владом Републике Србије односно 

надлежним министарствима и приватним 

партнерима у виду јавно-приватних 

партнерстава. 

 

Члан 2. 

 Одобрава се задуживање Града Врања за 

евентуално финансирање дефицита текуће 

ликвидности у износу до 5% текућих прихода 

остварених у претходној години, уколико настане 

неуравнотеженост кретања у јавним приходима и 

јавним расходима. 

 Укупан износ задуживања из става 1.овог 

члана мора се вратити пре краја буџетске 

2019.године у којој ће евентуално бити уговорено и 

не може се рефинансирати или пренети у наредну 

буџетску годину. 

 

Члан 3. 

 Висина задужења из члана 1.и 2. Ове одлуке 

је у оквирима који су прописани чланом 36. Закона 

о јавном дугу („Службени гласник Републике 

Србије“, број 61/05, 107/09 , 78/11, 68/2015и 

95/2018). 

 

Члан 4. 

 Град Врање задужиће се код пословних 

банака под најповољнијим условима или 

емитовањем муниципалних обвезница, а по 

процедури коју прописује Закон о јавним набавкама 

и Закон о тржишту хартија од вредности и других 

финансијских инструмената. 
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Члан 5. 

 Овлашћује се Градоначелник Врања да са 

изабраном пословном банком закључи Уговор о 

кредиту односно акта неопходна за емисију 

муниципалних обвезница. 

 

Члан 6. 

 Одобрава се коришћење неутрошених 

средстава у износу од 50.000.000,00 (педесет 

милиона) динара, по основу задуживања из 

претходне године у текућој години за финансирање 

капиталних инвестиција одобрених Одлуком о 

задуживању града Врања ради капиталних улагања 

број: 40-176/2018-10од 01.03.2018. године 

(„Службени гласник града Врања“, број8/2018). 

 

Члан 7. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.   

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана25.01.2019. 

године, број: 40-31/2019-10 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                    

Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 

 

20. 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС”, број 

129/07…47/2018 ), члан 11. Закона о финансирању 

локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, број 

62/2006…89/2018 ), члана 162. став 2. Статута града 

Врања (Службени гласник града Врања бр. 37/18) и 

члана 14. став 8. у вези члана 8 и члана 10. Одлуке о 

организацији Градске управе Града Врања, 

(“Службени гласник Пчињског округа”, број 29/08 и 

“Службени гласник Града Врања”, број 35/16 и 

23/2017), Скупштина Града Врања, на седници од 

25.01.2019.године, донела је 

                                                        

 

ОДЛУКУ 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уводе се локалне комуналне 

таксе за коришћење права, предмета и услуга на 

територији града Врања, утврђују се обвезници, 

висина, олакшице, рокови и начин плаћања 

комуналне таксе и контрола спровођења ове 

Одлуке. 

 

Члан 2. 

Локална комунална такса уводи се за: 

• истицање фирме на пословном простору, 

• држање моторних, друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и 

машина, 

• држање средстава за игру (“забавне игре”), 

 

Члан 3. 

Таксена обавеза из члана 1. ове Одлуке 

настаје даном почетка коришћења права, предмета и 

услуга за чије је коришћење прописано плаћање 

локалне комуналне таксе. Таксена обавеза траје док 

траје коришћење права, предмета и услуга. 

 

Члан 4. 

Локалне комуналне таксе не плаћају се за 

коришћење права, предмета и услуга од стране 

државних органа и организација, органа и 

организација локалне самоуправе и јавних 

предузећа и установа према којима град врши права 

оснивача. 

 

Члан 5. 

Утврђивање, наплату и контролу комуналних 

такси врши Градска управа преко Организационе 

јединице Градске управе надлежне за послове 

финансија  -  Одсек локалне пореске 

администрације.  

Градска управа може пренети право наплате 

комуналне таксе на јавно предузеће или други орган 

и организацију, одређене одговарајућим  тарифним  

бројем. 

 

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 6. 

Саставни део ове Одлуке је Таксена тарифа 

којом је утврђена висина комуналних такси за 

коришћење одређених права, предмета и услуга. 

Тарифа локалне комуналне таксе утврђује 

обвезнике, висину, олакшице, начин утврђивања и 

плаћања локалне комуналне таксе, начин контроле 

и број рачуна на који се уплаћује иста. 

 

Члан 7. 

На територији града Врања комунална такса 

плаћа се у различитој висини зависно од врсте 

делатности, површине и техничко-употребних 

карактеристика објеката, величине правног лица, 

висине годишњих прихода и по деловима 

територије, односно зонама у којима се налазе 

објекти, предмети и услуге за које се плаћају таксе. 
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Члан 8. 

Комунална такса плаћа се у дневном, 

месечном и годишњем износу, што је дефинисано у 

тарифним бројевима Таксене тарифе која је 

саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 9. 

Обвезник локалне комуналне таксе дужан је 

да, за коришћење права, предмета или услуга за чије 

коришћење је прописано плаћање локалне 

комуналне таксе, поднесе пријаву. Уколико 

обвезник локалне комуналне таксе не поднесе 

пријаву у року прописаном овом Одлуком, обавеза 

се може утврдити по службеној дужности на основу 

налаза надлежног инспектора, податке из 

евиденције  надлежног органа и других података 

којима располаже орган надлежан за утврђивање. 

Пријава се подноси посебно за тарифни број 

1.и 3. 

Изглед и садржај пријаве је саставни део ове 

Одлуке. 

Пријава обвезника локалне комуналне таксе 

за истицање фирме на пословном простору, подноси 

се до 31. марта текуће године за коју се утврђује 

локална комунална такса или у року од 10 дана од 

дана почетка обављања делатности.  

Обвезник комуналне таксе из члана 2. став 1. 

тачка 3. ове одлуке, дужан је да поднесе пријаву 

надлежном органу, до 31. марта текуће године, 

односно у року од 10 дана од дана почетка држања 

средстава за игру, ради утврђивања обавезе плаћања 

комуналне таксе. 

Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку 

насталу промену (трајне или привремене одјаве 

делатности, промене делатности, промене локације 

објекта, стечај, ликвидација и сл.)  пријави 

надлежном органу у року од 10 дана од дана 

настанка промене. 

 

Члан 10. 

     Локална комунална такса из члана 2. став 1. 

ове Одлуке утврђује се: 

• у годишњем износу за локалне комуналне 

таксе из тачке 1. и 2, 

• сразмерно времену коришћења за локалну 

комуналну таксу из тачке 3. 

 

Члан 11. 

Уплата прихода од комуналних такси врши 

се на одговарајуће уплатне рачуне јавних прихода 

прописане Правилником о условима и начину 

вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред 

средстава са тих рачуна. 

 

 

Члан 12. 

У погледу начина утврђивања комуналне 

таксе, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова 

за плаћање, обрачуна камате и осталог, примењују 

се одредбе Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији, Закона о порезу на доходак 

грађана, Закона о порезу на добит правних лица и 

Закона о финансирању локалне самоуправе. 

 

Члан 13. 

Висина комуналних такси утврђена овом 

Одлуком може се изменити једном годишње, и то у 

поступку утврђивања буџета града за наредну 

годину. 

Изузетно, висина комуналне таксе утврђена 

овом Одлуком, може се изменити и у случају 

доношења, односно измена закона или другог 

прописа којим се уређују изворни приходи јединице 

локалне самоуправе. 

                                                          

Члан 14. 

Инспекцијски надзор над применом одредаба 

ове Одлуке врши Градска управа - Организациона 

јединица Градске управе надлежна за послове 

инспекција, финансија и комунално-полицијских 

послова. 

 

III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15. 

Новчаном казном у износу од 150.000,00 

динара казниће се правно лице: 

1) ако не поднесе пореску пријаву, односно 

захтев за коришћење права, предмета или услуге 

надлежном органу или је поднесе након истека рока 

прописаног овом Одлуком, (чл. 9. став 4. и 5.)  

2) ако не пријави насталу промену која је од 

утицаја на висину утврђене локалне комуналне 

таксе или је пријави након истека рока прописаног 

овом Одлуком (чл. 9. став 6.)  

3) ако не поднесе захтев за коришћење права, 

предмета или услуге; 

4) ако достави нетачне податке који су од 

утицаја на висину комуналне таксе 

5) ако овлашћеном раднику не омогући 

контролу података из пријаве на лицу места или 

утврђивање чињеница, података и околности од 

значаја за утврђивање износа обавезе. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће 

се и: 

- одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном у износу од  25.000,00  динара; 

- предузетник новчаном казном у износу од  

75.000,00 динара; 
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- физичко лице новчаном казном у износу од  

25.000,00 динара. 

  

 IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 17 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о локалним комуналним таксама 

("Сл. гласник града Врања", бр. бр. 43/2012, 

42/2013, 28/2014, 2/2015, 23/2015, 40/2016, 8/2017 и 

27/2017) 

Члан 18 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику града Врања". 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 25.01.2019 

године, број: 434-28/2019-10 

                                                                                                                                                                                                

ПРЕДСЕДНИК, 

                      Дејан Тричковић, спец. двм,с.р. 

 

   

ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

 

Тарифни број 1.  

 За истицање фирме на пословном простору 

такса се, у зависности од делатности, површине, и 

техничко-употребних карактеристика објеката и 

величине правног лица у смислу закона којим се 

уређује рачуноводство и по деловима територије, 

односно зонама, плаћа на годишњем нивоу:  

1. За правна лица која су према закону којим се 

уређује рачуноводство разврстана у велика, средња 

и мала правна лица, у смислу закона којим се 

уређује рачуноводство и предузетници, а обављају 

делатности банкарства, осигурања имовине и лица; 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте; 

производње и трговине на велико дуванским 

производима; поштанских, мобилних и телефонских 

услуга; електропривреде; казина, коцкарница, 

кладионица, бинго сала и пружања коцкарских 

услуга и ноћних барова и дискотека, фирмарину 

плаћају на годишњем нивоу у износу десет 

просечних зарада по запосленом;  

2. За правна лица која су према закону којим се 

уређује рачуноводство разврстана у велика, средња 

и мала правна лица, у смислу закона којим се 

уређује рачуноводство и предузетници, а обављају 

делатност трговине нафтом и дериватима нафте, у 

сеоским срединама, фирмарину плаћају на 

годишњем нивоу у износу од 10% од десет 

просечних зарада по запосленом;  

3. За правна лица која су према закону којим се 

уређује рачуноводство разврстана у велика, средња 

и мала правна лица, у смислу закона којим се 

уређује рачуноводство и предузетници, а обављају 

делатност казина, коцкарница, кладионица, бинго 

сала и пружања коцкарских услуга и дискотека, 

фирмарину плаћају на годишњем нивоу у износу од 

десет просечних зарада по запосленом;  

4. За правна лица која су према закону којим се 

уређује рачуноводство разврстана у средња правна 

лица, као и предузетници и мала правна лица чији 

годишњи приход прелази 50.000.000,00 динара, 

осим предузетника и правних лица из тачака 1, 2, 3 

и 4 овог тарифног броја, фирмарину плаћају на 

годишњем нивоу у износу од две просечне зараде 

по запосленом;  

5. За правна лица која су према закону којим се 

уређује рачуноводство разврстана у велика правна 

лица, осим правних лица из тачака 1, 2, 3 и 4 овог 

тарифног броја, фирмарину плаћају на годишњем 

нивоу у износу од три просечне зараде по 

запосленом; 

 Просечна зарада, у смислу одредаба овог 

тарифног броја, јесте просечна зарада по 

запосленом остварена на територији града Врања у 

периоду јануар-август године која претходи години 

за коју се утврђује комунална такса према подацима 

републичког органа надлежног за послове 

статистике, а која за поменути период износи 

58.147,00 динара. 

НАПОМЕНА: 

 Таксу по овом тарифном броју утврђује, 

наплаћује и контролише Организациона јединица 

Градске управе надлежна за послове финансија.  

 Обвезници по овом тарифном броју су 

правна и физичка лица регистрована за обављање 

пословне делатности код Агенције за привредне 

регистре и Трговинског суда, за истакнуту фирму на 

пословном простору. Фирма, у смислу Закона о 

финансирању локалне самоуправе и ове одлуке, 

јесте сваки истакнути назив или име које упућује на 

то да правно или физичко лице обавља одређену 

делатност, без обзира да ли се обележје налази са 

улице, у ходнику, дворишту, на степеништу, 

улазним вратима или на ма ком другом месту 

зграде, бараке и др. где се налази пословна 

просторија у којој се основна делатност или 

занимање обавља.  

 Обвезник подноси пријаву за локалну 

комуналну таксу за истицање фирме на пословном 

простору (ПП ЛКТ) која садржи следеће елементе: 

назив обвезника, седиште обвезника, адресу објекта 

у коме се обавља делатност, ПИБ, шифру и назив 

претежне делатности, површину, опис техничко-

употребних карактеристика објекта, величине 

правног лица, висине годишњих прихода, изјаву о 

истакнутој фирми ван пословног простора.  
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  У прилогу пријаве доставља се 

документација од значаја за утврђивање износа 

локалне комуналне таксе, нпр. уговор о закупу 

непокретности или доказ о власништву објекта у 

коме се обавља делатност.  

 Такса из овог тарифног броја плаћа се за 

седиште, издвојену просторију, представништво и 

за сваку пословну јединицу привредних субјеката 

који обављају делатност на територији града Врања.  

 Ако је обвезнику комуналне таксе у 

надлежном регистру уписана једна претежна 

делатност, а у пословном простору обавља и друге 

делатности, плаћа таксу одређену за делатност са 

највећим прописаним износом. 

ОСЛОБАЂАЊА 

 Инвеститори, домаћи и страни, који запосле 

20 и више радника не плаћају комуналну таксу из 

овог тарифног броја у периоду од 3 године за 

новоистакнуту фирму, под условом да укупан број 

радника, са пребивалиштем на територији града 

Врања, сваког месеца у том периоду, не буде мањи 

од броја који се добија када се број постојећих 

радника у тренутку инвестиције сабере са бројем 

новозапослених (укупан број запослених = број 

запослених пре инвестиције + најмање 20 

новозапослених). Инвеститор је у обавези да на 

захтев Одељења за буџет и финансије достави или 

стави на увид доказе запослености: ПП ОД образац, 

пријаве на пензионо и здравствено осигурање и М4 

обрасце.  

 Туристичка организација Врање, 

Предшколска установа "Наше дете", Јавна 

библиотека, Народни универзитет, Народни музеј, 

Историјски архив, Позориште "Бора Станковић", 

Омладински савез, Књижевна заједница "Бора 

Станковић", Спортска хала, Спортски савез, Школа 

анимираног филма, Градска организација Црвеног 

крста, Здравствени центар Врање, основне и средње 

школе, Регионални центар за таленте у Врању, 

Социо-хуманитарне организације ослобађају се 

обавезе плаћања комуналне таксе за истакнуту 

фирму Јавна предузећа и установе, који се највећим 

делом финансирају из буџета града Врања, 

ослобођени су плаћања локалних комуналних такси 

из овог тарифног броја.  

 Ослобођени су плаћања локалних 

комуналних такси из овог тарифног броја обвезници 

који имају статус мировања (привремена одјава) за 

време трајања мировања (привремене одјаве). 

Статус мировања (привремене одјаве) доказује се 

решењем Агенције за привредне регистре о 

привременој одјави обављања делатности. 

 Спортски клубови и удружења грађана који 

не остварују приход на основу кога се плаћа порез 

ослобађају се плаћања таксе из овог тарифног броја.  

 Обвезник који има више од 1 истакнуте 

фирме за коју је износ таксе изнад две односно три 

просечне зараде по запосленом оствареној на 

територији града Врања у периоду јануар-август 

године која претходи години за коју се утврђује 

фирмарина, према подацима републичког органа 

надлежног за послове статистике, за сваку наредну 

истакнуту фирму такса се умањује за 50%.  

 Обвезник који има више од 1 истакнуте 

фирме а разврстан је у велико, средње или мало 

правно лице, у смислу закона којим се уређује 

рачуноводство И предузетници а обавља делатност 

поштанских услуга, делатност казина, коцкарница, 

кладионица, бинго сала и пружања коцкарских 

услуга, ноћних барова и дискотека за сваку наредну 

истакнуту фирму, фирмарину плаћа на годишњем 

нивоу у износу десет просечних зарада по 

запосленом оствареној на територији града Врања у 

периоду јануар-август године која претходи години 

за коју се утврђује фирмарина, према подацима 

републичког органа надлежног за послове 

статистике.  

 Обвезници - корисници "БИЗНИС 

ИНКУБАТОР ЦЕНТРА-ЈУМКО" ослобођени су 

плаћања локалне комуналне таксе из овог тарифног 

броја, за фирму истакнуту у овом инкубатору, у 

периоду од 3 године од дана уласка у БИЦ-ЈУМКО.  

Уколико се на једном пословном објекту налази 

више истакнутих фирми истог обвезника, такса се 

плаћа само за једну истакнуту фирму.  

Плаћање таксе на истакнуту фирму врши се 

месечно, у висини 1/12 годишњег износа таксе, и то 

до 15-тог у месецу за претходни месец, на основу 

решења Организационе јединице Градске управе 

надлежне за послове финансија.  

Приходи остварени по основу комуналне таксе из 

овог тарифног броја уплаћују се на уплатни рачун                                      

број: 840-716111843-35, по моделу 97  контролни 

број по ПИБ-у обвезника -1 14 - ПИБ обвезника.  

Приходи су буџета града Врања 

 

Тарифни број 2. 

 За држање моторних возила, друмских и 

прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина, плаћа се такса у годишњем износу: 

 Врста возила 

усклађен

и износу 

динарима 

до 

1) за теретна возила:   

– за камионе до 2 t носивости 1.730 

– за камионе од 2 t до 5 t носивости 2.300 

– за камионе од 5 t до 12 t носивости 4.020 

– за камионе преко 12 t носивости 5.740 
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2) за теретне и радне приколице (за 

путничке аутомобиле) 
570 

3) за путничка возила:   

– до 1.150 cm³ 570 

– преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³ 1.140 

– преко 1.300 cm³ до 1.600 cm³ 1.720 

– преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³ 2.300 

– преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³ 3.470 

– преко 3.000 cm³ 5.740 

4) за мотоцикле:   

– до 125 cm³ 460 

– преко 125 cm³ до 250 cm³ 680 

– преко 250 cm³ до 500 cm³ 1.140 

– преко 500 cm³ до 1.200 cm³ 1.390 

– преко 1.200 cm³ 1.720 

5) за аутобусе и комби бусеве по 

регистрованом седишту 
50 

6) за прикључна возила – теретне 

приколице, полуприколице и специјалне 

теретне приколице за превоз одређених 

врста терета: 

  

– 1 t носивости 460 

– од 1 t до 5 t носивости 800 

– од 5 t до 10 t носивости 1.090 

– од 10 t до 12 t носивости 1.500 

– носивости преко 12 t 2.300 

7) за вучна возила (тегљаче):   

– чија је снага мотора до 66 киловата 1.720 

– чија је снага мотора од 66 до 96 

киловата 
2.300 

– чија је снага мотора од 96 до 132 

киловата 
2.900 

– чија је снага мотора од 132 до 177 

киловата 
3.470 

– чија је снага мотора преко 177 

киловата 
4.610 

8) за радна возила, специјална 

адаптирана возила за превоз реквизита 

за путујуће забаве, радње и атестирана 

специјализована возила за превоз пчела 

1.140. 

НАПОМЕНА:  

 Комунална такса по овом тарифном броју 

плаћа се приликом регистрације возила и 

приколице. Орган надлежан за регистрацију возила 

и приколица не може да региструје возило и 

приколицу без доказа о уплаћеној комуналној такси 

по овом тарифном броју.  

 Власници путничких аутомобила и 

мотоцикала - војни инвалиди, цивилни инвалиди 

рата и инвалиди рада са 80% или више процената 

телесног оштећења или код којих постоји телесно 

оштећење доњих екстремитета од 60 и више посто 

не плаћају таксу из тачке 1, 3, и 4, овог тарифног 

броја.  

 Највиши износи комуналне таксе из става 1 

овог тарифног броја усклађују се годишње, са 

годишњим индексом потрошачких цена, који 

објављује републички орган надлежан за послове 

статистике, при чему се заокруживање врши тако 

што се износ до пет динара не узима у обзир, а 

износ преко пет динара заокружује на десет динара.  

 Приликом усклађивања највиших износа 

комуналне таксе, у складу са ставом 3. овог 

тарифног броја, основице за усклађивање су 

последњи објављени усклађени највиши износи 

комуналне таксе.  

 Влада на предлог министарства надлежног за 

послове финансија објављује усклађене највише 

износе комуналне таксе из става 1. овог тарифног 

броја.  

 Објављени усклађени највиши износи 

комуналне таксе из овог тар. броја примењују се од 

првог дана наредног месеца од дана објављивања у 

"Сл. гласнику Републике Србије".  

 Здравствене установе за санитетска возила, 

осим за возила у приватној својини, за превоз и за 

возила у служби трансфузије крви, не плаћају таксу 

по овом тарифном броју.  

 Предузећа која за обављање своје делатности 

користе цистерне за воду "ВОМА", као и предузећа 

и друге организације и установе које поседују 

цистерне за превоз питке воде не плаћају таксу по 

овом тарифном броју.  

 Приход остварен по основу комуналне таксе 

из овог тарифног броја јесте приход буџета града 

Врања и уплаћује се на уплатни рачун број: 840-

714513843-04, по моделу 97 са позивом на број 47-

114 или  контролни број по  ПИБ-у обвезника-114-

ПИБ обвезника.  

Тарифни број 3. 

За држање средстава за игру („забавне игре“ 

на флиперима, рачунарима, стимулаторима, видео-

аутоматима и другим сличним направама које се 

стављају у погон уз помоћ новца или жетона, као и 

пикадо, билијар и друге сличне игре у којима се 

учествује уз наплату, а у којима учесник не може да 

оствари добитак у новцу, стварима и услугама или 

правима, већ право на једну или више бесплатних 

игара исте врсте) утврђује се такса по средству у 

дневном износу од:  

- по апарату 30 динара  

НАПОМЕНА:  

 Обвезник таксе из овог тарифног броја је 

корисник простора, правно лице, предузетник или 

физичко лице које држи апарате за игре, односно 

забаву у пословном простору или ван пословног 
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простора, а на основу решења Организационе 

јединице Градске управе надлежне за послове 

финансија – Одсек Локалне пореске администрације  

 Обвезник је дужан да пријави средства и 

апарате за забавне игре Организационој јединици 

Градске управе надлежној за послове финансија 

(Образац ЛКТЗИ).  

 Комунална такса по овом тарифном броју 

плаћа се месечно у висини 1/12 годишњег износа 

таксе и то до 15. у месецу за претходни месец.  

 Ова такса се плаћа на основу решења 

Организационе јединице Градске управе надлежне 

за послове финансија, сразмерно времену 

коришћења средстава за игру, приход је буџета 

града Врања и уплаћује се на рачун: 840-714572843-

29, по моделу 97  контролни број по ПИБ-у 

обвезника - 114-ПИБ обвезника.  

 Контролу спровођења вршиће 

Организациона јединица Градске управе надлежна 

за инспекцијске послове и послове финансија. 
                                             

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

21.  

На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 

83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 

47/2018), члана 6. Закона о финасирању локалне 

самоуправе (''Службени гласник РС'', број62/2006, 

47/2011, 93/2012, 83/2016 и 104/2016-други закон), 

члана 239. Закона о накнадама за коришћење јавних 

добара (''Службени гласник РС'',број 95/2018'') и 

члана 14. Став 8. у вези члана 8. и члана 10. Одлуке 

о организацији Градске управе Града Врања 

(''Службени гласник Пчињског округа'' број 29/08 и   

''Службени гласник Града Врања'', број 35/16 и 

23/17), Скупштина Града Врања, на седници од 

25.јануара 2019.године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ 

ПОВРШИНА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком уводе се накнаде за 

коришћење јавних површина на тетиторији Града 

Врања и утврђују обвезници плаћања, основица, 

висина, начин утврђивања и плаћања, припадност 

прихода од накнадe, као и друга питања од значаја 

за утврђивање и плаћање накнадa за коришћење 

јавних површина. 

 

Члан 2. 

Накнаде за коришћење јавне површине, су:  

1) накнада за коришћење простора на јавној 

површини у пословне и друге сврхе,  осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, 

производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности;  

2) накнада за коришћење јавне површине за 

оглашавање за сопствене потребе и за потребе 

других лица, као и за коришћење површине и 

објекта за оглашавање за сопствене потребе и за 

потребе других лица којим се врши непосредни 

утицај на расположивост, квалитет или неку другу 

особину јавне површине, за које дозволу издаје 

надлежни орган јединице локалне самоуправе;  

3) накнада за коришћење јавне површине по 

основу заузећа грађевинским материјалом и за 

извођење грађевинских радова и изградњу. 

Jавна површина у смислу закона којим се 

уређују накнаде за коришћење јавних добара јесте 

површина утврђена планским документом јединице 

локалне самоуправе која је доступна свим 

корисницима под једнаким условима: 

- јавна саобраћајна површина ( пут, улица, 

пешачка зона и сл.); 

- трг;  

- јавна зелена површина (парк, сквер, градска 

шума и сл.) и 

- јавна површина блока (парковски уређене 

површине и саобраћајне површине). 

Под коришћењем простора на јавној 

површини у пословне и друге сврхе, у смислу става 

1. тачке 1) овог члана, сматра се заузеће јавне 

површине: 

- објектом привременог коришћења: киоск, 

тезга, башта, апарат за сладолед, банкомат, аутомат 

за продају штампе, покретни објекат за продају робе 

на мало и вршење занатских и других услуга, 

монтажни објекат за обављање делатности јавних 

комуналних предузећа, телефонска говорница и 

слични објекти, башта угоститељског објекта; 

 - за забавни парк, циркус, спортске терене, 

за одржавање концерата, фестивала и других 

манифестација, за одржавање спортских приредби, 

за објекте и станице за изнајмљивање бицикла, за 

коришћење посебно обележеног простора за 

теретно возило за снабдевање, односно за почетну 

обуку возача, обележени простор за такси 

стајалишта и друго. 

Коришћење простора на јавној површини у 

пословне и друге сврхе у смислу става 1. тачке 1) 

овог члана односи се на привремено коришћење 

простора на јавној површини и не обухвата 

коришћење трајног карактера изградњом објеката 

инфраструктуре. 
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Члан 3. 

Обвезник накнаде за коришћење јавне 

површине је корисник јавне површине. 

 

Члан 4.  

Висина накнаде зависи од површине, 

времена коришћења простора, као и техничко-

употребне карактеристике објекта, уколико се јавна 

површина користи за постављање објеката. 

  Утврђивање, контролу и наплату накнада 

утврђених овом Одлуком, врши Градка управа 

преко организационе јединице за надлежне за 

послове финансија - Одсек локалне пореске 

администрације.  

           Прoтив рeшeњa из става 1. oвoг члaнa мoжe 

сe изjaвити жaлбa министарству у чијој су 

надлежности послови финансија, прeкo надлежног 

органа јединице локалне самоуправе. 

          Обавезник накнаде дужан је да утврђену 

обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за 

претходни месец, а за месеце за које је обавеза 

доспела у моменту уручења решења у року од 15 

дана од дана достављања решења. 

Градска управа може пренети право наплате 

накнада на јавно предузеће или други орган и 

организацију, одређене одговарајућим тарифним  

бројем. 

 

Члан 5.  

Износи накнаде прописују се Тарифом 

накнада. Тарифа накнада садржи 3(три) тарифна 

броја и саставни је део ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

Овом Одлуком утврђују се делови 

територије, односно зоне у којима се налазе јавне 

површине, а од којих зависи висина накнаде из 

члана 2. ове Одлуке, и то: 

 

ГРАНИЦА I ЗОНЕ: 

На територији града Врања обухвата подручје:  

Почетна тачка је раскрсница улица Јована 

Јанковића Лунге и Мoше Пијаде - улицом Моше 

Пијаде до раскрснице са улицом Краља Стефана 

Првовенчаног, у наставку улицом Јована 

Хаџивасиљевића до улице Симе Погачаревић, 

улицом Симе Погачаревић до раскрснице са улицом 

Партизанска, у наставку улицом Осме бригаде до 

улице Змај Јовина, улицом Змај Јовина до улице 

Војводе Степе, улицом Војводе Степе до улице 

Народног хероја, улицом Народног хероја до улице 

Цара Душана, улицом Цара Душана до раскрснице 

са улицом Саве Ковачевић, улицом Саве ковачевић 

до улице Боре Станковић, улицом Боре Станковић 

до улице Дунавска, улицом Дунавска до улице 

Јована Јанковића Лунге, улицом  Јована Јанковића 

Лунге до почетне тачке -  раскрсница улица Јована 

Јанковића Лунге и Мoше Пијаде. 

 

ГРАНИЦА II ЗОНЕ: 

На територији града Врања обухвата подручје ван 

границе I зоне и уоквирено улицама:  

Почетна тачка је Трг војске - улицом Париске 

комуне до улице Радничка, - улицом Радничка до 

улице Дарвинова, Дарвиновом улицом до улице 

Јастребачка, улицом Јастребачка до улице Филипа 

Филиповића, улицом Филипа Филиповића до улице 

Пере Мачкатовца, улицом Пере Мачкатовца до 

раскрснице са улицом Пролетерске бригаде. У 

наставку коритом собинске реке до улице Симе 

Погачаревић, улицом Симе Погачаревића до улице 

Мишарска, улицом Мишарска до улице Косовска, 

улицом Косовска до улице Јужноморавска, улицом 

Јужноморавска до улице Васе Смајевића, Улицом 

Васе Смајевић до раскрснице са улицом Тимочка, 

улицом тимочка до улице Кнеза Милоша, улицом 

Кнеза Милоша до улице Цетињска, улицом 

Цетињска до улице Наде Прокић. У наставку 

прилазом (пешачка стаза) до улице Ћипре 

Станковић, улицом Ћипре Станковића до улице 

Зеленгорска, улицом Зеленгорска до улице 27. 

марта, улицом 27. марта до Трг-а 7. септембар, у 

наставку улицом Златиборска до улице Танаска 

Рајића, улицом Танаска Рајића до Трг-а слободе. У 

наставку улицом Кајмакчаланска до улице 

Дубровачка, улицом Дубровачака до раскрснице са 

улицом Краљевића Марка, улицом Краљевића 

Марка до почетне тачке - Трг војске.  

На територији градске општине Врањска Бања 

обухвата подручје: 

Почетна тачка је раскрсница улица Радничка и 7. 

јули, даље улицом 7. јули до улице Краља Петра I  

ослободиоца, улицом Краља Петра I ослободиоца 

до улице Партизански пут, улицом Партизански пут 

до краја старог базена, десном обалом реке 

Бањштице до мале бране, потеза званог "Државно" 

до улице Балканска, улицом Балканском до улице 

Бора Станковић, улицом Боре Станковић до улице 

Доситејева, улицом Доситејева до улице 

Партизанска, улицом Партизанска до раскрснице са 

улицом Радничка, улицом Радничка до почетне 

тачке - раскрсница улица Радничка и 7. јули. 

 

ГРАНИЦА III ЗОНЕ: 

На територији града Врања обухвата подручје ван 

границе I и II зоне и уоквирено улицама: 

Почетна тачка Бели мост - улицом Милана Топлице 

до раскрснице са улицом Кајмакчаланска, улицом 
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Кајмакчаланска до улице Светозара Милетића, 

улицом Светозара Милетића до раскрснице са 

улицом Хиландарска, улицом Хиландарска до улице 

Прибојска, улицом Прибојска до улице Петра 

Лековића, улицом Петра Лековића до улице 

Опленачка, улицом Опленачка до улице Вере Јоцић, 

улицом Вере Јоцић до раскрснице са улицом 

Маричка, улицом Маричка до улице Прохора 

Пчињског, улицом Прохора Пчињског до улице 

Албанске споменице, Улицом Албанске споменице 

до улице Ситничка, улицом Ситничка до улице 

Омладинских бригада, улицом Омладинских 

бригада до државног пута I  реда бр.1 (постојећи 

аутопут Е75). У наставку постојећим аутопутем до 

петље југ (улица партизански пут), улицом 

Партизански пут до улице Седам секретара СКОЈ-а, 

улицом Седам секретара СКОЈ-а до улице Пане 

Ђукић, улицом Пане Ђукић до раскрснице са 

улицом Октобарске револуције, улицом Октобарксе 

револуције до раскрснице са улицом Пролетерске 

бригаде. У наставку улицом Драгачевска до улице 

Марка Миљанова, улицом Марка Миљанова до 

раскрснице са улицом Будислава Шошкића, улицом 

Будислава Шошкића до раскрснице са улицом 

Рударска, улицом Рударска до улице Радних 

бригада, улицом радних бригада до раскрснице са 

улицом Косовска. У наставку улицом Блажа 

Јовановића до улице Благоја Паровића, улицом 

Благоја Паровића до улице Фрушкогорска, улицом 

Фрушкогорска до улице Шпанских бораца, улицом 

Шпанских бораца до раскрснице са улицом 

Цетињска, улицом Цетињска до раскрснице са 

улицом Васе Смајевић. У наставку улицом Хаџи 

Проданова до улице Славише Вајнер Чиче, улицом 

Славише Вајнер Чиче до улице Зеленгорска, улицом 

Зеленгорска до почетне тачке - Бели мост.   

На територији градске општине Врањска Бања 

обухвата подручје ван границе II зоне и уоквирено 

улицама: 

Почетна тачка је раскрсница улица Радничка и 7. 

јули, даље улицом Његошева до улице Краљевића 

Марка, улицом Краљевића Марка до раскрснице са 

улицом Цара Лазара. У наставку улицом Београдска 

до улице Девет Југовића, улицом Девет Југовића до 

раскрснице, затим планираним сокаком (границом 

катастарских парцела бр. 1162/4, 1162/5 и 1162/2), 

границом  катастарских парцела бр. 1122/2, 1122/3, 

1121, 1120 и 1119 до улице Лазе Лазаревић, улицом 

Лазе Лазаревић до улице Васе Пелагић, улицом 

Васе Пелагића до улице Хиландарска, улицом 

Хиландарска до улице Стефана Првовенчаног, 

улицом Стефана Првовенчаног до раскрснице са 

улицом Власинска, улицом Власинска до 

раскрснице са улицом Нишка. У наставку улицом 

Нишка до планираног сокака (границом 

катастарских парцела бр. 456/6 и 455/2), даље 

границом  катастарских парцела бр. 455/1, 455/2, 

453/2, 441/1 до границе Плана генералне регулације 

Врањска Бања, даље границом Плана генералне 

регулације Врањска Бања до пресека са осом 

железничке пруге, осом железничке пруге до 

пресека са реком Бањштица. У наставку коритом 

реке Бањштица до пресека са улицом Партизански 

пут, улицом Партизански пут до улице Краља Петра 

I ослободиоца, улицом Краља Петра I ослободиоца 

до улице 7. јули, улицом 7. јули до почетне тачке - 

раскрсница улица Радничка и 7. јули. 

 

ГРАНИЦА IV ЗОНЕ: 

На територији града Врања обухвата подручје ван 

граница I, II и III зоне и простире се до границе 

Генералног урбанистичког плана Врања. 

На територији градске општине Врањска Бања 

обухвата подручје ван граница III зоне и простире 

се до границе Плана генералне регулације Врањска 

Бања. 

 

Члан 7. 

Обавеза настаје даном почетка коришћења 

јавне површине за чије коришћење је прописано 

плаћање накнаде и траје док траје коришћење јавне 

површине. 

 

Члан 8.  

Обвезник накнаде је дужан да, пре почетка 

коришћења јавне површине, за чије је коришћење 

прописано плаћање накнаде, добије одобрење 

Одељења надлежног за послове урбанизма у складу 

са Одлуком о постављању мањих монтажних 

објеката привременог карактера на територији града 

Врања.   

 

Члан 9.  

Обвезник накнаде дужан да поднесе захтев за 

чије коришћење је прописано плаћање накнаде.  

Захтев се подноси посебно за сваки тарифини 

број из Тарифе накнади утврђених чланом 5. ове 

Oдлуке. 

Обвезник је дужан да сваку промену (трајне 

или привремене одјаве делатности, промене 

делатности, промене локације објекта, стечаја или 

ликвидације и сл.) пријави надлежном Одељењу у 

року од 10 дана од дана настале промене.  

 

Члан 10.  

Обвезници накнаде дужни су да приликом 

подношења захтева за издавање одобрења за заузеће 

јавне површине доставе Одељењу надлежном за 

послове урбанизма доказ о измиреним дуговањима 

по основу накнаде за коришћење јавне површине за 
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претходни период заузећа које издаје Одсек локалне 

пореске администрације Градске управе Града 

Врања (у даљем тексту: ЛПА). 

Доказ из става 1. овог члана садржи 

информације о измиреним обавезама по обвезнику 

накнаде и објекту привременог коришћења односно 

месту заузете јавне површине. 

 

Члан 11. 

Приходи остварени од наплате накнада, које 

су прописане овом Одлуком, су изворни приходи 

буџета Града Врања. Уплата прихода и става 1. 

Овог члана врши се на рачуне прописане за уплату 

јавних прихода. 

 

Члан 12. 

Накнаду за коришћење јавних површина не 

плаћају директни и индиректни корисници 

буџетских средстава, организатори манифестација 

од интереса за Град Врање, када је покровитељ Град 

Врање и традиционални занати од интереса за Град 

Врање које Градско веће дефинише посебном 

одлуком о очувању традиционалних заната.  

Накнада за коришћење јавних површина по 

основу заузећа грађевинским материјалом и за 

извођење грађевинских радова нe плaћa сe aкo сe 

рaскoпaвaњe, oднoснo зaузимaњe jaвнe пoвршинe 

врши збoг изградње, рeкoнструкциje кoлoвoзa, 

трoтoaрa или другe jaвнe сaoбрaћajнe пoвршинe, кao 

и приликoм извoђeњa рaдoвa jaвних кoмунaлних 

прeдузeћa у сврху дoвoђeњa oбjeкaтa у функциjу. 

Пoд дoвoђeњeм oбjeктa у функциjу пoдрaзумeвajу 

сe рaдoви нa тeкућeм (рeдoвнoм) oдржaвaњу 

oбjeктa, зa кoje сe нe издaje oдoбрeњe пo Зaкoну o 

плaнирaњу и изгрaдњи. 

 

Члан 13.  

У погледу поступка утврђивања, контроле, 

наплате, повраћаја, камате, принудне наплате, 

застарелости и осталог што није прописано овим 

законом, сходно се примењују одредбе закона којим 

се уређују порески поступак и пореска 

администрација. 

Инспекцијски надзор над применом одредаба 

ове Одлуке врши Градска управа - Организациона 

јединица Градске управе надлежна за послове 

инспекција, финансија, комунално-полицијских 

послова и јавна предузећа којима буде поверено 

право наплате накнада прописане овом Одлуком.  

 

Члан 14.  

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику Града 

Врања'' 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана25.01.2019. 

године, број: 418-1/2019-10 

                                                                                                                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                               

Дејан Тричковић спец. двм,с.р. 

 

 

 

ТАРИФА 

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 

Тарифни број 1.  

1. Накнада за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне 

сврхе, осим ради продаје штампе, књига или других публикација, производа старих или уметничких заната 

и домаће радиности утврђује се по 1м2коришћеног простора у дневном износу, и то: 

 

За коришћење простора I Зона II Зона III Зона IV Зона 

Комерцијалне и друге промотивне сврхе 122 100 80 60 

Приређивање изложбе, забавни парк, циркус и други 

објекти забаве 

 

100 

 

90 

 

70 

 

50 

Пољопривредни производи 50 40 30 25 

Покретна тезга, гондола и столови за брзу храну  

50 

 

40 

 

30 

 

25 

Уређај за продају сладоледа, кремова, кокица, 

помфрита,кукуруза, кестена, палачинки и др. 
122 122 60 30 

Расхладни уређаји за продају алкохолних и 

безалкохолних пића 
60 50 40 30 

Педалина 30 25 20 15 

Утовар-истовар и депопновање робе 30 25 20 15 

Продаја цвећа 35 30 20 17 

Постављање аутомобила за децу и дечији возићи     
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50 40 30 25 

Постављање тенди када се јавна површина не 

користи за баште отвореног типа по м2 склопљене 

тенде 

 

 

20 

 

 

17 

 

 

13 

 

 

10 

Постављање жардињера  15 13 10 7 

Постављање банкомата 122 100 80 60 

Телефонске говорнице 122 100 80 60 

За депоновање, излагање огревног материјала 50 40 30 25 

Продаја огревног материјала и резане грађе 8 6 5 4 

За коришћење посебно обележеног простора за 

такси стајалишта 
1 

 

2.За коришћење простора на јавним површинама за постављање киоска: 

За коришћење простора I Зона II Зона III Зона IV Зона 

За продају дуванских производа, готових 

прехрамбених производа и пружање угоститељских 

услуга по 1м2 дневно 

55 44 35 15 

За продају лутријских тикета и карата, обављање 

производних делатности и пословних услуга по 1м2 

дневно 

44 35 28 13 

За продају сувенира, бижутерије и цвећа и вршење 

занатских услуга по 1м2 дневно 
25 20 16 7 

 

3.  За коришћење простора испред пословних просторија за постављање башти отвореног или 

затвореног типа: 

 

За коришћење простора по м2- 

дневно 
I Зона II Зона III Зона IV Зона 

Баште отвореног типа 33 30 20 10 

Баште затвореног типа 44 39 26 15 

 

4.  За коришћење јавне површине за остале објекте 

који нису дефинисани у тачкама 1., 2. и 3. овог 

Тарифног броја за сваки започети квадратни метар 

плаћа се накнада у износу од 15 динара.  

 

Напомена:  

1) Накнаду за коришћење простора на јавним 

површинама или испред пословних просторија у 

пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и 

других публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности решењем 

утврђује и наплаћује Одељење за буџет и финансије 

- Одсек локалне пореске администрације који је 

надлежан за утврђивање, наплату и контролу 

изворних прихода локалне самоуправе по добијању 

одобрења од стране Одељења за урбанизам 

имовинско правне послове и комунално стамбене 

делатности, и заштиту животне средине. Одобрење 

обавезно садржи, поред врсте, локације и трајања 

заузећа, и следеће податке:  

- за правна лица: назив обвезника, адресу 

седишта, порески индетификациони 

број(ПИБ), матични број и текући рачун; 

- за предузетнике: назив радње, име и презиме 

предузетника, адресу седишта, порески 

индетификациони број(ПИБ), матични број и 

текући рачун; 

- за физичка лица: име и презиме обвезника, 

адресу пребивалишта, јединствени матични 

број грађана(ЈМБГ)  и текући рачун. 

 

          2)  Ако се поред штампе, књига и других 

публикација, производа старих и уметничких заната 

и домаће радиности продаје и нека друга роба, онда 

се такса плаћа у целокупно прописаном износу из 

овог тарифног броја. 

         3)  Накнада по овом тарифном броју умањује 

се: 

              - за обвезнике који плате унапред за период 

од 6 месеци за 15% и 

              - за обвезнике који плате унапред за период 

од 12 месеци за 25% 

4) За коришћење тротоара  или другог јавног 

простора у пословне сврхе из Тарифног броја 1. 

Градско веће може расписати конкурс за 

одређивање корисника. Конкурсом се дефинишу 
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локације и број места по локацији, а период 

коришћења од 01.априла до 30.септембра или током 

целе године. 

Тарифни број 2.   

1. Накнада за коришћење јавне површине за 

оглашавање за сопствене потребе и за потребе 

других лица, одређује се у дневном износу 

сразмерно времену коришћења  за сваки цео и 

започети м2 простора који се користи и то: 

 

1)За оглашавање на посебним објектима за 

оглашавање који се постављају на јавним 

површинама путем јавног конкурса, накнада се 

утврђује: 

 

З О Н А По 1м2 дневно 

I зона 50 

II зона 40 

III зона 30 

IV зона 30 

 

           2) За средства за оглашавање који се 

постављају на стубовима јавне расвете, 

нисконапонске и контактне мреже такса се утврђује 

по зонама по површини дневно по м2 и то: 

 

З О Н А По 1м2 дневно 

I зона 13 

II зона 11 

III зона 10 

IV зона 8 

    

            2. За коришћење површина и објекта за 

оглашавање за сопствене потребе и потребе других 

лица којим се врши непосредни утицај на 

расположивост, квалитет или неку другу особину 

јавне површине, за сваки цео и започети м2 

простора који се коористи, утврђује се накнада 

дневно сразмерно времену коришћења, и то: 

 

1)За коришћење рекламних паноа, односно 

средстава за оглашавање који се постављају на 

зграде, привремене монтажне објекте, ограде, 

ограде градилишта, заштитне прекриваче 

грађевинских скела, транспаренте између стубова и 

за оглашавање на посебним објектима који се 

постављају на другим површинама накнада се 

утврђује по зонама, по површини, дневно по м2 и 

то: 

 

З О Н А По 1м2 дневно 

I зона 20 

II зона 15 

III зона 12 

IV зона 10 

            

2)За рекламне заставе накнада се утврђује по 

зонама, по површини, дневно по м2 и  

 

З О Н А По 1м2 дневно 

I зона 12 

II зона 11 

III зона 10 

IV зона 10 

 

3)За плакате такса се утврђује по зонама, по 

површини, дневно по м2 и то: 

 

З О Н А По 1м2 дневно 

I зона 30 

II зона 20 

III зона 10 

IV зона 10 

 

           3.   Накнада по овом тарифном броју умањује 

се: 

                 - за 40% од прописаног износа накнаде по 

м2 дневно, за део површине, односно за део објекта 

за оглашавање, преко 12 м2 до 100м2. 

                 - за 50% од прописаног износа накнаде по 

м2 дневно, за део површине, односно за део објекта 

за оглашавање, преко 100м2. 

 

Напомена: 

1) Накнада за површине, односно објекте за 

оглашавање преко 100 м2 плаћа се тако што се за 

првих 12 м2 плаћа износ накнаде прописан овим 

тарифним бројем, за део површине преко 12 м2 до 

100 м2 накнада се плаћа 60% од прописаног износа 

овим тарифним бројем, а за део површине преко 100 

м2 накнада се плаћа 50% од прописаног износа 

овим тарифним бројем. 

2) Накнада за коришћење јавне површине за 

оглашавање за сопствене потребе и за потребе 

других лица, као и за коришћење површине и 

објекта за оглашавање за сопствене потребе и за 

потребе других лица којим се врши непосредни 

утицај на расположивост, квалитет или неку другу 

особину јавне површине, за које дозволу издаје 

надлежни орган јединице локалне самоуправе, 

утврђује се у годишњем износу, сразмерно времену 

коришћења и површини средства за оглашавање. 

3) Накнаду за коришћење јавне површине за 

оглашавање за сопствене потребе и за потребе 

других лица, као и за коришћење површине и 

објекта за оглашавање за сопствене потребе и за 

потребе других лица којим се врши непосредни 

утицај на расположивост, квалитет или неку другу 
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особину јавне површине, за које дозволу издаје 

надлежни орган јединице локалне 

самоуправе,решењем утврђује и наплаћује Одељење 

надлежно за утврђивање, наплату и контролу 

изворних прихода локалне самоуправе по добијању 

одобрења од надлежне Градске службе. Одобрење 

обавезно садржи, поред локације и трајања 

коришћења, и следеће податке:  

-за правна лица: назив обвезника, адресу 

седишта, порески индетификациони 

број(ПИБ), матични број и текући рачун; 

-за предузетнике: назив радње, име и презиме 

предузетника, адресу седишта, порески 

индетификациони број(ПИБ), матични број и 

текући рачун. 

-за физичка лица: име и презиме обвезника, 

адресу пребивалишта, јединствени 

матичниброј грађана  (ЈМБГ) итекући рачун. 

4) За коришћење јавне површине за оглашавање за 

сопствене потребе и за потребе других лица из 

Тарифног броја 2. Градско веће може расписати 

конкурс за одређивање корисника. Конкурсом се 

дефинишу локације и број места по локацији, а 

период коришћења од 01.априла до 30.септембра 

или током целе године. 

 

Тарифни број 3.  

Накнада за коришћење јавне површине по 

основу заузећа грађевинским материјалом и  за 

извођење грађевинских радова и изградњу утврђује 

се по м2 дневно. 

 

За коришћење простора По м2 - дневно 

За извођење грађевинских 

радова и изградњу 
35 

За раскопавање саобраћајница 

где се одвија градски и 

приградски превоз 

180 

За раскопавање тротоара (бетон, 

бехатон плоча или асвалт) 
180 

За раскопавање остале и 

неуређене јавне површине 
100 

 

Напомена:  

1) Накнаду из овог тарифног броја решењем 

утврђује и наплаћује Одељење надлежно за 

утврђивање, наплату и контролу изворних прихода 

локалне самоуправе, по добијању одобрења од 

стране организационе јединице Градске управе 

надлежне за урбанизам и имовинско-правне послове 

односно надлежног управљача пута за 

саобраћајнице.  Одобрење обавезно садржи, поред 

локације и трајања заузећа, и  следеће податке:  

 

-за правна лица: назив обвезника, адресу 

седишта, порески индетификациони 

број(ПИБ), матични број и текући рачун; 

-за предузетнике: назив радње, име и презиме 

предузетника, адресу седишта, порески 

индетификациони број(ПИБ), матични број и 

текући рачун; 

-за физичка лица: име и презиме обвезника, 

адресу пребивалишта, јединствени 

матичниброј грађана  (ЈМБГ) и текући рачун. 

 

2) Накнада за заузеће јавне површине 

грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова увeћaвa сe зa 100% ако 

инвеститор продужи дозвољени рок за заузимање 

јавне површине. Пoд прoдужeњeм рока пoдрaзумeвa 

сe прeкoрaчeњe рoкa зaвршeткa изгрaдњe 

eвидeнтирaнoг у писмeнoj изjaви инвeститoрa o 

пoчeтку грaђeњa oднoснo извoђeњa рaдoвa и рoку 

зaвршeткa грaђeњa, oднoснo извoђeњa рaдoвa прeмa 

зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

22. 

 На основу члана 2.став 3 тач 8), члана 3.став 

1.тач. 8), чл. 4.став 3, члана 5 став 1 и чл. 13 Закона 

о комуналним делатностима („Службени гласник 

РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 20.ст.1 тач. 3) 

Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник 

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

47/18) и члана 16.ст.1.тач.3) Статута Града Врања 

(„Службени гласник Града Врања“, број 37/18), 

Скупштина града Врања, на седници одржаној 

25.01.2019.године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком уређују се услови и начин 

обављања комуналне делатности обезбеђивања 

јавног осветљења, финансирање обављања ове 

комуналне делатности, надзор и друга питања од 

значаја за обављање ове  комуналне делатности. 

 

Члан 2. 

 Комунална делатност обезбеђивања јавног 

осветљења, у складу са законом и овом одлуком, 

обухвата одржавање, адаптацију и унапређење 
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објеката и инсталација јавног осветљења којима се 

осветљавају саобраћајне и друге површије јавне 

намене. 

 Под  јавним осветљењем, у смислу закона и 

ове одлуке, сматра се систем објеката, уређаја и 

инсталација за осветљавање саобраћајне и 

површине јавне намене. 

 Под површином јавне намене, у смислу 

закона и ове одлуке, сматра се простор одређен 

планским документом за уређење или изградњу 

објеката јавне намене или јавних површина за које 

је предвиђено утврђивање јавног интереса у складу 

са посебним законом ( улице, тргови, паркови и др). 

 

II НАЧИН ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ -ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ 

ОСВЕТЉЕЊА 

 

Члан 3. 

 Комуналну делатност обезбеђивања јавног 

осветљења обавља јавно предузеће „Урбанизам и 

изградња града Врања“ Врање, чији је оснивач Град 

( у даљем тексту: вршилац комуналне делатности). 

 Поред послова из члана 2. став 1.ове одлуке, 

вршилац комуналне делатности обавља и послове 

декоративног осветљења, као и осветљења објеката 

и амбијенталних целина на територији града Врања. 

 

Члан 4. 

 Вршилац комуналне делатности је дужан да 

послове комуналне делатности обезбеђивања јавног 

осветљења обавља у складу са законом и другим 

пратећим прописима, да објекте, уређаје и 

инсталације јавног осветљења одржава у стању 

функционалне оспособљености за трајно и 

континуирано обезбеђење јавног осветљења и да 

обезбеди услове за редовно снабдевање 

електричном енергијом. 

 

Члан 5. 

 Комунална делатност обезбеђивања јавног 

осветљења обавља се према годишњем програму ( у 

даљем тексту: Програм обезбеђивања јавног 

осветљења) који је саставни део годишњег 

Програма пословања вршиоца комуналне 

делатности, поред садржине одређене законом, 

садржи нарочито и врсту, обим, начин и динамику 

радова на одржавању, адаптацији и унапређењу 

објеката и инсталација јавног осветљења, укупну 

вредност планираних послова и утрошка електричне 

енергије и др. 

Члан 6. 

 Поводом државних и верских празника, 

културних и спортских приредби и манифестација, 

насељена места се могу декоративно осветљавати, 

на основу посебног Програма декоративног 

осветљавања. 

 На програм из става 1 овог члана, сагласност 

даје Градско веће. 

 Вршилац комуналне делатности је дужан да 

врши набавку, монтира, демонтира и одржава 

уређаје за декоративно осветљење, као и да 

обезбеди услове за снабдевање електричном 

енергијом уређаје за декоративно осветљење. 

Члан 7. 

 Ради истицања силуета спољашњим 

осветљењем, могу се трајно осветлити објекти и 

амбијенталне целине које имају историјски, 

културни, архитектонски, администартивни, 

привредни или други значај, на основу посбног 

Програма вршиоца комуналне делатности. 

 На Програм из става 1 овог члана, сагласност 

даје Градско веће. 

 

Члан 8. 

  Забрањено је: 

1) уклањање, рушење, прљање и оштећење на било 

који начин објеката, уређаја и инсталација јавног 

и декоративног  осветљења; 

2) неовлашћено прикључење на објекте, уређаје и 

инсталације јавног осветљења; 

3) неовлашћено постављање рекламних паноа на 

објекте јавног и декоративног осветљења; 

4) неовлашћено причвршивање ствари и лепљење 

плаката на објекте јавног и декоративног 

осветљења. 

  

III СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ -ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ 

ОСВЕТЉЕЊА 

 

Члан 9. 

 Средства за обављање комуналне 

делатности-обезбеђивање јавног осветљења 

обезбеђују се из буџета Града, наменских средстава 

других нивоа власти и других извора у складу са 

законом, а на основу Програма обезбеђивања јавног 

осветљења, и то за: 

1) одржавање, адаптацију, реконструкцију и 

изградњу објеката, уређаја и инсталација јавног 

осветљења; 

2) трошкове осигурања објеката, уређаја и 

инсталација јавног осветљења 

3) трошкове за снабдевање електричном 

енергијом; 

4) трошкове декоративног осветљења; 

5) остале трошкове за обављање ове делатности. 
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Члан 10. 

 Снабдевање објеката, уређаја и инсталација 

јавног осветљења електричном енергијом врши се 

на основу уговору који Град закључи са 

надлежноим електропривредним друштвом. 

 Уговором из става 1 овог члана ближе се 

уређује начин снабдевања, рокови плаћања, као и 

друга питања од значаја за функционисања ове 

комуналне делатности. 

 

IV ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КОНТИНУИТЕТА У 

ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ-

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

 

Обавезе вршиоца комуналне делатности 

Члан 11. 

 Вршилац комуналне делатности дужан је да 

организује рад и пословање на начин којим се 

обезбеђује: 

1) трајно и несметано пружање комуналне услуге 

под условима и на начин уређен законом, другим 

прописима донетим на основу закона и овом 

одлуком; 

2) прописани или уговорени обим и квалитет 

коуналне услуге, у складу са законом; 

3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите 

објеката, уређаја и инсталација за осветљавање 

саобраћајне и површине јавне намене; 

4) развој и унапређење квалитета комуналне 

услуге, као и унапређење организације и 

ефикасности рада. 

 

Обавезе вршиоца комуналне делатности у случају 

планираних прекида у обављању комуналне 

делатности 

Члан 12. 

 Вршилац комуналне делатности дужан је да 

у средствима јавног информисања или на други 

погодан начин обавести кориснике коуналне услуге 

о планираним или очекиваним сметњама и 

прекидима, који ће настати или могу настати у 

пружању комуналне услуге, најкасније 24 сата пре 

очекиваног прекида у пружању комуналне услуге. 

 

Обавезе вршиоца комуналне делатности у случају 

непланираних прекида у обављању комуналне 

делатности 

Члан 13. 

 У случају наступања непланираних или 

неочекиваних поремећаја или прекида у обављању 

комуналне делатности, вршилац комуналне 

делатности дужан је да о томе одмах обавести 

организациону јединицу Градске управе надлежну 

за комуналну делатност и да истовремено предузме 

мере за отклањање узрока поремећаја. 

 Уколико вршилац комуналне делатности то 

не учини у року који одреди организациона 

јединица Градске управе из става 1 овог члана, иста 

има право да предузме мере за хитну заштиту  

објеката, уређаја и инсталација за осветљавање и 

друге имовине која је угрожена, на терет вршиоца 

комуналне делатности. 

 

Члан 14. 

 По пријему обавештења о непланираном или 

неочекиваном поремећају, односно прекиду у 

обављању комуналне делатности, организациона 

јединица Градске управе надлежна за комуналну 

делатност дужна је да: 

1) одреди ред првенства и начин пружања 

комуналне услуге, у складу са законом; 

2) предузме мере за хитну заштиту објеката, 

уређаја и инсталација за осветљавање и друге 

имовине која је угрожена; 

3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за 

поремећај, односно прекид вршења делатности 

и учињену штету. 

Изјашњавање о квалитету комуналних услуга 

 

Члан 15. 

 Вршилац комуналне делатности је дужан да 

корисницима услуге обезбеди законом прописане 

услове који омогућавају брз и ефикасан контакт у 

вези квалитета и коришћења услуга. 

 Корисници комуналне услуге могу 

континуирано у току године достављати питања, 

примедбе и предлоге вршиоцу комуналне 

делатности, преко интернет странице вршиоца 

комуналне делатности. 

 Вршилац комуналне делатности је дужан да 

на достављена питања, примедбе и предлоге 

одговори у року од осам дана. 

 

Члан 16. 

 Корисници комуналне услуга могу се 

континуирано у току године изјашњавати о 

квалитету пружених услуга преко интернет 

странице Града. 

 Уколико су резултати изјашњавања 

корисника комуналне услуге такви да већина није 

задовољна пруженом комуналном услугом вршиоца 

комуналне делатности, организациона јединица 

Градске управе надлежна за комуналну делатност 

покреће поступак преиспитивања рада вршиоца 

комуналне делатности и налаже му да отклони 

недостатке који су наведени у изјашњавању 

корисника у року који не може бити дужи од 90 

дана. 

 Уколико вршилац комуналне делатности не 

поступи у складу са ставом 2.овог члана у погледу 
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отклањања недостатака квалитета пружене 

комуналне услуге, Град може  поверити обављање 

те комуналне делатности другом вршиоцу 

комуналне делатности, у складу са законом којим се 

уређују комуналне делатности. 

 

V НАДЗОР 

Члан 17. 

 Надзор над спровођењем ове одлуке врши 

организациона јединица Градске управе надлежна 

за комуналну делатност. 

 Инспекцијски надзор врши Комунална 

инспекција. 

Комунално-полицијски надзор врши 

Комунална полиција Града. 

У вршењу комунално-полицијских послова, 

комунални полицајац, поред овлашћења утврђеним 

законом, овлашћен је и да: 

1) подноси пријаву надлежном органу за учињено 

кривично дело; 

2) обавести други надлежни орган да предузме 

мере из своје надлежности и  

3) изда прекршајни налог за прекршаје за које је 

овом одлуком од прекршајних санкција предвиђена 

новчана казна у фиксном износу. 

 

Члан 18. 

Прекршајни налог се издаје уколико се 

прекршај открије на један од следећих начина: 

1) непосредним опажањем приликом 

комунално-полицијског надзора и прегледа, као и 

увидом у службену евиденцију надлежног органа; 

2) увидом у податке који су добијени уз 

помоћ уређаја за надзор или мерење; 

3) приликом надзора прегледом 

документације, или на други законом прописан 

начин; 

Прекршајни налог се састоји од оригинала и 

две копије. 

Оригинал се уручује лицу против кога се 

издаје прекршајни налог, а копије задржава орган 

који је прекршајни налог издао. 

Прекршајни налог се уручује присутном 

лицу за кога се сматра да је учинило прекршај у 

моменту откривања прекршаја. 

Лице против кога је издат прекршајни налог 

својим потписом на одговарајућем месту у налогу 

потврђује његов пријем. 

Ако је лице за које се сматра да је учинило 

прекршај одсутно и када околности откривања или 

природа прекршаја то захтевају, достављање 

прекршајног налога ће се извршити путем поште 

или доставне службе, у складу са законом којим се 

уређују прекршаји. 

Ако присутно лице против кога се издаје 

прекршајни налог одбије да прими налог, 

комунални полицајац упозориће га на последице 

одбијање пријема, унети у прекршајни налог 

забелешку о одбијању пријема, дан и час када је 

пријем одбијен, чиме се сматра да је прекршајни 

налог уручен. 

Ако лице против кога је издат прекршајни 

налог у рокум од (8) осам дана од дана пријема 

прекршајног налога не плати изречену казну, или не 

поднесе захтев за судско одлучивање о издатом 

налогу, сматраће се да је прихватило одговорност 

пропуштањем, а прекршајни налог ће постати 

коначан и извршан. 

Прекршајни налог са констатацијом 

коначности и забелешком да новчана казна није 

плаћена, комунални полицајац доставља надлежном 

прекршајном суду ради спровођења извршења у 

складу са законом. 

Лице против кога је издат прекршајни налог 

може прихватити одговорност за прекршај и након 

истека рока од (8) осам дана од дана пријема 

прекршајног налога, ако пре поступка извршења 

плати целокупан износ изречене казне. 

 

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19. 

Новчаном казном од 120.000,00 динара 

казниће се за прекршај вршилац комуналне 

делатности, ако: 

1) не организује свој рад и пословање на начин 

прописан чл. 11. Одлуке; 

2) у случају прекида испоруке комуналне услуге 

не поступи у складу са чл. 13 и 14. Одлуке; 

3) корисницима услуге не обезбеди изјашњавање о 

вршењу комуналне делатности (чл. 16 ст. 1. 

Одлуке; 

4) не одговори на достављена питања, примедбе и 

предлоге у прописаном року (чл. 16. ст. 3. 

Одлуке. 

За прекршај из става 1.овог члана казниће се 

и одговорно лице у правном лицу-вршиоцу 

комуналне делатности, новчаном казном у износу 

од 20.000,00 динара. 

 

Члан 20. 

 Новчаном казном од 120.000,00 динара 

казниће се правно лице, ако: 

1) уклања, руши, прља и оштећује на било који 

начин објекте, уређаје и инсталације јавног и 

декоративног осветљења ( чл. 8.ст. 1.тач. 1) 

одлуке; 
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2) врши неовлашћено прикључење на објекте, 

уређаје и инсталације јавног осветљења (чл. 

8.ст. 1.тач. 2) Одлуке; 

3) врши неовлашћено постављање рекламних 

паноа на објекте јавног и декоративног 

осветљења (чл. 8.ст. 1. тач. 3) Одлуке; 

4) врши неовлашћено причвршћивање ствари и 

лепљење плаката на објекте јавног и 

декоративног осветљења (чл. 8.ст. 1.тач. 4). 

 

За прекршај из става 1 овог члана, казниће се 

одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 

20.000,00 динара. 

За прекршај из става 1 овог члана, казниће се 

предузетник новчаном казном од 60.000,00 динара. 

За прекршај из става 1 овог члана, казниће се 

физичко лице, новчаном казном од 15.000,00 

динара. 

 

Члан 21. 

Новчане казне изречене у прекршајном 

поступку за прекршаје прописане овом одлуком, по 

прекршајним налозима Комуналне инспекције, 

уплаћују се на уплатни рачун број: 840-743341843-

40, са позивом на број модела 97  47  114 „Приходи 

од новчаних казни изречених у прекршајном 

поступку за прекршаје прописане актом Скупштине 

града“, код Управе за јавна плаћања у Врању. 

 Новчане казне изречене у прекршајном 

поступку за прекршаје прописане овом одлуком, по 

прекршајним налозима Комуналне полиције, 

уплаћују се на уплатни рачун број: 840-743342843-

47, са позивом на број модела 97  47  114 „Приходи 

од новчаних казни за прекршаје по прекршајном 

налогу“, код Управе за јавна плаћања у Врању. 

Средства од новчаних казни из става 1 и 2 

овог члана приход су буџета Града. 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 22. 

 На питања која нису предвиђена овом 

одлуком непосредно се примењују одредбе закона и 

других прописа којима се уређују комуналне 

делатности. 

 

Члан 23. 

 До омогућавања услова за обављање ове 

комуналне делатности од стране вршиоца 

комуналне делатности одређеног одредбом чл.3 ове 

одлуке, послове на обезбеђивању јавног осветљења 

обављаће досадашњи вршилац те комуналне 

делатности- ЈКП „Паркинг сервис“ Врање. 

 

 

Члан 24. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 25.01.2019. 

године, број: 312-498/2019-10 

                                                                                                                  

ПРЕДСЕДНИК,                                                                             

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

23. 

 На основу чл. 20.ст.1.тач. 3) и чл. 66.ст. 3. 

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 

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

47/18), чл. 5 ст. 2 и чл. 13. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 

104/16 и 95/18) и чл. 16.ст.1 тач. 3) Статута града 

Врања („Службени гласник града Врања“, број 

37/18), Скупштина града Врања, на седници 

одржаној 25.01.2019.године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ 

ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ВРАЊА 

 

Члан 1 

 Одлука о комуналним делатностима на 

територији града Врања („Службени гласник града 

Врања“, број 10/18), у члану 19, иза става 2, 

допуњује се новим ставом, који гласи: 

 „ Правно лице из става 2 овог члана може уз 

сагласност оснивача да уговори са другим правним 

лицем обављање појединих послова из оквира 

комуналне делатности из члана 2.став 3.тач. 1) ове 

одлуке, у ком случају се као вршилац комуналне 

делатности у односу на сва права и обавезе 

прописане законом и овом одлуком искључиво 

сматра правно лице из става 2.овог члана.“ 

 

Члан 2 

У одељку IV „Права и обавезе у обављању 

комуналних делатности“ иза пододељка: „е) 

Сарадња са Полицијом и Комуналном полицијом и 

Инспекцијом“ и члана 30 допуњује се новим 

пододељком „ж“ и члановим 30а и 30б, који гласе: 

„ ж) Изјашњавање о квалитету комуналних услуга 

Члан 30а 

 Вршилац комуналне делатности је дужан да 

корисницима услуга обезбеди законом прописане 

услове који омогућавају брз и ефикасан контакт у 

вези квалитета и коришћења услуга. 

 Корисници комуналних услуга могу 

континуирано у току године достављати питања, 

примедбе и предлоге вршиоцу комуналне 
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делатности, преко интернет странице вршиоца 

комуналне делатности. 

 Вршилац комуналне делатности је дужан да 

на достављена питања, примедбе и предлоге 

одговори у року од осам дана. 

Члан 30б 

 Корисници комуналних услуга могу се 

континуирано у току године изјашњавати о 

квалитету пружених услуга преко интернет 

странице Града. 

 Уколико су резултати изјашњавања 

корисника комуналних услуга такви да већина није 

задовољна пруженом комуналном услугом 

одређеног вршиоца комуналне делатности, 

организациона јединица Градске управе надлежна 

за комуналну делатност покреће поступак 

преиспитивања рада тог вршиоца комуналне 

делатности и налаже му да отклони недостатке који 

су наведени у изјашњавању корисника у року који 

не може бити дужи од 90 дана. 

 Уколико вршилац комуналне делатности не 

поступи у складу са ставом 2.овог члана у погледу 

отклањања недостатака квалитета пружене 

комуналне услуге, Град може раскинути закључен 

уговор о поверавању, односно обављање комуналне 

делатности одузети из делатности јавног предузећа 

чији је оснивач Град и поверити обављање 

комуналне делатности другом вршиоцу комуналне 

делатности, у складу са законом којим се уређују 

комуналне делатности.“ 

 

Члан 3 

 Иза члана 39, додају се нови чланови 39а и 

39б, који гласе: 

 

„Члан 39а 

 Новчаном казном у износу од 120.000,00 

динара казниће се за прекршај вршилац комуналне 

делатности, ако: 

1) не организује свој рад и пословање на начин 

прописан чл. 25. Одлуке; 

2) у случају прекида испоруке комуналне услуге не 

поступи у складу са чл. 26. Одлуке; 

3) комуналну услугу ускрати корисницима 

противно чл. 28. Одлуке; 

4) корисницима услуге не обезбеди изјашњавање о 

вршењу комуналне делатности (чл. 30а ст. 1. 

Одлуке; 

5) не одговори на достављена питања, примедбе и 

предлоге у прописаном року (чл. 30а ст. 3. 

Одлуке. 

Члан 39б 

Новчане казне изречене у прекршајном 

поступку за прекршаје прописане овом одлуком, по 

прекршајним налозима Комуналне инспекције, 

уплаћују се на уплатни рачун број: 840-743341843-

40, са позивом на број модела 97  47  114 „Приходи 

од новчаних казни изречених у прекршајном 

поступку за прекршаје прописане актом Скупштине 

града“, код Управе за јавна плаћања у Врању. 

 Новчане казне изречене у прекршајном 

поступку за прекршаје прописане овом одлуком, по 

прекршајним налозима Комуналне полиције, 

уплаћују се на уплатни рачун број: 840-743342843-

47, са позивом на број модела 97  47  114 „Приходи 

од новчаних казни за прекршаје по прекршајном 

налогу“, код Управе за јавна плаћања у Врању. 

Средства од новчаних казни из става 1 и 2 

овог члана приход су буџета Града.“ 

 

Члан 4 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Врања. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 25.01.2019. 

године, број: 352-1/2019-10 

                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

24. 

На основу члана 32. ст. 1 тач. 6) Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/2007 

и 83/2014 –др закон, 101/2016 и 47/18),  члана 27. 

став 10, члана 28. став 2., члана 36. став 6., члана 49. 

став 3. и члана 69. став 3. Закона о јавној својини 

(„Сл.гласник РС“, бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 

члан. 88. Закон о  становању и одржавању зграда  

(„Сл. Гласник РС, број 104/16), Одлуке о 

 прибављању, располагању, коришћењу и 

управљању стварима у јавној својини града Врања 

(„Сл.гласник града Врања“бр.10/2014) и члана 33. 

став 1. тачка 37. Статута града Врања („Сл.гласник 

града Врања“, број  37/18   ), Скупштина града 

Врања на седници одржаној дана  25.01.2019.године 

донела је  

 

ОДЛУКУ О ПРИБАВЉАЊУ И  

РАСПОЛАГАЊУ СТАНОВИМА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА ВРАЊА 

 

I. OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком, у складу са Законом о јавној 

својини (у даљем тексту: Закон) и Одлуком о 

прибављању, располагању, коришћењу и 

управљању стварима у јавној својини града Врања 
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(у даљем тексту Одлука), уређује се начин, услови и 

надлежност у поступку прибављања, располагања, 

коришћења и управљања становима у јавној својини 

града Врања ( у даљем тексту: Град). 

 

Члан 2. 

 Под прибављањем станова у јавној својини 

Града, у смислу закона и ове одлуке, подразумева се 

прибављање станова полазећии од   тржишне 

вредности  непокретности у складу са Законом и  

овом Одлуком,  разменом  станова, изградњом 

објеката,  бестеретним правним послом ( наслеђе, 

поклон или једнострана изјава воље), 

експропријацијом, у пореском, стечајном  и другим 

поступцима регулисаним  посебним законом. 

 Под располагањем становима  у јавној 

својини Града, у смислу закона и ове одлуке, 

подразумева се: 

1) отуђење; 

2) пренос права јавне својине на другог 

носиоца јавне својине (са накнадом или 

без накнаде), укључујући и размену; 

3) давање на коришћење; 

4) улагање у капитал; 

5) давање у закуп; 

6) заснивање хипотеке. 

Под коришћењем станова у јавној својини 

Града, у смислу закона и ове одлуке, подразумева се 

коришћење стана у складу са природом и наменом и 

управљање истим, у складу са законом. 

Под управљањем становима у јавној својини 

Града, у смислу закона и ове одлуке, подразумева се 

одржавање, обнављање и унапређење станова, као и 

извршавање законских и других обавеза у вези са 

становима у јавној својини Града. 

 

Члан 3. 

 На прибављање и отуђење станова и давање 

у закуп станова у јавној својини Града примењују се 

одредбе уредбе којом се уређују услови 

прибављања и отуђења непокретности непосредном 

погодбом, давања у закуп ставри у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања 

писаних понуда. 

 

II.  ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ СТАНОВА У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА 

 

Члан 4. 

Станови се прибављају у јавну својину 

Града, односно  отуђују се из јавне својине Града,  

полазећи од тржишне вредности непокретности, 

коју је проценио порески или други надлежни орган 

или лиценцирани проценитељ. 

Станови се прибављају, у јавну својину 

Града, односно  отуђују се из јавне својине Града, у 

поступку јавног надметања или прикупљања 

писаних понуда. 

Изузетно од става 2.овог члана, станови се 

могу прибавити у јавну својину Града, односно 

отуђити из јавне својине Града, непосредном 

погодбом, у случајевима предвиђеним законом, 

уредбом  којом се уређују услови прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом, 

давања у закуп ставри у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања 

писаних понуда и овом одлуком. 

 

Члан 5. 

Нацрт одлуке о покретању поступка 

прибављања станова у јавну својину Града, односно 

отуђења станова из јавне својине Града, јавним 

надметањем или прикупљањем писаних понуда, 

односно непосредном погодбом, припрема 

организациона јединица Градске управе надлежна 

за имовинско-правне  послове. 

Предлог одлуке из става 1.овог члана 

утврђује Градско веће града Врања (у даљем 

тексту:Градско веће). 

Одлуку о покретању поступка прибављања 

станова у јавну својину Града, односно отуђења 

станова из јавне својине Града, јавним надметањем 

или прикупљањем писаних понуда, односно 

непосредном погодбом, доноси Скупштина града 

Врања (у даљем тексту: Скупштина Града), по 

предходно прибављеној сагласности Градског 

правобраниоца. 

Поступак прибављања станова у јавну 

својину Града, односно отуђења станова из јавне 

својине Града, јавним надметањем или 

прикупљањем писаних понуда, односно 

непосредном погодбом, спроводи Комисија за 

прибављање станова у јавну својину Града, односно 

отуђења станова из јавне својине Града ( у даљем 

тексту: Комисија). 

Комисију именује Скупштина Града, на 

период од четири године. 

Актом о именовању утврђује се број чланова 

Комисије. 

Комисија спроводи поступак на начин и под 

условима утврђеним уредбом  којом се уређују 

услови прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ставри у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писаних понуда и овом одлуком. 

Ближи услови за спровођење поступка јавног 

надметања или прикупљања понуда, односно 

непосредном погодбом уређују се Правилником 

Комисије. 
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Прибављање станова у јавну својину Града, 

односноотуђење станова  из јавне својине града 

јавним надметањем, односно прикупљањем 

писаних понуда 

Члан 6. 

Кад Скупштина Града донесе одлуку о 

покретању поступка прибављања станова у јавној 

својини Града, односно отуђења станова из јавне 

својине Града, јавним надметањем или 

прикупљањем писаних понуда, објављује оглас о 

спровођењу поступка јавног надметања или 

прикупљања писаних понуда за отуђење станова из 

јавне својине Града, који обавезно садржи: 

1) назив органа и корисника стана која се отуђује 

из јавне својине и  који објављује оглас; 

2) ближе податке о начину отуђења станова из 

јавне својине (јавно надметање или прикупљање 

писаних понуда); 

3) опис стана која се отуђује из јавне 

својине; 

4) почетну цену по којој се стан отуђује из јавне 

својине; 

5) рокове плаћања; 

6) критеријуме за избор најповољнијег понуђача; 

7) висину и начин полагања депозита; 

8) рок за повраћај депозита учесницима који 

нису успели на јавном надметању, односно у 

поступку прикупљања писмених понуда; 

9) обавезан садржај пријаве, односно понуде и 

исправе које је потребно доставити уз пријаву, 

односно понуду; 

10)адресу за достављање пријаве, односно 

понуде; 

11)место и време увида у документацију (акти о 

власништву и измиреним трошковима коришћења 

непокретности) у вези са непокретности која се 

отуђује из јавне својине; 

12)рок за подношење пријаве, односно понуде; 

13)место и време одржавања јавног надметања, 

односно отварања понуда; 

14)обавештење да подносиоци неблаговремене, 

односно непотпуне  пријаве, односно понуде, неће 

моћи да учествују у поступку јавног надметања, 

односно прикупљања понуда. 

Оглас за спровођење поступка јавног 

надметања, односно прикупљања понуда за отуђење 

непокретности из јавне својине Града мора бити 

објављен у дневном листу који се дистрибуира на 

целој територији Републике Србије и на интернет 

страници Града, са назнакон датума објављивања 

огласа у дневном листу. 

Рок за подношење пријава, односно писаних 

понуда почиње да тече наредног дана од дана 

објављивања огласа у дневном листу. 

Члан 7 

Након спроведеног поступка јавног 

надметања или прикупљања писаних понуда, 

Комисија је обавезна да одмах донесе одлуку о 

избору најповољнијег понуђача и исту уручи 

учесницима поступка. 

Учесници поступка из става 1 овог члана 

могу да на одлуку Комисије поднесу приговор 

Градском већу у року од осам дана од дана 

окончања поступка јавног надметања, односно 

прикупљања писаних понуда. 

Градско веће је у обавези да најкасније у 

року од 30 дана од дана пријема приговора учесника 

поступка на одлуку Комисије, размотри приговор и 

донесе одлуко по приговору. 

Решавајући по приговору, Градско веће је 

овлашћено да: 

1) одбаци приговор уколико је изјављен од 

стране неовлашћеног лица или уколико је 

неблаговремен; 

2) одбије приговор као неоснован; 

3) усвоји приговор и поништи одлуку о избору 

најповољнијег понуђача, као и поништи 

спроведни поступак јавног надметања, 

односно прикупљања писаних понуда. 

Уколико Градско веће приговор усвоји и 

поништи одлуку Комисије, односно поништи 

спроведени поступак јавног надметања или 

прикупљања писаних понуда, Градско веће донеће 

одлуку о спровођењу новог поступка јавног 

надметања или прикупљања писаних понуда, у року 

од седам дана од дана достављања одлуке по 

приговору учесницима поступка. 

Одлука по приговору је правоснажна по 

истеку рока за приговор, уколико приговор није 

поднет,или уколико је Градско веће одбацило, 

односно одбило приговор. 

 

Члан 8 

 На основу правоснажне одлуке Комисије, 

Скупштина Града доноси одлуку о прибављању 

стана у јавној својини Града, односно отуђењу стана 

из јавне својине Града. 

 Одлука из става 1 овог члана је коначна. 

 

Прибављање станова у јавну својину Града, 

односно отуђење станова из јавне својине града 

непосредном погодбом 

Члан 9. 

 Станови се могу прибавити у јавну својину 

Града, односно отуђити из јавне својине Града 

непосредном погодбом, али не испод процењене 

тржишне вредности стана, ако у конкретном случају 

то представља једино могуће решење, уз посебно 
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образложење разлога оправданости и 

целисходности прибављања, односно отуђења и 

разлога због којих се прибављање, односно отуђење 

станова не би могло реализовати јавним 

надметањем, односно прикупљањем писаних 

понуда. 

 

Члан 10 

Након спроведеног поступка непосредне 

погодбе, Комисија је обавезна да одмах донесе 

одлуку  и исту уручи учесницима поступка. 

Заштита права учесника у поступку 

непосредне погодбе врши се на начин прописан 

одредбама ове одлуке који се односи на заштиту 

права учесника у поступку јавног надметања, 

односно прикупљања писаних понуда. 

На основу правоснажне одлуке комисије, 

Скупштина Града доноси одлуку о прибављању 

стана у јавну својину Града, односно отуђењу стана 

из јавне својине Града непосредном погодбом. 

Одлука Скупштине Града из става 2 ове 

члана је коначна. 

 

Уговор о прибављању станова у јавну својину 

Града, односно отуђењу 

 станова из јавне својине Града 

Члан 11 

 Текст уговора о прибављању станова у јавну 

својину Града, односно отуђењу станова из јавне 

својине Града, припрема организациона јединица 

Градске управе надлежна за комунално-стамбене 

послове. 

 Уговор о прибављању станова у јавну 

својину Града, односно отуђењу станова из јавне 

својине Града, у име Града, закључује 

Градоначелник. 

 Уговор о прибављању станова у јавну 

својину Града, односно отуђењу станова из јавне 

својине Града, закључује се по претходно 

прибављеном мишљењу Градског 

правобранилаштва. 

 Градско правобранилаштво је дужно да 

мишљење из става 2. овог члана да у року од 

највише десет дана од дана пријема захтева. 

 Организациона јединица Градске управе из 

става 4.овог члана дужна је да примерак закљученог 

уговора достави Градском правобранилаштву у 

року од 15 дана од дана закључења уговора. 

 

III ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНОВА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА 

 

Члан 12. 

Станови у јавној својини дају се у закуп 

полазећи од процењене  тржишне висине закупнине 

станова,  коју је проценио порески или други 

надлежни орган или лиценцирани проценитељ, 

односно вештак. 

Одлуку о покретању поступка давања у 

закуп станова у јавној својини Града, јавним 

надметањем или прикупљањем писаних понуда, 

односно непосредном погодбом, доноси Градско 

веће. 

Нацрт, односно предлог одлуке из става 1. 

овог члана, припрема  организациона јединица 

Градске управе надлежна за имовинско-правне 

послове. 

 Одлуку о давању у закуп станова у јавној 

својини Града, након окончаног поступка јавног 

надметања или прикупљања писаних понуда, 

односно непосредне погодбе доноси Градско веће. 

Станови који су дати у закуп, не могу се дати 

у подзакуп. 

 

Члан 13. 

 Поступак давања у закуп непокретности у 

јавној својини Града, јавним надметањем или 

прикупљањем писаних понуда, односно 

непосредном погодбом, спроводи Комисија 

образована посебним актима Скупштине града.     

Актом о образовању комисије утврђује се 

број чланова Комисије. 

 

Члан 14. 

Када Градско веће, донесе одлуку о 

покретању поступка давања у закуп станова у јавној 

својини Града, јавним надметањем или 

прикупљањем писаних понуда, објављује оглас о 

спровођењу поступка јавног надметања или 

прикупљања писмених понуда за давање у закуп 

непокретности у јавној својини Града, који обавезно 

садржи: 

1) назив органа и корисника стана у јавној 

својини која се даје у закуп; 

2) ближе податке о начину давања у закуп станова 

у јавној својини  (јавно надметање или прикупљање 

писмених понуда); 

3) опис стана у јавној својини која се даје у закуп; 

4) услове под којима се стан у јавној својини даје 

у закуп (рок трајања закупа и др.); 

5) обавезе закупца у вези са коришћењем стана за 

одређену сврху или намену; 

6) време и место одржавања јавног надметања, 

односно разматрања приспелих понуда; 

7) начин, место и време за достављање пријава за 

учешће у поступку јавног надметања, односно 

писмених понуда за учешће у поступку прикупљања 

писмених понуда; 

  8) време и место увида у документацију у 

вези са станом која се даје у закуп; 
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9) почетну, односно најнижу висину закупнине по 

којој се непокретност у јавној својини може дати у 

закуп; 

10) висину и начин полагања депозита; 

11) рок за повраћај депозита учесницима који 

нису успели на јавном надметању, односно  у 

поступку прикупљања писмених понуда. 

Оглас се објављује у листу који се 

дистрибуира на целој територији Града, односно на 

целој територији Републике Србије и на интернет 

страници Града,са назнаком датума објаљивања 

огласа у дневном листу. 

Рок за подношење пријава, односно писаних 

понуда почиње да тече наредног дана од дана 

објављивања огласа у дневном листу. 

 

Члан 15. 

Изузетно, станови у јавној својини Града 

могу се дати у закуп и ван поступка јавног 

надметања, односно прикупљања писаних понуда, у 

случајевима утврђеним законом, уредбом  којом се 

уређују услови прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ставри у јавној својини и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писаних понуда и овом 

одлуком. 

 

Члан 16. 

 Након спроведеног поступка јавног 

надметања или прикупљања писаних понуда, 

односно непосредне погодбе, Комисија је обавезна 

да одмах донесе одлуку о избору најповољнијег 

понуђача и достави је учесницима поступка. 

 Заштита права учесника у поступцима јавног 

надметања или прикупљања писаних понуда, 

односно непосредне погодбе врши се на начин 

прописан одредбама ове одлуке који се односи на 

заштиту права учесника јавног надметања, односно 

прикупљања писаних понуда за прибаљање стана у 

јавну својину Града, односно отуђење стана из јавне 

својине Града. 

 На основу правоснажне одлуке Комисије, 

Градско веће доноси олуку о давању у закуп стана у 

јавној својини Града. 

 Одлука Градског већа је коначна. 

 

Уговор о давању у закуп  

 станова у  јавне својине Града 

Члан 17 

 Текст уговора о давању у закуп станова у 

јавној својини Града припрема организациона 

јединица Градске управе надлежна за комунално-

стамбене послове. 

 Уговор из става .овог члана, у име Града, 

закључује Градоначелник. 

 Уговор из става 1.овог члана закључује се на 

одређено време, у складу са законом. 

 Уговор о давању у закуп станова у јавној 

својини Града закључује се по претходно 

прибављеном мишљењу Градског 

правобранилаштва. 

 Градско правобранилаштво је дужно да 

мишљење из става 2. овог члана да у року од 

највише десет дана од дана пријема захтева. 

 Организациона јединица Градске управе из 

става 4.овог члана дужна је да примерак закљученог 

уговора достави Градском правобранилаштву у 

року од 15 дана од дана закључења уговора. 

 

IV.ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ СТАНОВА У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА 

 

Давање на коришћење станова у јавној својини 

 

Члан 18. 

 Одлуку о давању на коришћење станова у 

јавној својини Града доноси Градско веће, у складу 

са законом и пратећим подзаконским актом. 

 

V. СТАМБЕНА ПОДРШКА 

 

Члан 19. 

Стамбена подршка кроз закуп стана 

представља давање стана у јавној својини у закуп 

по условима непрофитног закупа. 

 

Члан  20. 

Закуп стана по условима непрофитног закупа 

представља давање у закуп стана у јавној својини 

Града, за чије коришћење закупац плаћа 

непрофитну закупнину, по условима и на начин 

одређен уговором о непрофитном закупу, у складу 

са законом и овом одлуком. 

 

Члан  21. 

Скупштина Града образује Стамбену 

комисију за давање у непрофитни закуп станова у 

јавној својини Града (у даљем тексту: Стамбена 

комисија). 

Стамбена комисија доноси Пословник о раду 

Стамбене комисије, на првој седници. 

 

Члан  22. 

Стручно-административне, техничке и 

финансијске послове у вези са давањем у 

непрофитни закуп станова у јавној својини Града 

обавља организациона јединица Градске управе 
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надлежна за послове комунално-стамбене 

делатности. 

 

Члан  23. 

Висина износа непрофитне закупнине утврђује 

се у складу правилником којим се уређује 

јединствена  методологија обрачуна непрофитне 

закупнине. 

Средства од закупнина из става 1. овог члана 

приход су буџета Града и намењена су за трошкове: 

одржавања, осигурања и управљања становима, као 

и за ризик наплате закупнине, као и за даљи развој 

становања на подручју Града. 

 

Члан  24 . 

Станове у јавној својини Града, намењене за 

давање у непрофитни закуп, користиће по основу 

уговора о закупу лице, или лице са члановима 

породичног домаћинства, уколико: 

- су лице и члан његовог породичног 

домаћинства без стана у својини, односно без 

одговарајућег стана према критеријумима из 

закона и правилника; 

- има пребивалиште на територији Града у 

непрекидном трајању од најмање 1 године 

закључно са даном подношења пријаве; 

- остварује приходе у оквиру граница 

прописаних за непрофитни закуп; 

- је поднело захтев по јавном позиву, са 

доказима о чињеницама на основу којих се 

оцењује испуњеност услова за остваривање 

права на стамбену подршку и који су од значаја 

за утврђивање листе реда првенства по условима 

непрофитног закупа. 

 

Члан  25. 

Одлуку о покретању поступка стамбене 

подршке за давање у непрофитни закуп станoва у 

јавној својини Града доноси Градско веће. 

Градско веће, објављује јавни позив којим 

позива заинтересована лица да у року од 30 дана од 

дана објављивања јавног позива, поднесу захтев за 

стамбену подршку давања у непрофитни закуп 

станова у јавној својини Града и одговарајуће 

доказе, уз назнаку да се непотпуни и 

неблаговремени захтеви неће узети у разматрање. 

Јавни позив се објављује у дневном листу који 

се дистрибуира на  целој територији Града, односно 

на целој територији Републике Србије и на интернет 

страници Града,са назнаком датума објаљивања 

огласа у дневном листу. 

Рок за подношење захтева, односно пријава 

почиње да тече наредног дана од дана објављивања 

огласа у дневном листу. 

 

Поред података о стамбеним јединицама, 

јавни позив садржи и напомену о износу 

минималних примања заинтересованих лица, као 

неопходан услов, да би се остварила права за 

доделу стамбене подршке давања у закуп стана у 

јавној својини Града, по условима непрофитног 

закупа. 

 

Члан  26  . 

Захтев за доделу стамбене подршке за давање у 

закуп стана у јавној својини Града, по условима 

непрофитног закупа заинтересовано лице подноси 

граду Врању са назнаком "за Стамбену комисију", 

на прописаном обрасцу и уз пратећу документацију. 

Стамбена комисија разматра поднете захтеве и 

дужна је да у року од 20 дана од дана истека рока за 

подношење захтева спроведе обраду приспелих 

захтева и изврши бодовање по захтевима 

подносилаца који испуњавају услове. 

 

Члан  27 . 

На основу спроведеног бодовања у складу са 

одредбама правилника којим се уређују мерила за 

утврђивање реда првенства за доделу стамбене 

подршке. 

Стамбена комисија сачињава предлог листе 

реда првенства за давање у непрофитни закуп 

станова у јавној својини Града. 

Број бодова на листи реда првенства за давање 

у непрофитни закуп станова у јавној својини Града 

утврђује се са стањем на дан истека рока за 

подношење захтева за доделу стамбене подршке за 

давање у закуп стана у јавној својини Града, по 

условима непрофитног закупа. 

Предлог листе реда првенства за давање у 

непрофитни закуп станова у јавној својини Града се 

објављује на интернет страници Града. 

 

Члан  28 . 

На предлог листе реда првенства за давање у 

непрофитни закуп станова у јавној својини Града 

подносиоци захтева за доделу стамбене подршке по 

условима непрофитног закупа, могу поднети 

приговор Градском већу у року од 15 дана од дана 

њеног објављивања. 

По доношењу одлуке о свим приговорима 

изјављеним на Предлог листе реда првенства за 

давање у непрофитни закуп станова у јавној својини 

Града Стамбена комисија утврђује  листу реда 

првенства. 

 Одлуку о додели стамбене подршке у виду 

давања у непрофитни закуп стана у јавној својини 

Града доноси Скупштина Града. 
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 Против одлуке из става 2. Овог члана може се 

изјавити жалба Градском већу у року од 15 дана од 

дана објављивања одлуке. 

 

Члан 29  . 

Одлука Скупштине Града за давање у 

непрофитни закуп стана у јавној својини Града 

објављује се на начин на који се објављује јавни 

позив за доделу стамбене подршке.  

Станови у јавној својини Града који су 

намењени за давање у непрофитни закуп дају се у 

закуп на одређено време, а најдуже на период до 5 

година. 

 

Члан 30  

 Уговор о давању у непрофитни закуо стана у 

јавној својини Града, у име Града, закњучује 

градоначелник. 

Закупац може обновити уговор о непрофитном 

закупу подношењем захтева у писаном облику 

Стамбенон комисији најкасније 30 дана пре истека 

уговорног рока. 

На захтев закупца Стамбена комисија може 

продужити уговор о непрофитном закупу на 

одређено време, а најдуже до 5 година, ако су 

испуњени услови из закона. 

Закупац стана датог у непрофитни закуп не 

стиче право на откуп стана у складу са одредбама 

закона. 

Члан  31. 

    Трошкове текућег одржавања станова сносе 

закупци станова. 

 Град сноси трошкове инвестиционог 

одржавања за станове на којима је уписана јавна 

својина Града. 

 

Члан 32. 

Поступак исељења бесправно усељених лица 

из станова у јавној својини Града спроводи 

организациона јединица Градске управе надлежна 

за комунално-стамбене послове 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 33. 

На питања која нису регулисана овом 

одлуком непосредно се примењују одредбе Закона о 

јавној својини,  Закон о  становању и одржавању 

зграда,Одлуке о прибављању, располагању, 

коришћењу и управљању стварима у јавној својини 

Града, Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у 

закуп ствари у јавној својини, односно о 

прибављању и уступању искоришћавања других 

имовинских права, као и поступци јавног надметања 

и прикупљања писаних понуда и других прописа 

којима се уређује јавна својина. 

 

Члан 34. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града  Врања. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 25.01.2019. 

године, број:360-5/2019-10 

                                                                                                 

ПРЕДСЕДНИК, 

 Дејан Тричковић, спец. двм,с.р. 
   

25. 

На основу чл. 27 ст. 10, члана 28 ст. 2, чл. 36 

ст 6, чл. 49 ст 3 и чл. 69 ст 3 Закона о јавној својини 

(„ Службени гласник РС“, број 72/11 88/13, 105/14, 

104/16-др.закон, 108/16, 113/17 и 95/18), Уредби о 

условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 

јавној својини, односно прибављања и уступања и 

искоришћавања других имовинских права, као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда („ Службени гласник РС“, број 

16/18)  и чл. 33 ст. 1 тач.  29), 30),  31), 32), 33) и 34), 

чл. 63.ст.1 тач. 14), 15), 16), 17) и 18) Статута Града 

Врања („Службени гласник Града Врања“, број 

37/18), Скупштина града Врања, на седници 

одржаној 25.01.2019.године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ, 

КОРИШЋЕЊУ И УПРАВЉАЊУ 

СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА 

ВРАЊА 

 

Члан 1 

 Одлука о прибављању, располагању, 

коришћењу и управљању стварима у јавној својини 

града Врања („Службени гласник града Врања“, 

број 10/14), у чл. 2, у ставу 1, мења се и гласи: 

 „ Под прибављањем ствари у јавној својини 

Града, подразумева се прибављање ствари полазећи 

од тржишне вредности, у складу са законом и овом 

одлуком. 

 У истом члану, иза става 1, додају се два 

нова става која гласе: 

 „ Прибављањем непокретних ствари ( у 

даљем тексту: непокретност), у смислу става 1.овог 

члана, сматра се и размена непокретности и 

изградња објекта. 
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 Непокретности се могу прибављати у јавну 

својину Града бестеретним правним послом 

(наслеђе, поклон или једнострана изјава воље), 

експропријацијом, у пореском, стечајном и другим 

поступцима регулисаним посебним законима.“ 

 Досадашњи ставови 2-5 постају ставови 4-7. 

 

Члан 2 

 Члан 3 мења се и гласи: 

 „ На прибављање ствари у јавну својину 

Града и отуђење ствари  из јавне својине Града, као 

и давање у закуп ствари у јавној својини Града, 

примењују се одредбе уредбе којом се уређују 

услови прибављања и отуђења, као и давања у 

закуп ствари у јавној својини Града у поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених  понуда, 

односно непосредном погодбом.“ 

 

Члан 3 

 У члану 4, став 1 мења се и гласи: 

 „ Непокретности се прибављају у јавну 

својину Града и отуђују из јавне својине Града 

полазећи од тржишне вредности непокретности, 

коју је проценио порески или други надлежан орган 

или лиценцирани проценитељ, у поступку јавног 

надметања или прикупљања писмених понуда, ако 

законом није другачије одређено.“ 

 У истом члану, у ставу 3, иза речи : „или 

другог надлежног органа“ додају се речи: „или 

лиценцираног проценитеља“. 

 

Члан 4 

 У члану 6, став 4 мења се и гласи: 

 „Комисија спроводи поступак на начин и по 

поступку прописаном уредбом којом се уређују 

услови прибављања и отуђења, као и давања у 

закуп ствари у јавној својини Града у поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених  понуда, 

односно непосредном погодбом и овом одлуком.” 

 

Члан 5 

 У члану 7, став 3 мења се и гласи: 

 „ Оглас се објављује и на интернет страници 

Града, са назнаком датума објављивања у дневном 

листу из става 2 овог члана“. 

 У истом члану, иза става 3 додају се нови 

ставови који гласе: 

 „ Пријава, односно понуда из става 1 овог 

члана доставља се у затвореној коверти са 

видљивом назнаком на који се оглас односи и ко је 

подносилац пријаве, односно понуде. 

 Пријава, односно понуда правног лица мора 

да садржи: назив, седиште и број телефона и мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица. 

 Уз пријаву, односно понуду правног лица се 

прилаже оригинални извод из регистра привредних 

субјеката са подацима за то правно лице, не старије 

од 30 дана. 

 Пријава, односно понуда физчког лица мора 

да садржи име и презиме, адресу, број личне карте и 

број телефона и мора бити потписана, а ако је то 

лице предузетник уз пријаву, односно понуду се 

прилаже оригинални извод из регистра привредних 

субјеката или потврда да је предузетник уписан у 

одговарајући регистар, с тим да поменути прилози 

не буду старији од 30 дана. 

 У случају да подносиоца пријаве, односно 

понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за 

заступање мора бити оверено од стране јавног 

бележника. 

 Пријава, односно понуда је непотпуна ако не 

садржи све што је прописано, ако нису приложене 

све прописане исправе, односно ако не садржи све 

податке предвиђене огласом или су подаци дати 

супротно објављеном огласу.“ 

 

Члан 6 

Иза члана 7, додаје се нови члан 7а, који 

гласи: 

„ Члан 7а 

 Поступак прибављања непокретности у јавну 

својину Града спроводи Комисија из члана 6 ове 

одлуке, која у току поступка води записник и по 

окончаном поступку утврђује предлог за избор 

најповољнијег понуђача. 

 Основни критеријум за избор најповољнијег 

понуђача је купопродајна цена коју понуђач 

понуди. 

 Услови за спровођење поступка јавног 

надметања, односно разматрања писмених понуда 

су испуњени уколико пристигне најмање једна 

благовремена и потпуна пријава, односно понуда. 

 Уколико подносилац благовремене и 

потпуне пријаве, односно понуде не приступи 

јавном надметању, односно отварању писмених 

понуда, сматара се да је одустао од пријаве, 

односно понуде.“ 

Члан 7 

 У члану 8, став 2 мења се и гласи: 

 „ Поступак прибављања непокретности у 

јавну својину Града непосредном погодбом 

спроводи Комисија из члана 6 ове одлуке, која по 

окончаном поступку непосредне погодбе  записник 

са одговарајућим предлогом доставља надлежном 

органу у смислу одредаба ове одлуке.“ 

 

Члан 8 

У члану 9, став 3 мења се и гласи: 
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 „Оглас се објављује и на интернет страници 

Града, са назнаком датума објављивања у дневном 

листу из става 2 овог члана““ 

 У истом члану, иза став 3 додају се нови 

ставови који гласе: 

 „ Одредбе члана 7. ст. 4-9 ове одлуке сходно 

се примењују и у поступку отуђења непокретности 

из јавне својине. 

 У поступку прикупљања писмених понуда у 

пријави се наводи износ који се нуди за предметну 

непокретност.“ 

 

Члан 9 

 Иза члана 9 додаје се нови члан 9а, који 

гласи: 

„ Члан 9а 

 Поступак отуђења непокретности из јавне 

својине Града спроводи Комисија из члана 6 ове 

одлуке, која води записник и по окончаном 

поступку јавног надметања или прикупљања 

писмених понуда утврђује предлог да се 

непокретност у јавној својини отуђи понуђачу који 

је понудио највишу купопродајну цену, односно 

утврђује предлог за избор најповољнијег понуђача. 

 Одредбе члана 7а ст. 3 и 4 ове одлуке сходно 

се примењују и у поступку отуђења непокретности 

из јавне својине Града. 

 Поступак разматрања приспелих понуда 

спровешће се уколико на оглас пристигне најмање 

једна благовремена и потпуна понуда. 

 Поступак јавног надметања спровешће се и у 

случају да пристигне најмање једна благовремена и 

потпуна пријава на основу које се подносилац 

региструје и проглашава купцем, ако почетну цену 

по којој се непокретност отуђује из јавне својине 

прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико 

не прихвати купопродајну цену, губи право на 

враћање депозита. 

 Основни критеријум за избор најповољнијег 

понуђача је висина понуђене купопродајне цене.“ 

 

Члан 10 

 У одељку II,иза пододељка 2 и чл 10, додају 

се нови пододељци са новим члановима, који гласе: 

 „ 3.Поступак јавног надметања, прикупљања 

писмених понуда и непосредне погодбе 

Поступак јавног оглашавања 

Члан 10а 

 По отварању поступка јавног надметања, 

председник Комисије утврђује и записнички 

констатује податке о поступку (врста поступка), 

податке о непокретности за коју се спроводи 

поступак јавног надметања, место, датум и време 

почетка јавног оглашавања; имена чланова 

Комисије; имена присутних учесника, односно 

лицитаната, имена присутних лица са пуномоћјем 

да у име и за рачун лицитаната могу да предузимају 

радње у поступку јавног надметања; друге 

чињенице везане за поступак јавног надметања. 

Члан 10б 

 Председник Комисије објављује почетан 

износ купопродајне цене и позива учеснике да дају 

своје понуде. 

 Сваки учесник у јавном надметању дужан је 

да јавно каже износ који нуди и у име ког понуђача. 

 Након што се учине понуде у смислу става 2 

овог члана, председник Комисије пита три пута 

учеснике јавног надметања да ли неко даје понуду 

са већим износом од највеће понуђеног износа. 

 Уколико неко од учесника понуди већи 

износ од до тада највеће понуђеног износа, 

поступак се наставља на начин утврђен ставом 3 

овог чална, све док учесници јавног надметања дају 

понуде са износима већим од последње учињене 

највеће понуде. 

 Уколико после трећег позива нико од 

учесника на јавном надметању не учини повољнију 

понуду од последње учињене највеће понуде, 

председник Комисије јавно констатује који је 

највећи понуђени износ купопродајне цене, као и 

име, односно назив понуђача. 

 

Члан 10в 

 Учесник који понуди највиши износ 

купопродајне цене потписује изјаву о висини 

понуђене цене коју је дужан да уплати у року 

утврђеним огласом. 

 Уколико учесник из става 1 овог члана не 

потпише изјаву, односно не закључи уговор и не 

уплати купопродајну цену у предвиђеном року, 

губи право на повраћај депозита. 

 Уколико најповољнији понуђач одбије да 

потпише изјаву о висини понуђене цене, 

председник Комисије позива првог следећег 

најповољнијег понуђача да потпише изјаву. 

 Уколико ни следећи најповољнији понуђач 

не потпише изјаву о висини понуђене цене, 

председник Комисије јавно објављује да поступак 

јавног надметања није успео. 

 Поступак јавног надметања сматра се 

успелим и у случају достављања једне исправне 

пријаве за учешће, којом се подносилац пријаве 

региструје и присуствује јавном надметању, ако 

прихвати почетну висину купопродајне цене. 

 

Поступак прикупљања писмених понуда 

Члан 10г 

 Отварање писмених понуда је јавно. 
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 О отварању понуда, Комисија сачињава 

записник који садржи податке о поступку (врста 

поступка); податке о непокретности за коју се 

поступак спроводи; место, датум и време отврања 

понуда; имена чланова Комисије, имена присутних 

понуђача; имена лица са издатим пуномоћјем да у 

име и за рачун понуђача предузимају радње у 

поступку; редослед отварања поднетих понуда 

према времену пријема; број под којим је понуда 

заведена; име, односно назив понуђача и понуђена 

висина купопродајне цене; податке о недостацима 

понуде; евентуалне примедбе подносиоца понуде, 

односно представника подносиоца понуде на ток 

поступка; друге чињенице од значаја за поступак 

отварања понуда. 

 

Члан 10д 

 Уколико у поступку два или више понуђача 

понуде исти износ купопродајне цене, Комисија ће 

позвати понуђаче који су понудили исти износ 

купопродајне цене да у року од три дана од дана 

пријема позива доставе нову писмену затворену 

понуду са увећаним износом купопродајне цене у 

односу на претходно дату понуду, а које понуде ће 

Комисија отворити и утврдити најповољнијег 

понуђача. 

 Уколико понуђачи из става 1 овог члана у 

року од три дана не доставе нову понуду, односно 

ако су понуђачи допставили нову понуду са са 

истоветним износом купопродајне цене, Комисија 

ће путем жреба извршити избор најповољнијег 

понуђача. 

 Поступак избора најповољнијег понуђача у 

смислу става 2 овог члана утврђује Комисија. 

 Уклико је огласом предвиђено полагање 

депозита у поступку прикупљања писмених понуда, 

а учесник који је изабран за најповољнијег 

понуђача не закључи уговор и не плати 

купопродајну цену у року утврђеним огласом, губи 

право на повраћај депозита. 

 

Право на повраћај депозита 

Члан 10 ђ 

 Учесници у поступку јавног надметања, 

односно прикупљања писмених понуда који нису 

изабрани за најповољнијег понуђача имају право на 

повраћај депозита у року утврђеном огласом. 

 

Умањење почетне процењене  вредности 

непокретности 

Члан 10е 

 Изузетно, у случају када се непокретност не 

отуђи из јавне својине у спроведеном поступку 

јавног оглашавања, почетна процењена вредност 

непокретности може се умањити на 80% од почетне 

процењене вредности утврђене на начин и под 

условима из члана 4 став 1 ове одлуке. 

 У случају када се непокретност ни у 

поновљеном поступку јавног оглашавања са 

умањеном почетном вредношћу не отуђи из јавне 

својине, почетна процењена вредност 

непокретности по којој се иста отуђује, може се 

умањити на 60%, по којој цени ће се наставити са 

јавним оглашавањем. 

 Одлуку о умањењу вредности непокретности 

из става 1 овог члана доноси Скупштина Града, под 

условом да је то од интереса за Град. 

 

Непосредна погодба 

Члан 10ж 

 Поступак прибављања непокретности у јавну 

својину, односно отуђења непокретности из јавне 

својине Града покреће се на захтев заинтересованог 

лица, осим за случајеве за које је овом одлуком 

другачије одређено. 

 У току поступка, Комисија утврђује да ли 

заинтересовано лице испуњава услове прописане 

законом, пратећим подзаконским актом и овом 

одлуком, захтева и цени доказе који оправдавају 

примену основа по којем се непокретност може 

прибавити у јавну својину, односно отуђити из 

јавне својине ван поступка јавног надметања, 

односно прикупљања писмених понуда. 

Члан 10з 

 Поступак прибављања непокретности у јавну 

својину, односно отуђења непокретности из јавне 

својине Града ван поступка јавног надметања, 

односно прикупљања писмених понуда, у слућају 

када се непокретност не прибави, односно не отуђи 

после спроведеног поступка јавног оглашавања, 

покреће се одлуком Скупштине Града, на предлог 

Комисије. 

 Комисија на интернет страници  Града 

поставља обавештење о непокретности, са условима 

под којим заинтересована лица могу пријавити 

своје учешће. 

 Обавештење из става 2 овог члана скида се 

са интернет странице Града по пријему прве 

пријаве заинтересованог лица које испуњава 

прописане услове. 

 У случају да се са лицем из става 3 овог 

члана не постигне сагласност, као и у случају када  

у року од 15 дана од дана постављања обавештења 

из става 2 овог члана не стигне ни једна пријава, 

Скупштина Града, на предлог Комисије, може 

одлучити да се понови поступак јавног оглашавања, 

под условима прописаним овом одлуком. 

 4. Заштита права учесника у поступцима 

јавног надметања, 
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                   прикупљања писмених понуда и 

непосредне погодбе 

 

Члан 10и 

Након спроведеног поступка јавног 

надметања или прикупљања писмених понуда, 

односно непосредне погодбе, Комисија је дужна да 

одмах донесе одлуку о избору најповољнијег 

понуђача и исту уручи учесницима поступка. 

Учесници поступка из става 1 овог члана 

могу на одлуку Комисије да поднесу приговор 

Градском већу, у року од осам дана од дана 

окончања поступка. 

Градско веће је дужно да у року од 30 дана 

од дана пријема приговора учесника поступка 

размотри приговор и донесе одлуку. 

Решавајући по приговору, Градско веће је 

овлашћено да: 

1)одбаци приговор уколико је изјављен од 

стране неовлашћеног лица или уколико је 

неблаговремен; 

2)одбије приговор као неоснован; 

3)усвоји приговор и поништи одлуку о 

избору најповољнијег понуђача, као и поништи 

спроведни поступак јавног надметања или 

прикупљања писмених понуда, односно непосредне 

погодбе. 

Уколико Градско веће приговор усвоји и 

поништи одлуку Комисије, односно поништи 

спроведени поступак јавног надметања или 

прикупљања писаних понуда, односно непосредне 

погодбе, Градско веће донеће одлуку о спровођењу 

новог поступка јавног надметања или прикупљања 

писаних понуда, односно непосредне погодбе, у 

року од седам дана од дана достављања одлуке по 

приговору учесницима поступка. 

Одлука по приговору је правоснажна по 

истеку рока за приговор, уколико приговор није 

поднет,или уколико је Градско веће одбацило, 

односно одбило приговор. 

 

Члан 10ј 

На основу правоснажне одлуке Комисије, 

Скупштина Града доноси одлуку о прибављању 

непокретности у јавној својини Града, односно 

отуђењу непокретности из јавне својине Града. 

 Одлука Скупштине Града  је коначна“. 

 

         Досадашњи пододељак 3 постаје пододељак 5. 

 

Члан 11 

 У члану 12, иза става 4 додају се нови 

ставови који гласе: 

 „ Одлуку о прибављању покретних ставри у 

јавну својину, односно отуђењу покретних ствари 

из јавне својине, вредности преко 5.000.000,00 

динара доноси Скупштина Града. 

Одлуку о прибављању покретних ствари у 

јавну својину, односно отуђењу покретних ствари 

из јавне својине, вредности до 5.000.000,00 динара 

доноси Градско веће. 

Одредбе члана 10е ове одлуке сходно се 

примењују и на отуђење покретних ствари у 

поступку јавног оглашавања.“ 

 

Члан 12 

 Иза члана 18, додаје се нови члан 18а, који 

гласи: 

 „ Одредбе члана 7 ст. 3,4,5,6,7,8 и 9, члана 

7а, члана 8 ст. 2, члана 9 ст. 3, 4 и 5, члана 9а, члана 

10а- 10и, сходно се примењују и на поступак 

давања у закуп непокретности у јавној својини 

Града јавним надметањем или прикупљањем 

писмених понуда, односно непосредном погодбом, 

ако посебним прописима није другачије одређено“. 

 

Члан 13 

 У члану 21, став 5 мења се и гласи: 

 „Носиоци права коришћења имају право да 

ствар држе и да је користе у складу са природом и 

наменом тих ствари, да је дају на коришћење 

другом носиоцу права коришћења или у закуп и да 

њоме управљају у складу са законом, овом одлуком 

и другим прописом. 

 У истом члану, став 7 мења се и гласи: 

 „Акт из става 6 овог члана којим Градско 

веће даје сагласност за давање на коришћење мора 

садржати услове под којима се ствар даје на 

коришћење другом носиоцу права коришћења. 

Актом из члана 6 овог члана којим се даје начелна 

сагласност да се ствар да у закуп, опредељује се 

намена ствари за време трајања закупа, али не и 

будући закупац и услови закупа. За промену намене 

ствари за време трајања запупа неопходна је нова 

сагласност Градског већа.“ 

 У истом члану, став 9 мења се и гласи: 

 „ Градско веће може одлучити да се 

непокретност у јавној својини Града на којој 

постоји уписано право коришћења носиоца права 

коришћења у смислу одредаба овог чана, која није у 

функцији остваривања надлежности, односно 

делатности носиоца права коришћења на тој 

непокретности, ако се не користе дужи временски 

период или се користе супротно закону, другом 

пропису или природи и намени непокретности, 

одузме од носиоца права коришћења.“ 
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Члан 14 

 Иза члана 35 додаје се нови члан 35а, који 

гласи: 

 

„Члан 35а 

 Одредбе ове одлуке које се односе на 

прибављање, коришћење и располагање 

непокретним стварима у јавној својини сходно се 

примењују и на прибављање, коришћење и 

располагање другим имовинским правима, ако 

законом није другачије одређено и уколико је то у 

складу са општим прописима којима се уређује 

прибављање, коришћење и располагање другим 

имовинским правима. 

 Одредбе ове одлуке које се односе на 

поступак давања у закуп и коришћење непокретних 

ствари у јавној својини сходно се приењују и на 

поступак искоришћавања других имовинских права, 

према садржини предвиђеној општим прописима 

којима се уређују друга имовинска права.“ 

 

Члан 15 

 У члану 5 ст. 1, члану 15 ст. 2, члану 29 ст. 1, 

2 и 4 и члану 30 ст. 1 ове одлуке, реч: 

„секретаријат“ у падежу мења се речју: 

„организациона јединица Градске управе“ у падежу. 

 У члану 11 ст. 4 и члану 12 ст. 4 ове одлуке, 

речи: „надлежан секретаријат“ у падежу мења се 

речима: „надлежна органоизациона јединица 

Градске управе“ у падежу. 

 У члану 11 ст. 2 и 3 ове одлуке, речи: „ 

Градско јавно правобранилаштво“ у падежу мењају 

се речима: „Градско правобранилаштво“ у падежу. 

 

Члан 16 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“ 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 25.01.2019. 

године, број: 404-8/2019-10 

                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

26. 

 На основу чл. 94. и чл. 137а Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају (''Сл. гласник РС'', 

бр. 68/15, 41/18, 44/18-др. закон и 83/18) и чл. 32. ст. 

1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. 

закон и 47/18) и чл. 33. ст. 1. тачка 42. Статута града 

Врања (''Сл. гласник града Врања'', бр. 37/18), 

Скупштина града Врања, на седници одржаној 

25.01.2019. год, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 

О ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА И ЛИМО СЕР-

ВИСУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком уређују се посебни услови ко-

је треба да испуни превозник, карактеристике и о-

бележја возила, организација, начин и услови обав-

љања такси превоза и лимо сервиса на територији 

града Врања. 

 

II ТАКСИ ПРЕВОЗ 

 

Члан 2. 

Такси превоз је јавни превоз путника који се 

обавља путничким возилом које испуњава услове 

прописане законом и овом Одлуком. 

Такси превоз се обавља на основу решења о 

одобравању такси превоза (у даљем тексту одобре-

ње) које издаје Градска управа града Врања ако је 

број возила који се уноси у одобрење у оквиру доз-

вољеног броја такси возила, у складу са законом и 

овом Одлуком. 

 Захтев за издавање одобрења за обављање 

такси превоза на територији града Врања подноси 

се Градској управи, Комисији за издавање одобрења 

за обављање такси превоза на територији града 

Врања (у даљем тексту: Комисија). 

 Комисију из ст. 3. овог члана образује 

Градско веће. 

 

Члан 3. 

 Одобрење престаје да важи по сили закона: 

1) брисањем привредног друштва и 

предузетника из Регистра привредних 

субјеката; 

2) променом седишта привредног друштва, 

односно седишта или пребивалишта 

предузетника, на територију друге јединице 

локалне самоуправе; 

3) правноснажноћу одлуке којом је привредном 

друштву изречена заштитна мера забране 

вршења делатности јавног превоза у 

друмском саобраћају, прописана законом 

којим се уређују привредни преступи или 

законом којим се уређују прекршаји и 

4) правноснажношћу одлуке којом је 

предузетнику изречена заштитна мера 

забране вршења делатности јавног превоза у 

друмском саобраћају, прописана законом 

којим се уређују прекршаји. 

 

Члан 4. 
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Такси возач је физичко лице које управља 

такси возилом и обавља такси превоз као предузет-

ник или као запослени возач код привредног друш-

тва или предузетника. 

 

Члан 5. 

 У оквиру петогодишњег планирања потреба 

у јавном превозу путника на територији града Вра-

ња, планира се оптимални број такси возила и доно-

си програм потреба за такси превозом (у даљем тек-

сту: Програм). 

Програм из ст. 1. овог члана доноси се у 

складу са саобраћајно-техничким условима којима 

се дефинише оптимално организовање такси прево-

за у погледу броја такси возила. 

Саобраћајно-технички услови из ст. 2. овог 

члана дефинишу се на основу карактеристика пре-

возних захтева вожњи и стања техничког регулиса-

ња саобраћаја на територији града Врања. 

Програм из ст. 1. овог члана доноси Градско 

веће. 

На основу Програма из ст. 1. овог члана по-

себним актом Градског већа утврђује се дозвољени 

број возила за обављање такси превоза. 

  

 УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 

А) Предузетник 

 

Члан 6. 

Предузетник, чија је претежна делатност так-

си превоз, који је за обављање те делатности регис-

трован у Регистру привредних субјеката, али без 

датума почетка обављања делатности, поред услова 

предвиђених законом, мора да испуњава и следеће 

услове: 

 1) да има возачку дозволу најмање “Б” кате-

горије, 

2) да има звање возача путничког аутомобила 

трећег степена стручне спреме или звање возача 

аутобуса и теретног моторног возила четвртог сте-

пена стручне спреме или звање техничара друмског 

саобраћаја или звање возача специјалисте петог 

степена стручне спреме, 

3) да има радно искуство на пословима воза-

ча моторног возила од најмање пет година, 

4) да има уверење о здравственој способно-

сти за управљање моторним возилом које је пропи-

сима, којима се уређује безбедност саобраћаја на 

путевима, утврђено за возаче, којима је управљање 

возилом основно занимање, 

 5) да је власник, односно прималац лизинга 

најмање једног возила и да је возило регистровано 

према месту седишта такси превозника са издатим 

регистарским таблицама чија регистарска ознака 

садржи латинична слова TX на задње две позиције. 

Прималац лизинга мора бити уписан у саобраћајну 

дозволу као корисник возила, 

 6) да има пребивалиште на територији града 

Врања, 

 7) да испуњава услов пословног угледа, од-

носно не сме да има правноснажно изречену заш-

титну меру забране вршења делатности јавног пре-

воза у друмском саобраћају прописану законом ко-

јим се уређују прекршаји, док траје изречена мера, 

8) да му није изречена заштитна мера забране 

управљања моторним возилом, док траје изречена 

мера и 

 9) да није осуђиван на казну затвора дужу од 

две године за кривично дело против живота и тела, 

полне слободе, имовине, против безбедности јавног 

саобраћаја, здравља људи и јавног реда и мира, док 

трају правне последице осуде. 

 Предузетник мора да има седиште радње на 

територији града Врања. 

 Предузетник мора да испуњава услов 

пословног угледа, односно мора да има измирене 

пореске обавезе по основу регистроване делатности. 

Дуговања која се редовно измирују по основу 

репрограма дуга не сматрају се неизмиреним поре-

ским обавезама. 

 Доказ о испуњености услова из ст. 1. тачке 

7), 8) и 9) и ст. 3. овог члана не може бити старији 

од 30 дана од дана подношења захтева. 

 Предузетник за време обављања такси делат-

ности мора да испуњава услове предвиђене законом 

и ст. 1. и 2. овог члана, а возило којим обавља такси 

превоз мора да има регистарске таблице чија реги-

старска ознака садржи латинична слова ТХ на задње 

две позиције, и то возило мора да буде уписано у 

такси дозволи. 

 Такси возачи, запослени код предузетника, 

морају бити пријављени на социјално осигурање са 

пуним радним временом и морају испуњавати усло-

ве из ст. 1. тач. 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8) и 9) овог члана. 

 

Б) Привредно друштво 

 

Члан 7. 

Привредно друштво, чија је претежна делат-

ност такси превоз, које је за обављање те делатности 

регистровано у Регистру привредних субјеката, по-

ред услова предвиђених законом, мора да испуњава 

и следеће услове: 

 1) да је седиште привредног друштва на те-

риторији града Врања, 

2) да је власник, односно прималац лизинга 

најмање једног возила и да је возило регистровано 

према месту седишта такси превозника са издатим 
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регистарским таблицама чија регистарска ознака 

садржи латинична слова TX на задње две позиције. 

Прималац лизинга мора бити уписан у саобраћајну 

дозволу као корисник возила и 

3) привредно друштво мора да испуњава 

услов пословног угледа, односно не сме да има 

правноснажно изречену заштитну меру забране 

вршења делатности јавног превоза у друмском сао-

браћају, прописану законом којим се уређују при-

вредни преступи или законом којим се уређују пре-

кршаји, док траје изречена мера. 

Привредно друштво мора да испуњава услов 

пословног угледа, односно мора да има измирене 

пореске обавезе по основу регистроване делатности. 

Дуговања која се редовно измирују по основу 

репрограма дуга не сматрају се неизмиреним поре-

ским обавезама. 

У седишту привредног друштва морају се 

налазити пословне просторије у којима се чувају 

основни пословни документи, посебно рачуновод-

ствени документи, документи о људским ресурсима 

и други документи битни за обављање делатности 

такси превоза. 

Привредно друштво за време обављања такси 

делатности мора да испуњава услове предвиђене 

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

такси превоз мора да има регистарске таблице чија 

регистарска ознака садржи латинична слова ТХ на 

задње две позиције,  и то возило мора да буде упи-

сано у такси дозволи. 

Такси возачи, запослени у правном лицу, мо-

рају бити пријављени на социјално осигурање са 

пуним радним временом и морају испуњавати усло-

ве из чл. 6. ст. 1. тач. 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8) и 9) ове 

Одлуке. 

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

тачке 7), 8) и 9) и . ст.  1. тач. 3. и ст. 2. овог члана  

не може бити старији од 30 дана од дана подношења 

захтева. 

 

В) Такси возило 

 

Члан 8. 

Такси возило (у даљем тексту: возило), поред 

услова предвиђених законом, мора да испуњава и 

следеће услове: 

1) да је регистровано за пет места за седење, 

укључујући и место за седење возача, 

2) да има најмање двоја врата са десне стра-

не и управљач на левој страни, 

3) да има клима уређај који није накнадно 

уграђен, 

4) да размак осовина буде најмање 2550 мм 

и запремине корисног пртљажног просто-

ра најмање 350 л, 

5) да има уграђен исправан таксиметар који 

је подешен и оверен искључиво у складу 

са законом којим се уређује метрологија и 

чл. 30. ст. 1. ове Одлуке, 

6) да је је регистровано према месту седиш-

та такси превозника са издатим регистар-

ским таблицама чија регистарска ознака 

садржи латинична слова TX на задње две 

позиције, 

7) да је привредно друштво или предузетник 

власник, односно прималац лизинга, а 

прималац лизинга мора бити уписан у са-

обраћајну дозволу као корисник возила, 

 8)  да има кровну ознаку, издату у складу са 

чл. 14. ове Одлуке, 

9)  да има исправну инсталацију за грејање, 

вентилацију и унутрашње осветљење, 

10) да има исправан противпожарни апарат, 

причвршћен на лако уочљивом и приступачном 

месту, са важећим роком употребе, 

 11) да је возило уредно обојено споља и 

изнутра, чисто и без физичких оштећења и 

12) да рекламе и други натписи не буду 

постављени на стаклним површинама.  

У путничком возилу, осим путничког возила 

којим се обавља такси превоз, односно које испуња-

ва услове из ст. 1. овог члана, не сме се налазити 

таксиметар. 

 

Члан 9.  

Комисија издаје одобрење привредном 

друштву које испуњава услове из чл. 7. ст. 1. и 2. и 

чл. 8. ст. 1. тачке 1), 2), 3) и 4) или предузетнику 

који испуњава услове из чл. 6. ст. 1, 2. и 3. и чл. 8. 

ст. 1. тачка 1), 2), 3) и 4). 

Привредно друштво и предузетник дужан је 

да, у року од 40 дана, од дана пријема одобрења 

пријави почетак обављања делатности органу на-

длежном за регистрацију привредних субјеката, као 

и да градском саобраћајом инспектору, односно 

овлашћеном лицу Градске управе достави доказе о 

испуњености услова из чл. 8. ст. 1. тач. 5)-12). 

Организациона јединица Градске управе у 

чијој су надлежности послови такси превоза (у 

даљем тексту: надлежна организациона јединица), 

на основу издатог одобрења из ст. 1. овог члана 

издаје уверење које садржи марку, тип и број шасије 

возила, на основу кога се, у складу са прописима 

којима се уређује безбедност саобраћаја на 

путевима, издају регистраске таблице, чија 

регистарска ознака садржи латинична слова TX на 

задње две позиције, према месту седишта 

привредног друштва, односно предузетника. 

Ако у остављеном року не буду достављени 

докази градском саобраћајом инспектору, односно 
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овлашћеном лицу Градске управе, из ст. 2. овог 

члана, градски саобраћајни инспектор, односно 

овлашћено лице Градске управе актом обавештава 

Градско веће, а Градско веће ће укинути одобрење. 

Такси превознику, који у остављеном року 

достави доказе из ст. 2. овог члана, надлежна 

организациона јединица издаће такси дозволу за 

возило и такси дозволу за возача. 

Такси превозник има право да отпочне да 

обавља такси превоз на основу издатог одобрења 

после издавања дозвола из ст. 5 овог члана. 

Такси превозник који промени правну форму 

или изврши статусну промену може да обавља 

такси превоз на основу новог одобрења које издаје 

Комисија, на захтев правног следбеника такси 

превозника, само ако су испуњени услови из чл.  2. 

ст. 2, чл. 6. ст. 1, 2. и 3, чл. 7. ст. 1. и 2. и чл. 8. ст. 1. 

 

Члан 10. 

Градски саобраћајни инспектор, односно 

овлашћено лице Градске управе,  проверава испу-

њеност услова за издавање одобрења за обављање 

такси превоза прописаних чл. 6. ст. 1. тач. 5. и 6. и 

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

3) и 4), о чему доноси решење. 

 Утврђивање испуњености услова за возило у 

смислу става 1. овог члана, врши се на захтев при-

вредног друштва или предузетника, пре издавања 

одобрења за обаваљање такси превоза. 

 Градски саобраћајни инспектор, односно 

овлашћено лице Градске управе,  проверава доказе 

да је привредно друштво или предузетник испунио 

услове за обаљање такси превоза из чл. 8. ст. 1. тач. 

5)-12), о чему доноси решење, на основу кога на-

длежни орган Градске управе издаје такси дозволу 

за возило. 

 О решењима, донетим у смислу става 1. и 3. 

овог члана, градски саобраћајни инспектор, односно 

овлашћено лице Градске управе, води евиденцију. 

 

Г) Такси  дозвола, кровна ознака и  евиденциона 

налепница 

 

Члан 11. 

Привредно друштво и предузетник су оба-

везни да од надлежне организационе јединице при-

баве такси дозволу, кровну ознаку и евиденциону 

налепницу за свако возило које користе за такси 

превоз, а за сваког такси возача такси дозволу за 

возача. 

Члан 12. 

На захтев привредног друштва и предузетни-

ка надлежна организациона јединица издаје, за сва-

ко возило, такси дозволу, кровну ознаку и евиден-

циону налепницу, као и такси дозволу за сваког так-

си возача, запосленог у привредном друштву и код 

предузетника. 

 Уз захтев, привредно друштво и предузетник 

дужни су да поднесу доказе о испуњености услова, 

прописаних законом и овом Одлуком. 

Привредно друштво и предузетник су у оба-

вези да сваке године, најкасније на дан истека такси 

дозволе за возило и возача, исту продуже, уз доказе 

о испуњености услова, прописаних законом, чл. 6. 

ст. 1. тачке 4), 6), 7), 8) и 9) ове Одлуке, као и доказ 

да такси возачу није прекидан радни однос од мо-

мента издавања такси дозволе .  

Доказ о испуњености услова из ст. 3. овог 

члана не може бити старији од 30 дана од дана под-

ношења захтева. 

Уколико привредно друштво и предузетник 

не могу да продуже такси дозволу за возача због 

неиспуњавања неког од услова за продужење такси 

дозволе, који се тражи овом Одлуком, дужни су да 

врате стару такси дозволу и прибаве нову такси доз-

волу за тог возача, у складу са овом Одлуком. 

 Надлежна организациона јединица води ре-

гистар такси превозника, такси возача, такси возила 

и кровних ознака за свако возило за које је издата 

такси дозвола. 

 Регистар из ст. 6. овог члана садржи нарочи-

то: пословно име, седиште и матични број такси 

превозника, број и датум одобрења, име и презиме 

такси возача као податке о личности, број такси 

дозволе за возача, односно возила, број шасије и 

регистарске таблице такси возила. 

 

Такси дозвола 

 

Члан 13. 

Такси дозвола за возило садржи: 

1) број и датум издавања, 

2)  редни број, 

3)  пословно име привредног друштва, одно-

сно предузетничке радње, 

4) седиште привредног друштва, односно 

предузетника, 

5) матични број привредног друштва, одно-

сно предузетничке радње, 

6) порески идентификациони број, 

7) број и датум доношења решења о упису 

привредног друштва, односно предузетничке радње  

у Регистар привредних субјеката код Агенције за 

привредне регистре, 

8) основ коришћења возила, 

9) регистарску ознаку, марку и тип возила и 

број шасије, 
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10) место за упис промене података о возилу 

и 

11) место за продужење такси дозволе. 

Такси дозвола за запосленог такси возача 

садржи: 

1) број и датум издавања, 

2)  редни број, 

3)  фотографију, 

4) име и презиме возача, 

5) јединствени матични број возача, 

6) адресу возача, 

7) пословно име привредног друштва, одно-

сно предузетничке радње у којој је запослен, 

8) седиште привредног друштва, односно 

предузетничке радње, 

9) матични број привредног друштва, одно-

сно предузетничке радње, 

10) порески идентификациони број, 

11) број и датум доношења решења о упису 

привредног друштва, односно предузетничке радње  

у Регистар привредних субјеката код Агенције за 

привредне регистре, 

12) место за упис промене података и 

13) место за продужење такси дозволе. 

Такси возач не може истовремено да обавља 

такси превоз у два или више привредна субјекта 

која се баве такси превозом, нити може да има више 

од једне такси дозволе за возача. 

 

Кровна ознака 

Члан 14. 

 Кровна ознака мора да има инсталирано 

осветљење, да садржи натпис ''TAXI'', број кровне 

ознаке, ознаку издаваоца кровне ознаке и мора да 

буде истакнута на крову возила. 

Изглед кровне ознаке је саставни део ове 

Одлуке. 

Возило којим се обавља такси превоз обеле-

жава се истицањем кровне ознаке коју издаје на-

длежна организациона јединица или правно лице са 

којим такси превозник има закључен уговор о 

пословно-техничкој сарадњи о пружању услуге ра-

дио везе или услуге информационих технологија. 

 Правно лице издаје кровну ознаку такси пре-

вознику који достави сагласност Комисије. 

 Забрањено је издавати и користити кровне 

ознаке без претходно прибављене сагласности Ко-

мисије. 

 Правно лице које издаје кровне ознаке такси 

превозницима на основу сагласности Комисије, 

дужно је да води регистар издатих кровних ознака, 

као и да о издатим кровним ознакама доставља по-

датке надлежној организационој јединици Градске 

управе  

 Рекламни панои на крову такси возила могу 

се постављати у складу са прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима. 

Рекламни пано мора бити постављен тако да 

не заклања кровну ознаку. 

 Рекламне налепнице на бочним странама и 

вратима такси возила морају бити у складу са про-

писима о безбедности саобраћаја на путевима. 

 Забрањено је постављати рекламне паное и 

налепнице на којима се рекламира услуга лица која 

не поседују одобрење, сагласност или други акт 

надлежног органа, ако је одобрење, сагласност или 

други акт надлежног органа прописан као услов за 

обављање те делатности. 

 

Члан 15. 

 Забрањено је пружање услуге радио везе, 

односно услуге информационих технологија или 

пружање услуге на други начин, са циљем: 

1) да се корисник превоза и субјект који 

пружа услугу такси превоза, а не поседује 

одобрење надлежног органа, доведу у ве-

зу ради уговарања превоза, 

2) да се кориснику превоза понуди услуга 

превоза коју пружа субјект који не посе-

дује одобрење надлежног органа и 

3) да се кориснику превоза понуди услуга 

такси превоза по цени превоза која није у 

складу са одлуком Градског већа града 

Врања. 

Привредни субјекти који пружају услуге ра-

дио везе, односно услуге информационих техноло-

гија, дужни су да послују у складу са прописима 

којима се уређују електронске комуникације, е-

лектронско пословање и електронска трговина.  

  

Евиденциона налепница 

 

Члан 16. 

Евиденциона холограмска налепница садр-

жи: 

1) натпис: ГРАД ВРАЊЕ, 

2) серијски број и 

3) ознаку: ''TAXI''. 

 

Члан 17. 

Привредно друштво и предузетник су оба-

везни: 

 1) да све измене података из такси дозволе за 

возило и такси возача пријаве надлежној организа-

ционој јединици, у року од 15 дана од дана настале 

промене и 

 2) да све чињенице и доказе који се односе на 

престанак, односно привремени прекид обављања 

такси делатности пријаве надлежној организационој 



Понедељак,28.јануар.2019.године.       "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"         Број -2- Страна-117 

 

 

јединици, у року од два дана од дана пријаве у Ре-

гистру привредних субјеката. 

 

Члан 18. 

 Градски саобраћајни инспектор, односно 

овлашћено лице Градске управе најмање једном у 

три године врши проверу испуњености услова за 

обављање такси превоза. 

 Уколико се у вршењу провере утврди да је 

такси превозник престао да испуњава неке од усло-

ва за обављање такси превоза, Градско веће укинуће 

одобрење, с тим што се, пре укидања одобрења, 

одређује рок у коме је такси превозник дужан да 

достави доказе о испуњености прописаних услова, 

осим доказа о чињеницама о којима се води слу-

жбена евиденција. 

  

III  НАЧИН ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА, 

ЦЕНЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА И ТАКСИ СТАЈА-

ЛИШТА 

 

А) Начин обављања такси превоза 

 

Члан 19. 

Такси превоз на територији града Врања мо-

гу обављати само привредна друштва и предузетни-

ци која испуњавају услове прописане законом и о-

вом Одлуком. 

 Возилом може управљати само предузетник 

који има такси дозволу за возача и запослени такси 

возач у привредном друштву и код предузетника 

који има такси дозволу за возача. 

Приликом обављања такси превоза, привред-

но друштво и предузетник у возилу морају имати 

такси дозволе за возило и за такси возача. 

Приликом обављања такси превоза, такси во-

зач у привредном друштву и код предузетника у 

возилу мора имати такси дозволу за возило којим 

управља и такси дозволу за возача. 

Привредни субјекти из става 1. овог члана не 

могу било којом својом радњом, која се односи на 

давање на коришћење кровне ознаке, одобрења, 

такси дозволе, давање такси возила и друго, да омо-

гуће другим правним лицима, предузетницима или 

физичким лицима, да обављају такси превоз путни-

ка. 

 

Члан 20. 

 У возилу којим се обавља такси превоз мора 

се налазити: 

1) фотокопија одобрења или одобрење у електрон-

ском облику, 

2) у возилу мора да има истакнуте, на видном месту 

за корисника превоза, такси дозволе за возило и 

возача, 

3) ценовник услуга, утврђен одлуком Градског 

већа, постављен на видном месту у возилу, 

димензија: дужине минимум 10 цм и ширине 

минимум 6 цм, 

4) уговор о раду за возача запосленог код такси 

превозника, 

5) доказ о осигурању путника у јавном превозу од 

последица несрећног случаја, 

6) обавештење Градске управе о броју телефона на 

који корисник такси превоза може изјавити при-

тужбе на пружену такси услугу, 

7) фотокопија сагласности или сагласност у е-

лектронском облику из чл. 14. ст. 3. ове Одлуке, 

8) на видном месту за корисника превоза уграђен 

исправан и оверен таксиметар, 

9) на видном месту истакнуту евиденциону 

налепницу, залепљену у горњем десном углу 

предњег ветробранског стакла,  са унутрашње 

стране, 

10) кровна ознака, видно постављена на крову 

возила и 

11) исправан противпожарни апарат, причвршћен на 

лако уочљивом и приступачном месту, са 

важећим роком употребе. 

 

Члан 21. 

Путничким возилом којим се обавља такси 

превоз забрањено је обављање линијског превоза. 

 Такси превозник може да обавља такси пре-

воз само на територији јединице локалне самоупра-

ве која му је издала одобрење. 

 Изузетно, такси превозник може да обави 

такси превоз преко територије, односно превоз који 

се завршава на територији јединице локалне самоу-

праве за које нема одобрење, ако је такси превоз 

започет на територији јединице локалне самоуправе 

која му је издала одобрење. 

 Такси превозник који обави превоз у смислу. 

ст. 3. овог члана, дужан је да одмах по излску пут-

ника из возила уклони кровну ознаку. 

 У случају када је потребно да истог путника 

врати, таксиметар мора бити укључен све време 

чекања. 

 

Члан 22. 

Јавни превоз који путничким возилом 

обавља домаће, односно страно лице које нема 

својство такси превозника, а који се обавља два или 

више пута током дана, недеље или месеца, на истом 

или сличном превозном путу, или се лица која се 

превозе укрцавају или искрцавају на аутобуским 
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стајалиштима или на истим или сличним местима 

укрцавања или искрцавања, и лица која се превозе 

нису у сродству са лицем које управља возилом, 

сматра се јавним превозом који је законом и овом 

Одлуком забрањен. 

 Јавним превозом из ст. 1. овог члана 

сматраће се нарочито: 

1)   превоз за који је наплаћена услуга превоза, 

2) превоз који се обавља на релацијама на којима 

постоји линијски превоз, 

3) превоз више од пет лица, укључујући и возача, 

4) превоз ''од врата до врата'', 

5) превоз који се обавља на основу јавног 

оглашавања и 

6) ако лице које управља возилом (власник или 

корисник возила) није у могућности да из 

сопствених прихода, односно прихода 

остварених по основу рада, социјалних или 

пензијских примања финансира износ 

трошкова за гориво које је утрошено за 

разлику броја пређених километара у тренутку 

вршења инспекцијске контроле и броја 

пређених километара евидентираних у 

записнику о последњем техничком прегледу. 

 

Члан 23. 

Привредно друштво и предузетник су дужни 

да такси превоз обављају само возилом које је упи-

сано у такси дозволи, а такси возач возилом за које 

то привредно друштво, односно предузетник, има 

такси дозволу. 

 

Члан 24. 

 Такси возач је дужан да прими у возило сва-

ког путника у границама расположивих седишта и 

изврши вожњу до захтеваног одредишта. 

 Такси возач је дужан да вожњу обави најкра-

ћом трасом до одредишта, а ако то није и најповољ-

нија траса у погледу цене превоза, дужан је да пре-

поручи повољнију трасу, осим у случају када пут-

ник захтева одређену трасу. 

 Када је такси возило у функцији јавног пре-

воза, такси возач је дужан да истакне кровну ознаку. 

 Осветљење кровне ознаке мора бити искљу-

чено увек када је путник у возилу. 

 Услуга такси превоза који отпочиње са такси 

стајалишта пружа се возилом по избору корисника 

услуге. 

 Такси возач може одбити захтев за превозом 

ако се одредиште превоза не налази на територији 

јединице локалне самоуправе за коју има одобрење. 

 Такси возач може одбити захтев за превозом 

ако оцени да је пртљаг путника такав да може да 

оштети или упрља пртљажни простор, као и у слу-

чају када је пртљаг кабаст или тежак и не може да 

стане у пртљажни простор, односно може изазвати 

преоптерећење такси возила. 

 Под пртљагом сматра се кофер, путна торба, 

кофа, склопива инвалидска колица, склопива коли-

ца за бебе, спортска опрема и друге ствари чије су 

димензије веће од 40x20x55, односно масе веће од 

осам килограма. 

 Под ручним пртљагом сматра се женска 

ташна, актн ташна, преносиви рачунар, кишобран, 

фотоапарат, штап за помоћ при кретању, штаке и 

сличне ствари које путник сам чува, носи са собом и 

уноси у такси возило у простор за путнике. 

 

Члан 25. 

Такси превозник не може користити аутобу-

ска стајалишта која су одређена за међумесни пре-

воз. 

 

Члан 26. 

Када такси превозник користи возило за соп-

ствене потребе кровна ознака мора бити уклоњена. 

 

Члан 27. 

Превоз путника започиње уласком путника у 

возило. 

 Такси возач је обавезан да, непосредно пре 

започињања вожње са путником, укључи таксиме-

тар и да га искључи одмах након завршене вожње, а 

да цену превоза наплати у износу који покаже так-

симетар. 

 У случају да такси возач не укључи таксиме-

тар на почетку вожње, путник није у обавези да 

плати цену услуге такси превоза. 

 

Члан 28. 

Такси возач  возилом не може  превозити: 

 1) децу до шест година старости без пуно-

летног пратиоца, 

 2) посмртне остатке, 

 3) угинуле животиње и 

 4) експлозивне, лако запаљиве, отровне, ра-

диоактивне, заразне, нагризајуће и друге материје, 

које због својих особина могу бити опасне по без-

бедност и здравље људи, или могу нанети другу 

штету. 

 Лица која се насилно понашају, лица под 

дејством алкохола или дроге, лица која могу запр-

љати или оштетити унутрашњост такси возила и 

кућни љубимци, могу се превозити такси возилом 

само уз сагласност такси возача. 

 У делу путничког возила којим се обавља 

такси превоз намењеном за превоз путника, не могу 

се смештати ствари које нису ручни пртљаг, осим уз 

сагласност такси возача. 
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Члан 29. 

Такси возач је обавезан да за време такси 

превоза буде уредан  и да му одећа буде чиста. 

 Такси возач у току рада не сме носити кратке 

панталоне,  мајицу без рукава и другу неуредну о-

дећу, као  и неадекватну, односно неприкладну обу-

ћу.  

 

Б) Цена такси превоза 

 

Члан 30. 

Цена услуге (у даљем тексту: такси тарифа) у 

такси превозу утврђује се посебним актом Градског  

већа. 

 Такси тарифа је ценовник услуга такси пре-

воза у коме је приказана цена такси услуге старта, 

пређеног километра, минута чекања, доласка на а-

ресу по позиву, превоз пртљага по комаду. 

 Таксиметар мора бити подешен искључиво у 

складу са такси тарифом из става 2. овог члана. 

 Такси превозник је дужан да за извршену 

услугу превоза наплати цену превоза у износу који 

покаже таксиметар у тренутку завршетка превоза. 

 

Члан 31. 

О пријему других путника у току такси пре-

воза одлучује путник који је започео коришћење 

превоза до места опредељења. 

 Ако путник, који је примљен у току вожње, 

наставља коришћење такси превоза и после места 

опредељења путника који је започео коришћење 

превоза, наставак вожње се сматра као започета но-

ва вожња. 

 

Члан 32. 

Такси превозник је дужан да изда рачун ко-

риснику услуге такси превоза за обављени превоз, 

који садржи назив и седиште такси превозника, да-

тум, релацију или километражу и цену превоза. 

 

В) Такси стајалишта 

 

Члан 33. 

Такси стајалишта су одређена и уређена 

места, односно уређене и обележене саобраћајне 

површине на којима  возила пристају, чекају и при-

мају путнике и ствари. 

 Такси стајалишта морају имати знак забране 

паркирања других возила. 

 На такси стајалиштима се могу пракирати 

само такси превозници возилима која имају такси 

дозволу  издату од стране надлежне организационе 

јединице Градске управе Врање и на крову возила 

истакнуту кровну ознаку, у складу са чл. 14. ст. 2. 

ове Одлуке. 

   

Члан 34. 

Локације за такси стајалишта одређује својим 

актом Управљач јавног пута, у складу са законом и 

саобраћајно-техничким и урбанистичким условима. 

 

Члан 35. 

Такси стајалишта могу бити стална, привре-

мена и повремена. 

 Стална такси стајалишта су одређене и уре-

ђене саобраћајне површине за организовано и ста-

лно обављање такси превоза. 

 Привремена такси стајалишта су одређене 

саобраћајне површине које се користе до привођења 

намени, утврђеној урбанистичким планом. 

 Повремена такси стајалишта су одређене са-

обраћајне површине које се користе за време одр-

жавања сајмова, вашара, већих спортских и култур-

них манифестација и других значајних скупова. 

 

Члан 36. 

Такси стајалишта се обележавају саобраћај-

ним знаком, саобраћајном ознаком и посебним 

ознакама. 

 Постављање вертикалне и обележавање хо-

ризонталне саобраћајне сигнализације  ради се у 

складу са законом и правилником о саобраћајној 

сигнализацији. 

 

Члан 37. 

О обележавању и одржавању такси стајалиш-

та стара се Управљач јавног пута. 

 

Члан 38. 

Возила се на такси стајалишту постављају 

према редоследу доласка и броју слободних места. 

 Такси возач је обавезан да на такси стаја-

лишту буде у возилу или поред возила. 

 

IV ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВО-

ЗА 

 

Члан 39. 

Предузетник је дужан да у случају привре-

мене одјаве, односно трајне одјаве делатности такси 

превоза,  у року од 2 дана од дана пријаве у Регис-

тру привредних субјеката, надлежној организацио-

ној јединици врати такси дозволе за возила, кровне 

ознаке и такси дозволе за возаче. 

 Привредно друштво је дужно да, у року од 2 

дана од дана пријаве престанка обављања делатно-

сти такси превоза у Регистру привредних субјеката 
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врати надлежној организационој јединици такси 

дозволе за возила, кровне ознаке и такси дозволе за 

возаче. 

 Привредно друштво и предузетник су дужни 

да, када возило, које има такси дозволу, престану да 

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

такси дозволу и кровну ознаку, даном наступања 

тих оклоности. 

Привредно друштво и предузетник су дужни 

да, даном одјаве социјалног осигурања за запосле-

ног  такси возача ( по било ком основу), врате на-

длежној организационој јединици такси дозволу за 

возача. 

 

V ЛИМО СЕРВИС 

 

Члан 40. 

Привредно друштво или предузетник може 

да обавља лимо сервис ако поседује решење 

Градске управе, којим је утврђено да привредно 

друштво или предузетник има регистровану 

претежну делатност „такси превозˮ и испуњава 

услове у погледу седишта, пословног угледа, возила 

и возача. 

Захтев за издавање решења да привредно 

друштво или предузетник испуњава услове за 

обављање лимо сервиса на територији града Врања 

подноси се Градској управи, Комисији за издавање 

решења за обављање лимо сервиса на територији 

града Врања (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија из ст. 2. овог члана издаје решење 

из ст. 1. овог члана привредном друштву које испу-

њава услове из чл. 7. ст. 1. тач. 1. и 3, и ст. 3. чл, чл. 

8. ст. 1. тач.ке 9)-11) и чл. 40. ст. 8-10 и 12-15. или 

предузетнику који испуњава услове из чл. 6. ст. 1, 

тач. 6. и 7. и ст. 2. чл. 8. ст. 1. тач. 9)11). и чл. 40. ст. 

8-10. и 12-15. ове Одлуке. 

Комисију из става 2. овог члана образује 

Градско веће. 

Лимо сервис може се обављати само 

путничким возилима која имају једну од следећих 

карактеристика:  

1) возило од историјског значаја (олдтајмер), 

2) лимузина која није серијски произведена и 

има дужину најмање 7 m, 

3) возило високе класе, односно луксузно 

возило које има вредност већу од 25.000 евра 

каталошке вредности, у динарској противвредности 

по средњем курсу Народне банке Србије на дан 

подношења захтева за издавање решења, као и које 

није старије од пет година и 

4) возило са 7+1 или 8+1 места за седење које 

има уграђен дигитални тахограф и није старије од 

пет година.  

Путничко возило из става 5. тачка 4) овог 

члана мора на бочним странама имати пословно име 

превозника и натпис „лимо сервисˮ.  

Прималац лизинга и закупац путничког 

возила из става 5. тачка 4) овог члана сматра се 

власником у погледу права и обавеза из става 6. 

овог члана. 

 Услов у погледу возила испуњава привредно 

друштво или предузетник ако у власништву или 

лизингу има најмање једно путничко возило из 

става 5. овог члана.  

Ако испуњава услов из става 8. овог члана, 

привредно друштво или предузетник за обављање 

лимо сервиса може користити путничка возила из 

става 5. овог члана и по основу закупа, који не може 

бити краћи од шест месеци.  

Уговор о закупу путничког возила мора бити 

оверен код органа надлежног за оверу, ако је једна 

од уговорних страна физичко лице.  

Путничка возила којима се обавља лимо 

сервис, а која су узета у закуп, не могу се давати у 

подзакуп.  

Услов у погледу возача испуњава привредно 

друштво или предузетник, ако у радном односу има 

најмање једног возача.  

Возач путничког возила из става 5. тач. 1)-3) 

овог члана мора да има најмање 21 годину старости, 

као и да најмање три године има возачку дозволу В 

категорије.  

Возач путничког возила из става 5. тачка 4) 

овог члана мора да има лиценцу за обављање 

послова професионалног возача возила најмање D1 

категорије.  

Превозник је дужан да организационој 

јединици Градске управе града Врања у чијој су 

надлежности послови лимо сервиса (у даљем 

тексту: надлежна организациона јединица) пријави 

сваку промену у погледу седишта и возила која су 

унета у решење из става 1. овог члана, у року од 15 

дана од дана настале промене.  

Надлежна организациона јединица води 

евиденцију превозника који имају право на 

обављање лимо сервиса. 

Евиденција из става 16. овог члана садржи 

пословно име привредног друштва и предузетника, 

број и датум решења из става 1. овог члана и 

регистарске ознаке путничких возила којима има 

право да обавља превоз.  

Надлежна организациона јединица дужна је 

да два пута годишње достави Министарству 

извештај о привредним субјектима који имају право 

да обављају лимо сервис, са подацима из става 17. 

овог члана.  

Извештај из става 17. овог члана за првих 

шест месеци текуће године доставља се најкасније 
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до 15. јула текуће године, а за других шест месеци 

текуће године најкасније до 15. јануара наредне 

године.  

На привредна друштва и предузетнике из 

става 1. овог члана који обављају превоз возилима 

из става 5. тачка 4) овог члана, као и на физичка 

лица која управљају овим возилима, примењују се 

одредбе прописа којима се уређују радно време 

посаде возила у друмском превозу и тахографи.  

Решење из става 1. овог члана је коначно.  

 

Члан 41. 

Градски саобраћајни инспектор, односно 

овлашћено лице Градске управе,  проверава испу-

њеност услова за издавање решења за обављање 

лимо сревиса прописаних чл. 8. ст. 1. тач. 9-11. и чл. 

40. ст. 5-10, о чему доноси решење. 

 Утврђивање испуњености услова за возило у 

смислу става 1. овог члана, врши се на захтев при-

вредног друштва или предузетника, пре издавања 

решења за обаваљање лимо сервиса. 

 О решењима, донетим у смислу става 1. овог 

члана, градски саобраћајни инспектор, односно 

овлашћено лице Градске управе, води евиденцију. 

Градски саобраћајни инспектор, односно 

овлашћено лице Градске управе, најмање једном у 

три године врши проверу испуњености услова за 

обављање лимо сервиса.  

Ако се у вршењу провере утврди да је 

превозник престао да испуњава неки од услова за 

обављање лимо сервиса, Градско веће укинуће 

решење из члана 40. став 1. ове Одлуке, с тим што 

се пре укидања решења одређује рок у коме је 

превозник дужан да достави доказе о испуњености 

прописаних услова, осим доказа о чињеницама о 

којима се води службена евиденција.  

 

Члан 42. 

Лимо сервис може се обављати само 

путничким возилима чије су регистарске ознаке 

унете у решење из члана 40. став 1. ове Одлуке.  

За време обављања лимо сервиса, у доњем 

десном углу ветробранског стакла путничког возила 

из члана 40. став 5. тач. 1)-3) ове Одлуке мора се 

налазити табла на којој је исписано пословно име 

превозника и речи „лимо сервисˮ.  

У возилу којим се обавља лимо сервис мора 

се налазити фотокопија решења или решење у 

електронском облику из члана 40. став 1. ове 

Одлуке, уговор из члана 44. став 1. ове Одлуке и 

уговор о раду за возача, односно други уговор у 

складу са законом којим се уређују права, обавезе и 

одговорности из радног односа, односно по основу 

рада или оверена фотокопија, односно електронски 

облик тих уговора за возаче који су радно 

ангажовани.  

 

Члан 43. 

Превозник је дужан да:  

1) на улазу у седиште, односно простор у 

коме обавља делатност видно истакне пословно име 

и седиште, 

2) на улазу у простор у коме обавља 

делатност видно истакне радно време и да га се 

придржава у свом пословању, 

3) у сваком пословном простору, односно 

месту пословања, истакне цене услуга које пружа, 

односно пре пружене услуге обавести корисника о 

висини цене, 

4) се придржава цена из тачке 3) овог става, 

5) у делу издавања рачуна поступи на 

прописан начин, 

6) на истинит, јасан, разумљив и 

необмањујући начин у истицању понуде обавештава 

кориснике о услузи превоза коју нуди, у погледу 

врсте, начина пружања услуге превоза, цене и др, 

7) води евиденцију уговорених превоза која 

садржи податке о путничком возилу, возачу и 

трајању превоза и 

8) сву документацију у вези са уговореним 

превозима чува две године.  

Возач путничког возила мора бити у радном 

односу или радно ангажован код превозника.  

 

Члан 44. 

Лимо сервис обавља се на основу уговора, 

закљученог у писаном или електронском облику, 

тако што се путничко возило изнајмљује у целини. 

Сврху, циљ и трајање превоза утврђује корисник 

превоза и сви путници су сагласни са дестинацијом 

и током путовања, односно врстом услуге. Цена 

превоза се не обрачунава и не наплаћује на начин 

који је карактеристичан за остале врсте превоза 

(такси превоз, линијски превоз, ванлинијски превоз 

и посебан линијски превоз). 

У возилу којим се обавља превоз мора се 

налазити документација из које се несумњиво може 

утврдити сврха, циљ и трајање путовања, као и 

начин обрачунавања цене превоза.  

Цена превоза се обрачунава на основу 

јединице времена (час или дан), при чему трајање 

превоза не може бити краће од три часа.  

Није дозвољено закључивање уговора 

супротно ставу 1. овог члана.  

Лимо сервис не може се нудити на јавним 

површинама (путевима, трговима, такси или 

аутобуским стајалиштима и сл.).  
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Лимо сервис се може обавити само ако је 

превоз претходно уговорен у седишту превозника.  

Превозник је дужан да у седишту евидентира 

превоз пре отпочињања превоза.  

Након извршења превоза возило се мора без 

одлагања вратити у седиште, осим ако се отпочиње 

превоз по новом уговору о превозу, који је закључен 

и евидентиран пре него што је возило напустило 

седиште.  

Забрањено је прихватање, посредовање, 

обављање и оглашавање лимо сервиса које 

корисника превоза доводи у заблуду о којој врсти 

превоза се ради.  

Забрањено је обављање лимо сервиса на 

такав начин да превоз има елементе других врста 

превоза, као што су релација, унапред дефинисано 

време поласка и доласка и места уласка и изласка 

путника, као и одредишта.  

Забрањено је пружање услуге радио везе, 

односно услуге информационих технологија или 

пружање услуге на други начин, са циљем:  

1) да се корисник превоза и субјект који 

пружа услугу лимо сервиса, а не поседује решење из 

члана 40. став 1. ове Одлуке доведу у везу ради 

уговарања превоза, 

2) да се кориснику превоза понуди услуга 

превоза коју пружа субјект који не поседује решење 

из члана 40. став 1. ове Одлуке и  

3) да се кориснику превоза понуди услуга 

превоза тако што се путничко возило не изнајмљује 

у целини, већ се појединачно изнајмљује место за 

седење.  

 

VI  НАДЗОР 

 

Члан 45. 

Надзор над спровођењем одредаба ове Одлу-

ке у обављању такси  превоза врши Одељење за 

инспекцијске послове преко градског саобраћајног 

инспектора, односно овлашћеног лица Градске 

управе и Одељења комуналне полиције. 

Надзор над спровођењем одредаба ове Одлу-

ке у обављању лимо сервиса врши Одељење за 

инспекцијске послове преко градског саобраћајног 

инспектора, односно овлашћеног лица Градске 

управе. 

У вршењу послова инспекцијског надзора у 

смислу става 1. и 2. овог члана, градски саобраћајни 

инспектор, односно овлашћено лице Градске упра-

ве, има дужности и овлашћења прописана законом. 

 У вршењу инспекцијског надзора, градски 

саобраћајни инспектор, односно овлашћено лице 

Градске управе, сарађује са комуналном полицијом, 

у складу са законом и градским прописима. 

 У вршењу комунално-полицијских послова, 

комунални полицајац има овлашћења прописана 

законом и другим прописима којима се уређује на-

длежност Комуналне полиције. 

 

Члан 46. 

Привремено одузето путничко возило којим 

се обавља такси превоз и које је употребљено за 

извршење прекршаја или привредног преступа чува 

се, до правноснажног окончања прекршајног, 

односно поступка за привредне преступе, о трошку 

власника, односно лица од кога је привремено 

одузето. 

 Продаја путничког возила из ст. 1. овог члана 

врши се на основу посебног акта Градског већа, 

сходном применом пореских прописа. 

 

Члан 47. 

Привредно друштво, друго правно лице, пре-

дузетник или физичко лице чији објекти или сред-

ства или особље, односно рад подлежу инспекциј-

ском надзору, дужан је да градском саобраћајном 

инспектору,  односно овлашћеном лицу Градске 

управе, омогући неометано вршење инспекцијског 

надзора и да без одлагања омогући увид у захтевану 

документацију и податке, које градски саобраћајни 

инспектор, односно овлашћено лице Градске упра-

ве, није могао прибавити по службеној дужности, 

као и несметан приступ објектима, средствима или 

особљу који су у вези са обављањем делатности 

превоза у друмском саобраћају. 

Лица из става 1. овог члана дужна су да 

изврше наложене инспекцијске мере. 

 

Члан 48. 

Градски саобраћајни инспектор, односно 

овлашћено лице Градске управе, у вршењу инспек-

цијског надзора има право да зауставља и прегледа 

путничка возила којима се обавља превоз у друм-

ском саобраћају, осим путничких возила Војске 

Србије, хитне помоћи и органа унутрашњих посло-

ва. 

Комунални полицајац у вршењу контроле 

има право да зауставља и прегледа путничка возила, 

ако понашање или деловање возача који управља 

путничким возилом представља кршење одредаба 

ове Одлуке из делокруга комуналне полиције. 

Путничка возила из ст. 1. и 2. овог члана зау-

стављају се истицањем стоп таблице. 

На основи стоп таблице коју користи градски 

саобраћајни инспектор, односно овлашћено лице 

Градске управе, исписан је текст: ''STOP 

INSPEKCIJA“. 
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На основи стоп таблице коју користи кому-

нални полицајац исписан је текст: „STOP 

KOMUNALNA POLICIJA”. 

Возач је дужан да заустави путничко возило 

којим се обавља превоз у друмском саобраћају, ако 

градски саобраћајни инспектор, односно овлашћено 

лице Градске управе, односно комунални полицајац, 

истакне саобраћајни знак прописан у ст. 4. и 5. овог 

члана. 

  

Члан 49. 

Градски саобраћајни инспектор, односно 

овлашћено лице Градске управе, у вршењу послова 

инспекцијског надзора, има право да: 

1) решењем наложи отклањање недостатака у о-

бављању такси превоза и лимо сервиса, 

2) изда налог о отклањању недостатака у обав-

љању такси превоза и лимо сервиса, 

3) изда прекршајни налог за прекршаје установ-

љене законом и овом Одлуком, 

4) поднесе захтев за покретање прекршајног 

поступка надлежном органу за прекршаје, 

5) поднесе пријаву за привредни преступ уста-

новљен законом, 

6) забрани превоз возилом ако се превоз обавља 

противно одредбама закона и ове Одлуке, 

7) искључи путничко возило домаћег превозника 

којим се превоз путника обавља противно 

одредбама закона и ове Одлуке, одреди место 

паркирања и одузме саобраћајну дозволу и ре-

гистарске таблице у трајању од десет дана, а у 

случају поновног искључивања путничког во-

зила истог превозника, у трајању од 30 дана, 

8) привремено одузме путничко возило којим се 

обавља такси превоз, а које је употребљено за 

извршење прекршаја или привредног престу-

па, до правоснажног окончања прекршајног, 

односно поступка за привредне преступе и из-

да потврду о одузимању путничког возила, 

9) привремено одузме идентификациону исправу 

– такси дозволу, до отклањања утврђене 

неправилности и изда потврду о одузимању 

исте и 

10) наступи као анонимни корисник услуге  (при-

кривени путник) само у случајевима када се 

коришћењем других доказних радњи не могу 

прикупити подаци од значаја за вршење 

инспекцијског надзора, или би то било знатно 

отежано, односно, уколико основано сумња да 

се ради о нерегистрованој делатности, уз прет-

ходно прибављање посебног писаног налога за 

инспекцијски надзор. 

Ако у вршењу послова инспекцијског надзо-

ра градски саобраћани инспектор, односно 

овлашћено лице Градске управе, утврди да лице 

које нема својство превозника обавља такси превоз 

који је законом и овом Одлуком забрањен, дужан је 

и овлашћен да искључи путничко возило, одреди 

место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и 

регистарске таблице у трајању од 90 дана, као и да 

поднесе захтев за покретање прекршајног поступка 

по закону. 

Ако у вршењу послова инспекцијског надзо-

ра градски саобраћајни инспектор, односно 

овлашћено лице Градске управе, утврди да лице 

које обавља лимо сервис нема решење из чл. 40. ст. 

1. ове Одлуке, или да обавља лимо сервис путнич-

ким возилом које није унето у решење из чл. 40. 

ст.1. ове Одлуке, дужан је и овлашћен да искључи 

путничко возило, одреди место паркирања и одузме 

саобраћајну дозволу и регистарске таблице у траја-

њу од 90 дана, као и да поднесе пријаву за привред-

ни преступ прописан законом, односно поднесе 

захтев за покретање прекршајног поступка, пропи-

сан законом. 

 Градски саобраћајни инспектор, односно 

овлашћено лице Градске управе, дужно је да без 

одлагања о предузетој мери из ст. 1. тач. 7. и 8, ст. 2 

и ст. 3. овог члана обавести Министарство уну-

трашњих послова. 

 Забрањено је, за време трајања искључења, 

користити путничко возило које је у вршењу 

инспекцијског надзора искључено из саобраћаја. 

 

Члан 50. 

Против решења градског саобраћајног 

инспектора може се изјавити жалба министарству у 

року од 15 дана од дана достављања. 

 Жалба изјављена против решења из ст. 1. 

овог члана одлаже извршење решења, осим када се 

ради о предузимању хитних мера. 

 

Члан 51. 

Веродостојном исправом, којом се доказује 

извршење прекршаја у смислу закона и ове Одлуке, 

сматра се и: 

1) видео или фото запис на коме се јасно могу 

видети: возило којим је извршен прекршај, ре-

гистарске таблице возила и битна обележја 

прекршаја, 

2) тахографски уложак или други запис са та-

хографског уређаја, 

3) фотокопија документације у вези са превозом, 

која се налази у путничком возилу и  

4) записник и потврда које сачињава комунални 

полицајац у вршењу контроле над применом 

одредаба ове Одлуке из делокруга комуналне 

полиције којим се уређује такси превоз. 
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VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБE 

 
Члан 52. 

Новчаном казном у фиксном износу од 

150.000 динара казниће се за прекршај правно лице 

ако :  

1) обавља такси превоз а не испуњава услове 

из чл. 2. ст. 2. ове Одлуке; 

2) обавља такси превоз а не испуњава услове 

из чл. 7. ст. 1. тач. 1. и 2, и ст. 3, 4. и 5. ове Одлуке; 

3) возило које користи за такси превоз не 

испуњава услове из чл. 8. ст. 1. ове Одлуке; 

 4) обавља такси превоз противно одредби чл. 

8. ст. 2. ове Одлуке; 

 5) не прибави такси дозволу, кровну ознаку 

или евиденциону налепницу за свако возило, као и 

такси дозволу за сваког запосленог такси возача (чл. 

11.); 

 6) не продужи такси дозволу за возило, као и 

за возача, најкасније даном истека исте (чл. 12. ст. 

3.); 

 7) обавља такси превоз противно одредбама 

чл. 14. ове Одлуке; 

 8) не поступа у складу са чл. 15. ове Одлуке; 

 9) не пријави сваку промену у погледу возила 

и возача у складу са одредбама чл. 17. ове Одлуке; 

 10) обавља такси превоз противно одредбама 

чл. 19. ове Одлуке; 

 11) у возилу којим се обавља такси превоз не 

налази неки од докумената прописаних у чл. 20. ове 

Одлуке; 

 12) обавља такси превоз противно одредбама 

чл. 21. ове Одлуке; 

 13) обавља такси превоз који се сматра за-

брањеним (чл. 22. ове Одлуке);  

 14) обавља такси превоз противно одредби 

чл. 23. ове Одлуке; 

 15) обавља такси превоз противно одредбама 

чл. 24. ст. 1, 2, 3. и 4. ове Одлуке; 

 16) обавља такси превоз противно одредбама 

чл. 25. ове Одлуке; 

 17) обавља такси превоз противно одредбама 

чл. 26. ове Одлуке; 

 18) обавља такси превоз противно одредби 

чл. 27. ст. 2. ове Одлуке; 

 19) обавља такси превоз противно одредби 

чл. 30. ст. 3. и 4. ове Одлуке;  

20) не поступи у складу са чл. 32. ове Одлу-

ке; 

21) користи такси стајалиште противно 

одредби чл. 33. ст. 3. ове Одлуке;  

 22) поступа противно одредби чл. 38. ст. 2. 

ове Одлуке; 

 23) не поступи у складу са чл. 39. ст. 2, 3 и 4. 

ове Одлуке; 

 24) обавља лимо сервис противно одредбама 

чл. 40. ст. 1, 5-15.  ове Одлуке; 

25) обавља лимо сервис противно одредбама 

чл. 42. ове Одлуке; 

26) обавља лимо сервис противно одредбама 

чл. 43. ове Одлуке; 

27) обавља лимо сервис противно одредбама 

чл. 44.  ове Одлуке; 

28) не поступи у складу са чл. 47. ове Одлуке 

и 

29) не изврши замену кровне ознаке у складу 

са чл. 63. ове Одлуке. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 

25.000 динара казниће се и одговорно лице у прав-

ном лицу за прекршај из става 1. овог члана. 

 

Члан 53. 

Новчаном казном у фиксном износу од 75.000 ди-

нара казниће се за прекршај предузетник ако: 

1) обавља такси превоз а не испуњава услове из 

чл. 2. ст. 2. ове Одлуке; 

2) обавља такси превоз а не испуњава услове из 

чл. 6. ст. 1, 2, 5. и 6. Ове Одлуке; 

3) возило које користи за такси превоз не испу-

њава услове из чл. 8. ст. 1. ове Одлуке; 

4) обавља такси превоз противно одредби чл. 8. 

ст. 2. ове Одлуке; 

5) не прибави такси дозволу, кровну ознаку или 

евиденциону налепницу за свако  возило као и 

такси дозволу за сваког запосленог возача (чл. 

11.); 

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

возача, најкасније даном истека исте (чл. 12. 

ст.3.); 

7) обавља такси превоз противно одредбама чл. 

14. ове Одлуке; 

8) не поступа у складу са чл. 15. ове Одлуке; 

9) обавља такси превоз противно одредбама чл. 

17. ове Одлуке; 

10) обавља такси превоз противно одредбама чл. 

19. ове Одлуке; 

11) у возилу којим се обавља такси превоз не на-

лази неки од докумената прописаних у чл. 20. ове 

Одлуке; 

12) обавља такси превоз противно одредби чл. 

21.  ове Одлуке; 

13) обавља такси превоз који се сматра забрање-

ним (чл. 22. ове Одлуке); 

14) обавља такси превоз противно одредби чл. 

23. ове Одлуке; 

15) обавља такси превоз противно одредби чл. 

24. ст. 1, 2, 3. и 4. ове Одлуке; 
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16) обавља такси превоз противно одредбама чл. 

25. ове Одлуке; 

17) обавља такси превоз противно одредбама чл. 

26. ове Одлуке; 

18) обавља такси превоз противно одредби чл. 

27. ст. 2.  ове Одлуке; 

19) обавља такси превоз противно одредби чл. 

30. ст. 3. и 4.. ове Одлуке; 

20) не поступи у складу са чл. 32. ове Одлуке; 

21) користи такси стајалиште противно одредби 

чл. 33. ст. 3. ове Одлуке;  

22) поступа противно одредби чл. 38. ст. 2. ове 

Одлуке;  

23) не поступи у складу са чл. 39. ст. 1, 3 и 4. ове 

Одлуке; 

24) обавља лимо сервис противно одредбама чл. 

40. ст. 1, 5-15.  ове Одлуке; 

25) обавља лимо сервис противно одредбама чл. 

42. ове Одлуке; 

26) обавља лимо сервис противно одредбама чл. 

43. ове Одлуке; 

27) обавља лимо сервис противно одредбама чл. 

44. ове Одлуке; 

28) не поступи у складу са чл. 47. ове Одлуке и  

29) не изврши замену кровне ознаке у складу са 

чл. 63. ове Одлуке. 

 

Члан 54. 

Новчаном казном у фиксном износу од 

20.000 динара казниће се за прекршај запослени 

такси возач или физичко лице које у правном лицу 

или код предузетника обавља такси превоз, ако: 

1) обавља такси превоз а не испуњава услове из 

чл. 19. ст. 4. Ове Одлуке; 

2) обавља такси превоз противно одредби чл. 24. 

ст. 1, 2, 3. и 4. ове Одлуке; 

3) обавља такси превоз противно одредби чл. 27. 

ст. 2.  ове Одлуке; 

4) не поступи у складу са чл. 32. ове Одлуке: 

5) користи такси стајалиште противно одредби чл. 

33. ст. 3. ове Одлуке;  

6) поступа противно одредби чл. 38. ст. 2. ове 

Одлуке и 

7) обавља такси превоз а не поступи у складу са 

чл. 48. ст. 6. ове Одлуке. 

Новчаном казном у фиксном износу од 

20.000 динара казниће се за прекршај возач или фи-

зичко лице које у привредном друштву или код пре-

дузетника обавља лимо сервис, ако не поступи у 

складу са чл. 48. ове Одлуке. 

 

Члан 55. 

Новчаном казном у фиксном износу од 

20.000 динара казниће се за прекршај физичко лице 

за прекршај, ако: 

1) обавља такси превоз а не испуњава услове из 

чл. 2. ст. 2. ове Одлуке; 

2) обавља такси превоз противно одредби чл. 8. 

ст. 2. ове Одлуке; 

3) обавља такси превоз противно одредби чл. 33. 

ст. 3. ове Одлуке и 

4) не поступи у складу са чл. 48. ст. 6. ове Одлу-

ке. 

 

Члан 56. 

Новчаном казном у фиксном износу од 

50.000 динара казниће се за прекршај привредно 

друштво ако за време трајања искључења користи 

путничко возило које је у вршењу инспекцијског 

надзора искључено из саобраћаја (чл. 49. ст. 5.). 

 Новчаном казном у фиксном износу од 5.000 

динара казниће се одговорно лице у привредном 

друштву за прекршај из става 1. овог члана. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 

25.000 динара казниће се предузетник за прекршај 

из става 1. овог члана. 

Новчаном казном у фиксном износу од 5.000 динара 

казниће се возач за прекршај из става 1. овог члана.  

 

Члан 57. 

          Новчане казне изречене у прекршајном 

поступку за прекршаје прописане овом Одлуком, по 

прекршајним налозима саобраћајне инспекције, 

уплаћују се на уплатни рачун бр: 840-743341843-40, 

са позивом на број модела 97 47-114, ''Приходи од 

новчаних казни изречени у прекршајном поступку 

за прекршаје прописане актом Скупштине града'', 

код Управе за јавна плаћања у Врању. 

           Новчане казне изречене у прекршајном 

поступку за прекршаје прописане овом Одлуком, по 

прекршајним налозима комуналне полиције, упла-

ћују се на уплатни рачун бр: 840-743342843-47, са 

позивом на број модела 97 47-114, ''Приходи од 

новчаних казни изречени у прекршајном поступку 

за прекршаје прописане актом Скупштине града'', 

код Управе за јавна плаћања у Врању. 

           Средства од новчаних казни из става 1. и 2. 

овог члана, приход су буџета Града. 

 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 58. 

Правна лица и предузетници који имају 

одобрење за обављање такси превоза дужни су да 

своје пословање ускладе са одредбама закона и ове 

Одлуке, у року од годину дана од дана ступања на 
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снагу закона, с тим што је рок за усклађивање 

пословања у погледу услова из члан 8. став 1. тач. 3) 

и 4), две године од дана ступања на снагу закона.  

Правна лица и предузетници који обављају 

лимо сервис дужни су да своје пословање ускладе 

са одредбама закона и ове Одлуке, у делу којима су 

прописани услови за обављање лимо сервиса из чл. 

40, 41. и 42. ст. 1. ове Одлуке у року од три месеца 

од дана ступања на снагу закона. 

 

Члан 59. 

Такси возач, који на дан ступања на снагу 

закона има статус такси возача, сматра се да 

испуњава услове из члана 6. став 1. тач. 1)-3). ове 

Одлуке. 

 

Члан 60. 

 Градско веће донеће Програм којим 

дефинише организовање такси превоза којим се 

одређује и оптималан број такси возила у року од 

петнаест дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 61. 

Возила такси превозника која на дан ступања 

на снагу закона имају статус такси возила, сматра се 

да испуњавају услов у погледу броја возила у 

оквиру дозвољеног броја из члана 5. ове Одлуке. 

 

Члан 62. 

На поступке који нису окончани до дана 

ступања на снагу закона примењиваће се одредбе 

Одлуке о такси превозу путника на територији 

града Врања („Службени гласник града Врања”, бр. 

40/2016 и 2/2017), осим на поступке покренуте по 

захтеву за издавање одобрења за обављање такси 

превоза, на које ће се примењивати одредбе закона 

и ове Одлуке.  

 

Члан 63. 

Правна лица и предузетници су дужни да код 

надлежног органа Градске управе прибаве кровне 

ознаке у складу са чл. 14. ове Одлуке у року од шест 

месеци  од  дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 64. 

За све што није регулисано овом Одлуком 

непосредно се примењују одредбе закона и других 

прописа којима се регулише делатност такси прево-

за. 

 

Члан 65. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о такси превозу путника на територији 

града Врања (“Сл. гласник града Врања'', број: 

40/2016 и 2/2017). 

 

Члан 66. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику града Врања”. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана25.01.2019. 

године, број: 344-70/2019-10 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

                      Дејан Тричковић, спец. двм,с.р. 

 

27.                   

            На основу члана 11.став 4. Закона о 

финансијској подршци породици са децом 

(,,Службени гласник РС“,број:113/17 и 50/18) и 

члана 33.став 1.тач.7) Статута града Врања 

(,,Службени гласник града Врања“, број 37/2018), 

Скупштина града Врања, на седници одржаној дана 

25.01.2019.године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О МАТЕРИЈАЛНОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ 

ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ  И ПОРОДИЦИ ЗА 

ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ  У НОВОЈ ГОДИНИ 

                                                            

l  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

           Овом одлуком ближе се уређују права, 

услови и поступак остваривања права на 

материјалну подршку породици за новорођено дете  

и породици за прворођено дете у Новој години, у 

складу са Законом о финансијској подршци 

породици са децом. 

                                                                        

   ll ПРАВО НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ 

 

Члан 2. 

               Право на материјалну подршку има: 

- породица  за свако новорођено дете на 

територији града Врања 

- породица за прворођено дете у Новој години. 

 

Члан 3. 

          Средства за доделу материјалне помоћи 

обезбеђују се у буџету града Врања за сваку годину 

у којој се додељује помоћ. 

Члан 4. 

           Врста и висина материјалне подршке   за 

свако новорођено дете и прворођено дете, утврђује 

се одлуком  Градског већа града Врања, за годину у 

којој се додељује  помоћ. 

 

III  УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 

МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ 



Понедељак,28.јануар.2019.године.       "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"         Број -2- Страна-127 

 

 

 

                                        Члан 5. 

        Право на материјалну подршку за новорођено 

дете остварује се под условом: 

 - да је захтев поднет у року од шест месеци 

од дана рођења детета; 

     -  да је  дете живорођено, односно да се захтев не 

може поднети за дете које није живо у моменту 

подношења захтева; 

    - да је држављанин Републике Србије, односно да 

је један од родитеља држављанин Републике 

Србије; 

   -  да се мајка, односно друго лице у складу са овом 

Одлуком   непосредно брине о детету за које је 

поднет захтев; 

- да деца претходног реда рођења нису смештена у 

установу социјалне заштите, хранитељску породицу 

или дата на усвојење или да мајка није лишена 

родитељског права у односу на децу претходног 

реда рођења, односно да се о деци претходног реда 

рођења непосредно брине мајка; 

- да један од родитеља има пребивалиште на 

територији града Врања, односно за избегла и 

привремено расељена лица да један од родитеља 

има боравиште на територији града Врања у 

континутиту најмање једну годину у тренутку 

подношења захтева; 

 Ово право може остварити и родитељ који 

самостално брине о детету, уколико приложи 

одговарајући доказ о томе и испуни услове 

прописане овим чланом.               

 Прворођено дете у Новој години на 

Гинеколошко – акушерском одељењу у 

Здравственом центру у Врању, стиче право на 

материјалну помоћ, без обзира где мајка има 

пребивалиште. 

 Материјалну помоћ у име Града, уручује 

градоначелник или лице које он овласти. 

 

    IV ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА  ПРАВА НА 

МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ 

 

Члан 6. 

 Материјална помоћ  за новорођено дете,   

додељује се  на основу писаног захтева мајке, 

односно једног од родитеља, старатеља. 

 Уз захтев подносилац захтева прилаже 

потребна документа којима се доказује испуњење 

услова  из члана 5. Ове одлуке  и то: 

 - фотокопију личне карте родитеља (на увид 

оригинал), односно другог лица које непосредно 

брине о детету, уверење Полицијске управе Врање о 

кретању пребивалишта подносиоца захтева које 

непосредно брине о детету; 

 - фотокопију избегличких легитимација за 

избеглице, легитимација интерно расељених лица и 

уверење Полицијске управе Врање о боравишту на 

територији града Врања; 

 - извод из матичне књиге рођених за 

новорођено дете;  

 - пријаву пребивалишта за новорођено дете; 

 - уверење Центра за социјални рад да се један 

од родитеља, односно друго лице које непосредно и 

самостално брине о детету за које је поднет захтев и 

да деца претходног реда рођења нису смештена у 

установу социјалне заштите, хранитељску породицу 

или дата на усвојење и да мајка није лишена 

родитељског права у односу на децу претходног 

реда рођења, односно да се мајка непосредно брине 

о деци претходног реда рођења. 

 Захтев се подноси Одељењу за друштвене 

делатности Градске управе града Врања. 

 Одељење из става 3. овог члана је у обавези 

да организује целокупан поступак остваривања овог 

права и то: 

 - почев од припреме потребних образаца, 

контактирања лица којима то право припада на 

основу недељних извештаја Гинеколошко-

акушерског одељења Здравственог центра у Врању 

(у складу са условима прописаним овим 

Правилником),  

 - неодложног достављања коначног решења  

надлежној организационој јединици Градске управе 

 - као и да води евиденцију лица која су то 

право остварила.  

   

Члан 7. 

 На основу захтева из члана 6. и услова из 

члана 5. ове Одлуке,  Одељење за друштвене 

делатности Градске управе града Врања спровешће 

поступак и донеће решење у року од 15 дана од дана 

подношења захтева. 

Незадовољна донетим решењем странка има право 

жалбе Градском већу града Врања, у року од 15  

дана од дана пријема решења. 

 

Члан 8. 

           На основу коначног решења о  материјалној 

подршци,  врши се додела помоћи .  

  

 V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 9. 

             Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику града 

Врања. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 

25.01.2019.године, број:40-32/2019-10 
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ПРЕДСЕДНИК,                                                                                      

Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 

 

28. 

На основу члана 94. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72 од 3. септембра 

2009, 81 од 2. октобра 2009 - исправка, 64 од 10. 

септембра 2010 - УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 

24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 - УС, 50 од 7. 

јуна 2013 - УС, 98 од 8. новембра 2013 - УС, 132 од 

9. децембра 2014, 145 од 29. децембра 2014, 83 од 

29. октобра 2018.), Правилника о садржини, 

поступку и начину доношења Програма уређивања 

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

27/2015) и члана 33. став 1. тачка 34. Статута града 

Врања ("Сл. гласник града Врања, бр. 37/2018), 

Скупштина града Врања на седници одржаној 

25.01.2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

 О ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1 

Овом Одлуком утврђује се Програм 

уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину 

(у даљем тексту: Програм), који је саставни део ове 

Одлуке. 

 

Члан 2 

Програм обухвата уређивање грађевинског 

земљишта на територији града Врања, улагања у 

припрему и изградњу објеката од посебног 

стратешког интереса за развој града, као и 

припрему и изградњу примарне и секундарне 

градске мреже на територији града Врања. 

Програм се заснива на решењима и условима 

садржаним у законима, одлукама и прописима 

којима се уређују односи у области земљишне 

политике и грађења. 

 

Члан 3 

За реализацију Програма планирају се 

средства у укупном износу од 861.450.000,00 

динара, и то према следећим изворима прихода: 

Средства из буџета Града Врања (у даљем тексту: 

Буџет) 

 

1. Приходи из буџета  363.750.000,00 динара 

2. Трансфери од других 

нивоа власти  
 290.000.000,00 динара 

3. Примања од домаћих 

задуживања 
 182.200.000,00 динара 

4. Донације од 

међународних 

организација 

   25.500.000,00 динара 

УКУПНО:  861.450.000,00 динара 

 

Средства из става 1. овог члана распоређују се на: 

I Радове на припремању 

земљишта 
44.000.000,00 динара 

II Радове на 

комуналном опремању  

земљишта 

814.950.000,00 динара 

III Трошкове реализације 

инвестиција 
2.500.000,00 динара 

УКУПНО:  861.450.000,00   динара 

 

Градоначелник града Врања (у даљем 

тексту: Градоначелник), на предлог Градске управе 

и надлежних организационих јединица, утврдиће 

приоритете у извршавању радова предвиђених у 

Програму. 

Врсту и обим програмских задатака 

опредељује: планирани прилив буџетских 

средстава, стање реализације инвестиција и 

изградње објеката комуналне инфраструктуре чија 

реализација траје више година, стање израде 

започете планске и техничке документације, као и 

стање обавеза по Програму из предходног периода. 

Програм обухвата активности и радове на 

припремању и опремању јавних површина у 

својини града Врања. 

 

Члан 4 

Избор приоритетних објеката комуналне 

инфраструктуре и планиране активности утврђени 

су по следећим основним критеријумима: 

1. завршетак и довођење у функцију објеката 

чија је изградња у току; 

2. континуитет изградње комуналних објеката 

значајних за развој града Врања у 

целини; 

3. изградња објеката који су неопходни за 

реализацију на започетим и новим локацијама; 

4. стању уговорених обавеза са корисницима 

грађевинског земљишта; 

5. израде планске и техничке документације за 

просторе и објекте чија је  реализација извесна, 

као припрема за реализацију Програма у 

наредним   годинама и 

6. стања имовинске припреме објеката. 

 

Члан 5 

Радови на уређивању грађевинског 

земљишта, који нису обухваћени Програмом, могу 
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се изводити под условом да се обезбеде посебна 

средства за финансирање и да ти радови не утичу на 

извршење радова утврђених Програмом. 

У случају потребе може се приступити 

изради просторно урбанистичке документације, која 

није предвиђена Програмом у делу I Радови на 

припремању земљишта, тачка 1 Планска документа 

и истражни радови, подтачка 1.1 Просторно 

урбанистичка документација, у оквиру укупно 

предвиђених средстава Програмом за ову намену, о 

чему одлучује Градско веће града Врања, на 

предлог Градске управе. 

 

Члан 6 

Програм доноси Скупштина града Врања, на 

предлог Градског већа и садржи: 

 

- одређивање локалитета, 

- дефинисање потребних радова на изградњи 

комуналне инфраструктуре, 

- одређивање укупне вредности тих радова и начина 

финансирања радова. 

 

Члан 7 

Градска управа града Врања задужена је за 

реализацију Програма. 

 

Члан 8 

Градска управа подноси Скупштини града 

Врања годишњи извештај о реализацији Програма. 

Градска управа дужна је да, на захтев 

Градоначелника, достави периодични извештај о 

реализацији Програма. 

 

Члан 9 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику града 

Врања". 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 25.01.2019. 

године, број:418-2/2019-10 

 

                                                                                    

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                      

Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 

 

29. 

 

ПРОГРАМ 

 УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I УВОД 

 Програм уређивања грађевинског земљишта 

за 2019.годину (у даљем тексту: Програм) 

припремљен  је у складу са одредбама Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72 од 

3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 - исправка, 

64 од 10. септембра 2010 - УС, 24 од 4. априла 2011, 

121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 - УС, 

50 од 7. јуна 2013 - УС, 98 од 8. новембра 2013 - 

УС, 132 од 9. децембра 2014, 145 од 29. децембра 

2014, 83 од 29. октобра 2018.), Правилника о 

садржини, поступку и начину доношења Програма 

уређивања грађевинског земљишта ("Сл. гласник 

РС", бр. 27/2015) и Статута града Врања ("Сл. 

гласник града Врања, бр. 37/2018). 

 

Програмом су обухваћени радови на 

уређивању грађевинског земљишта на територији 

града Врања и то: радови на припремању 

земљишта, радови на комуналном опремању 

земљишта, као и трошкови реализације 

инвестиција. 

Програм обухвата активности и радове на 

припремању и опремању јавних површина у 

својини града Врања. 

  Полазну информациону основу за израду 

Програма представља Просторни план града Врања 

("Сл. гласник града Врања, бр.18/2018) и Генерални 

урбанистички план града Врања ("Сл. гласник града 

Врања, бр.37/2018) као стратешки плански 

документ, а из кога проистичу планови генералне 

регулације, односно планови детаљне регулације, 

који представљају планске основе Програма. 

Програм је усклађен са стратешким 

правцима развоја и општим и специфичним 

циљевима, дефинисаним у Стратегији одрживог 

развоја Града Врања 2010-2020 (Закључак 

Скупштине града Врања број 06-127/2009-12 од 

30.10.2009. године), а посебно састратешком 

облашћу Инфраструктура и Стратешким циљем 1 

– Савремена инфраструктура у служби одрживог 

развоја града Врања. Такође, Програм је у 

саобразју и са Планом капиталних инвестиција 2018 

– 2022 (Закључак Скупштине града Врања број 06-

256/2017-10 од 15.12.2017. године). 

Полазну основу за израду Програма 

представљају потребе и захтеви становника градске 

и сеоских средина града Врања, као непосредних 

корисника инфраструктурних објеката, планиран 

прилив буџетских средстава, степен реализације 

вишегодишњих инвестиција, израђеност планске и 

техничке документације, као и стање обавеза по 

Програму за 2018.годину. 

Одређене планиране, као и започете 

активности из Програма за 2018. годину преносе се 

као приоритетни радови у 2019.годину. 
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Критеријуми на основу којих је извршен избор 

појединачних радова који су уврштени у Програм 

су: 

• уговорене обавезе из претходне године; 

• завршетак објеката чија је изградња утоку; 

• изградња нових објеката од општег значаја 

за град Врање, означених као    капитални 

објекти и објекти јавне намене; 

• изградња објеката инфраструктуре који су 

неопходни за реализацију стамбене  и другеи 

зградње на локацијама где су радови започети и 

на новим локацијама; 

• изградња недостајућих објеката 

комуналне инфраструктуре на подручјима  

месних заједница и 

• законска и техничка потреба за израдом 

планске и урбанистичке    документације. 

Садржину Програма чине: 

• приказ појединачних локација са планираним 

радовима и врстама расхода и издатака, које су 

обухваћене радовима на припремању 

земљишта, радовима на комуналном опремању 

земљишта (радови на објектима комуналне и 

линијске инфраструктуре, објекти јавне намене, 

локације намењене уређивању земљишта и 

локације које се уређују у оквиру месних 

заједница) и трошкови реализације 

инвестиција; 

• збирни прегледи радова на комуналном 

опремању земљишта, ито: 

• преглед радова према начину коришћења 

услуга за све групе локација, који обухвата 

објекте индивидуалне комуналне 

потрошње, објекте заједничке комуналне 

потрошње и специфичне објекте комуналне 

опреме, а приказане у оквиру: капиталних 

објеката, опремања објеката јавне намене, 

површина јавне намене, опремања 

грађевинског земљишта и радова на 

територији меснихзаједница; 

• преглед радова према начину коришћења 

услуга разврстаних у објекте индивидуалне 

комуналне потрошње, објекте заједничке 

комуналне потрошње и специфичне објекте 

комуналнеопреме и 

• преглед радова према функционалном 

рангу одговарајућих делова комуналних 

система обухваћених кроз магистралне 

објекте, примарне објекте и секундарне 

објекте. 

 

 

Основни носилац организације извршења 

Програма је Градска управа. Носиоци појединих 

стручних послова су: Јавно предузеће "Урбанизам и 

изградња града Врања" Врање, Службе за катастар 

непокретности Врање, Јавно предузеће "Водовод" 

Врање, Јавно предузеће "Паркинг сервис" Врање, 

Јавно предузеће „Нови Дом“ Врање, Регионални 

центар "Електроисток" Ниш - Огранак 

"Електродистрибуција Врање", "Телеком Србија" 

АД Београд - ИЈ Врање, Завод за заштиту 

споменика културе Ниш, надлежне службе Градске 

управе града Врања и остали учесници у 

реализацији, изабрани у складу са законом. 

Градска управа прикупља податке о извршењу 

Програма, обрађује их и припрема извештаје о 

извршењуПрограма. 

У случају промене обима или структуре 

средстава за финансирање Програма приступиће се 

изради измена и допуна Програма, а његова 

садржина ће бити утврђена према критеријумима за 

избор појединачних позиција Програма. 

 

II САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

 

 

 

I РАДОВИ НА ПРИПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА 44.000.000,00 

1 ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИСТРАЖНИ РАДОВИ 22.000.000,00 

1.1 ПРОСТОРНО-ПЛАНСКА И ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЈА 17.000.000,00 

1.2 
СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И КАТАСТРИ ОБЈЕКАТА 

КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
3.500.000,00 

1.3 УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРСИ 1.500.000,00 

2 ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА 22.000.000,00 

2.1 РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА 20.000.000,00 

2.2 
АСАНАЦИОНИ РАДОВИ И РАШЧИШЋАВАЊЕ 

ЗЕМЉИШТА 
2.000.000,00 
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II 
РАДОВИ НА КОМУНАЛНОМ ОПРЕМАЊУ 

ЗЕМЉИШТА 
814.950.000,00 

1 КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ 623.650.000,00 

1.1 ОБЈЕКТИ ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА 622.150.000,00 

1.2 МОСТОВИ 1.500.000,00 

2 ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 8.500.000,00 

2.1 СПОРТ 500.000,00 

2.2 ОБРАЗОБАЊЕ 2.000.000,00 

2.3 КУЛТУРА 1.000.000,00 

2.4 АДМИНИСТРАЦИЈА 5.000.000,00 

3 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 90.300.000,00 

3.1 ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 72.000.000,00 

3.2 ЈАВНО И ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 17.300.000,00 

3.3 МАЛЕ УРБАНЕ ЦЕЛИНЕ 1.000.000,00 

4 ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 70.650.000,00 

4.1 ЛИНИЈСКО ОПРЕМАЊЕ 70.650.000,00 

5 
РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ СЕОСКИХ МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА 
21.850.000,00 

5.01– 

5.14 
РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 21.850.000,00 

 

III ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА 2.500.000,00 

1. 
ТРОШКОВИ ПРИБАВЉАЊА, ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У 

ЗАКУП ЗЕМЉИШТА 
1.000.000,00 

1.1 
ТРОШКОВИ ПРИБАВЉАЊА, ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У 

ЗАКУП ЗЕМЉИШТА 
1.000.000,00 

2. ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА 1.500.000,00 

2.1 ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА 500.000,00 

2.2 ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА 500.000,00 

2.3 ЗАЈЕДНИЧКИ ТРОШКОВИ 500.000,00 

 

 

I + II + III УКУПНО: 861.450.000,00 

 

I  РАДОВИ НА ПРИПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА 44.000.000,00 

1 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИСТРАЖНИ 

РАДОВИ 
22.000.000,00 

1.1 ПРОСТОРНО - УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 17.000.000,00 

- Измене и допуне привредно-радне зоне Бунушевац у Врању  

- План детаљне регулације у насељу Суви Дол у Врању  

- План детаљне регулације у насељу Горњи Асамбаир 2 у Врању  

-  Измене и допуне Плана генералне регулације Зоне 1 у Врању  

- Измене и допуне Плана генералне регулације Зоне 2 у Врању  

-  План детаљне регулације потеза између улица Виктора Бубња и Будислава Шошкића – насеље 

Виктор Бубањ 1 у Врању 

-  План детаљне регулације на потезу уз новопројектовану саобраћајницу 2. реда – насеље Виктор 

Бубањ 2 у Врању 

- План детаљне регулације у насељу Содерце у Врању  

-  План детаљне регулације на потезу уз новопројектовану обилазнцу у Врању 

- План детаљне регулације потеза између новопројектоване обилазнице државног пута IIA реда број 
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- Измене и допуне Плана детаљне регулације привредно-радне зоне Бунушевац проширење у 

  Врању 

- План детаљне регулације за насеље Рашка у Врању 

- Измене и допуне Плана генералне регулације Зоне 3 у Врању 

- Измене и допуне Плана генералне регулације Зоне 4 у Врању  

- Измене и допуне Плана генералне регулације Зоне 5 у Врању  

- План детаљне регулације у насењу Грамађе у Врањској Бањи  

-    План детаљне регулације потеза између улице Радних Бригада и Новопројектоване  

   саобраћајнице 

-    План Детаљне регулације између улица Марка Миљановића и Алексеја Дуракова у Врању 

- План детаљне регулације потеза између нерадовачког пута и државног 

пута II реда број 258 

 

- План детаљне регулације број 12 у Врању  

-      Урбанистичко-техничка документација (урбанистички пројекти, Пројекти парцелације – 

   препарцелације, Геодетски елаборати исправке граница суседних парцела итд.) 

- Израда техничке документације за потребе озакоњења објеката  

- Надзор на изградњи објеката  

- Вршење техничких прегледа изведених радова на објектима  

1.2 
СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И КАТАСТРИ ОБЈЕКАТА 

КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
3.500.000,00 

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

,израда пројеката геодетских обележавања и остале геодетске услуге) 

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

- Приступ перманентним базним станицама за коришћење ГПС инструмента 

- Градски комунални ГИС, одржавање и развој  

- Контролна геомеханичка и асфалтна испитивања  

- Оцена стања система коловозних конструкција улица, општинских путева, као и некатегорисаних 

путева на територији града Врања 

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

операту, ажурирање података и други трошкови РГЗ-а 

-    Приступ подацима катастра непокретности – набавка просторних података РГЗ 

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

јединичних цена по позицијама 

- Израда техничког описа радова за изградњу и опремање водовода, фекалне и атмосферске 

канализационе мреже са анализом јединичних цена по позицијама 

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

јединичних цена по позицијама 

- Израда техничког описа радова за изградњу и опремање свих објеката високоградње са анализом 

јединичних цена по позицијама 

- Трошкови израде урбанистичких и локацијских услова  

- Трошкови израде пројеката парцелације и препарцелације  

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

Врања 

1.3 УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРСИ 1.500.000,00 

АМБИЈЕНТАЛНА ЦЕЛИНА БЕЛИ МОСТ 

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

простора 

УРЕЂЕЊЕ У ДЕЛУ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА У ВРАЊУ 

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

простора 

 

2 ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА 22.000.000,00 

2.1 РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА 20.000.000,00 
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- Улица Франше дЕпереа  

- Улица Верице Бараћ  

- Улица Павла Јуришића Штурма  

- Улица Трифуна Стошића Анте  

- Улица Народног Фронта  

- Улица Трајка Стошића  

- Улица Јована Цвијића  

- Улица Обличка  

- Улица Шантићева  

- Улица Меше Селимовића  

- Улица Мишарска  

- Улица Војислава Митића  

- Улица Виноградарска  

- Улица Веселина Маслеше  

- Улица Кирила и Методија  

- Улица Васка Попе  

- Улица Пчињска  

- Улица Партизански пут – насеље Палестина  

- Улица Доњеврањска  

- Улица Светозара Милетића  

- Улица Омладинска  

- Улица Будислава Шошкића  

- Улице Новопројектоване  – ПДР између улица Радних Бригада, Рудничке и Будислава Шошкића 

- Улица Стевана Филиповића  

- Улица Јелене Ћетковић  

- Улица Бакије Бакића - сокак  

- Улица Марије Кири  

- Улица Даскал Митрова  

- УлицаРаткаМитровића 

- УлицаБранкаЋопића 

- УлицаНовопројектована–измеђуулицаОктобарскеРеволуцијеиРадојеДакића 

- Улица Новопројектована – између улица Октобарске Револуције и Француске 

- Улица Солунских Ратника  

- Улица Родољуба Чолаковића  

- Улица Новопојектована  - између улица Јурице Рибара и Кирило и Методије 

- Главно шеталиште у Врањској Бањи  

- Улица Таковска  

- Улица Мостарска  

- Улица Пере Мачкатовца  

- КуповиназемљиштазадокомплетирањепарцелеуОгледнојстаници 

- Куповина земљишта за индустријску зону Бунушевац и 

експропријација за остале развојне пројекте - КОНТИНУИРАНА 

АКТИВНОСТ ПО ГОДИНАМА 

 

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

- Куповина земљишта за изградњу станова за војску и полицију – Локација 3, у насељу Доњи 

Асамбаир  

- Новопројектована обилазница – деоница у зони “РИБИНЦЕ 1”  

- Улица Петра Кочића  

- Улица Отона Жупанчића  

- Улица Милана Топлице  

- Улица Предрага Деверџића – наставак  

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

- Улица Боре Станковића  



134-Страна-Број -2-    „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“          Понедељак,28.јануар.2019.године. 
  

 

- Улица Николетине Бурсаћа  

- Улица Војводе Добрњца  

- Улица Сремска  

- Куповина земљишта и објекта АМЕРИЧКИ ДОМ за потребе пренамене 

- Проширење депоније “Метерис”  

2.2 
АСАНАЦИОНИ РАДОВИ И РАШЧИШЋАВАЊЕ 

ЗЕМЉИШТА 
2.000.000,00 

- Заштита грађевинског земљишта (техничка документација и рушење саграђених објеката) 

- Поступање по решењима инспекције (ограђивање и обезбеђивање објеката који су за 

рушење према решењима Градске управе за инспекцијске послове Града Врања) 

- Трошкови искључења индивидуалних прикључака на објектима на локалитетима који се 

приводе намени 

 

II 
РАДОВИ НА КОМУНАЛНОМ ОПРЕМАЊУ 

ЗЕМЉИШТА 
814.950.000,00 

1 КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ 623.650.000,00 

1.1 
ОБЈЕКТИ ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ 

ГРАДА 
622.150.000,00 

СУФИНАНСИРАЊЕ  РЕКОНСТРУКЦИЈЕ  УЛИЦЕ  БОРЕ СТАНКОВИЋ 

- Техничка документација према уговору из 2018. године 

- Изградња објеката инфраструктуре 

ИЗГРАДЊА СТАНОВА ЗА ПРИПАДНИКЕ СНАГА БЕЗБЕДНОСТИ (КОМПЛЕТНА 

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦА СА ХИДРО-ТЕХНИЧКИМ 

ИСТАЛАЦИЈАМА И УЛИЧНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ – Октобарске Револуције, Сокак између улица 

Октобарске Револуције и Француске, Новопројектована 1, Новопројектована 2, Радоје Дакића, 

Солунских Ратника) 

- Техничка документацијапрема уговору из 2018. године 

- Изградња објеката инфраструктуре 

СУФИНАНСИРАЊЕ РЕНОВИРАЊА ФАСАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ВРТИЋА У НАСЕЉУ РАШКА 

- Наставак радова према уговору 

СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ ХИРУШКОГ БЛОКА 

- Наставак радова према уговору 

ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗГРАДЕ ПОЗОРИШТА „БОРА СТАНКОВИЋ 

- Изградња објеката инфраструктуре 

ИЗГРАДЊА ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

- Наставак радова према уговору 

ИЗГРАДЊА ГРАДСКОГ СТАДИОНА   

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

ИЗГРАДЊА ТРАФО СТАНИЦЕ И ЕНЕРГЕТСКОГ КАБЛА У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ 

„БУНУШЕВАЦ 

- Наставак радова према уговору 

ИЗГРАДЊА ОБИЛАЗНИЦЕ ДО ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ „БУНУШЕВАЦ“    

- Наставак радова према уговору 

УРЕЂЕЊЕ ЗОНА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА У СКЛАДУ СА ПРОГРАМОМ 

ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ 

- Изградња објеката инфраструктуре 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ У МЗ ДИБНИЦА 
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- Наставак радова према уговору 

РЕКОНСТРУКЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКОГ ПАРКА 

- Изградња објеката инфраструктуре 

ИЗГРАДЊА ТРЕНИНГ ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ РАДНИКА РАДНИКА У 

ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ БУНУШЕВАЦ 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У 

СЕЛУ ГОРЊИ ВРТОГОШ 

- Техничка документација 

КОМАСАЦИЈА ЗЕМЉИШТА СА ПОБОЉШАЊЕМ ПРИСТУПА ОБРАДИВОМ ЗЕМЉИШТУ 

-Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КАПИТАЛНИХ 

ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА  (БУНУШЕВАЦ 4, МОСТ У СЕЛУ СТРОПСКО, ПУТ ЗА 

СЕЛО ДАПЧЕВАЦ, ПРИСТУПНА САОБРАЋАЈНИЦА У ПОСЛОВНОЈ ЗОНИ „РИБИНЦЕ“, 

РЕКУЛТИВАЦИЈА СТАРЕ ДЕПОНИЈЕ – НАСЕЉЕ ИСПОД АУТОПУТА И УРЕЂЕЊЕ КОРИТА 

РЕКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА, АЗИЛ ЗА ПСЕ, ДЕКОНТАМИНАЦИЈА АЛЕКСАНДРОВАЧКОГ 

ЈЕЗЕРАИТД.) 

-Техничка документација 

ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИИЈА И САНАЦИЈА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ВРАЊСКА 

БАЊА 

-Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

СУФИНАНСИРАЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПУТА ДО БРАНЕ ПРВОНЕК 

-Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

УРЕЂЕЊЕ ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ У ВРАЊСКОЈ БАЊИ 

-Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

1.2 МОСТОВИ                  1.500.000,00 

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

- Техничка документација 

САНАЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ МОСТА у ул. Косовској 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

 

 

2 ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 8.500.000,00 

2.1 СПОРТ 500.000,00 

РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА У ВРАЊУ    

- У току је израда техничке документације 

2.2 ОБРАЗОВАЊЕ 2.000.000,00 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ СА ПРИМЕНОМ ЕНЕРГЕТСКЕ 

ЕФИКАСНОСТИ 

- Техничка документација, услуге надзора и координатора за безбедност на раду 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ШОСО „ВУЛЕ АНТИЋ“ У ВРАЊУ 

- Техничка документација, услуге надзора и координатора за безбедност на раду 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ОШ“РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ У ВРАЊУ 
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- Техничка документација, услуге надзора и координатора за безбедност на раду 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ У СЕЛУ РАТАЈЕ, ВРАЊЕ 

- Техничка документација, услуге надзора и координатора за безбедност на раду 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У ВРАЊУ 

- Техничка документација, услуге надзора и координатора за безбедност на раду 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ОШ“ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ“ У ВРАЊСКОЈ БАЊИ 

- Техничка документација, услуге надзора и координатора за безбедност на раду 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ОШ“ВУК КАРАЏИЋ“ У ВРАЊУ 

- Техничка документација, услуге надзора и координатора за безбедност на раду 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ОШ“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ У ВРАЊУ 

- Техничка документација, услуге надзора и координатора за безбедност на раду 

2.3 КУЛТУРА 1.000.000,00 

САНАЦИОНИ И КОНЗЕРВАТОРСКО - РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ЗГРАДИ 

ПРИБОЧИЋЕВЕ КУЋЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈАБАБАЗЛАТИНЕ УЛИЦЕ 

- Утоку је израда техничке документације 

- Изградња објеката инфраструктуре 

2.4 АДМИНИСТРАЦИЈА 5.000.000,00 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ – ФАЗА 1  

- Израда техничке документације, услуге надзора и кооринатора за безбедност на раду 

КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ    

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

 

 

3 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 90.300.000,00 

3.1 ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 72.000.000,00 

ЈАВНИ ПУТЕВИ И УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 

- Редовно одржавање у летњим условима 

- Редовно одржавање у зимским условима  

- Чишћење јаркова, косина и усека на саобраћајницама  

- Ванредне, непредвиђене ситуације 

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

- Набавка опреме за хоризонталну, вертикалну и семафорску саобраћајну сигнализацију 

- Набавка опреме и ситног потрошног материјала и сигнализације за Плаву зону у урбаном делу 

територије града Врања                         

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 

- Одржавање у летњим и зимским условима 

УРЕЂЕЊЕ РЕЧНИХ КОРИТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

3.2 ЈАВНО И ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 17.300.000,00 

СВЕЧАНО НОВОГОДИШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ 

- Набавка опреме и постављање 

ЈАВНА РАСВЕТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре –изградња нове мреже уличног осветљења 

- Одржавање постојеће инфраструктуре 
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3.3. МАЛЕ УРБАНЕ СРЕДИНЕ 1.000.000,00 

 УРЕЂЕЊЕ У ДЕЛУ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА И МАЛЕ УРБАНЕ СРЕДИНЕ У ВРАЊУ 

- Техничка документација 

- Изградња објеката инфраструктуре 

 

4 ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 70.650.000,00 

4.1 ЛИНИЈСКО ОПРЕМАЊЕ 70.650.000,00 

УЛИЦА ЗМАЈ ЈОВИМА 

- Наставак радова по уговору 

УЛИЦА ФИЛИПА ФИЛИПОВИЋА 

- Наставак радова по уговору 

УЛИЦА КНЕЗА МИЛОША 

- Наставак радова по уговору 

УЛИЦА НАРОДНОГ ХЕРОЈА 

- Наставак радова по уговору 

УЛИЦА ЧЕСТЕЛИНСКА 

- Наставак радова по уговору 

УЛИЦА ДОБРИВОЈА СТАНКОВИЋА 

  - Наставак радова по уговору 

УЛИЦА ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА 

- Техничка докумантација, преузета обавеза из 2018. године 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА БУДИСЛАВА ШОШКИЋА - део 

- Техничка докумантација, преузета обавеза из 2018. године 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА ДРАГАЧЕВСКА 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА ВОЈИСЛАВА МИТИЋА 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА ПРОЛЕТЕРСКЕ БРИГАДЕ 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 

- Техничка докумантација, преузета обавеза из 2018. године 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА КРАЉА МИЛАНА 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА - тротоари 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА АЛЕКСИНАЧКА 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА БЛАЖЕ ЈОВАНОВИЋА 

- Техничка докумантација 
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- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА РАТКА МИТРОВИЋА 

- Техничка докумантација, преузета обавеза из 2018. године 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА ВЕРИЦЕ БАРАЋ 

- Техничка докумантација, преузета обавеза из 2018. године 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА ВЕРЕ ЈОЦИЋ 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА МАЈОРА ГАВРИЛОВИЋА 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

КРУЖНИ ТОК КОД ГОРЊЕ КАСАРНЕ 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА СИМЕ ПОГАЧАРЕВИЋА 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА ИВЕ АНДРИЋА 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА ВИНИГРАДАРСКА 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА ВАСКА ПОПЕ 

- Техничка докумантација, преузета обавеза из 2018. године 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА ХАЏИ ТОМИНА - наставак 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА ЦЕТИЊСКА 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА ПЧИЊСКА 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА СРЕМСКА 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА КРАЉА СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ  - Зелено острво код БАТ-а 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА САВЕ КОВАЧЕВИЋА 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА ЈУГ БОГДАНОВА 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА ОТОНА ЖУПАНЧИЋА 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА ЈЕЛЕНЕ ЋЕТКОВИЋ 
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- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА СТЕВАНА ФИЛИПОВИЋА 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА БРАНКА ЋОПИЋА 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА МАТИЈЕ ГУПЦА, ТРГ 7 СЕПТЕМБРА И ДЕО ДР. КОПШЕ - поплочавање 

- Техничка докумантација, преузета обавеза из 2018. године 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА КОСОВСКА 

- Техничка докумантација, преузета обавеза из 2018. године 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА 

- Техничка докумантација, преузета обавеза из 2018. године 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА МАРИЈЕ КИРИ 

- Техничка докумантација, преузета обавеза из 2018. године 

- Изградња објекта инфраструктуре 

СОКАК ИЗМЕЂУ УЛИЦА 22.ДЕЦЕМБАР И АУГУСТА ЦЕСАРСОНА 

- Техничка докумантација, преузета обавеза из 2018. године 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА МИХАЈЛА ПУПИНА 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА ПАВЛА ЈУРИШИЋА ШТУРМА 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА ТОМЕ КОСТИЋА 

- Техничка докумантација, преузета обавеза из 2018. године 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА ТРИФУНА СТОШИЋА АНТЕ 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА 4. ОКТОБРА 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА МИШАРСКА 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА ОБЛИЧКА 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА ПЕТРА КОЊЕВИЋА 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 
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УЛИЦА НАРОДНОГ ФРОНТА 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

УЛИЦА ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

ТРОТОАР ОД УЛИЦЕ КОСОВСКЕ ДО СЛОБОДНЕ ЗОНЕ ВРАЊЕ 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

ИЗГРАДЊА/РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ МРЕЖЕ У 

УЛИЦАМА: Џемала Бједића, Филипа Филиповића, Јанка Веселиновића, Кнеза Милоша, Народног 

Хероја, Југ Богданова, Баба Златина, Матије Гупца, Трг 7. Септембра, Др. Копше, Зеленгорска, 

Честелинска 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

- Наставак радова према уговору из 2018. године 

ИЗГРАДЊА/РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ ФЕКАЛНЕ И АТМОСФЕРСКЕ 

КАНАЛИЗАЦИОНЕ  МРЕЖЕ У УЛИЦАМА: Џемала Бједића, Филипа Филиповића, Јанка 

Веселиновића, Радослава Јовића, Стамена Јовановића, Димитрија Станковића, Кнеза Милоша, 

Народног Хероја, Змај Јовина, Југ Богданова, Баба Златина, Отона Жупанчића, Матије Гупца, Трг 

7. Септембра, Др. Копше, Зелегорска, Насерова, Франше д Епереа, Македонска, Ђуре Ђаковића, 

Димитрија Туцовића, Даскал Митрова, Ратка Павловића, Михајла Пупина, насеље Бунушевац, 

села Златокоп и Требешиње, Христијана Карпоша, Партизански пут – насеље Палестина, 

Кајмакчаланска, Блаже Јовановића 

- Техничка докумантација 

- Изградња објекта инфраструктуре 

- Наставак радова према уговору из 2018. године 

 

 

5 
РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ СЕОСКИХ 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
21.850.000,00 

5.01 МЗ КАТУН 

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 

- Техничка документација 

- Изградња објеката линијске инфраструктуре - реконструкција 

5.02 МЗ ПАВЛОВАЦ 

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 

- Техничка документација 

- Изградња објеката линијске инфраструктуре - реконструкција 

5.03 МЗ БРЕСНИЦА 

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 

- Техничка документација 

- Изградња објеката линијске инфраструктуре - реконструкција 

5.04 МЗ ГОРЊИ ВРТОГОШ 

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 

- Техничка документација 

- Изградња објеката линијске инфраструктуре - реконструкција 

5.05 МЗ ЦРНИ ЛУГ 

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 

- Техничка документација 

- Изградња објеката линијске инфраструктуре - реконструкција 

5.06 МЗ ТИБУЖБЕ 

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 
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- Техничка документација 

- Изградња објеката линијске инфраструктуре - реконструкција 

5.07 МЗ НЕРАДОВАЦ 

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 

- Изградња објеката линијске инфраструктуре -реконструкција 

5.08 МЗ ДОЊИ ВРТОГОШ 

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 

- Изградња објеката линијске инфраструктуре -реконструкција 

- Техничка документација 

5.09 МЗ ВЛАСЕ 

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 

- Изградња објеката линијске инфраструктуре -реконструкција 

- Техничка документација 

5.10 МЗ РИБИНЦЕ 

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 

- Техничка документација 

- Изградња објеката линијске инфраструктуре -реконструкција 

5.11 MЗ МОШТАНИЦА 

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 

- Техничка документација 

- Изградња објеката линијске инфраструктуре -реконструкција 

5.12 
МЗ БУНУШЕВАЦ, ДОЊЕ ТРБЕШИЊЕ, ЗЛАТОКОП, КУПИНИНЦЕ, РАТАЈЕ И 

СТРОПСКО 

- Преостале обавезе према уговору из 2018. године 

5.13 МЗ ДОЊИ ВРТОГОШ 

ЗАДРУЖНИ ДОМ КУЛТУРЕ 

- Техничка документација  

5.14 МЗ РИБИНЦЕ 

ЗАДРУЖНИ ДОМ КУЛТУРЕ 

- Техничка документација 

5.15 МЗ ДОЊЕ ТРЕБЕШИЊЕ 

ЗАДРУЖНИ ДОМ КУЛТУРЕ 

- Изградња објекта инфраструктуре 

5.16 МЗ НЕРАДОВАЦ 

ЗАДРУЖНИ ДОМ КУЛТУРЕ 

- Изградња објекта инфраструктуре 

 

III ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА 2.500.000,00 

1 
ТРОШКОВИ ПРИБАВЉАЊА, ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У 

ЗАКУП ЗЕМЉИШТА 
1.000.000,00 

1.1 
ТРОШКОВИ ПРИБАВЉАЊА, ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У 

ЗАКУП ЗЕМЉИШТА 
1.500.000,00 

- Одржавање и трошкови општинских станова и локала  

- Административне таксе, судски трошкови и судске одлуке  

- Накнада за земљиште по судским одлукама  

- Накнада за раније одузето земљиште по судским одлукама  

- Исплата накнаде штете и усева и засада  

- Трошкови платног промета и банкарске услуге  

- Камате  

- Порез на промет апсолутних права  

- Повраћај закупнине и накнаде за уређивање - судске пресуде  
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- Услуге вештачења  

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ 

- Одржавање и трошкови општинских станова и локала  

- Повраћај закупнине и накнаде за уређивање - судске пресуде  

- Административне таксе, судски трошкови и судске одлуке  

- Накнада за раније одузето земљиште по судским одлукама  

- Услуге вештачења  

- Адвокатске услуге  

- Порез на промет апсолутних права  

2 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА 1.500.000,00 

2.1 ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА                       500.000,00 

- Трошкови утрошка електричне енергије на градилиштима 

- Трошкови утрошка воде на градилиштима 

- Сагласности и пројектни услови 

- Технички пријем објеката 

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ 

- Сагласности и пројектни услови 

- Технички пријем објеката 

2.2 ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА                       500.000,00 

- Трошкови огласа 

- Трошкови штампања материјала 

2.3 ЗАЈЕДНИЧКИ ТРОШКОВИ                            500.000,00 

- Премије и осигурања објеката инфраструктуре 

- Трошкови по решењима комисије за заштиту права у поступцима ЈН 

 

 

III ТРОШКОВИ ИНЖЕЊЕРИНГА ПРОГРАМА 

 

Трошкови инжењеринга Програма на 

припреми и реализацији Програма дати су кроз 

Одлуку о Буџету града Врања за 2019.годину. 

 

IV ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМА 

 

Финансијски план Програма је заснован и у 

складу је са: 

-  Законом о буџетском систему ("Сл. гласник 

РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13- исправка, 108/13, 142/14 и 

68/15 - др. закон 103/15, 99/2016, 113/2017 

и 95/2018)  и 

- Одлуком о Буџету града Врања за 

2019.годину. 

Финансијски план је заснован на 

принципима уравнотежења прихода и расхода, 

финансирања програмских задатака из реалних 

извора, реализације прихода у нивоу планираног 

наплатног задатка по свим изворима финансирања 

и у динамици која обезбеђује планирано извршење 

програмских задатака и реализацији расхода по 

утврђеним приоритетима на готовинским основама 

до нивоа реализованих прихода, уз могућност 

пренамене средстава с једне позиције на другу у 

оквиру исте економске класификације. 

У циљу обезбеђивања материјалних услова за 

реализацију Програма, ефикасне реализације и 

рационалног финансирања инвестиционих 

пројеката, финансијско пословање у 2019.години 

обављаће се под следећим условима: 

1. Набавку добара, услуга и радова вршити у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

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

2. Уколико прилив средстава то омогућује, 

приликом уговарања радова са извођачима 

предвидети авансирање набавке материјала, 

опреме и радова у циљу фиксирања цена и 

благовременог обезбеђивања материјала и 

енергената, у релативном обиму и уз услове 

предвиђене Одлуком о Буџету града Врања за 

2019.годину. 



Понедељак,28.јануар.2019.године.       "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"         Број -2- Страна-143 

 

 

Финансијским планом за 2019.годину 

планирани су укупни приходи и примања, односно 

укупни и издаци у износу од 861.450.000,00 

динара. 

Приходи и примања су планирани по изворима 

средстава, а и издаци по наменама из Програма, 

изворима финансирања и економској 

класификацији. 

 

V МЕРЕ И ПРИНЦИПИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПРОГРАМА 

 

1. Основни носилац организације извршења 

Програма је Градска управа и надлежне 

организационе. ДабисеПрограмштоефикасније 

реализовао, сарадњом свих надлежних органа, 

уз поштовање прописаних процедура, 

обезбедити ефикасан трансфер средства. 

2. Носиоци појединих стручних послова за 

реализацију су: Јавно предузеће "Урбанизам и 

изградња града Врања" Врање, Службе за 

катастар непокретности Врање, Јавно 

предузеће "Водовод" Врање, Јавно предузеће 

"Паргинг сервис" Врање, Регионални центар 

"Електроисток" Ниш - Огранак 

"Електродистрибуција Врање", Јавно 

предузеће "Нови дом" Врање, "Телеком 

Србија" АД - ИЈ Врање, Завод за заштиту 

споменика културе Ниш, надлежне службе 

Градске управе и остали учесници у 

реализацији, изабрани у складу сазаконом. 

3. Реализација овог Програма дефинисаће се 

динамичкимплановима. 

4. Приоритет у реализацији позиција Програма 

имаће области према следећем редоследу: 

-наставак изградње започетих објеката и 

сервисирање финансијских обавеза нањима; 

-извршење обавеза према инвеститорима 

који су испунили обавезу плаћања 

доприноса; 

-израда документације; 

-имовинска припрема; 

-изградња недостајуће комуналне 

инфраструктуре у постојећим насељима; 

-изградња објеката магистралне и примарне 

мреже инфраструктуре. 

5. Обавезе по овом Програму могу се 

преузимати само до износа планираних и 

остварених средстава за поједине намене 

предвиђенеПрограмом. 

6. У случају да за реализацију појединих 

позиција из Програма не буду искоришћена 

планирана средства, могућа је пренамена 

дела тих средстава на друге позиције из 

Програма. 

7. Уколико се прилив средстава остварује у 

мањем обиму од планираног, сразмерно ће се 

смањити и планирани физички 

обимПрограма. 

8. Градоначелник, или лице које он овласти, 

покреће иницијативу за реализацију позиција 

Програма уређивања грађевинског земљишта 

са финансијским планом за 2019. годину. 

     Иницијатива из предходног става покреће се  

на основу захтева ресорног Одељења Градске 

управе надлежног за послове реализације 

Програма уређивања, који се упућује 

Градоначелнику. Пошто је од стране 

Градоначелника, или лица које он овласти, 

покренута иницијатива, Градска управа преко 

Службе за јавне набавке покреће јавне 

набавке. 

9. О извршењу Програма надлежно Одељење 

Градске управе ће према потреби 

извештавати надлежне градске органе, а по 

истеку године поднети извештај Скупштини 

града. 

10. Овај Програм објавиће се у Службеном 

гласнику града Врања. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 25.01.2019. 

године, број:418-3/2019-10 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

 Дејан Тричковић, спец. двм,с.р. 

 

30. 

На основу чл. 6, а у вези са чл. 4. и чл. 33. ст. 

3. Закона о начину одређивања максималног броја  

запослених у јавном сектору („Службени гласник 

РС“, број 68/15 и 81/16-одлука УС и 95/2018), тач. 

7. ред.бр. 129. Одлуке о максималном броју 

запослених на неодређено време у систему 

државних органа, систему јавних служби, систему 

Аутономне покрајине Војводине и систему локалне 

самоуправе за 2017.годину („Службени гласник 

РС“,број61/2017,82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018

,45/2018, 78/2018, 89/2018 и 102/2018),  чл. 32. ст. 1. 

тач. 6) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, 129/07, 83/2014, 101/2016 – др.закон и 

47/2018), и чл. 33. Статута града Врања („Службени 

гласник града Врања“, број 37/18), Скупштина 

града Врања, на седници одржаној 25.01.2019. 

године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ  

МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ  
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НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

-ГРАДА ВРАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Одлука о одређивању максималног броја 

запослених на неодређено време у систему локалне 

самоуправе - Града Врања за 2017.годину 

(„Службени гласник града Врања“, број 27/17, 

10/2018 и 37/2018), у чл. 2, у табеларном прегледу у 

тач. 1., 14., 17., 18. мења се и гласи: 

  

Назив 

Број 

запослених 

на 

неодређено 

време 

 

1. Градска управа града 

Врања 

239 

 

14. Предшколска 

установа „Наше дете“ 

Врање 270 

17. ЈП „Водовод“ Врање 181 

18. ЈП „Комрад“ Врање 207 

 

 

 

Члан 2. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана25.01.2019. 

године, број:110-1/2019-10 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

 Дејан Тричковић, спец. двм,с.р. 

 

31.  

На основу члана 2. члана 4. и члана 10. 

Закона о слободним зонама („Службени гласник 

РС“, број 62/06), члана 33. Статута града Врања 

(„Службени гласник града Врања“, број 37/18), 

Скупштина града Врања, на седници одржаној 

25.01.2019. године, донела је 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

СЛОБОДНЕ ЗОНЕ ВРАЊЕ 

Члан 1. 

Одлука о оснивању Слободне зоне Врање 

број: 02-10/2013-13 од 20.02.2013. године 

(„Службени гласник града Врања“, број: 4/2013), 

број: 02-127/2013-13 од 18.07.2013. године, број: 02-

176/2013-13 од 03.10.2013. године, у члану 3. мења 

се и гласи: 

„Подручје „СЛОБОДНЕ ЗОНЕ ВРАЊЕ“ 

обухвата површину од 1.239.330 m2, односно 

катастарске парцеле: бр. 1/1 од 7219 m2, бр. 1/2 од 

10080 m2, бр. 1/3 од 2965 m2, бр. 1/4 од 1738 m2, бр. 

1/5 од 1387 m2, бр. 1/6 од 888 m2, бр. 2/1 од 370 m2, 

бр. 2/2 од 172 m2, бр. 2/3 од 277 m2, бр. 3/1 од 759 

m2, бр. 3/2 од 23 m2, бр. 3/3 од 81 m2, бр. 4/1 од 4410 

m2, бр. 4/2 од 239 m2, бр. 4/3 од 146 m2, бр. 4/4 од 

379 m2, бр. 5/1 од 3698 m2, бр. 5/2 од 232 m2, бр. 5/3 

од 94 m2, бр. 5/4 од 42 m2, бр. 6/1 од 17930 m2, бр. 

6/3 од 1389 m2, бр. 6/4 од 728 m2, бр. 6/5 од 263 m2, 

бр. 6/6 од 471 m2, бр. 6/7 од 4368 m2, бр. 8/1 од 1 m2, 

бр. 8/2 од 7 m2, бр. 9/1 од 2063 m2, бр. 9/2 од 127 m2, 

бр. 142/1 од 403 m2, бр. 142/16 од 3227 m2, бр. 621 

од 9915 m2, бр. 622/2 од 2678 m2, бр. 622/19 од 2788 

m2, бр. 623 од 229 m2, бр. 624/1 од 68827 m2, бр. 

624/2 од 11439 m2, бр. 624/3 од 2714 m2, бр. 624/4 од 

1382 m2, бр. 624/5 од 633 m2, бр. 624/6 од 4505 m2, 

бр. 625/3 од 1220 m2, бр. 625/4 од 380 m2, бр. 625/6 

од 14728 m2, бр. 625/7 од 9284 m2, бр.625/8 од 36787 

m2, бр. 625/9 од 8336 m2, бр. 625/10 од 8813 m2, бр. 

625/11 од 1672 m2, бр. 625/12 од 93 m2, бр. 625/13 од 

1444 m2, бр. 625/14 од 632 m2, бр. 625/15 од 4422 m2, 

бр. 625/16 од 2778 m2, бр. 625/17 од 4691 m2, бр. 

625/18 од 1165 m2, бр. 625/19 од 2511 m2, бр. 625/20 

од 1323 m2, б. 625/21 од 1061 m2, бр. 626/1 од 8868 

m2, бр. 626/4 од 449 m2, бр. 626/5 од 3173 m2, бр. 

626/6 од 165 m2, бр. 626/7 од 919 m2, бр. 626/8 од 

204 m2, бр. 626/9 од 18 m2, бр. 626/10 од 42 m2, бр. 

626/11 од 1075 m2, бр. 626/12 од 84 m2. бр. 626/13 од 

363 m2, бр. 628 од 470 m2, бр. 629 од 29504 m2, бр. 

632/1 од 39518 m2, бр. 632/2 од 965 m2, бр. 634 од 

34740 m2, бр. 635/1 од 2080 m2, бр. 635/2 од 2375 m2, 

бр. 635/3 од 10992 m2, 635/4 од 4267 m2, бр. 636 од 

24413 m2, бр. 637 од 2647 m2, бр. 661 од 1501 m2, бр. 

894 од 7354 m2, бр. 1752 од 17019 m2, бр. 1753 од 

13793 m2 КО Бунушевац, бр. 7 од 650 m2, бр. 37 од 

1652 m2, бр. 294/1 од 40224 m2, бр. 294/2 од 242 m2, 

бр. 295 од 10470 m2, бр. 379 од 957 m2 КО Стропско, 

бр. 531 од 833 m2, бр. 532/1 од 28481 m2, бр. 532/8 

од 616 m2, бр. 532/19 од 3087 m2, бр. 532/20 од 6 m2, 

бр. 532/21 од 133 m2, бр. 532/22 од 1381 m2, бр. 

535/1 од 48013 m2, бр. 535/2 од 5387 m2, бр. 535/3 од 

1944 m2, бр. 535/4 од 782 m2, бр. 535/5 од 7 m2, бр. 

536/1 од 14 m2, бр. 536/2 од 153 m2, бр. 537/1 од 455 

m2, бр. 537/2 од 1267 m2, бр. 537/3 од 139 m2, бр. 

537/4 од 42 m2, бр. 537/5 од 71 m2, бр. 537/6 од 98 

m2, бр. 537/7 од 1921 m2, бр. 537/8 од 50 m2, бр. 

538/1 од 183 m2, бр. 538/2 од 12 m2, бр. 539/1 од 101 

m2, бр. 539/2 од 273 m2, бр. 540/1 од 317 m2, бр. 

540/2 од 239 m2, бр. 540/3 од 629 m2, бр. 541/1 од 

43831 m2, бр. 541/2 од 11520 m2, бр. 541/3 од 19445 

m2, бр. 541/4 од 3754 m2, бр. 541/5 од 2530 m2, бр. 

541/6 од 2589 m2, бр. 541/7 од 2537 m2, 541/8 од 

1709 m2, бр. 541/9 од 265 m2, бр. 541/10 од 87 m2, бр. 
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541/11 од 25 m2, бр. 541/12 од 594 m2, бр. 542/1 од 

725 m2, бр. 542/2 од 1103 m2, бр. 542/3 од 4 m2, бр. 

542/4 од 162 m2, бр. 542/5 од 16 m2, бр. 544/1 од 

3300 m2, бр. 544/2 од 667 m2, бр. 544/3 од 374 m2, бр 

544/4 од 28 m2, бр. 544/5 од 1812 m2, бр. 546 од 

38074 m2, бр. 600/1 од 131551 m2, бр. 600/2 од 282 

m2, бр. 736 од 138723 m2, бр. 2240/1 од 4987 m2, бр. 

2240/2 од 3242 m2, бр. 2240/3 од 55 m2, бр. 2241/1 од 

4 m2, бр. 2241/1 од 8486 m2, бр. 2241/2 од 71 m2, бр. 

2241/3 од 231 m2, бр. 2241/4 од 773 m2, бр. 2241/5 од 

264 m2, бр. 2241/6 од 12 m2, бр. 2241/7 од 56 m2, бр. 

2241/8 од 20 m2, бр. 2241/9 од 909 m2 КО Содерце, 

бр. 9976 од 4540м2, бр. 9983/1 од 116284 m2, бр. 

9983/2 од 10685 m2, бр. 9984 од 1333 m2, бр. 9985 од 

2827 m2, бр. 9989/1 од 2929 m2, бр. 9989/2 од 2352 

m2, бр. 9990/1 од 1220 m2, бр. 9990/2 од 541 m2, бр. 

9990/3 од 197 m2, бр. 9993 од 1154 m2, бр. 9994 од 

2826 m2, бр. 9996 од 1237 m2, бр. 9998 од 2492 m2, 

бр. 9999 од 958 m2, бр. 10000 од 1455 m2, бр. 10001 

од 3734 m2, бр. 10002 од 1596 m2, бр. 10003 од 1447 

m2, бр. 10004 од 3879 m2, бр. 10005 од 4751 m2, бр. 

10006 од 5244 m2, бр. 10007 од 1190 m2, бр. 10008 од 

926 m2, бр. 10009 од 5211 m2, бр. 10010 од 2297 m2, 

бр. 10011 од 755 m2 КО Врање 1. 

 

Члан 2. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“, 

а примењиваће се по добијању сагласности на 

проширење подручја слободне зоне Врање од 

стране Владе Републике Србије. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 25.01.2019. 

године, број: 02-16/2019-10 

                    

ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

32. 

       На основу члана  32  ст. 1 тач.14 и ст.3 Одлуке о 

усклађивању пословања Јавног предузећа „Завод за 

урбанизам”“ Врање са Законом о јавним 

предузећима ( Службени гласник града Врања бр. 

27/16 и 35/16) и члана 32 Статута града Врања ( 

Службени гласник града Врања бр.37/18, 

Скупштина града Врања, на седници одржаној дана 

25.01.2019.године, донела је: 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ УРБАНИЗАМ И 

ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊА“ ВРАЊЕ 

 

 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавног 

предузећа“ Урбанизам и изградња града Врања“ 

Врање, бр.06/19 од 16.01.2019. године, усвојеног од 

стране Надзорног одбора предузећа. 

 

II 

 Решење ступа на снагу даном доношења, и 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 25.01.2019. 

године, број:02-17/2019-10 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

33. 

           На основу члана  32  ст. 1 тач.14 и ст.3 

Одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа 

„„Водовод“ Врање са Законом о јавним 

предузећима ( Службени гласник града Врања бр. 

27/16 и 35/16) и члана 32 Статута града Врања ( 

Службени гласник града Врања бр.37/18, 

Скупштина града Врања, на седници одржаној дана 

25.01.2019.године, донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ ВРАЊЕ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и 

допуни Статута Јавног предузећа” Водовод“ Врање 

бр. 145 од 15.01.2019. године, усвојене од стране 

Надзорног одбора предузећа. 

 

II 

           Решење ступа на снагу даном доношења, и 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана25.01.2019. 

године, број:02-18/2019-10 

         

        ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

34. 

          На основу члана  33  ст. 1 тач.14 и ст.3 Одлуке 

о оснивању Јавно комуналног предузећа“Паркинг 

сервис“ Врање ( Службени гласник града Врања бр. 

35/16) и члана 32 Статута града Врања ( Службени 

гласник града Врања бр.37/18, Скупштина града 

Врања, на седници одржаној дана 

25.01.2019.године, донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
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О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ВРАЊЕ 

 

 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и 

допуни Статута Јавног  Комуналног предузећа” 

Паркинг Сервис“ Врање бр. 2019-135/3 од 

11.01.2019. године, усвојене од стране Надзорног 

одбора предузећа. 

 

II 

 Решење ступа на снагу даном доношења, и 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана    25.01.2019. 

године, број:02-19/2019-10 

        

 ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

35. 

На основу чл. 22. ст. 10. у вези ст. 7. и чл. 27. 

ст. 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, 

бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. Закон, 

108/2016 и 113/2017), одредбе чл. 32. ст. 1. тач. 22. 

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

број 18/2018-пречишћени текст), и одредаба чл. 9. 

ст. 2. тач. 5. и чл. 67. Одлуке о грађевинском 

земљишту у јавној својини града Врања („Службени 

гласник града Врања“, број 44/2016), Скупштина 

града Врања, на седници одржаној дана 25.01.2019. 

године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ  

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА 

 РЕШЕЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 

БРОЈ: 463-75/2002-08 ОД 28.11.2002. ГОДИНЕ 

 

 

1. СТАВЉА СЕ ван снаге део решења 

Скупштине општине Врање број: 463-75/2002-08 од 

28.11.2002. године којим је у ст. 1. ДАТО НА 

коришћење уз накнаду у новцу Предузећу за 

трговину и услуге АД „Еко Yu“, из Београда, ул. 

Франше Д'Епереа бр. 88, градско грађевинско 

неизграђено земљиште са дела катастарске парцеле 

број 9865/1 КО Врање 1, у укупној површини од 

4123 м2, ради изградње бензинске пумпе. 

 

2. Даном ступања на снагу ове одлуке 

Град Врање стиче право да укњижи право 

коришћења на катастарској парцели број 9865/1 КО 

Врање 1, у реалном делу 4123/12345 м2, без 

претходне сагласности „Еко Србија“ ад Београд, 

које је правни следбеник АД „Еко Yu“, из Београда. 

 

3. Обавезује се „Еко Србија“ ад Београд 

да даном ступања на снагу овог решења граду 

Врању врати у посед и на коришћење земљиште 

означено у ст. 1. решења. 

 

4. Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Решењем Скупштине општине Врање број: 

463-75/2002-08 од 28.11.2002. године дато је на 

коришћење уз накнаду у новцу Предузећу за 

трговину и услуге АД „Еко Yu“, из Београда, ул. 

Франше Д'Епереа бр. 88, градско грађевинско 

неизграђено земљиште са катастарске парцеле број 

9866 и део са катастарске парцеле број 9865/1, у 

укупној површини од 4123 м2, које се налази у 

улици Радничкој, у КО Врање 1, по цени од 2.400,00 

динара по 1м2, ради изградње бензинске пумпе. 

 Наведеним решењем обавезан је корисник 

предметног грађевинског земљишта да закључи 

уговор о коришћењу предметног земљишта, са 

Дирекцијом за развој и изградњу општине Врање, у 

супротном престаће право коришћења на датом 

земљишту. 

Служба за катастар непокретности у Врању 

је провела наведено решење утолико што је као 

власника непокретности са катастарске парцеле број 

9866/1 КО Врање 1, површине од 4123 м2, уписала 

„Еко Србија“ ад Београд, а на делу катастарске 

парцеле 9865/1 КО Врање 1, уписала ово правно 

лице као корисника на реалном делу 4123/12345, те 

је град Врање сувласник у преосталом делу од 

8222/12345. 

Како, привредно друштво АД „Еко Yu“ из 

Београда или пак правни следбеник тог привредног 

друштва „Еко Србија“ ад Београд, нису закључили 

уговор о коришћењу предметног земљишта за део 

катастарске парцеле број 9866/1 КО Врање 1, 

престаје им право коришћења на датом земљишту, у 

складу са одредбом ст. 2. решења Скупштине 

општине Врање број: 463-75/2002-08 од 28.11.2002. 

године. 

Имајући у виду да је привредно друштво 

„Еко Србија“ ад Београд изградило бензинску 

пумпу на катастарској парцели број 9866/1 КО 

Врање 1, а да део катастарске парцеле број 9865/1 

КО Врање 1 не користи у намене за које је дато 

земљиште на коришћење, није закључен уговор о 

коришћењу земљишта, нити је плаћена накнада у 

новцу за ту површину, те да је уписом права својине 

на катастарској парцели број 9866/1 КО Врање 1 
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исцрпљена укупна површина од 4123 м2 дата у 

решењу Скупштине општине Врање број: 463-

75/2002-08 од 28.11.2002. године, ставља се ван 

снаге део тог решења који се односи на део 

катастарске парцеле број 9865/1 КО Врање 1 и 

престаје право коришћења „Еко Србија“ ад Београд 

на истој. 

Сходно напред наведеним чињеницама, 

Скупштина града Врања је одлучила као у 

диспозитиву ове одлуке. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана  25.01.2019. 

године, број:463-9/2019-10 

        

 ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 
36. 

            На основу чл. 46 ст.1 и чл. 47 Закона о 

јавним предузећима ( Службени гласник РС, бр. 

15/16), чл. 32 ст.1 тач. 9 и чл. 66 ст. 3 Закона о 

локалној самоуправи ( Службени гласник РС. бр. 

129-07 и 83/14 – др. закон), чл. 42  и чл. 43 Одлуке о 

усклађивању пословања јавног предузећа „Завод за 

урбанизам“ Врање са Законом о јавним предузећима 

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

и чл. 33 ст.1 тач.14 Статута града Врања ( Службени 

гласник града Врања бр. 37/18), Скупштина града 

Врања на седници одржаној дана 25.01.2019.године, 

донела је: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

„УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊА“ 

ВРАЊЕ 

 

I 

             РАЗРЕШАВА СЕ  Татјана Цветковић, 

дипл. инг. архитектуре из Врања, функције  

вршиоца дужности директора Јавног предузећа „ 

Урбанизам и изградња града Врања „ Врање, пре 

истека времена на које је именована, подношењем 

писане оставке. 

 

II 

 Решење је коначно. 

III 

         Ступањем на снагу овог Решења престаје да 

важи Решење о именовању вршиоца функције  

директора  Јавног предузећа „ Завод за урбанизам “ 

Врање, бр.02-108/2018-10 од 03.04.2018.године. 

 

IV 

 Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику града Врања. 

 

Образложење 

        Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у одредбама 46 ст.1 и чл.47 Закона о 

јавним предузећима ( Службени гласник РС, бр. 

15/16), чл. 32 ст.1 тач. 9 и чл. 66 ст.3 Закона о 

локалној самоуправи ( Службени гласник РС. бр. 

129-07 и 83/14 – др. закон), чл. 42  и чл 43 Одлуке о 

усклађивању пословања јавног предузећа „ „Завод 

за урбанизам“ Врање са Законом о јавним 

предузећима ( Службени гласник града Врања, бр. 

27/16 и 35/16) и чл. 32 ст1 тач.11 Статута града 

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

пречишћен текст, 8/17 и 27/17). 

        Одредбама 46 ст.1 Закона о јавним 

предузећима ( Службени гласник РС, бр. 15/16) и 

чл. 42  и чл 43 Одлуке о усклађивању пословања 

јавног предузећа „Завод за урбанизам“ Врање са 

Законом о јавним предузећима ( Службени гласник 

града Врања, бр. 27/16 и 35/16), прописано је да 

мандат директора јавног предузећа престаје истеком 

периода на који је именован, оставком и 

разрешењем, док се одредбама . 32 ст.1 тач. 9 и чл. 

66 ст.3 Закона о локалној самоуправи ( Службени 

гласник РС. бр. 129-07 и 83/14 – др. закон) и чл. 33 

ст1 тач.14 Статута града Врања (  Службени гласник 

града Врања бр. 37/18), прописује да Скупштина 

општине,односно града именује и разрешава 

директоре јавних предузећа. 

         Дана 23.01.2019. године, вршиоц дужности 

директора Јавног предузећа „ Урбанизам и изградња 

града Врања“ Врање, Татјана Цветковић, поднела је 

оставку на место вршиоца функције директора овог 

јавног предузећа, из личних разлога. 

         Комисија за мандатно – имунитетска и 

административна питања и избор и именовања 

Скупштине града је на основу овлашћења из чл. 51 

ст.1 тач. 2 Пословника Скупштине града Врања ( 

Службени гласник града Врања, бр. 3/17 – 

пречишћен текст и 8/17), на седници одржаној дана 

23.01.2019. године, утврдила предлог да се Татјана 

Цветковић, дипл. инг.архитектуре из Врања, 

разреши дужности вршиоца функције директора 

јавног предузећа „ Урбанизам и изградња града 

Врања“ Врање, подношењем писане оставке. 

          На основу напред наведеног, а на предлог 

Комисије за мандатно – имунитетска и 

административна питања и избор и именовања, 

Скупштина града Врања одлучила је као у у изреци 

овог Решења. 



148-Страна-Број -2-    „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“          Понедељак,28.јануар.2019.године. 
  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  Против овог 

Решења може се покренути управни спор пред 

Управним судом. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 25.01.2019. 

године, број: 02-10/2019-10 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

37. 

        На основу чл. 52 Закона о јавним предузећима ( 

Службени гласник РС, бр. 15/16), чл. 32 ст.1 тач. 9 и 

чл. 66 ст. 3 Закона о локалној самоуправи ( 

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

закон), чл. 46 Одлуке о усклађивању пословања 

јавног предузећа „Завод за урбанизам“ Врање са 

Законом о јавним предузећима ( Службени гласник 

града Врања, бр. 27/16 и 35/16) и чл. 33 ст.1 тач.14 

Статута града Врања ( Службени гласник града 

Врања бр. 37/18), Скупштина града Врања на 

седници одржаној дана 25.01.2019.године, донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ 

УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊА“ 

ВРАЊЕ 

 

I 

     ИМЕНУЈЕ СЕ Бранимир Стојанчић, дипл. инг. 

менаџмента  из Врања, за вршиоца дужности 

директора Јавног предузећа „ Урбанизам и изградња 

града Врања „ Врање, на период од  једне 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. 52 Закона о јавним 

предузећима ( Службени гласник РС, бр. 15/16), чл. 

32 ст.1 тач. 9 и чл. 66 ст.3 Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник РС. бр. 129-07 и 

83/14 – др. закон), чл. 46 Одлуке о усклађивању 

пословања јавног предузећа „ „Завод за урбанизам“ 

Врање са Законом о јавним предузећима ( 

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

чл. 33 ст1 тач.14 Статута града Врања (  Службени 

гласник града Врања бр. 37/18). 

           Одредбама чл. 52 Закона о јавним 

предузећима ( Службени гласник РС, бр. 15/16) и 

чл. 46 Одлуке о усклађивању пословања јавног 

предузећа „Завод за урбанизам“ Врање са Законом о 

јавним предузећима ((Службени гласник града 

Врања, бр. 27/16 и 35/16), прописано је да се 

вршилац дужности директора јавног предузећа 

може именовати  до именовања директора јавног 

предузећа по спроведеном конкурсу , на период 

који не може бити дужи од једне године. Вршилац 

функције директора мора испуњавати законом 

прописане услове за именовање директора јавног 

предузећа  и то: да има високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање четири 

године, односно на основним академским студијама  

у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким  академским 

студијама или специјалистичким струковним 

студијама, да има најмање 5 година радног искуства 

на пословим за које се захтева високо образовање, 

да има најмање 3 године радног искуства на 

пословима који су повезани са пословима јавног 

предузећа, да познаје област корпоративног 

управљања, да има искуства у организацији рада  и 

вођењу послова, да није члан органа политичке 

партије, односно да му је одређено мировање у 

вршењу функције у органу политичке партије, да се 

против њега не води кривични поступак, да није 

осуђивано на казну затвора од најмање шест 

месеци, да му нису изречене мере безбедности у 

складу са Законом којим се уређују кривична дела / 

обавезно психијатриско лечење и чување у 

здравственој установи, обавезно психијатриско 

лечење на слободи, обавезно лечење наркомана и 

алкохоличара, и да му није изречена мера забране 

вршења позива, делатности и дужности. 

     Именовање директора јавног предузећа, односно 

вршиоца дужности директора је у складу са 

одредбама чл. 66 ст.3 Закона о локалној самоуправи 

и чл. 33 ст.1 тач.14 Статута града Врања у 

надлежности Скупштине општине, односно града. 

     Сагласно прописаној регулативи, а на основу 

утврђеног да кандидат испуњава прописане услове, 

Комисија за мандатно – имунитетска и 

административна питања и избор и именовања 

Скупштине града сходно овлашћњима из чл. 51 ст.1 

тач.2, је на седници одржаној дана 23.01.2019. 

године, утврдила je предлог да се за вршиоца 

функције директора јавног предузећа „ Урбанизам и 

изградња града Врања „ Врање, именује Бранимир 

Стојанчић, дипл. инг. менаџмента из Врања. 

       На основу напред наведеног, а на предлог 

Комисије за мандатно – имунитетска и 

административна питања и избор и именовања, 

Скупштина града је одлучила као у диспозитиву 

овог Решења. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

Решења може се покренути управни спор пред 

Управним судом. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА дана 25.01.2019. 

године, број: 02-11/2019-10 

                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 
38. 

На основу члана 123. став 1. и 4. Закона о со-

цијалној заштити  („Службени гласник РС“, број 

24/11), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. 

Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник 

РС“, број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 13. Одлуке 

о оснивању Јавне установе-Центар за социјални рад 

у Врању („Службени гласник града Врања“, број 

21/11), члана 32. став 1. тачка 12. Статута града 

Врања („Службени гласник града Врања“, број 

37/18), Скупштина града Врања, на седници одржа-

ној 25.01.2019.године, донела је  

  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О  РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

- ЦЕНТАР  ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ВРАЊУ 

 

I 

            Разрешава се Ненад Величковић,дипл. мена-

џер из Врања, улица Есперанто 10-1/27, представ-

ник Оснивача, дужности Председника Надзорног 

одбора Јавне установе – Центар за социјални рад у 

Врању, пре истека времена на које је именован.  

 

II 

 Решење  ступа на снагу даном доношења. 

 

III 

 Решење  објавити у „Службеном гласнику  

града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана25.01.2019 

године,  број: 02-12/2019-10 

 

                                                                 

ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

39. 

На основу члана 123. став 1, 2. и 4. Закона о 

социјалној заштити  („Службени гласник РС“, број 

24/11), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. 

Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник 

РС“, број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 11. и члана 

12. Одлуке о оснивању Јавне установе-Центар за 

социјални рад у Врању („Службени гласник града 

Врања“, број 21/11), члана 32. став 1. тачка 12. Ста-

тута града Врања („Службени гласник града Вра-

ња“, број 37/18), Скупштина града Врања, на седни-

ци одржаној  25.01.2019. године, донела је  

 

 

Р Е  Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

-ЦЕНТАР  ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ВРАЊУ 

 

I 

 Решење о именовању председника и чланова 

Надзорног одбора Јавне установе- Центар за соци-

јални рад у Врању (Службени гласник града Врања 

бр. 24/16),  у члану I, мења се и гласи: 

 

          Председник: 

           1. Лидија Стаменковић, дипл.економиста из 

Врања, ул. Дечанска бр. 15/2, представник Оснива-

ча. 

  

II 

           Мандат новоименованог Председника Над-

зорног одбора траје до истека мандата Надзорног 

одбора Јавне установе – Центар за социјални рад у 

Врању, који је именован Решењем Скупштине гра-

да, број:02-163/2016-13 од 21.07.2016.године.  

 

III 

 Решење  ступа на снагу даном доношења. 

 

IV 

 Решење  објавити у „Службеном гласнику  

града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 25.01.2019 

године,број: 02-13/2019-10 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

40. 

          На основу члана 117. ст. 1. и 3. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 88/17 

и 27/18-др. закони) и члана 32. Статута града Врања 

(„Службени гласник града Врања“, број 37/18 ), 

Скупштина града Врања, на седници одржаној 

25.01.2019.године, донела је  

 

Р Е  Ш Е Њ Е  
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   О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНA ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА 

ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У ВРАЊУ 

 

I 

  Разрешава се Катица Јовић, проф.разредне 

наставе из Врања, ул. К.С.Првовенчаног бр. 97/19, 

дужности члана Школског одбора Основне школе 

за образовање одраслих у Врању, представник 

локалне самоуправе, пре истека времена на које је 

именована, на лични захтев.  

 

II 

 Решење  је коначно. 

 

III 

 Решење  ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се  у „Службеном гласнику  града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 25.01.2019. 

године, број: 02-14/2019-10 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

 

41. 

             На основу члана 115. ст. 2. и 3., и чл.116. ст. 

3., 5., 9. ,13.  и 15., и чл.117  Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени 

гласник Републике Србије“, број 88/17 и 27/18-др. 

закони) и члана 32. Статута града Врања 

(„Службени гласник града Врања“, број 37/18), 

Скупштина града Врања, на седници одржаној 

25.01.2019.године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

ОДРАСЛИХ У ВРАЊУ 

 

I 

            Решење о именовању чланова Школског 

одбора Основне школе за образовање одраслих у 

Врању ( „Службени гласник града Врања“, број 

24/16, и 27/17), у члану 1, у ставу 1, у тач. 2.  мења 

се и гласи:  

            2. „Милош Стојковић, дипл.правник из 

Врања, ул. Др Копше 25/1, представник локалне 

самоуправе“. 

 

II 

             Мандат новоименованог члана траје до 

истека мандата чланова школског одбора Основне 

школе за образовање одраслих у Врању, који су 

именовани Решењем Скупштине града Врања, број: 

02-218/2016-13 од 21.07.2016.године („Службени 

гласник града Врања“, број 24/16).  

 

III 

             Решење је коначно. 

 

IV 

            Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“.         

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА дана 25.01,2019. 

године, број: 02-15/2019-10 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

42. 

 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-

пречишћен текст),Скупштина града Врања, на 

седници одржаној 25.01.2019.године, донела је  

 

П   Р    О  Г   Р   А   М 

ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ВРАЊА ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

 

I 

 Програм отуђења грађевинског земљишта у 

јавној својини града Врања за 2019. 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. 
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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 (23  грађевинске парцеле) - у 

улици Иве Андрића;  

• Локација бр. 2 (22  грађевинске парцеле) - у 

улици Будислава Шошкића;  

• Локација бр. 3 (4  грађевинске парцеле)- у 

улици Виктор Бубањ; 

• Локација бр. 4 (1  грађевинска парцела)- у 

углу улица Новосадске и Бранка Радичевића; 

• Локација бр. 5 (1 грађевинска парцела) – у 

блоку Париске комуне, Булевар Авној-а и 

улице Моше Пијаде; 

• Локација бр. 6 (8 грађевинске парцеле) – у 

привредно радној зони Бунушевац; 

• Локација бр.7 (2 грађевинске парцеле) – у 

Врањској Бањи; 

• Локација бр. 8 ( 2 грађевинске парцеле) -  у 

Кривој Феји; 

• Локација бр. 9( 3 грађевинске парцеле) – у 

Врањској Бањи; 

• Локација бр.10(2 грађевинске парцеле) – у 

улици Француској; 

• Локација бр.11( 1 грађевинска парцела) – у 

улици Боре Станковића; 

• Локација бр.12( 3 грађевинске парцеле) – у 

улици Чеде Стајића; 

• Локација бр. 13( 1 грађевинска парцела) – у 

улици Радоје Дакића; 

• Локација бр. 14( 1 грађевинска парцела) – у 

улици Ситничкој; 

• Локација бр. 15 ( грађевинска парцела) – у 

улици Генерала Белимарковића; 

 

IV 

 Ι. Локација бр. 1 (23  грађевинске парцеле) - 

у улици Иве Андрића.  

 намена – становање малих густина – (изградњa 

двојних стамбених објеката), на основу услова 

предвиђених 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. 

 

На предметној локацији, предмет овог програма су следеће парцеле: 

Р. 

Бр. 

Катастарска 

парцела 

Површина у m² Катастарска 

општина 

Начин коришћења земљишта Врста права 

Обим удела 

1. 8660/4 270 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина1/1 

2. 8676/7 275 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

3. 8676/9 289 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

4. 8676/10 307 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

5. 8660/7 291 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

6. 8660/8 289 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 274/289 

7. 8660/9 318 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

8. 8660/10 309 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1  

9. 8676/3 274 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

10. 8676/4 284 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

11. 8676/5 274 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

  

 

Б. Намена – становање малих густина – (изградња слободностојећих 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. 

Катастарска 

парцела 

Површи

на у m² 

Катастарска 

општина 

Начин коришћења земљишта Врста права 

Обим удела 
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1. 8661/1 554 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

2. 8658/4 384 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

3. 8658/2 370 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

4. 8658/5 429 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

5. 8657/1 423 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

6. 8658/6 365 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

7. 8654/1 428 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

8. 8663/4 415 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

9. 8651/1 511 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

10. 8663/5 355 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

11. 8648/5 348 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

12. 8655/2 327 КО Врање 1 Грађевинско земљиште 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 

Кат.парцела Површи

на у m² 

Катастарска 

општина 

Начин коришћења земљишта Врста права 

Обим удела 

1. 12902 450 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

2. 12903 420 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

3. 12904 420 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

4. 12905 420 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

5. 12906 420 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

6. 12907 495 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

7. 12909 713 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

8. 12910 608 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

9. 12911 384 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

10. 12915 387 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

11. 12916 392 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

12. 12920 398 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

13. 12921 404 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

14. 12924 370 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

15. 12925 374 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

16. 12926 379 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

17. 12927 382 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

18. 12912 394 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

19. 12914 395 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

20. 12917 396 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

21. 12919 397 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

22. 12922 398 КО Врање 1 Грађевинскоземљиште Својина 1/1 

 

ΙΙΙ Локација бр.3 (4. грађевинске парцеле)- у улици Виктора  Бубња. 

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 предвиђеним у Плану Генералне регулације зоне 3 у Врању (Сл. Гласник 

града Врања бр.18/2011), по степену комуналне опремљености налази се у трећој зони. 

 

На локацији следеће парцеле су предмет овог програма: 

Р.бр. Катастарска 

парцела 

Површин

а у m² 

Катастарска 

општина 

Начин коришћења земљишта Врста права 

Обим удела 
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1. 8708/4 400 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

2. 8708/3 615 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

3. 8709/2 269 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

4. 8709/1 572 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

 

IV Локација бр.4 (1. грађевинска парцела)- на угао Новосадске и Бранка Радичевића. 

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 предвиђеним у Плану Генералне регулације зоне 3 у Врању (Сл. Гласник 

града Врања бр.18/2011), по степену комуналне опремљености налази се у трећој зони. 

 

Р.бр. Катастарска 

парцела 

Површина 

у m² 

Катастарска 

општина 

Начин коришћења земљишта Врста права 

1. 8463/1 3669 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

 

 

V Локација бр.5 (1 грађевинска парцела) – у блоку Париске комуне, Булевар Авној-а и улице Моше 

Пијаде 

Намена – пословно услужни садржаји – пословање, трговина, угоститељство и услуге, туризам и остали 

компатибилни садржаји, на основу услова предвиђеним у Плану детаљне регулације потеза између улица 

Булевар Авној-а, Париске комуне и Моше Пијаде у Врању („Сл. Гласник града Врања“ бр.1/2012), по 

степену комуналне опремљености налази се у другој зони. 

 

Р.бр. Катастарска 

парцела 

Површина 

у m2 

Катастарска 

општина 

Начин коришћења 

земљишта 

Врста права 

Обим права 

1. 12943 18.241 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

 

VI локација бр.6 (8 грађевинске парцеле) – 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. 

Катастарск

а парцела 

Површин

а у m2 

Катастарска 

општина 

Начин коришћења земљишта Врста права 

Обим удела 

1. 622/19 2.788 КО Бунушевац Грађевинско земљиште Својина 1/1 

2. 167/5 1.840 КО Бунушевац Грађевинско земљиште Својина 1/1 

3. 625/6 14.712 КО Бунушевац Грађевинско земљиште Својина 1/1 

4. 625/7 9.274 КО Бунушевац Грађевинско земљиште Својина 1/1 

5. 625/8 36.747 КО Бунушевац Грађевинско земљиште Својина 1/1 

6. 625/10 8.803 КО Бунушевац Грађевинско земљиште Својина 1/1 

7. 541/2 19.445 КО Содерце Грађевинско земљиште Својина 1/1 

8. 541/3 11.520 КО Содерце Грађевинско земљиште Својина 1/1 

 

VII локација бр.7 (2 грађевинске парцеле) – у Врањској Бањи  

Намена – изградња спортских објеката, балон сала, хотелски капацитети и други компатибилни садржаји 

на основу услова предвиђеним у Плану генералне регулације Врањска Бања („Сл.гласник града Врања“ 

бр.14/2013), по степену комуналне опремљености налази се у четвртој зони. 

 

Р.бр

. 

Катастарска 

парцела 

Површин

а у m2 

Катастарска 

општина 

Начин коришћења земљишта Врста права 

Обим удела 

1. 2986/10 3.605 КО Вр.Бања Грађевинско земљиште Својина 1/1 

2. 2986/11 507 КО Вр.Бања Грађевинско земљиште Својина 1/1 

VIII локација бр. 8 (2 грађевинске парцеле) – у Кривој Феји 
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Намена – спорт – изградња спортских објеката, балон сала, хотелски капацитети и други компатибилни 

садржаји на основу услова предвиђеним у Плану детаљне  регулације  централне зоне Скијалиште Бесна 

Кобила („Сл.гласник града Врања“ бр.25/14). 

 

Р.б Катастарска 

парцела 

Површин

а у m2 

Катастарска 

општина 

Начин коришћења земљишта Врста права 

Обим удела 

1. 9564 2.159 КО Вр.Бања Грађевинско земљиште Својина 1/1 

2. 9565 1.921 КО Вр.Бања Грађевинско земљиште Својина 1/1 

 

 

 IX локацијa бр.9 (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 Катастрска 

працела  

Површина 

у m2 

Катстарска 

општина 

Начин коришћења 

земљшита 

Врста права  

Обим удела 

1. 2743/1  63.692 КО Вр. Бања Грађевинско земљиште Својина 1/1 

2. 2743/4  14.960 КО Вр. Бања Грађевинско земљиште Својина 1/1 

3. 2743/6 2.348 КО Вр. Бања Грађевинск земљишоте Својина 1/1 

 

X  локација бр.10 ( 2 грађевинске парцеле) – у Врању у улици Француској 

– становање малих густина – изградња индивидуалних једнопородичних стамбених објеката 

компатибилних садржаја који иду уз становање, објеката намењених за становање, на основу услова 

предвиђеним у Плану Генералне регулације зоне 3 у Врању (Сл. Гласник града Врања бр.18/2011), по 

степену комуналне опремљености налази се у трећој зони. 

 

Р.бр. Катастарска 

парцела  

Површина 

у m2 

Катастарска  

општина  

Начин коришћења 

земљишта 

Врста права 

Обим удела 

1. 11904/16 343 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

2. 11395/2 449 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

 
 

 

XI локација бр. 11. ( 1 грађевинска  парцела) – у Врању, у улици Боре Станковића. 

намена  - пословање, трговина, угоститељство и услуге, туризам и остали компатибилни садржаја који иду 

уз становање, на основу услова предвиђеним у Плану Генералне регулације зоне 1 у Врању (Сл. Гласник 

града Врања бр.33/2011), по степену комуналне опремљености налази се у првој зони. 

 

Р.бр. Катастарска  

парцела  

Површина 

у m2 

Катастарска  

општина  

Начин коришћења 

земљишта 

Врста права  

Обим удела 

1.  6023 209 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

 

XII локација бр. 12( 3 грађевинске парцеле) – у Врању у улици Чеде Стајића. 

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 предвиђеним у Плану Генералне регулације зоне 3 у Врању (Сл. Гласник 

града Врања бр.18/2011), по степену комуналне опремљености налази се у трећој зони. 

 

Р.бр. Катастарска  

парцела  

Површина 

у m2 

Катастарска  

општина  

Начин коришћења земљишта Врста права  

Обим удела 

1. 4385/5 386 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

2. 4385/6 384 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

3. 4385/8 385 КО Врање 1 Грађевинско земљиште Својина 1/1 
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XIII локација бр.13 ( 1 грађевинска парцела) – у Врању у улици Радоје Дакића 

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 предвиђеним у Плану Генералне регулације зоне 3 у Врању (Сл. Гласник 

града Врања бр.18/2011), по степену комуналне опремљености налази се у трећој зони. 

 

Р.бр. Катстарска 

парцела  

Површина 

у m2 

Катастарска 

општина  

Начин коришећња земљишта Врста и права  

Обим удела 

1. 11895/1 439 КО Врањe 1 Грађевинско земљиште  Својина 1/1 

 

XIV локација бр. 14 ( 1 грађевинска парцела) у Врању, улици Ситничкој. 

 

 Намена - становање малих густина – појас пословно услужни садржаји - изградња индивидуалних 

једнопородичних стамбених објеката и изградња производних и индустријских објеката, на основу услова 

предвиђеним у Плану детаљне регулације зоне 4 у Врању („Сл.гласник града Врања“ бр.6/15 и 3/2016), по 

степену комуналне опремљености налази се у трећој зони. 

 

Р.бр. Катастарска парцела  Површина у m2  Начин коришћења 

земљишта 

Врста и права 

Обим удела 

1 6293/5 696  Грађевинск земљиште  Својина 1/1 

 

XV локација  бр. 15 ( 1 грађевинска парцела) у Врању, улици Генерала Белимарковића. 

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 предвиђеним у Плану Генералне регулације зоне 1 у Врању (Сл. Гласник 

града Врања бр. бр.33/2011), по степену комуналне опремљености налази се у  првој зони. 

 

Р.бр Катастарска 

парцела  

Површина  у 

m2  

Начин коришћења земљишта Врста и права 

Обим удела 

1 7370 205 Грађевинско земљиште Својина 1/1 

 

 

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. 

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу следећег дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику града 

Врања. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 25.01.2019. 

године, број:418-4/2019-10 

 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

 

 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЊСКА БАЊА 

43. 

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 25.01.2019. године, 

донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА У 2019. 

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    

 Марти Булатовић, за освојену специјалну 

награду на светском такмичењу младих научника. 

 Марта Булатовић, рођена је 9 марта 2005. 
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године у Врању. Ученица је 8. разреда Основне 

школе  „Предраг Девеџић“ у Врањској Бањи. 

 На регионалном такмичењу по научним 

областима и смотри истраживачких радова 

талената, освојила је 1. место из области историје на 

тему: „Од нејаке кнежевине Рашке до моћне Србије 

у доба краља и цара Стефана Душана Немањића“ и 

пласирала се на републичко такмичење. 

 На 61. републичком такмичењу у Чачку, 

добила је специјалну диплому за освојено треће 

место. 

 На светском такмичењу младих научника 

друштвених наука у Београду, где је била најмлађи 

учесник, на исту тему са преводом на енглески језик 

освојила је специјалну награду. 

 

Члан 2. 

 Јавно признање“ 26.јануар“ у виду 

дипломе додељује се 

 Ратки Вељковић, учитељици у ОШ 

„Предраг Девеџић“ у Врањској Бањи.  

 Ратка Вељковић, рођена 04. 06.1960. године 

у Црном Врху. Завршила је Педагошку академију у 

Врању 1982. године. Исте године започиње каријеру 

учитељице и ради најпре у селима: Првонеку, 

Бујковцу а од 1985. године у Врањској Бањи. 

 За оне који воле децу учитељски позив је 

најбоље занимање. А учитељица Ратка воли децу, 

воли свој посао, креативна је и ужива док ради. Због 

тога је омиљена учитељица генерацијама ђака, а у 

свом колективу је ненаметљива, коректна и вредна 

особа која је увек спремна за сарадњу. 

 По природи скромна и тиха, учитељица 

Ратка је у својој учионици неприкосновена. У том 

простору,  са својим ђацима, она је та која подучава, 

образује и васпитава. Она обликује своје мале ђаке у 

добре људе. То је њен циљ: Да деца порасту у добре 

и вредне људе. 

 Током своје дугогодишње каријере извела је 

многе генерације ђака, којима је поставила темеље 

за будуће образоване људе. Њени ђаци кажу да нема 

тешких и досадних предмета када учитељица 

мотивише и инспирише за рад, када учитељица воли 

децу, а најбоља јој је награда успех њених ученика, 

када похвалама за сваки уложени труд мами осмехе 

ученика. 

 Кажу да посао учитељице није нимало лак, 

али учитељици као што је Ратка Вељковић, пружа 

много задовољства. Пре свега док посматра своје 

ђаке како напредују у учењу и како од деце постају 

велики људи. 

 

 

Члан 3. 

           Јавно признање „26.јануар“ у виду 

дипломе додељује се 

 Катарини Тасић, ђаку генерације школске 

2017/2018. године.   

 Катарина Тасић, рођена је 19.10.2013. 

године у Врању, од оца Дејана и мајке Данијеле са 

пребивалиштем у  селу Превалц. 

Основно образовање стекла је у основној 

школи“Краља Петра I Ослободиоца“ у Корбевцу у 

периоду од 2010 до 2018. године. 

 Рад, учење и понашање у току школовања су 

били беспрекорни, што потврђују и наставници 

школе. Красе је изузетне другарске врлине и истиче 

се као добар пример вршњачких позитивних односа. 

 Од I до IV била је одлична са свим петицама, 

да би са таквим успехом наставила до завршетка 

основне школе. У вишим разредима основног 

образовања учествовала је на разним такмичењима: 

- У 5. разреду на општинском такмичењу из 

математике;     

- у 6. разреду на општинском такмичењу из 

математике;      

- у 8 разреду на општинском такмичењу из 

географије и у еко квизу из биологије. 

 Учествовала је у међунарадном пројекту за 

предузетништво између Србије и Бугарске „БОНД“, 

за које је добила диплому и сертификат. 

 Осим те дипломе добила је и диплому из 

ликовне културе, чиме је остварила могућнодт за 

добијање и дипломе „Вука Караџића“.  

 

Члан 4. 

            Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 5. 

Одлуку објавити у“ Службеном гласнику 

града Врања“ 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА 

БАЊА,дана 25.01.2019. године, број: 02- 02/2019-01. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Светлана Цветковић,с.р. 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

 

ВРАЊЕ 
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