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Б О С И Л Е Г Р А Д 
33. 

На основу члана 13. Закона о комуналним 
делатностима (“Сл. Гласник РС”, бр. 88/2011, 
104/2016 и 95/2018),  члана 32. става 1. тачке 6. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 129/07, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018),  члана 40. става 1. 
тачке 6. Статута општине Босилеград („Службени 
гласник Града Врања“, бр. 3/19), Скупштина 
општине Босилеград на седници одржаној дана 31. 
јануара 2020.  године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНОЈ РАСВЕТИ НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД  
 
 

Члан 1. 
У Одлуци о јавној расвети на подручју 

општине Босилеград   (''Службени гласник града 
Врања'', број  10/2017) , врши се измена одлуке и то: 

У члану 2.  Одлуке, после  става 1. додаје се 
став 2.који гласи:  

''Послове из оквира делатности одржавање 
објеката и инсталација јавне расвете   дефинисане у 
члану 2. став 1. Одлуке о јавној расвети на подручју 
општине Босилеград   (''Службени гласник града 
Врања'', број  10/2017),  вршилац комуналне услуге  
ЈП ''Грађевинско земљиште и путеве Босилеград'' из 
Босилеграда,  мора  да испуњава услове  прописане 
Уредбом о начину и условима за отпочињање 
обављања комуналних делатности (''Сл.гласник РС'', 
број 13/2018 и 66/2018 ).'' 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана 
31.01.2020. године,број: 06-20/2020 

                                                                        
                      ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                

Славчо Владимиров,с.р. 
 
 

34. 
На основу члана 1. и 21. Закона о 

сахрањивању и гробљима („Службени гласник 
СРС“, број 20/77, 24/85 и 6/89 и „Службени гласник 
РС", број 53/93, 67/93, 48/94,  101/05 – др. Закон, 
120/2012 – одлука УС и 84/2013 – одлука УС),  
члана  13. Закона о комуналним делатностима (“Сл. 
Гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018),  
члана 32. става 1. тачке 6. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - 
др. закон и 47/2018),  члана 40. става 1. тачке 6. 
Статута општине Босилеград („Службени гласник 
Града Врања“, бр. 3/19), Скупштина општине 
Босилеград на седници одржаној дана 31. јануара 
2020.  године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О  ОБАВЉАЊУ 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊЕ 
ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ  

ГОДИНА XXVII 
БРОЈ 2 

В Р А Њ Е 
Петак,14.фебруар.2020.године. 

 

Излази по потреби. 
Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. 

Цена овог броја 150,00 динара 
Рок за рекламацију 10 дана 
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Члан 1. 
 У Одлуци о обављању комуналне делатности 
управљање гробљима и погребне услуге(''Службени 
гласник града Врања'', број  26/2018) , врши 
сеизмена одлуке и то: 

У члану 4.  Одлуке, после  става 3. додаје се 
став 4.који гласи:  

''Послове из оквира делатности управљање 
гробљима  дефинисане у члану 4. став 1. Одлуке о 
обављању комуналне делатности управљање 
гробљима и погребне услуге  (''Службени гласник 
града Врања'', број  26/2018),  вршилац комуналне 
услуге  ЈП ''Грађевинско земљиште и путеве 
Босилеград'' из Босилеграда, мора да испуњава 
услове прописане   Уредбом о начину и условима за 
отпочињање обављања комуналних делатности 
(''Сл.гласник РС'', број 13/2018 и 66/2018 ).'' 

  
Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана 
31.01.2020. године,број: 06-20/2020 

                                                                        
                      ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                

Славчо Владимиров,с.р. 
 
 
35. 

На основу члана 46. Закона о ветеринарству  
(„Службени гласник РС“, број 91/2005, 30/2010, 
93/2012 и 17/2019 – др.закон), члана  13. Закона о 
комуналним делатностима (“Сл. Гласник РС”, бр. 
88/2011, 104/2016 и 95/2018),  члана 32. става 1. 
тачке 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 129/07, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018),  члана 40. 
става 1. тачке 6. Статута општине Босилеград 
(„Службени гласник Града Врања“, бр. 3/19), 
Скупштина општине Босилеград на седници 
одржаној дана 31. јануара 2020.  године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О  ОБАВЉАЊУ 

ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ  
 

Члан 1. 
 У Одлуци о обављању  делатности  
зоохигијене   (''Службени гласник града Врања'', 
број  20/2015 и 16/2017) , врши се допуна одлуке и 
то: 

У члану 3.  Одлуке, после  става 1. додаје се 
став 2.који гласи:  

''Послове из оквира делатности зоохигијене  
у члану 3. став 1. Одлуке о обављању делатности 
зоохигијене   (''Службени гласник града Врања'', 
број  20/2015 и 16/2017)  вршилац комуналне услуге  
ЈП ''Грађевинско земљиште и путеве Босилеград'' из 
Босилеграда,  мора да испуњава услове прописане 
Уредбом о начину и условима за отпочињање 
обављања комуналних делатности  (''Сл.гласник 
РС'', број 13/2018 и 66/2018).'' 

 Став 2. постаје став 3.  
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана 
31.01.2020. године,број: 06-20/2020 

                                                                        
                      ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                

Славчо Владимиров,с.р. 
 
 
36. 
            На основу члана 201. Закона о раду („Служ-
бени гласник  Републике Србије“ бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017– одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018– аутентично тумачење) и  
члана 40. став 1. тачка 6. Статута Општине Босиле-
град („Службени гласник  града Врања“,  бр. 3/2019) 
, Скупштина општине Босилеград на седници 
одржаној  31. јануара 2020. године, донела је  

 
О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О СТРУЧНОМ ОСПО-
СОБЉАВАЊУ И УСАВРШАВАЊУ 

 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о стручном  оспособљавању и 
усавршавању („Службени гласник града Врања“, 
бр.3/2014, 10/2017, 29/2017 и  27/2019) у члану  4. 
став 2. мења се и  гласи: 
„Права и обавезе лица из члана 2. став 1. тачка  1. и 
2. која обављају стручно оспособљавање и усаврша-
вање у државном органу или јавном предузећу чији 
је оснивач Република Србија  са седиштем ван тери-
торије општине Босилеград, или  у установи чији је 
оснивач Република Србија  са седиштем на терито-
рији општине Босилеград и ван територије општине 
Босилеград, или код послодавца у приватном секто-
ру, уређују се уговором закљученим између  лица и 
начелника Општинске управе општине Босилеград, 
а средства се обезбеђују у буџету општине Босиле-
град.“ 

Члан 2. 
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 Ова одлука ступа на снагу   даном доношења, 
а биће објављена у   „Службеном гласнику града 
Врања“.                                          
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана 
31.01.2020. године,број: 06-20/2020 

                                                                        
                      ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                

Славчо Владимиров,с.р. 
 

 
37. 
 На основу члана 20. и 32. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – 
др.закон и 47/2018) и члана 40.став 1. тачка 4. 
Статута Општине Босилеград („Сл.гласник града 
Врања“, број 3/19), Скупштина општине 
Босилеграда на седници 31. јануара. 2020. године, 
донела је 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ 

ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА  
ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 2020-2030 

 
 
 

Члан 1. 
 Приступа се изради Стратегије одрживог 
развоја општине Босилеград 2020-2030. 

  
Члан 2. 

 Под Стратегијом одрживог развоја општине 
Босилеград (у даљем тексту: Стратегија), 
подразумева се плански документ развоја, а у 
складу са правилима Европске Уније. 
 

Члан 3. 
 Циљ израде Стратегије је дефинисање визије 
одрживог развоја општине Босилеград, одређивање 
потенцијалних предности и развојних праваца 
општине, одржавање стабилног економског раста и 
запошљавања, обезбеђење социјалног напретка и 
смањење сиромаштва, промовисање иновација, 
ефикасна заштита животне средине и унапређење 
свеобухватног  квалитета живота грађана. 
 

Члан 4. 
 Кроз процес припреме Стратегије, 
промовисаће се интегрални партиципативни 
приступ планирању локалног развоја, 
међусекторска сарадња и размена информација, 
укључивање и координација јавног, приватног и 
цивилног сектора у процесу одлучивања и 
партнерство међу институцијама. 

 
Члан 5. 

 Ради спровођења ове одлуке Скупштина 
општине Босилеград (у даљем тексту Скупштина) 
именује Комисију за израду Стратегије одрживог 
развоја (у даљем тексту Комисија) коју чини 
петнаест чланова. Комисију  именује Скупштина 
општине у следећем саставу: 
 

1. Владимир Захаријев, председник Комисије 
2. Микица Василев, заменик председника 

Комисије 
3. Даниел Зарев, члан 
4. Живко Стоилков, члан 
5. Данијел Миланов, члан  
6. Предраг Трајков, члан 
7. Страшко Апостолов, члан, 
8. Љубен Захаријев, члан 
9. Методи Чипев, члан 
10. Саша Миланов, члан 
11. Горан Василов, члан 
12. Весна Трајков, члан 
13. Смиљка Митов, члан 
14. Владимир Митов, члан 
15. Драган Василев, члан 

 
 Основни задатак Комисије је руковођење, 
израда и праћење остваривања припреме 
Стратегије. 
 Председник Комисије и чланови Комисије су 
одговорни за израду и спровођење Стратегије 
одрживог развоја општине Босилеград. 
 

Члан 6. 
 Током израде Стратегије биће организовани 
форуми за стручне и јавне расправе, округли 
столови и радионице, на којима ће се усаглашавати 
предложена решења. У њихов рад могу бити 
укључени сви остали заинтересовани учесници, 
како би се обезбедила партиципација и 
транспарентност процеса одлучивања као и 
правовремено обавештавање јавности. 
 

Члан 7. 
 Рок за израду стратегије је 6 (шест) месеци 
од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 8. 
Стручне и административне послове за 

потребе Комисије, обављаће Општинска управа 
општине Босилеград. 

 
 

Члан 9. 
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 Даном ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о приступању изради 
Стратегије одрживог развоја општине Босилеград за 
период 2019 - 2024. године („Сл.гласник града 
Врања“, број 3/19). 

 
Члан 10. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављења у ''Службеном гласнику града 
Врања''. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана 
31.01.2020. године,број: 06-20/2020 

                                                                        
                      ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                

Славчо Владимиров,с.р. 
 
38. 

На основу члана 14. Закона о пољопривреди 
и руралног развоја („Сл.гласник РС" бр.41/09, 10/13-
др закони и 101/16) и члана 40. став 1. тачка 5. Ста-
тута општине Босилеград („Службени гласник града 
Врања“, број 3/19), Скупштина општине Босиле-
град, на седници од 31. јануара 2020. године, донела 
је 
 

О Д Л У К У    
О ПОКРЕТАЊУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ СТРАТЕ-
ГИЈЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БО-

СИЛЕГРАД 2020-2025 ГОДИНЕ 
 
 

Члан 1. 
 Покреће се процес израде Стратегије рурал-
ног развоја општине Босилеград 2020 до 2025 го-
дине (у даљем тексту Стратегија). Циљ израде 
Стратегије је  комплексна социјоекеономска анали-
за ситуације на територији Општине, како би се 
идентификовали специфични модели развоја и 
формулисала дугорочна концепција уравнотеженог 
и одрживог развоја кроз активирање потенцијалних 
територијалних ресурса општине Босилеград. Стра-
тегија треба да омогући суочавање са најважнијим 
развојним изазовима а који се не могу превазићи без 
националне и спољне подршке. Она треба да одреди 
предуслове за доследно и поступно коришћење 
средства развојних иницијатива националног или 
европског кареактера са циљем побољшања со-
цијално  економских услова овог региона и државе 
у целини. Стратегија је петогодишњи плански про-
грамски документ и иструмент који настаје парти-
ципативном анализом потенцијала и дефинисањем 
приоритета у сврху ефикаснијег управљања раз-
војем територија а кроз смернице за развој приори-
тетних области: пољопривреде, предузетништва и 
инфраструктуре. 

 
Члан 2. 

Процесом израде Стратегије руководи радна 
радна група за израду Стратегије сачињена од пред-
ставника јавног, приватног и невладиног сектора 
општине Босилеград, односно појединаца, органи-
зација и институција из општине Босилеград који 
имају интерес за развој одог документа. Радна група 
оснива се путем споразума представника јавног, 
привратног и невладиног сектора општине Босиле-
град. Радна група самостално утврђује правила 
принципе и услове успостављања и рада. Консул-
тантску помоћ радној групи и читавом процесу из-
раде стратегије обезбеђује Центар за развој Јабла-
ничког и Пчињског округа Лесковац. За 
координатора процеса израде Стратегије испред 
локалне самоуправе општине Босилеград именује се 
Милачко Јованцов, дипл.пољ.инж. радна група на 
крају процеса израде Стратегије предлаже 
Скупштини општини Босилеград документ на 
усвајање. 

Члан 3. 
Стратегија се базира на мултисекторском 

приступу партиципијалној анализи репрезентативн 
општине Босилеград. У том смислу одређују се сле-
дећа села где ће бити спроведена детаљна истражи-
вања: Горња Лисина, Доња Љубата, Доње Тламино, 
Рикачево и Рајчиловци.  

                                          
Члан 4. 

Процес израде Стратегије износи 6 месеци од 
дана домношења ове Одлуке. 

 
Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а објављује се у "Службеном гласнику града 
Врања". 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана 
31.01.2020. године,број: 06-20/2020 

                                                                        
                      ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                

Славчо Владимиров,с.р. 
 
39. 

На основу члана 113.  и члана 114.  Статута 
општине Босилеград („Службени гласник града 
Врања“, број 3/19), Скупштина општине Босиле-
град, на седници од 31. јануара  2020. године, доне-
ла је 

 
О Д Л У К У    

О УСВАЈАЊУ СПОРАЗУМА О ЗАЈЕДНИЧ-
КОМ ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА 

КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ  
Члан 1. 
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             Усваја  се Споразум о заједничком  
обављању послова управљања комуналним 
отпадом.    

 
Члан 2. 

Саставни део ове одлуке је Споразум о 
заједничком  обављању послова управљања 
комуналним отпадом. 

 
Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у  "Службеном гласнику града 
Врања". 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана 
31.01.2020. године,број: 06-20/2020 

                                                                        
                      ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                

Славчо Владимиров,с.р. 
 
 
40. 
 На основу члана 40. став 1. тачка 13. Статута 
општине Босилеград („Службени гласник града 
Врања“, број 3/19), Скупштина општине Босилеград 
на седници одржаној 31. јануара  2020. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ   
ДИРЕКТОРА  ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

БОСИЛЕГРАД 
 
 
I 

Предраг Ђорђевић, дипломирани правник из 
Босилеграда, разрешава се функције вршиоца 
дужности   директора  Центра за социјални рад 
Босилеград   са даном 31.01.2020. године,  због 
истека периода на који је именован. 

 
II 

          Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана 
31.01.2020. године,број: 06-20/2020 

                                                                        
                      ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                

Славчо Владимиров,с.р. 
 
41. 
 На основу члана 125.  Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник РС“,  број 24/2011) и 
члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине 
Босилеград („Службени гласник града Врања“, број 
3/19) и сагласности Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, број : 
119-01-54/2019-09 од 30.12.2019. године,   
Скупштина општине Босилеград на седници 
одржаној 31. јануара  2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

ДИРЕКТОРА  ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
БОСИЛЕГРАД 

 
I 

Предраг Ђорђевић, дипломирани правник из 
Босилеграда, именује се за  вршиоца дужности  
директора   Центра за социјални рад Босилеград, на 
мандатни период од годину дана, почев од 
01.02.2020. године.   

 
II 

 Ово решење  ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику града Врања“.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана 
31.01.2020. године,број: 06-20/2020 

                                                                        
                      ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                

Славчо Владимиров,с.р. 
 
 

Градско веће града Врања,  седница одржана 
дана 29.01.2020. године. 
42. 

На основу члана 20. Правилника о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања 
(„Службени гласник града Врања“, број: 5/2017) и  
члана 15, 61 и 63. Пословника Градског већа града 
Врања („Службени гласник града Врања“, 
број:20/2016),  Градско веће града Врања, на 
седници одржаној дана 29.01.2020. године, 
разматрало је предлоге за чланство  за Комисију  за 
оцену пројеката за производњу медијских садржаја 
из области јавног информисања и донело: 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ 
ПРОЈЕКАТА ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА 

ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 
 

Члан 1. 
Именују се чланови Комисије за оцену 

пројеката по расписаном  конкурсу за 
суфинансирање пројеката из буџета града Врања  за 
производњу медијских из области јавног  
информисања  у 2020. години, у саставу: 
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1.Виолета Јованов Пештанац, новинар, 
представник  Друштва новинара Војводине, 

2.Ђорђе Ковачевић, новинар, представник  
Савеза удружења „Асоцијација радио-телевизија 
Србије“ и  

3.Владан Стефановић, менаџер из 
Суботице, медијски стручњак. 

 
Члан 2. 

Комисија на првој седници бира председника 
Комисије, који координира радом Комисије и води 
седнице. 

Члановима Комисије припада право на 
новчану надокнаду за рад  у Комисији, у 
појединачном износу од 10.000,00 динара и право на 
накнаду путних трошкова.  

Између Града Врања и чланова Комисије 
биће закључен уговор којим ће се регулисати 
међусобна права и обавезе. 

 
Члан 3. 

Задатак Комисије је да изврши оцену 
пројеката у оквиру конкурса за суфинансирање 
пројеката за производњу медијских садржаја из 
области јавног информисања из  буџета града 
Врања  у  2020. години. 

Оцењивање пројеката врши сваки члан 
Комисије независно, за сваки пројекат и по сваком 
од критеријума. 

 
Члан 4. 

Стручне и административно -  техничке 
послове за потребе  Комисије, обављаће Вида 
Стојановић, самостални саветник за културу. 

 
Члан 5. 

Решење ступа на снагу даном доношења. 
 Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“ и на званичној интернет страници 
града Врања, www.vranje.org.rs.   

 
Образложење 

 Сходно одредбама Закона о јавном 
информисању (Сл.гласник РС", бр. 83/2014, 58/2015 
и 12/2016 – аутентично тумачење),  Правилника о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања 
(„Службени гласник града Врања“, број: 5/2017) 
Градско веће града Врања расписало је јавни позив  
за суфинансирање пројеката производње медијских 
садржаја  из области јавног информисања. Текстом 
огласа упућен је позив свим новинарским и 
медијским удружењима, да предложе чланове 
конкурсне комисије, као и медијским стручњацима 
заинтересованим за учешће у раду Комисије, да 

писаним путем предложе своје чланство у 
Комисији.  

У  остављеном року, предлог за чланство у 
Комисији доставили су: 

-Удружење менаџера у култури и медијима 
Србије предложило је за свог кандидата за члана 
комисије  Јована Буковале, председник УМКМС; 

- Сандра Савић, из Крушевца;                  
-Владан Стефановић, менаџер из Суботице, 

медијски стручњак; 
- Удружење новинара и медијских радника 

„Journalistic plan“ предложило је за свог кандидата 
за члана комисије Зорану Максимовића, новинара; 

- Друштва новинара Војводине предложило је 
за свог кандидата за члана комисије Виолету 
Јованов Пештанац, новинара; 

- Савеза удружења „Асоцијација радио-
телевизија Србије“ предложило је за свог кандидата 
за члана комисије Ђорђа Ковачевића, новинара; 

- Удружење радио станица РАБ Србија 
предложило је за свог кандидата за члана комисије 
Велибора Тодорова, члана овог удружења; 

- Независно удружење новинара Србије и 
Независно друштво новинара Војводине  
предложили су  за свог кандидата за члана комисије 
Наду Будимовић, новинара; 

- Удружење новинара Србије предложило је за 
свог кандидата за члана комисије Милорада 
Додеровића, новинара; 

АНЕМ и Локал Прес предложили су  за свог 
кандидата за члана комисије Дејана Миладиновића, 
директора и власника Издавачко графичког центра 
Албос;  

Градско веће разматрало је појединачно 
сваку пријаву, а  узимајући у обзир  биографије 
предложених чланова, као и одредбе Правилника о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања 
(„Службени гласник града Врања“, број: 5/2017)  
донело  је Решење о избору Виолете Јованов 
Пештанац, новинара, испред Друштва новинара 
Војводине, Ђорђа Ковачевића, новинара, испред 
Савеза удружења „Асоцијација радио-телевизија 
Србије“ и Владана Стефановић, менаџера из 
Суботице, медијског стручњака. 

 Именована лица испуњавају прописане 
услове,  не обављају јавну функцију, нису у сукобу 
интереса, те су се на основу тога стекли услови за 
њихово именовање         

Имајући у виду напред наведено, Градско веће 
града Врања донело је  решење као у  диспозитиву. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење 

је коначно и против њега се не може изјавити 
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жалба, већ се може покренути управни спор у року 
од 30 дана од дана пријема решења. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 
29.01.2020.године, број: 06-20/1 /2020-04 

                                       
  ПРЕДСЕДНИК                                                                             

ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
 др Слободан Миленковић,с.р. 

 
 
Градско веће града Врања,  седница одржана 
дана 06.02.2020. године. 
43. 

На основу члана 15., 22. и 61. Пословника 
Градског већа града Врања („Службени гласник 
града Врања“, број: 20/2016), Градско веће  града 
Врања, на седници одржаној  дана 
06.02.2020.године, донело је   
     

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ОДБОРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ФЕСТИВАЛА  
„ВРАЊСКА ГРАДСКА ПЕСМА“  

 
Члан 1. 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Организациони одбор за 
реализацију Фестивала „Градска Врањска песма“, у 
саставу: 
 председник, 
 др Слободан Миленковић, градоначелник, 
 заменик председника, 
 Зорица Јовић,  члан Градског већа, 
 секретар Одбора, 
 Изабела Савић, представник ЈУ Народни 
музеј, 
 чланови Одбора,  
 1. Бојан Костић, члан Градског већа 
 2. Мића Младеновић, члан Градског већа, 
 3.Саша Стаменковић, директор ЈУ Народни 
музеј, 
 4.Вида Стојановић, представник Одељења 
за друштвене делатности, 
 5.Марина Трајковић, представник ЈУ 
Народни музеј, 
 6.Ивана Тасић, извођач изворних народних, 
 7.Бранимир Стошић Каце, извођач 
изворних народних песама, 
 8.Слободан Јовановић, извођач изворних 
народних песама, 
 9.Јасмина Стошић, представник ЈУ 
Позориште „Бора Станковић“, 
 10.Тања Јовановић Близнаковски, 
директор Музичке школе „Стеван Мокрањац“ и 
 11. Спасић Зоран, послови органа града. 
  

Члан 2. 
 Задатак Организационог одбора је да 
предузме све потребне мере и активности  за 
рализацију Фестивала „Градска Врањска песма“. 
  

Члан 3. 
 Мандат Организационог одбора траје од дана 
доношења Решења, до завршетка задатка из члана 2. 
ововг Решења. 

 
Члан 4. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 
  

Члан 5. 
 Решење објавити у службеном гласнику 
града Врања. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,  дана: 
06.02.2020. године број: 06-26/1/2020-04 
 

          ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

          др Слободан Миленковић,с.р. 
 

Изборна комисија града Врања 
44. 

На основу чл. 15, и чл. 58. закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 
34/10- одлука УС и 54/11), а сходно чл. 34. ст. 2. 
Закона о избору народних посланика („Службени 
гласник РС“, број 35/00, 57/03- одлука УС, 72/03-др. 
закон, 18/04, 85/05- др.закон, 101/05- др.закон, 
104/09- др.закон, 28/11- одлука УС и 36/11),  
Изборна комисија града Врања, на седници 
одржаној 6.2.2020.године, донела је 
 

 
П  О  С  Л  О  В  Н  И  К 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ВРАЊА 
 
 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
 

Члан 1. 
 Овим пословником уређује се организација, 
начин рада и одлучивања Изборне комисије града 
Врања ( у даљем тексту: Изборна комисија), као и 
друга питања од значаја за рад Изборне комисије. 
 

Члан 2. 
 Седиште Изборне комисије је у Врању, у згради 
Скупштине Града, ул. Краља Милана број 1. 
 

Члан 3. 
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 Иборна комисија у свом раду користи један 
печат и један штамбиљ. 
 Садржај печата утврђен је у складу са законом 
којим се уређују печати државних и других органа,  а 
садржај штамбиља у складу са упутством којим се 
уређује  канцеларијско пословање органа државне 
управе. 

Текст печата и штамбиља исписан је 
ћириличним писмом. 
 

Члан 4. 
 У оквиру својих надлежности, Изборна 
комисија остварује сарадњу са домаћим, страним и 
међународним органима и организацијама, у складу са 
законом. 
 

Члан 5. 
 Изборна комисија може да организује стручна 
саветовања и друге облике стручног рада о питањима 
из своје надлежности. 
  
II НАДЛЕЖНОСТ, САСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЈА  
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 
Надлежност  

Члан 6. 
 Изборна комисија: 

1) стара се о законитости спровођења избора 
одборника у Скупштини града Врања; 

2) одређује бирачка места, при чему 
нарочито води рачуна о равномерној 
распоређености  бирача на бирачким 
местима и о доступности бирачког места 
бирачима; 

3) одређује бирачке одборе и именује 
њихове чланове; 

4) даје упутства бирачким одборима у 
погледу спровођење поступка избора за 
одборнике; 

5) доносу Упутство за спровођење избора за 
одборнике Скупштине града Врања; 

6) прописује обрасце и организује техничке 
припреме за спровођење изборе за 
одборнике; 

7) утврђује да ли су изборне листе сачињене 
и поднете у складу са прописима о избору 
за одборнике; 

8) проглашава изборне листе; 
9) утврђује облик и изглед гласачких 

листића, број гласачких листића за 
бирачка места и записнички их предаје 
бирачким одборима; 

10) утврђује и објављује укупне резултате 
избора за  одборнике; 

11) подноси извештај Скупштини Града 
Врања о спроведеним изборима за 
одборнике; 

12) доставља министарству надлежном за 
послове локалне самоуправе и 
републичком органу надлежном за 
послове статистике податке о спровођењу 
и резултатима избора за одборнике, 
непосредно по завршетку избора;  

13) обавља и друге послове одређене 
прописима о избору одборника, 
упутствима и другим актима Републичке 
изборне комисије који се односе на 
спровођење избора за народне посланике. 

 
Састав Изборне комисија 

Члан 7. 
 Изборна комисија ради и одлучује на седници у 
сталном и проширеном саставу. 
 Изборну комисију у сталном саставу чине: 
председник, шест чланова Комисије и њихови 
заменици ( именовани чланови). 
 Изборну комисију у проширеном саставу чини 
стални састав Изборне комисије и по један 
опуномоћени представник подносилаца изборних 
листа кандидата за одборнике који су предложили 
најмање две трећине кандидата за одборнике од броја 
одборника који се бира ( опуномоћени чланови).  
 Политичке странке и коалиције политичких 
странака нациоалних мањина које предложе најмање 
једну трећину кандидата за одборнике од укупног броја 
одборника који се бира имају право на свог 
опуномоћеног представника у проширеном саставу 
Изборне комисије. 

Опуномоћени члан има заменика. 
 Изборна комисија ради и одлучује у 
проширеном саставу од дана утврђивања лица која 
постају опуномоћени чланови Изборне комисије до 
момента када  Изборна комисија утврди резултате 
избора. 
 Заменик члана Изборне комисије има иста 
права и обавезе као и члан којег замењује и може да 
присуствује седници Изборне комисије којој 
присуствује и члан, без права одлучивања. 
 

Секретар Изборне комисије 
Члан 8. 

 Изборна комисија име секретара и заменика 
секретара, који учествују у раду Изборне комисије без 
права одлучивања. 
 

Радне групе 
Члан 9. 

 Ради проучавања појединих питања из свог 
делокруга, израде предлога аката, извештаја и других 
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докумената, као и обављања појединих изборних 
радњи, Изборна комисија може образовати радне групе 
из реда својих чланова. 
 У раду радних група  могу да буду укључени 
представници градских органа, ради пружања стручне 
помоћи. 
 Одлуком о образовању радне групе утврђује се 
њен састав и задаци. 
 

Услови за рад Изборне комисије 
Члан 10. 

 Градска управа Града Врања обезбеђује и 
пружа неопходну стручну, административну и 
техничку помоћ при обављању послова за потребе 
Изборне комисије и њених радних тела. 
 О обезбеђивању услова за рад Изборне 
комисије у смислу става 1.овог члана, као и о 
ангажовању лица за потребе Изборне комисије града 
Врања одлучује Изборна комисија, на предлог 
начелника Градске управе. 
 Изузетно од става 2.овог члана, Градска 
изборна комисија може донети одлуку о ангажовању и 
других лица за потребе Изборне комисије града Врања  
и на предлог председника или члана Изборне комисије. 
 
 
III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

 
Председник Изборне комисије 

Члан 11. 
 Председник Изборне комисије: 

- представља Изборну комисију; 
- организује рад Изборне комисије; 
- сазива седнице Изборне комисије и 

председава седницама; 
- стара се о примени Пословника Изборне 

комисије;  
- стара се о томе да Изборна комисија своје 

послове обавља у складу са прописима и 
благовремено; 

- потписује изворнике акта Изборне 
комисије; 

- одобрава службена путовања у земљи; 
- обавља друге послове утврђене законом и 

овим пословником. 
Председник Изборне комисије може да 

овласти секретара Изборне комисије да потписује 
акте оперативног карактера. 
 

Заменик председника Изборне комисије 
Члан 12. 

 Заменик председника Изборне комисије обавља 
дужности председника у случају његове одсутности 
или спречености за обављање функције, а може да 

обавља и послове за које га председник Изборне 
комисије овласти. 
 

Чланови Изборне комисије 
Члан 13. 

 Чланови Изборне комисије имају право и 
обавезу да: 

- редовно присуствују седницама Изборне 
комисије; 

- учествују у расправи о питањима која су на 
дневном реду седнице Изборне комисије и 
гласају о сваком предлогу о коме се 
одлучује на седници; 

- обављају све дужности и задатке које 
одреди предесник Изборна комисија и 
Изборна комисија. 

 
Секретар Изборне комисије 

Члан 14. 
 Секретар Изборне комисије: 

- припрема седнице Изборне комисије; 
- координира рад чланова и заменика 

чланова Изборне комисије; 
- помаже председнику Изборне комисије у 

обављању послова из његове 
надлежности; 

- стара се о припреми предлога аката које 
доноси Изборна комисија; 

- обавља и друге послове у складу са 
законом, овим пословником и налозима 
председника Изборне комисије. 

 
IV НАЧИН РАДА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 
Члан 15. 

 Седнице изборне комисије одржавају се у 
њеном седишту. 
 

Сазивање седнице Изборне комисије 
Члан 16. 

 Седницу Изборне комисије сазива 
председник Изборне комисије. 
 Председник Изборне комисије дужан је да 
сазове седницу Изборне комисије у што краћем 
року, када сазивање затражи најмање једна трећина 
чланова Изборне комисије. 
 Седница Изборне комисије се сазива, по 
правилу, писаним путем, а може и  телефонским 
путем или на други одговарајући начин, у 
зависности од материјала по тачкама из 
предложеног дневног реда и рокова изборних 
активности. 



110-Страна -Број -2-       „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“            Петак,14.фебруар.2020.године. 
  

 

 Писаним путем седница Изборне комисије се 
сазива најкасније два дана пре дана одређеног за 
одржавање седнице. 
 У случају потребе, седнице могу да буду 
сазване и у року краћем од рока из става 4. овог 
члана. 
 Писани позив за сазив седнице садржи: дан, 
време, место одржавања седнице и предлог дневног 
реда. Уз писани позив се члановима и заменицима 
чланова Изборне комисије доставља матријал 
(предлози аката) по тачкама предложеног дневног 
реда, као и записник са претходне седнице Изборне 
комисије, уколико је сачињен. 
 Дневни ред седнице предлаже председник 
Изборне Комисије, уз помоћ секретара Изборне 
комисије, осим у случају сазивања седнице на 
захтев најмање  трећине чланова Изборне комисије, 
када се дневни ред предлаже у захтеву за сазивање 
седнице. 
 Када се седница Изборне комисије сазива 
телефонским путем или на други одговарајући 
начин, дневни ред седнице се предлаже и материјал 
се уручује на самој седници. 
 

Отварање седнице и учешће на седници Изборне 
комисије 
Члан 17. 

 Изборна комисија ради и пуноважно 
одлучује ако седници присуствује већина од 
укупног броја чланова, односно заменика чланова 
Изборне комисије у сталном, односно проширеном 
саставу. 
 Седници председава председник Изборне 
комисије, односно у његовом одсуству заменик 
председника Изборне комисије. 
 У случају када председник мора да напусти 
седницу, председавање преузима заменик 
председника, а у случају одсутности заменика 
председника, најстарији члан Изборне комисије. 
Уколико најстарији присутан члан Изборне 
комисије не може или не жели да преузме 
председавање седницом, председавање преузима 
следећи најстарији члан Изборне комисије. 
 Отварајући седницу, председавајући 
констатује број присутних чланова Изборне 
комисије. 
 У расправи на седници могу да учествују 
председник, чланови, секретар Изборне комисије и 
њихови заменици. 
 Седници, на позив председника Изборне 
комисије, могу да присуствују и у расправи могу да 
учествују и представници државних и локалних 
органа и организација, уколико се на седници 
разматрају питања из њиховог делокруга, о чему 

председавајући обавештава чланове Изборне 
комисије на почетку седнице. 
 

Ток седнице 
Члан 18. 

 Пре утврђивања дневног реда приступа се 
усвајању записника са претходне седнице Изборне 
комисије.  

Уколико записник са претходне седнице није 
сачињен из оправданих разлога, записник се 
доставља, односно ставља на увид члановима 
Изборне комисије на једној од наредних седница 
Изборне комисије. О оправданости разлога 
председник обавештава чланове Изборне комисије. 

Примедбе на записник може да изнесе сваки 
члан, односно заменик члана Изборне комисије. 

О изнетим примедбама на записник, Изборна 
комисија одлучује редоследом којим су изнети. 

Након одлучивања о примедбама на 
записник, председавајући констатује да је записник 
усвојен у предложеном тексту, односно са 
усвојеним примедбама. 

Уколико нема изнетих примедби на 
записник, председавајући ставља на гласање 
записник у предложеном тексту. 
   

Члан 19. 
 Дневни ред седнице утврђује Изборна 
комисија. 
 Право да предложи измену или допуну 
предложеног дневног реда има сваки члан Изборне 
комисије, односно заменик члана. 
 О предлозима за измену или допуну 
предложеног дневног реда одлучује се без расправе, 
редом којим су предлози изнети на седници. 
 Након изјашњавања о предлозима за измену 
или допуну предложеног дневног реда, Изборна 
комисија гласа о усвајању дневног реда у целини. 
 На предлог председавајућег или члана 
Изборне комисије, односно заменика члана, 
Изборна комисија може да одлучи да се време за 
расправу сваког од учесника, по одређеној тачки 
дневног реда, ограничи на пет минута. 
 

Члан 20. 
 На седници се ради по тачкама дневног реда. 
 Пре отварања расправе по тачки дневног 
реда, Изборну комисију извештава председник или 
члан Изборне комисије којег је одредио председник 
Изборне комисије и који предлаже начин поступања 
Изборне комисије ( известилац). 
 Уколико се на седници разматра предлог 
акта који доноси Изборна комисија, пре отварања 
расправе, Изборну комисију са предлогом акта 
упознаје секретар Изборне комисије. 
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Одржавање реда на седници 
Члан 21. 

 Председавајући се стара о раду на седници и 
даје реч члановима и заменицима чланова Градске 
изборне комисије пријављеним заучешће у 
расправи. 
 Када је то неопходно, председавајући може 
одредити паузу. 
 

Одлучивање 
Члан 22. 

 Пошто утврди да је расправа по тачки 
дневног реда исцрпљена, председавајући закључује 
расправу, након чега се прелази на одлучивање. 
 Изборна комисија доноси одлуке већином 
гласова свих чланова Изборне комисије у сталном, 
односно у проширеном саставу. 
 Право да гласају имају само чланови 
Изборне комисије, док заменици чланова имају 
право гласа у случају одсуства члана којег 
замењују. 
 Уколико је изнето више предлога у оквиру 
једне тачке дневног реда, председавајући ставља на 
гласање предлоге редом којим су изнети. 
 На гласање се ставља усвајање изнетог 
предлога. 
 Уколико предлог о којем се гласа не добије 
потребну већину гласова, сматраће се да је предлог 
одбијен. 
 

Одлучивање о предлозима аката које доноси 
Изборна комисија 

Члан 23. 
 Уколико су у току расправе изнети предлози 
за брисање, односно измене акта, председавајући на 
гласање прво ставља те предлоге. У том случају, 
одлучује се према редоследу по ком су изнети 
предлози за брисање, односно измену, при чему 
председавајући на гласање прво ставља предлог за 
брисање, а потом предлог за измену. 
 Након гласања о свим предлозима, 
председавајући ставља на гласање усвајање 
предлога акта у целини. 
 

Одлучивање по приговорима 
Члан 24. 

 О приговорима који су упућени Изборној 
комисији, секретар Изборне комисије припремиће 
за потребе Изборне комисије, најдоцније у року од 
24 часа, стручно мишљење о начину решавања 
приговора и на основу тог мишљења сачиниће 
нацрт решења или другог акта. 
 Стручно мишљење из става 1. овог члана 
обухвата садржину приговора, чињенично стање, 

излагање законских одредби на основу којих се 
приговор решава и предлог како га треба решити. 
 Изборна комисија донеће решење у року од 
48 часова од пријема приговора и доставити га 
подносиоцу приговора. 
 

Члан 25 
Уколико је у току расправе изнет предлог за 

одбацивање приговора, председавајући ставља на 
гласање прво тај предлог. 
 Уколико је изнето више различитих предлога 
за одбацивање приговора, о тим предлозима се 
гласа редом којим су изнети у расправи. Ако неки 
предлог буде усвојен, о осталим предлозима се не 
гласа. 
 Уколико у току дискусије не буде изнет 
предлог за одбацивање приговора, односно ниједан 
од изнетих предлога не буде усвојен, Изборна 
комисија се изјашњава о  предлогу за одбијање 
приговора, уколико је такав предлог изнет у 
расправи. 
 Уколико ниједан предлог за одбацивање или 
одбијање приговора не буде усвојен, Изборна 
комисија се изјашњава о усвајању приговора.  
  Ако усвајање приговора не добије потребан 
број гласова, сматраће се да је приговор одбијен. 
 У поступку по приговорима, у питањима који 
нису израчито уређена законом, оносно другим 
прописима којима се уређују локални избори, 
Изборна комисија сходно примењује одредбе закона 
којим се уређује општи управни поступак. 
 

Члан 26. 
 Решење по приговору Изборна комисија 
доноси се у року од 48 часова од часа пријема 
приговора и доставља га подносиоцу приговора. 
 Против решења Изборне комисије донетом 
по приговору може се изјавити жалба Управном 
суду у Београду-Одељење у Нишу у року од 24 часа 
од достављања решења. 
 Изборна комисија је дужна да Управном суду 
достави одмах, а најкасније у року од 12 часа од 
часа пријема жалбе, све потребне податке и списе за 
одлучивање. 
 

Записник 
Члан 27. 

 Ток седнице Изборне комиисије се снима и 
воде се стенографске белешке. 
 О раду на седници сачињава се записник. 
 Записник садржи главне податке о раду на 
седници, и то: о присутним и одсутним члановима и 
заменицима чланова Изборне комисије, као и о 
другим присутним лицима, о тачкама, односно о 
предлозима о којима се расправљало, са именима 
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учесника у расправи, о одлукама, закључцима и 
другим актима који су на седници донети, као и 
резултатима гласања на седници. 
 Председник, члан и секретар Изборне 
комисије, као и њихови заменици, могу захтевати да 
се у записник унесе њихово издвојено мишљење. 
 У случају када не постоје услови за вођење 
стенографских белешки, сачињава се препис 
тонског снимка седнице Изборне комисије, који 
чини саставни део записника. 
 Записник потписују председавајући седници 
и секретар Изборне комисије. 
 О сачињавању и чувању записника стара се 
секретар Изборне комисије. 
 

Иворници и преписи аката Изборне комисије 
Члан 28. 

 Изворником акта сматра се текст акта 
усвојен на седници Изборне комисије, сачињен у 
прописаном облику, потписан од председавајућег 
седници и оверен печатом Изборне комисије. 
 О сачињавању и чувању изворника стара се 
секретар Изборне комисије. 
 Ради достављања учесницима у изборима, 
сачињава се препис изворника који у свему мора да 
буде истоветан изворнику и који потписује секретар 
Изборне комисије, а оверава се печатом Изборне 
комисије. 
 
V ЈАВНОСТ РАДА 

 
Члан 29. 

 Рад Изборне комисије је јаван. 
 Изборна комисија обезбеђује јавност рада 
путем објављивања аката и информација о свом 
раду на интернет презентацији Града Врања, 
објављивањем аката у „Службеном гласнику града 
Врања“ или на огласној табли Града Врања; 
омогућавањем заинтересованим домаћим, страним 
и међународним организацијама и удружењима 
(посматрачи) да прате рад Изборне комисије током 
изборног поступка; издавањем саопштења за 
јавност; одржавањем конференција за медије и 
давањем изјава за медије, у складу са овим 
пословником. 
 

Представници средстава јавног информисања 
Члан 30. 

 Представницима средстава јавног 
информисања Изборна комисија може омогућити 
присуство на седници Изборне комисије у складу са 
актом Скупштине града којим се уређује 
унутрашњи ред у Скупштини и са акредидитацијом 
представника средстава јавног информисања.  
 

Посматрачи 
Члан 31. 

 Заинтересованим домаћим, међународним и 
страним организацијама (посматрачи) Изборна 
комисија одобрава праћење рада Изборне комисије 
током изборног поступка, у складу са правилима 
које прописује Изборна комисија. 
 Испуњеност услова за праћење рада Изборне 
комисије констатује председавајући на седници 
Изборне комисије. 
 
Објављивање аката у „Службеном гласнику града 

Врања“ 
Члан 32. 

 У „Службеном гласнику града Врања“ 
објављују се општи акти Изборне комисије. 
 Изборна комисија може одлучити да се у 
„Службеном гласнику града Врања“ објави и 
одређени појединачан акт Изборне комсије. 
 О објављивању аката стара се секретар 
Изборне комисије. 
 

Члан 33. 
 Уколико текст акта објављеног у 
„Службеном гласнику града Врања“ није сагласан 
изворнику, исправку даје секретар Изборне 
комисије. 
 Исправка из ст. 1. овог члана објављује се на 
исти начин као и акт који се исправља. 
 

Члан 34. 
 Изборна комисија може овластити секретара 
Изборне комисије да утврди пречишћен текст 
општег акта Изборне комисије. 
 Овлашћење за утврђивање пречишћеног 
текста општег акта може да буде садржано у акту 
којим се мења општи акт, или у посебном закључку 
који доноси Изборна комисија. 
 Пречишћен текст општег акта објављује се у 
„Службеном гласнику града Врања“. 
 
Објављивање информација о раду Изборне комисије 

на интернет презентацији Града Врања 
Члан 35. 

 Изборна комисија на званичној интернет 
презентацији Града Врања објављује опште акте, 
извештаје о резултатима избора, информације о 
одржаним седницама и саопштења за јавност, као и 
друге информације и документа који настају у раду 
или у вези са радом Изборне комисије, а од значаја 
су за информисање јавности. 
 О ажурирању података о раду Изборне 
комисије на званичној интернет презентацији Града 
Врања стара се секретар Изборне комисије. 
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Саопштење за јавност 
Члан 36. 

 Текст саопштења за јавност утврђује Изборна 
комисија. 

 
Конференција за медије 

Члан 37. 
 О раду Изборне комисије јавност обавештава 
председник или члан којег председник Изборне 
комисије овласти, путем конференција за медије и 
изјава за медије. 

Заштита података о личности 
Члан 38. 

 Председник, чланови, секретар и њихови 
заменици Изборне комисије и лица ангажована за 
обављање стручних, административних и техничких 
послова за потребе Изборне комисије, дужна су да у 
свом раду поступају у складу са прописима којима 
се уређује заштита података о личности. 

 
VI ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 
 

Члан 39. 
 Средства за спровођење избора и 
финансирање изборне активности за избор 
одборника у Скупштини града Врања  обезбеђују се 
у буџету Града Врања. 
 Наредбодавац за исплату средстава је 
председник Изборне комисије. 
 

Члан 40. 
 Председник, чланови и секретар Изборне 
комисије, као и њихови заменици, имају право на 
накнаду за рад у Изборној комисији. 
 Висина накнаде одређује се посебним актом 
Изборне комисије. 
  

Члан 41. 
 Изборна комисија посебним актом одређује 
накнаду председницима и члановима бирачких 
одбора, односно њиховим заменицима. 
 

Члан 42. 
 Изборна комисија посебним актом одређује 
накнаду ангажованим лицима – запосленима у 
Градској управи за обављање послова за потребе 
Изборне комисије. 
 
VII КАНЦЕЛАРИЈСКО И АРХИВСКО 
ПОСЛОВАЊЕ 
 

Члан 43. 
 На канцеларијско и архивско пословање 
Изборне комисије примењују се прописи којима се 
уређује ово пословање. 

VIII ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА 
 

Члан 44. 
 Право предлагања измена и допуна 
Пословника има сваки члан и заменик члана 
Изборне комисије. 
 Предлог за измену и допуну пословника 
подноси се у писаном облику. 

 
IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 45. 
 На питања која нису регулисана овим 
Пословником непосредно се примењују одредбе 
закона, као и  упутства и друга акта Републичке 
изборне комисије која се односе на спровођење 
избора за народне посланике. 
 

Члан 46. 
 Ступањем на снагу овог пословника престаје 
да важи Пословник Изборне комисије града Врања 
(„Службени гласник града Врања“, број 5/16).  
 

Члан 47. 
 Пословник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВРАЊА, дана 
6.2.2020.године, број:013-260/2020-10. 
 

                                                                                                 
ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА                                                                                                 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ,                                                                                                     
Маја Јовић,с.р.  

 
 
Комисија за доделу средстава за 
финансирање/суфинансирање пројеката из 
области културе на територији града Врања 
45. 

На основу члана 76. став 13.  Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 72/2009, 
13/2016 и 30/2016 - исправка), члана 8. став 2. 
Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора 
пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број: 
105/2016), Комисија за доделу средстава за 
финансирање/суфинансирање пројеката из области 
културе на територији града Врања за 2020.годину, 
на седници одржаној дана 07.02.2020. године, 
донела је, 
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П О С Л О В Н И К 
О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА ЗА 
2020.ГОДИНУ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 Овим пословником уређује се делокруг 
Комисије, начин рада и одлучивања и друга питања 
од значаја за рад Комисије за 
финансирање/суфинансирање пројеката из области 
културе на територији града Врања за 2020.годину 
(у даљем тексту: Комисија). 

 
Члан 2. 

 Комисију именује Градско веће посебним 
актом, којим се утврђује састав, број чланова и 
мандат Комисије. 
 Комисија  је независна у свом раду. 
 Комисија за свој рад одговара Градском већу 
града Врања ( у даљем тексту: Градско веће). 
 Комисија је дужна да на захтев Градског 
већа, а најмање једном годишње, поднесе извештај о 
свом раду. 
 
II САСТАВ И ИМЕНОВАЊЕ КОМИСИЈЕ 

 
Члан 3. 

 Комисија има пет чланова. 
Чланови Комисије могу се именовати из реда 

лица која су својим радом у области културе и 
уметности дала значајан допринос унапређењу 
културног живота и уметничког стваралаштва 
Града. 

 
Члан 4. 

 Комисија на првој седници бира председника 
Комисије.  

Председник Комисије представља Комисију, 
координира рад Комисије, заказује и председава 
седницама, потписује акта Комисије и обавља друге 
послове у складу са овим пословником и другим 
прописима. 

                          
Члан 5. 

Комисијом на првој седници до избора 
председника, председава члан Комисије кога 
већином гласова изаберу присутни чланови 
Комисије. 

Председавајући из става 1. овог члана 
предлаже Дневни ред. 

Избором председника Комисије наставља се 
са радом по тачкама утврђеног Дневног реда.  

 
Члан 6. 

 Комисија доноси и усваја Пословник о раду. 
 Градско веће актом о именовању Комисије 
одређује лице које обавља стручне и 
административно техничке послове за потребе 
Комисије. 
 О раду Комисије води се записник. 

 
Члан 7. 

 Члановима Комисије престаје мандат пре 
истека времена на које су именовани, подношењем 
оставке или разрешењем. 
 Градско веће  може разрешити поједине 
чланове Комисије на образложен писани предлог 
најмање једне трећине чланова Комисије. 
 Члан Комисије се разрешава у случајевима 
када најмање три пута неоправдано одсуствује са 
седница Комисије, када несавесним радом 
онемогућава рад Комисије, као и када својом 
неактивношћу не доприноси раду Комисије.  

 
Члан 8. 

 У случају престанка мандата члана Комисије 
пре истека времена на које је именован, до 
именовања новог члана, преостали број чланова 
Комисије чини његов пуни састав за постојање 
кворума за одлучивање, с тим да не могу бити мање 
од пет чланова. 
 
III ДЕЛОКРУГ КОМИСИЈЕ 

 
Члан 9. 

 Комисија спроводи поступак по расписаном 
конкурсу Градског већа за 
финансирање/суфинансирање пројеката из области 
културе из буџета града Врања. 
 Комисија врши вредновање пројеката из 
става 1 овог члана, у складу са овим пословником и 
Правилником о начину, мерилима и критеријумима 
за избор пројеката из области културе који се 
финансирају/суфинансирају из буџета града Врања 

 
Члан 10. 

 Комисија  може, по потреби, пре оцењивања, 
односно вредновања програма и пројеката из 
области културе и уметности да тражи информације 
и мишљења од органа града, других органа и 
организација, као и носилаца пројеката. 
 Дужност је органа и организација, као и 
одговорних субјеката из става 1. овог члана, да 
тражене податке доставе у одређеном року. 
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IV НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА 
 

Члан 11. 
 Седнице Комисије сазива председник 
Комисије, по потреби. 
 Председник Комисије је дужан да сазове 
седницу на писани предлог најмање једне трећине 
чланова Комисије. 

 
Члан 12. 

 Седницама Комисије председава председник 
Комисије. 
 У случају одсуства или спречености 
председника Комисије, седницу може сазвати и 
њоме председавати, по овлашћењу председника, 
члан Комисије кога одреди председник. 
 

Члан 13. 
Комисија пуноважно ради и одлучује ако 

седници присуствује већина од укупног броја 
чланова Комисије, а одлуке доноси већином гласова 
присутних чланова Комисије. 
 Уколико се утврди да већина не постоји, 
председавајући одлаже седницу Комисије. 
 О одлагању седнице обавештавају се чланови 
Комисије који су одсутни. 
 Седница ће се прикинути или одложити и у 
случају када се у току трајања седнице утврди да 
није присутна већина чланова Комисије. 
 

Члан 14. 
 Комисија неће разматрати непотпуне и 
неблаговремене пријаве на конкурс, као и пријаве 
оних подносиоца који за претходни конкурс нису 
поднели извештај о утрошеним средствима у складу 
са потписаним уговором и Правилником о начину, 
мерилима и критеријумима за избор пројеката из 
области културе који се финансирају/суфинансирају 
из буџета града Врања, односно којима није усвојен 
извештај. 

 
Члан 15. 

 Комисија врши оцену сваког пројекта на 
основу вредновања критеријума утврђених 
конкурсом и Правилником о начину, мерилима и 
критеријумима за избор пројеката из области 
културе који се финансирају/суфинансирају из 
буџета града Врања, а које је расписало, односно 
донело Градско веће.  
 Оцењивање пројеката на основу критеријума 
из става 1. овог члана, врши посебно сваки члан 
Комисије, за сваки пројекат појединачно. 
 Комисија је обавезна да за сваки пројекат 
који се разматра сачини писано образложење у коме 

се наводе разлози за прихватање или неприхватање 
пројекта. 
 Комисија сачињава предлог који садржи 
списак изабраних пројеката и износе финансијских 
средстава и доставља Градском већу на разматрање 
и доношење одлуке. 
 Комисија поред предлога пројеката са 
расподелом средстава за финансирање/ 
суфинансирање из буџета града Врања за 
2020.годину може доносити и закључке које упућује 
Градском већу на разматрање и усвајање.  

 
Члан 16. 

 У случају конфликта интереса, односно када 
је подносилац пројекта удружење у којој је члан 
Комисије запослен, или је на било који други начин 
укључен у актвности везане за тај пројекат, такав 
члан Комисије је дужан да о томе обавести остале 
чланове Комисије и изузима се из гласања о том 
предлогу пројекта. 

 
Члан 17. 

 Комисија је дужна да, најкасније у року од 20 
дана од дана истека рока за подношење пријава по 
расписаном конкурсу, размотри приспеле пријаве и 
у складу са прописаним критеријумима сачини 
предлог пројеката са расподелом средстава за 
финансирање/ суфинансирање из буџета града 
Врања за 2020.годину. 
 Предлог, ближе описан у ставу 1. овог члана, 
Комисија доставља Градском већу, ради доношења 
одлуке о избору пројекта и расподели средстава. 
 
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 18. 

 Пословник  ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 19. 
 Пословник објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“. 
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕНА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ 
дана: 07.02.2020.године број:  06 – 24/2020-04. 
                 

       ПРЕДСЕДНИЦА  
КОМИСИЈЕ,                                                                                                      

Бранка Јаначковић,с.р. 
                                                                                    

Градска управа Врање 
46. 
 На основу члана 22. Закона о процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник 
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РС“ бр. 135/04 и 36/09), Правилника о раду 
техничке комисије за оцену студије о процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС“ бр. 69/05), члана 21. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“ бр. 135/2004 и 88/2010) и члана 2. става 
2. и члана 4. Одлуке о престанку важности Одлуке о 
одређивању накнаде за рад чланова сталних радних 
тела Скупштине града Врања („Службени гласник 
града Врања“, број: 35/2016), Одлуке о измени и 
допуни Одлуке о накнадама за услуге које пружа 
Градска управа Града Врања („Службени гласник 
града Врања“ бр. 29/2019), тарифни број 8, тачка 6. 
и члана 36. Одлуке о организацији Градске управе 
Града Врања („Службени гласник града Врања“, 
број: 35/16, 23/17, 36/17, 10/18, 37/18, 11/19, 25/19-
испр. и 25/19), начелник Градске управе Града 
Врања, доноси: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ТЕХНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА 
ОЦЕНУ СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 

ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И 
ОЦЕНУ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ 

ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ 

 
I – ОБРАЗУЈЕ СЕ Техничка комисија за оцену 
студија о процени утицаја пројекта на животну 
средину и оцену Извештаја о стратешкој 
процени утицаја на животну средину на које 
Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове, 
комунално-стамбене делатности и заштиту животне 
средине, као надлежни орган, даје сагласности (у 
даљем тексту: Техничка комисија) и то: 
 

ПРЕДСЕДНИК ТЕХНИЧКЕ 
КОМИСИЈЕ: 
- Драган Михајловић, руководилац 

Одељења за урбанизам, имовинско-
правне послове, комунално-стамбене 
делатности и заштиту животне средине 

  
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ТЕХНИЧКЕ 
КОМИСИЈЕ: 
- Данијела Бандовић, дипломирани 

инжењер архитектуре, шеф Одсека за  
комунално-стамбене делатности у 
Одељењу за урбанизам, имовинско-
правне послове, комунално-стамбене 
делатности и заштиту животне средине,  

 
ЧЛАНОВИ ТЕХНИЧКЕ КОМИСИЈЕ: 

- Запослени у Градској управи Врање 
- стални састав: 

1. Ненад Тасић, дипломирани економиста, 
руководилац Одељења за буџет и финансије; 

2. Марија Благојевић, дипломирани инжењер 
заштите животне средине, Одељење за 
урбанизам, имовинско-правне послове, 
комунално-стамбене делатности и заштиту 
животне средине; 

3. Дијана Потурица, мастер инжењер заштите 
животне средине, Одељење за урбанизам, 
имовинско-правне послове, комунално-
стамбене делатности и заштиту животне 
средине; 

4. Небојша Поповић, диплoмирани инжењер 
пољопривреде, Одељење за привреду, 
економски развој и грађевинско земљиште; 

5. Радица Милић, дипломирани инжењер 
архитектуре, Одељење за урбанизам, 
имовинско-правне послове, комунално-
стамбене делатности и заштиту животне 
средине 

 
      1.1. Запослени у заинтересованим органима - 
организацијама 

 
1. Нела Цветковић, мастер инжењер заштите 

животне средине, ЈКП „Комрад“; 
2. Маја Недељковић, дипломирани инжењер 

архитектуре, ЈП Урбанизам и изградња града 
Врања; 

3. Слађана Јањић, дипломирани биолог, ЈП 
„Водовод“ Врање. 

 
      1.2. Чланови Техничке комисије по позиву 
(независни стручњаци): 

 
1. Мирослав Симић, дипломирани физичар, 

специјалиста Медицинске нуклеарне физике, 
Завод за јавно здравље Врање; 

2. Миомир Стевановић, дипломирани 
ветеринар – Републичка ветеринарска 
инспекција; 

3. Предраг Марић, дипломирани инжењер 
електротехнике са лиценцом одговорног 
пројектанта, Предузеће за телекомуникације 
„Телеком Србија“ а.д. Београд, Извршна 
јединица Врање; 

4. Слободан Стојановић, дипломирани 
инжењер шумарства, ЈП „Србијашуме“ 
Београд, ШГ Врање; 

5. Миодраг Здравковић, дипломирани инжењер 
електротехнике, ЕПС Дистрибуција Београд 
– огранак ЕД Врање; 

6. Сузана Јовановић, дипломирани инжењер 
архитектуре, у грађевинском услужном 
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трговинском предузећу експорт-импорт 
„Новеко“ д.о.о. Врање; 

7. Марјан Станковић, дипломирани инжењер 
грађевинарства, ЈКП „Паркинг сервис“; 

8. Игор Симоновић, дипломирани инжењер 
електронике, Сектор за ванредне ситуације 
МУП РС; 

9. Милиа Ђорђевић, дипломирани инжењер 
заштите на раду, Одељење за урбанизам, 
имовинско-правне послове, комунално-
стамбене делатности и заштиту животне 
средине; 

10. Представник Завода за заштиту споменика 
културе Ниш; 

11. Представник Завода за заштиту природе 
Ниш. 

 
II – ЗАДАТАК Техничке комисије је да у складу 
са: 
1. Правилником о раду Техничке комисије за 

оцену студије о процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС“ бр. 69/05) 
анализира: 

- проверава обим и садржај студије о процени 
утицаја пројекта на животну средину, 
укључујући податке и документацију поднету 
уз захтев за давање сагласности на студију, 
планску и пројектну, односно техничку 
документацију; 

- прегледа мишљења заинтересованих органа и 
организација и заинтересоване јавности; 

- анализира могуће значајне непосредне и 
посредне штетне утицаје пројекта на чиниоце 
животне средине; 

- оцењује подобност предвиђених мера за 
спречавање, смањење и отклањање могућих 
штетних утицаја пројекта на стање животне 
средине на локацији и ближој околини, у току 
извођења пројекта, рада пројекта, у случају 
удеса и по престанку рада пројекта; 

- анализира друге околности и документацију 
на захтев надлежног органа за заштиту 
животне средине. 
 

 Чланови Техничке комисије су обавезни да 
доставе писано мишљење о студији која је предмет 
разматрања, анализе и усвајања председнику 
Техничке комисије, пре израде извештаја са оценом 
студије. 

 
 Техничка комисија је дужна да, у законском 
року, на основу извршених анализа, изради 
извештај са оценом студије о процени утицаја и 
предлогом одлуке о давању или одбијању захтева за 
давање сагласности на студију. Техничка комисија 

може, пре оцене студије и предлога одлуке, 
захтевати измене и допуне студије укључујући 
захтеве у погледу додатних мера заштите или 
испитивања стања загађености, мерења емисије и 
др.  

 
2. Чланом 21. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“ бр. 135/2004 и 88/2010): 

- изврши оцену Извештаја о стратешкој 
процени утицаја на животну средину. 

 Техничка комисија је дужна да, у законском 
року, оцени Извештај о стратешкој процени утицаја 
на животну средину. 

 
III – Ангажовање појединих чланова Техничке 
комисије из тачке I овог решења врши се посебним 
решењем о именовању техничке комисије за сваки 
конкретан случај, односно за сваку студију о 
процени утицаја на животну средину, а у 
зависности од врсте и сложености пројекта и 
предмета студије. За сваку студију,  шеф Одсека за 
урбанизам у Одељењу за урбанизам, имовинско-
правне послове, комунално-стамбене делатности и 
заштиту животне средине, односно председник 
Комисије, доноси решење о образовању техничке 
комисије са одређеним бројем чланова. 

 
IV – Трошкови рада Техничке комисије за оцену 
студије о процени утицаја на животну средину по 
студији се исплаћују у износу од 5.000,00 динара 
појединачно по члану Техничке комисије и 7.000,00 
динара председнику Комисије у складу са Одлуком 
о измени и допуни Одлуке о накнадама за услуге 
које пружа Градска управа Града Врања 
(„Службени гласник града Врања“ бр. 29/2019), 
тарифни број 8, тачка 6. 
 Чланови Техничке комисије, који буду 
ангажовани на основу тачке III овог Решења, а који 
имају пребивалиште ван територије града Врања, 
имају право на рефундирање путних трошкова из 
буџета Града, на основу достављене валидне 
документације, а у складу са позитивним законским 
и подзаконским прописима који регулишу ову 
област. 
 
V - Чланом 33. Закона о процени утицаја на 
животну средину, дефинисано је да трошкове рада 
техничке комисије сноси носилац пројекта уплатом 
на рачун Града Врања. Одељење за буџет и 
финансије врши исплату члановима Техничке 
комисије по достављању документације. 
 
VI – Административно – техничке послове за 
потребе Техничке комисије обавља Одељење за 
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урбанизам, имовинско-правне послове, комунално-
стамбене делатности и заштиту животне средине.  
 
VII – Решење ступа на снагу даном доношења, а 
примењиваће се до 31.12.2020.године. 
 
VIII – Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“.                     
Градска управа Врање, дана 06.02.2020. године,број: 
02-5/2020-05 
 

НАЧЕЛНИК 
 ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

    Душан Аритоновић,с.р. 
    
 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА  
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
47.     

На основу члана 41. став 3. Одлуке о месним 
заједницама на територији општине Трговиште, 
број 016-1/2019 од 30.03.2019. године, Изборна 
комисија за спровођење избора за чланове савета 
месних заједница на територији општине 
Трговиште, на седници одржаној дана 
28.01.2020.године. донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 
КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ  ТРГОВИШТЕ  У ОПШТИНИ 
ТРГОВИШТЕ  НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ 

ЗА 09.02.2020.ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 
           Утврђује се Збирна изборна листа за избор 
чланове Савета Месне заједнице Трговиште 
 у општини Трговиште  и то: 
 

1) АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗАТО ШТО 
ВОЛИМО ТРГОВИШТЕ 

 (назив изборне листе и име и презиме носиоца 
изборне листе ако је одређен) 

Кандидати на изборној листи су: 
Ре
дн
и 
бр
ој 

Име и 
презиме 

Датум 
рођења Занимање 

Пребивалиш
те и адреса 
стана 

1. 

др Новица 
Живановић 

04.02.1981. Лекар с. Доњи 
Козји Дол 
бб,Трговишт
е 

2. Јовица 07.01.1965. Организа с.Доњи 

Трајковић тор рада Козји дол 
бб, 
Трговиште 

3. 
Смиља 
Бојковић 

12.08.1988. педагог С.Доња 
Трница бб, 
Трговиште 

4. 
Ненад 
Милошевић 

08.05.1974. Кожарски 
техничар 

Трговиште, 
Трговиште 
бб 

5. 
Небојша 
Антић 

03.04.1970. Математи
чки смер 

29.Новембар 
5, 
Трговиште 

6. 

Биљана 
Стефановић 

23.07.1985. Виша 
гинеколо
шко-
акушерск
а сестра 

Лењинова 6, 
Трговиште 

7. 

Јовица 
Антић 

15.03.1959. ВКВ 
возач 

С.Доњи 
Козји Дол 
бб, 
Трговиште 

8. Драгољуб 
Богдановић 

15.12.1965. возач Његошева 9, 
Трговиште 

9. 

Миљана 
Златковић 

24.03.1989. Дипломир
ани 
учитељ 

Краља 
Петра I 
Карађорђеви
ћа 21, 
Трговиште 

10. 

Мирослав 
Поповић 

21.10.1964. Медицин
ски 
техничар 

Краља 
Петра I 
Карађорђеви
ћа 43, 
Трговиште 

11. 

Мирослав 
Вучковски 

30.01.1988. Дипл.инг.
заштите 
животне 
средине 

Иво Лола 
Рибар 4, 
Трговиште 

 
Члан 2. 

             Решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“ и 
интернет страници општине Трговиште. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА  
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана 28.01.2020.године, 
број:013-01-34/2020. 

               
                                    ПРЕДСЕДНИК 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ, 
Милан Николић,с.р. 

 
48. 

На основу члана 41. став 3. Одлуке о месним 
заједницама на територији општине Трговиште, 
број 016-1/2019 од 30.03.2019. године, Изборна 
комисија за спровођење избора за чланове савета 
месних заједница на територији општине 
Трговиште, на седници одржаној дана 
28.01.2020.године. донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 
КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ  НОВО СЕЛО  У ОПШТИНИ 
ТРГОВИШТЕ  НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ 

ЗА 09.02.2020.ГОДИНЕ 
 

 
Члан 1. 

           Утврђује се Збирна изборна листа за избор 
чланове Савета Месне заједнице Ново Село 
 у општини Трговиште  и то: 
 

1) _АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗАТО ШТО 
ВОЛИМО НОВО СЕЛО 
  (назив изборне листе и име и презиме 
носиоца изборне листе ако је одређен) 

 
Кандидати на изборној листи су: 

Ред
ни 
бро
ј 

Име и 
презиме 

Датум 
рођења Занимање 

Пребивал
иште и 
адреса 
стана 

1. Момчило 
Ђорђевић 

22.06.1958. Пољоприв
редник 

Ново 
Село бб 

2. Александар 
Станојевић 

08.05.1972. Радник Ново 
Село бб 

3. Снежа 
Стефановић 

20.09.1966. Учитељица Ново 
Село бб 

4. Стојадин 
Крстић 

22.06.1976. Пензионер Мала 
Река бб 

5. Горан 
Трајковић 

10.08.1968. радник Петровац 
бб 

 
Члан 2. 

             Решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“  и 
интернет страници општине Трговиште. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА  
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана 28.01.2020.године, 
број:013-01-35/2020. 

               
                                    ПРЕДСЕДНИК 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ, 
Милан Николић,с.р. 

 
 
49. 

На основу члана 41. став 3. Одлуке о месним 
заједницама на територији општине Трговиште, 
број 016-1/2019 од 30.03.2019. године, Изборна 
комисија за спровођење избора за чланове савета 
месних заједница на територији општине 
Трговиште, на седници одржаној дана 
28.01.2020.године. донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 
КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ  РАДОВНИЦА  У ОПШТИНИ 
ТРГОВИШТЕ  НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ 

ЗА 09.02.2020.ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 
           Утврђује се Збирна изборна листа за избор 
чланове Савета Месне заједнице Радовница 
 у општини Трговиште  и то: 
 

1) АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗАТО ШТО 
ВОЛИМО РАДОВНИЦУ 

    (назив изборне листе и име и презиме 
носиоца изборне листе ако је одређен) 

 
Кандидати на изборној листи су: 

Ред
ни 
бро
ј 

Име и 
презиме 

Датум 
рођења Занимање 

Пребивали
ште и 
адреса 
стана 

1. 
Драган 
Богдановић 

09.12.1972. Ветеринарс
ки 
техничар 

Радовница 
бб 

2. Мирољуб 
Крстић 

03.11.1956. Пензионер  Радовница 
бб 

3. 
Биљана 
Јовановић 

10.08.1983. Проф. 
разред.наст
аве 

Радовница 
бб 

4. Драгн 
Живковић 

16.07.1969. Економски 
техничар 

Радовница 
бб 

5. 

Игор 
Златановић 

11.05.1985. Дипломира
ни 
информати
чар 

Радовница 
бб 

6. Валентина 
Станојковић 

24.05.1984. Економски 
техничар 

Радовница 
бб 

7. Небојша 
Станојковић 

28.11.1987. Радник  Радовница 
бб 

8. 
Игор 
Стојменовић 

19.08.1990. Мастер инг. 
заштите на 
раду 

Радовница 
бб 

9. Драгана 
Павловић 

27.02.1989. Студент  Радовница 
бб 

 
Члан 2. 

             Решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“ и 
интернет страници општине Трговиште. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА  
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана 28.01.2020.године, 
број:013-01-36/2020. 

               
                                    ПРЕДСЕДНИК 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ, 
Милан Николић,с.р.                                              
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50. 
На основу члана 41. став 3. Одлуке о месним 

заједницама на територији општине Трговиште, 
број 016-1/2019 од 30.03.2019. године, Изборна 
комисија за спровођење избора за чланове савета 
месних заједница на територији општине 
Трговиште, на седници одржаној дана 
28.01.2020.године. донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 
КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ  ШАЈИНЦЕ  У ОПШТИНИ 
ТРГОВИШТЕ  НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ 

ЗА 09.02.2020.ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 
           Утврђује се Збирна изборна листа за избор 
чланове Савета Месне заједнице Шајинце 
 у општини Трговиште  и то: 
 

1) АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗАТО ШТО 
ВОЛИМО ШАЈИНЦЕ 

(назив изборне листе и име и презиме 
носиоца изборне листе ако је одређен) 

 
Кандидати на изборној листи су: 

Ре
дн
и 
бр
ој 

Име и презиме Датум 
рођења Занимање 

Пребивал
иште и 
адреса 
стана 

1. Сандра 
Николић 

04.01.1989. Радник Црновце 
бб 

2. Зоран 
Стојменовић 

06.08.1963. Пензионер Шапранце 
бб 

3. Миле Тасић 24.06.1958. Радник Горновац 
бб 

4. Перица 
Станојковић 

05.08.1972. Радник Шајинце 
бб 

5. Душко Крстић 19.01.1970. Радник Црновце 
бб 

 
Члан 2. 

             Решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“ и 
интернет страници општине Трговиште. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА  
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана 28.01.2020.године, 
број:013-01-37/2020.  

 
               

                                    ПРЕДСЕДНИК 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ, 

Милан Николић,с.р.                                              

51. 
На основу члана 41. став 3. Одлуке о месним 

заједницама на територији општине Трговиште, 
број 016-1/2019 од 30.03.2019. године,Изборна 
комисија за спровођење избора за чланове савета 
месних заједница на територији општине 
Трговиште, на седници одржаној дана 
28.01.2020.године. донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 
КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ  ДОЊИ СТАЈЕВАЦ  У 
ОПШТИНИ ТРГОВИШТЕ  НА ИЗБОРИМА 

РАСПИСАНИМ ЗА 09.02.2020.ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 
           Утврђује се Збирна изборна листа за избор 
чланове Савета Месне заједнице Доњи Стајевац 
 у општини Трговиште  и то: 
 

1) АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗАТО ШТО 
ВОЛИМО ДОЊИ СТАЈЕВАЦ_ 
       (назив изборне листе и име и презиме 
носиоца изборне листе ако је одређен) 

Кандидати на изборној листи су: 
Редн
и 
број 

Име и 
презиме 

Датум 
рођења 

Занима
ње 

Пребивалиш
те и адреса 
стана 

1. 
Зоран 
Златановић 

13.10.1976. Проф.р
азред.н
аставе 

Доњи 
Стајевац бб 

2. Александар 
Спасић 

10.10.1988. Радник Доњи 
Стајевац бб 

3. Марина 
Величковић 

29.05.1983. Радник Доњи 
Стајевац бб 

4. Зоран 
Станојевић 

22.06.1976. Радник Доњи 
Стајевац бб 

5. Небојша 
Марковић 

08.06.1981. Радник Нови Глог 
бб 

6. Сузана 
Николић 

18.04.1980. Радник Горњи 
Стајевац бб 

7. Костадин 
Јовановић 

18.03.1980. Радник Доњи 
Стајевац бб 

 
Члан 2. 

             Решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“ и 
интернет страници општине Трговиште. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА  
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана 28.01.2020.године, 
број:013-01-38/2020               

                                    ПРЕДСЕДНИК 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ, 

Милан Николић,с.р.                                              
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52. 
На основу чл. 46. ст. 5. и 6.  Упутства  за 

спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на подручју општине Трговиште  
расписаних за 09.02.2020.године, број: 013-1-2/2020 
од 04.01.2020.године и чл. 4.ст.1.тач. 11) 
Пословника о раду Изборне комисије за спровођење 
избора за чланове савета месних заједница на 
подручју општине Трговиште, број: 013-1-1/2020 од 
03.01.2020.године, Изборна комисија за спровођење 
избора за чланове савета месних заједница на 
подручју општине Трговиште, на седници одржаној 
04.02.2020.године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УТВРЂИВАЊУ  БРОЈА ГЛАСАЧКИХ  

ЛИСТИЋА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА 
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
 

Члан 1 
 УТВРЂУЈЕ СЕ број гласачких листића за 
избор чланова савета месних заједница на подручју 
општине Трговиште, по месним заједницама (МЗ 
Ново Село, МЗ Шајинце, МЗ Трговиште, МЗ Доњи 
Стајевац и МЗ Радовница), на изборима који ће се 
одржати  09.02. 2020.године. 
 

Члан 2 
 Укупан број гласачких листића за избор 
чланова савета месних заједница у којима ће се 
одржати избори 09.02 2020. године износи 4.577. 
који је једнак  броју бирача уписаних у бирачки 
списак за месне заједнице из чл. 1. овог решења. 
 

Члан 3 
 Укупан број резервних гласачких листића 
износи 0,3% од уписаних бирача у бирачки списак 
за сваку месну заједницу посебно, што укупно 
износи 15. 
 

Члан 4 
 Укупан број гласачких листића и резервних 
гласачких листића за сваку месну заједницу посебно 
износи: 
1.Месна заједница  НОВО СЕЛО 
- број гласачких листића- 300 
- број резервних гласачких листића- 1 
 
 2. Месна заједница  ШАЈИНЦЕ 
- број гласачких листића- 249 
- број резервних гласачких листића- 1 
 
 3.Месна заједница  ТРГОВИШТЕ 
- број гласачких листића- 2.591 

- број резервних гласачких листића- 8 
 
4.Месна заједница  ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 
- број гласачких листића- 603 
- број резервних гласачких листића- 2 
 
5.Месна заједница  РАДОВНИЦА 
- број гласачких листића- 834 
- број резервних гласачких листића- 3 
 

Члан 5 
 Решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у “Службеном гласнику града Врања и 
интернет страници општине Трговиште. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА  
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ,дана 04.02.2020.године, 
број:013-1-41/2020 
 

                  ПРЕДСЕДНИК  
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ, 

                            Милан Николић,с.р.        
 

53. 
На основу члана 26. тачка 10. и члана 

50. Одлуке о месним заједницама на територији 
општине Трговиште, број 016-1/2019 од 30.03.2019. 
године,Изборна комисија за спровођење избора за 
чланове савета месних заједница на територији 
општине Трговиште, на седници одржаној дана 
10.02.2020. године донела је одлуку и сачинила  
 

ИЗВЕШТАЈ 
О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

 
 

1. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВО СЕЛО 
 

Резултати избора за чланове Савета Месне 
заједнице Ново Село, општина Трговиште, 
одржаних 09.02.2020. године су: 
 

1.Укупан број бирача уписаних у бирачки 
списак....................................................................300 
2.Број бирача који су гласали..............................162 
3.Број бирача који су гласали ван бирачког 
места........................................................................29 
4.Укупан број гласачких листића који се налазе у 
гласачким кутијама...............................................162 
5.Укупан број примљених гласачких 
листића..................................................................300 
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6.Укупан број употребљених гласачких 
листића..................................................................162 
7.Укупан број неважећих гласачих листића ..........1 
8.Укупан број важећих гласачких листића.........161 
9.Укупан број неупотребљених гласачких 
листића..................................................................138  
10. Број гласова и број одборничких мандата које 
су добиле изборне листе: 

 
Редни 
број 

 
Назив изборне 
листе 

 
Број гласова 

Број 
мандат
а  

1. 
АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – ЗАТО 
ШТО ВОЛИМО 
НОВО СЕЛО 

161 што  
износи 
99,38% 

5 

 
Изборна комисија ће све добијене мандате 

са изборне листе доделити кандидатима по 
редоследу на изборној листи. 

 
2. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ШАЈИНЦЕ  

 
Резултати избора за чланове Савета Месне 

заједнице Шајинце, општина Трговиште, одржаних 
09.02.2020. године су: 
 

1.Укупан број бирача уписаних у бирачки 
списак....................................................................249 
2.Број бирача који су гласали..............................112 
3.Број бирача који су гласали ван бирачког 
места..........................................................................0 
4.Укупан број гласачких листића који се налазе у 
гласачким кутијама...............................................112 
5.Укупан број примљених гласачких 
листића..................................................................249 
6.Укупан број употребљених гласачких 
листића..................................................................112 
7.Укупан број неважећих гласачих листића...........3 
8.Укупан број важећих гласачких листића........109 
9.Укупан број неупотребљених гласачких 
листића..................................................................137 
10. Број гласова и број одборничких мандата које 
су добиле изборне листе: 

 
Редни 
број 

 
Назив изборне листе 

 
Број 
гласова 

Број 
мандата 

 
1. 

АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – ЗАТО 
ШТО ВОЛИМО 
ШАЈИНЦЕ 

109 
што 
износи  
97,32% 

5 

 
Изборна комисија ће све добијене мандате са 

изборне листе доделити кандидатима по редоследу 
на изборној листи. 

3. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТРГОВИШТЕ 
 

Резултати избора за чланове Савета Месне 
заједнице Трговиште, општина Трговиште, 
одржаних 09.02.2020. године су: 
 

1. Укупан број бирача уписаних у бирачки 
списак.................................................................2.591 
2.Број бирача који су гласали...........................1.141 
3.Број бирача који су гласали ван бирачког 
места..........................................................................0 
4.Укупан број гласачких листића који се налазе у 
гласачким кутијама............................................1.141 
5.Укупан број примљених гласачких 
листића...............................................................2.591 
6.Укупан број употребљених гласачких 
листића...............................................................1.141 
7.Укупан број неважећих гласачих 
листића....................................................................15 
8.Укупан број важећих гласачких листића......1.126 
9.Укупан број неупотребљених гласачких листића 
.............................................................................1.450 
10. Број гласова и број одборничких мандата које 
су добиле изборне листе: 

 
Ред
ни 
бро
ј 

 
Назив изборне 
листе 

 
Број 
гласова 

Број 
мандата 

 
1. 

АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – ЗАТО 
ШТО ВОЛИМО 
ТРГОВИШТЕ 

1.126 што 
износи  
98,68% 

11 

 
Изборна комисија ће све добијене мандате са 

изборне листе доделити кандидатима по редоследу 
на изборној листи. 
 

4. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 
 

Резултати избора за чланове Савета 
Месне заједнице Доњи Стајевац, општина 
Трговиште, одржаних 09.02.2020. године су: 

 
1.Укупан број бирача уписаних у бирачки 
списак..................................................................603 
2.Број бирача који су гласали............................307 
3.Број бирача који су гласали ван бирачког 
места........................................................................0 
4. Укупан број гласачких листића који се 
налазе у гласачким кутијама..............................307 
5.Укупан број примљених гласачких 
листића................................................................603 
6.Укупан број употребљених гласачких листића 
..............................................................................307 
7.Укупан број неважећих гласачих листића.........0 
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8.Укупан број важећих гласачких листића.......307 
9.Укупан број неупотребљених гласачких 
листића................................................................296 
10. Број гласова и број одборничких мандата које 
су добиле изборне листе: 

 
Редни 
број 

 
Назив изборне листе 

 
Број 
гласова 

Број 
мандата 

 
1. 

АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – ЗАТО 
ШТО ВОЛИМО 
ДОЊИ 
СТАЈЕВАЦ 

307 што 
износи 100 
% 

7 

 
Изборна комисија ће све добијене мандате са 

изборне листе доделити кандидатима по редоследу 
на изборној листи. 
 

5. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАДОВНИЦА 
 

Резултати избора за чланове Савета Месне 
заједнице Радовница, општина Трговиште, 
одржаних 09.02.2020. године су: 
 

1.Укупан број бирача уписаних у бирачки 
списак....................................................................834 
2.Број бирача који су гласали..............................505 
3.Број бирача који су гласали ван бирачког 
места..........................................................................0 
4.Укупан број гласачких листића који се налазе у 
гласачким кутијама...............................................505 
5.Укупан број примљених гласачких листића...834 
6.Укупан број употребљених гласачких листића 
................................................................................505 
7.Укупан број неважећих гласачих листића...........0 
8.Укупан број важећих гласачких листића.........505 
9.Укупан број неупотребљених гласачких листића 
................................................................................329  
10. Број гласова и број одборничких мандата које 
су добиле изборне листе: 
 
 
 

 

Редни 
број 

 
Назив изборне 
листе 

 
Број 
гласова 

Број 
мандата 

 
1. 

АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – ЗАТО 
ШТО ВОЛИМО 
РАДОВНИЦУ 

505 што 
износи 
100 % 

9 

 
Изборна комисија ће све добијене мандате са 

изборне листе доделити кандидатима по редоследу 
на изборној листи. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА  
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ,дана 10.02.2020.године, 
број:013-1-45/2020 

                                      
                       ПРЕДСЕДНИК  

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
          Милан Николић,с.р.         

 
54. 

На основу члана 26. тачка 10. и члана 50. 
Одлуке о месним заједницама на територији 
општине Трговиште, број 016-1/2019 од 30.03.2019. 
године, Изборна комисија за спровођење избора за 
чланове савета месних заједница на територији 
општине Трговиште, на седници одржаној дана 
11.02.2020. године донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ДОДЕЛИ МАНДАТА 

 
 1.У складу са изборним резултатима 
оствареним на изборима за чланове савета месних 
заједница на територији општине Трговиште, 
одржаних дана 09.02.2020. године, а према 
редоследу на изборној листи, за чланове 
Савета Месне заједнице Ново Село додељују се 
мандати следећим кандидатима са изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗАТО ШТО ВОЛИМО 
НОВО СЕЛО: 

 
 

Редн
и 

број 
Име и презиме Датум рођења Занимање Пребивалиште и адреса 

стана 

1. Момчило Ђорђевић 22.06.1958. Пољопривредник Ново Село бб 
2. Александар Станојевић 08.05.1972. Радник Ново Село бб 
3. Снежа Стефановић 20.09.1966. Учитељица Ново Село бб 
4. Стојадин Крстић 22.06.1954. Пензионер Мала Река бб 
5. Горан Трајковић 10.08.1968. радник Петровац бб 
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 2.У складу са изборним резултатима оствареним на изборима за чланове савета месних заједница 
на територији општине Трговиште, одржаних дана 09.02.2020. године, а према редоследу на изборној 
листи, за чланове Савета Месне заједнице Шајинце додељују се мандати следећим кандидатима са 
изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗАТО ШТО ВОЛИМО ШАЈИНЦЕ: 

 
 

Редн
и 

број 
Име и презиме Датум 

рођења Занимање Пребивалиште и адреса 
стана 

1. Сандра Николић 04.01.1989. Радник Црновце бб 
2. Зоран Стојменовић 06.08.1963. Пензионер Шапранце бб 
3. Миле Тасић 24.06.1958. Радник Горновац бб 
4. Перица Станојковић 05.08.1972. Радник Шајинце бб 
5. Душко Крстић 19.01.1970. Радник Црновце бб 

 
 3.У складу са изборним резултатима оствареним на изборима за чланове савета месних заједница 
на територији општине Трговиште, одржаних дана 09.02.2020. године, а према редоследу на изборној 
листи, за чланове Савета Месне заједнице Трговиште додељују се мандати следећим кандидатима 
са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗАТО ШТО ВОЛИМО ТРГОВИШТЕ: 

 
 

Редн
и 

број 
Име и презиме Датум 

рођења Занимање Пребивалиште и адреса стана 

1. др Новица Живановић 04.02.1981. Лекар с. Доњи Козји Дол бб, 
Трговиште 

2. Јовица Трајковић 07.01.1965. Организатор рада с.Доњи Козји дол бб, 
Трговиште 

3. Смиља Бојковић 12.08.1988. педагог С.Доња Трница бб, Трговиште 
4. Ненад Милошевић 08.05.1974. Кожарски техничар Трговиште, Трговиште бб 
5. Небојша Антић 03.04.1970. Математички смер 29.Новембар 5, Трговиште 

6. Биљана Стефановић 23.07.1985. Виша гинеколошко-
акушерска сестра 

Лењинова 6, Трговиште 

7. Јовица Антић 15.03.1959. ВКВ возач С.Доњи Козји Дол бб, 
Трговиште 

8. Драгољуб Богдановић 15.12.1965. возач Његошева 9, Трговиште 

9. Миљана Златковић 24.03.1989. Дипломирани 
учитељ 

Краља Петра I Карађорђевића 
21, Трговиште 

10. Мирослав Поповић 21.10.1964. Медицински 
техничар 

Краља Петра I Карађорђевића 
43, Трговиште 

11. Мирослав Вучковски 30.01.1988. Дипл.инг.заштите 
животне средине 

Иво Лола Рибар 4, Трговиште 

 
 4.У складу са изборним резултатима оствареним на изборима за чланове савета месних заједница 
на територији општине Трговиште, одржаних дана 09.02.2020. године, а према редоследу на изборној 
листи, за чланове Савета Месне заједнице Доњи Стајевац додељују се мандати следећим 
кандидатима са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗАТО ШТО ВОЛИМО ДОЊИ СТАЈЕВАЦ: 

 
Редн

и 
број 

Име и презиме Датум 
рођења Занимање Пребивалиште и адреса 

стана 

1. Зоран Златановић 13.10.1976. Проф.разред.наставе Доњи Стајевац бб 
2. Александар Спасић 10.10.1988. Радник Доњи Стајевац бб 
3. Марина Величковић 29.05.1983. Радник Доњи Стајевац бб 
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4. Зоран Станојевић 22.06.1976. Радник Доњи Стајевац бб 
5. Небојша Марковић 08.06.1981. Радник Нови Глог бб 
6. Сузана Николић 18.04.1980. Радник Горњи Стајевац бб 
7. Костадин Јовановић 18.03.1980. Радник Доњи Стајевац бб 

 
           5. У складу са изборним резултатима оствареним на изборима за чланове савета месних заједница 
на територији општине Трговиште, одржаних дана 09.02.2020. године, а према редоследу на изборној 
листи, за чланове Савета Месне заједнице Радовница додељују се мандати следећим кандидатима 
са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗАТО ШТО ВОЛИМО РАДОВНИЦУ: 

 
 

Редн
и 

број 
Име и презиме Датум 

рођења Занимање Пребивалиште и адреса 
стана 

1. Драган Богдановић 09.12.1972. Ветеринарски техничар Радовница бб 
2. Мирољуб Крстић 03.11.1956. Пензионер  Радовница бб 
3. Биљана Јовановић 10.08.1983. Проф. разред.наставе Радовница бб 
4. Драгн Живковић 16.07.1969. Економски техничар Радовница бб 

5. Игор Златановић 11.05.1985. Дипломирани 
информатичар 

Радовница бб 

6. Валентина Станојковић 24.05.1984. Економски техничар Радовница бб 
7. Небојша Станојковић 28.11.1987. Радник  Радовница бб 

8. Игор Стојменовић 19.08.1990. Мастер инг. заштите на 
раду 

Радовница бб 

9. Драгана Павловић 27.02.1989. Студент  Радовница бб 
 
 
 6. Свим кандидатима којима су додељени 
мандати Изборна комисија ће издати уверење да 
су изабрани. 
 
 7. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против 
овог Решења сваки учесник изборног поступка 
може поднети приговор Изборној комисији за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији општине Трговиште у 
року од 24 часа од дана када је решење донето. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА  
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана 11.02.2020.године, 
број:013-01-47/2020. 
 

                                       ПРЕДСЕДНИК  
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

          Милан Николић,с.р.         
 
Начелник општинске управе  општине 
Трговиште  
55. 
             На основу члана 34. став. 1 и 2. Упутства  за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на подручју општине Трговиште  
расписаних за 09.02.2020. године,  

број: 013-1-2/2020 од 04.01.2020.године Начелник 
општинске управе  општине Трговиште дана 
03.фебруара 2020.године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЗАКЉУЧЕЊУ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА 

ИЗБОР  ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ТРГОВИШТЕ, НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ 
ЗА 09.02.2020.ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

  ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ бирачки списак и утврђује 
укупан број бирача за избор чланова савета месних 
заједница на подручју општине Трговиште, 
расписаних за 09.02 2020.године, и то: 
 
 
1.Месна заједница Ново Село, укупан број 
бирача - 300 
бирачко место број 1 ОСНОВНА ШКОЛА, НОВО 
СЕЛО, ТРГОВИШТЕ - 300 
 
2.Месна заједница Шајинце, укупан број бирача 
- 249 
бирачко место број 1 ОСНОВНА ШКОЛА, 
ШАЈИНЦЕ, ТРГОВИШТЕ – 249 
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3.Месна заједница Трговиште, укупан број 
бирача – 2.591 
бирачко место број 1- ОСНОВНА 
ШКОЛА,ТРГОВИШТЕ, УЛ.8 СРПСКЕ УДАРНЕ 
БРИГАДЕ БР.1 ТРГОВИШТЕ – 1.711 
бирачко место број 2- ОСНОВНА ШКОЛА, 
ТРГОВИШТЕ, УЛ.8 СРПСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ 
БР.1 ТРГОВИШТЕ – 880 
 
4.Месна заједница Доњи Стајевац, укупан број 
бирача - 603 
бирачко место број 1 ОСНОВНА ШКОЛА, ДОЊИ 
СТАЈЕВАЦ, ТРГОВИШТЕ - 603 
 
5.Месна заједница Радовница, укупан број 
бирача - 834 
-бирачко место број 1 ОСНОВНА ШКОЛА, 
РАДОВНИЦА, ТРГОВИШТЕ – 834 
 

Члан 2 
  Решење о закључењу бирачког списка за 
избор чланова савета месних заједница на подручју 
општине Трговиште  донето је 03.02.2020.године у 
24.00 часова и ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 3. 
 Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“ и интернет страници општине 
Трговиште. 
ОПШТИНСКА УПРАВА ТРГОВИШТЕ дана 
03.02.2020.године, број: 208-7/2020 

 
  НАЧЕЛНИК 
 ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 Драган Анђеловић,с.р. 

 
 

ИСПРАВКА 
 У „Службеном гласнику града Врања“ број 
29 од 18.12.2019. године у Одлуци о надокнадама за 
коришћење јавних површина, поткрала се техничка 
грешка па се даје:  

 
 

ИСПРАВКА 
  У Одлуци о надокнадама за коришћење 
јавних површина „Службеном гласнику града 
Врања“  број 29 од 18.12.2019. године на страни 
2791 у Тарифи надокнада за коришћење јавне 
површине, код тарифног броја 1 у табеларном 
прегледу под тачком 1 пише: 
 
За коришћење посебно обележеног простора за 
такси стајалишта. 
 

А ТРЕБА: 
За коришћење посебно обележеног простора за 
такси стајалишта и друго. 

  
Службени гласник 

 града Врања 
 

 
Неважећа документа: 
-Наташа Стаменковић из Врања, неважећи чек бр. 
0000053976627 издат 17.06.2008. године, Банка 
Интеса ад Београд. 
-Данијел Станковић с. Грамађе, неважећи чек бр. 
0000065668469  издат 29.04.2009. године, Банка 
Интеса ад Београд. 
-Валентина Радуловић из Врања, неважећи чекови 
бр. 0000001248779, 0000001248780 издат 
01.02.2003. године, 00000044353498 издат 
17.08.2007. године,  Банка Интеса ад Београд. 
-Предраг Тошић из Врања, неважећи чек бр. 
0000065667099, Банка Интеса ад Београд. 
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