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

БОСИЛЕГРАД
36.
На основу члана 6. став 1. тачка 9. и 10. и
члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник РС”, бр.
62/06...104/16-др.закон), чл. 13. и 25. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09...113/2017), члана 12. став 1. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени гласник
РС”, број 24/12...42/2017) и члана 37. став 1. тачка
3. и 13. Статута општине Босилеград („Службени
гласник Пчињског округа“, број 16/08 и 20/09 и
„Службени гласник града Врања”, број 45/2013),
Скупштина општине Босилеград на седници
одржаној 31. јануара 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОЈИМА ЈЕ НОСИЛАЦ
ПРАВА СВОЈИНЕ ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД
Члан 1.
Непокретностима се у смислу ове Одлуке
подразумевају стамбени и пословни простор.
Закупнина за пословни и стамбени простор
на коме је носилац права својине општина Босилеград, утврђује се по зонама и намени пословног
простора и то:

Ред.бр Врста
пословног
простора
1.
Канцеларије

(дин/м2 месечно, без ПДВ)
Зона 1 Зона 2 Зона
3
168,00

134,00
48,00

2.

Локали

360,00

288,00

3.

Магацини

126,00

101,00

4.

Производне
хале
Остали
пословни
простор
Стамбени
простор

84,00

67,00

60,00

48,00

72,00
36,00

5.

6.

24,00
24,00
100,00

80,00
40,00

Под стамбеним простором у смислу ове
Одлуке подрезумева се стамбена зграда и стан.
Под осталим пословним простором у смислу
ове Одлуке сматра се пословни простор који није
наведен под редним бројевима од 1 до 4 у табели
ове одлуке и исти је у функцији остваривања претежне намене пословног простора (кухиња, гардероба и др). Остали пословни простор се не може
издавати у закуп самостално, већ само заједно са
пословним простором наведеним у табели под редним бројевима од 1 до 4.
Члан 2.
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Закупнине из члана 1. ове одлуке важе за
пословни и стамбени простор који се налази на
локацијама, а које су разврстане по зонама и то:
ПРВА ЗОНА: Обухвата: Босилеград KO 1
ДРУГА ЗОНА: Обухвата: Босилеград KO 2
ТРЕЋА ЗОНА: чини пословни и стамбени простор
у селима на територији општине Босилеград.
Члан 3.
Закупнине за пословни и стамбени простор
из члана 1. одређују се у зону ниже у следећим
случајевима:
– за пословни и стамбени простор који се налази у
дворишту,
- у грађевинском нивоу сутерена или подруму;
– за пословне просторије и станове који се налазе у
баракама, монтажним објектима и сл.
Члан 4.
Висина закупнине утврђена у члану 1. ове
одлуке је почетна цена код утврђивања закупнине
приликом прикупљања писаних понуда и
лицитације.
У случају када се пословни и стамбени простор не изда у закуп после две узастопно спроведена поступка јавног оглашавања, висина закупнине
из става 1. овог члана умањује се на 80% од почетног износа закупнине.
У случају када се пословни и стамбени простор у поновљеном поступку јавног оглашавања са
умањеном почетном висином закупнине, на начин и
под условим из става 2.овог члана, не изда у закуп,
висина закупнине се умањује на 60% од почетног
износа закупнине, по којој цени ће се наставити са
јавним оглашавањем.
Јавна предузећа, дирекцијама, службе и друге организације чији је оснивач носилац права јавне
својине, ослобађује се плаћања закупнине.
Висина закупниние утврђене у ставу 1. овог
члана, примењује се и код давања на коришћење
пословног и стамбеног простора.
Висина закупниние утврђене у ставу 1. овог
члана, примењује се и код давања у закуп пословног
и стамбеног простора у својини јавних предузећа.
Инвеститотрима се производна хала може
издати у закуп или на коришћење под условима и на
начин који ће бити уређени посебном Одлуком
скупштине општине Босилеград.
Члан 5.
У висину закупнине утврђену овом одлуком
нису урачунати остали трошкови коришћења
пословног и стамбеног простора (ПДВ, грејање,
струја, вода, накнада за грађевинско земљиште,
трошкови одржавања стамбене зграде), као и остали
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трошкови који настану у току коришћења пословног
простора.
Трошкови коришћења пословног и стамбеног
простора из става 1. овог члана падају на терет
закупца.
Члан 6.
Закупнина пословног и стамбеног простора
уплаћује се на прописани уплатни рачун јавних
прихода.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.
Члан 8.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје
да важи Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права својине и коришћења општина Босилеград („Сл.гласник града
Врања“, бр. 20/2015).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана
31.01.2018 .године,број:06-20/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.

37.
На основу члана 27. став 10., члана 28.став 2.,
члана 36.став 6., члана 49.став 3.,члна 51., члана 52
и члана 53. став1.Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016-др. закон 108/2016 и 113/2017), члана 32.
став 1.тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др
закон и 101/2016- др. закон), члана 2. став 1., члана
6., члана 10.став 1.тачка 13. и став 4. и члана 12.
став1. Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом , давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.24/2012, 48/2015, 99/2015,
42/2017 и 94/2017), члана 37. Статута општине Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“
број 16/2008 и 20/2009) и члана 3. став 1. тачка 14.
Одлуке о изменама и допунама Статута општине
Босилеград („Службени гласник града Врања“ број
45/2013), Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана 31. јануара 2018. године, донела је

ОДЛУКУ
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О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Члан 1.
У Одлуци о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Босилеград („Службени гласник града Врања“ број 29/2017) у члану
10. став 1. тачке 1-3 мењају се и гласе:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно
да је уписан у одговарајући регистар;
2. да му није изречена мера забране обављања делатности у року од две године пре објављивања
огласа за јавно надметање, односно прикупљање
писмених понуда за давање у закуп пословног простора;
3. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности за чије обављање је пословни
простор намењен, односно коју жели да обавља ако
је таква дозвола предвиђена посебним прописом, а
поседовање пословног простора није услов за издавање дозволе.
Члан 2.
У члану 31.став 2. алинеје 1 – 4 мењају се и
гласе :
-канцеларије 168,00 динара по м2, без ПДВ
-локали 252,00 динара по м2, без ПДВ
-магацини 126,00, динара по м2, без ПДВ
-производне хале 84,00 динара по м2, без ПДВ
После алинеје 4. додаје се алинеја 5. која гласи:
-остали пословни простор( кухиња, гардероба, трпезарија и сл.) 60,00 динара по м2, без ПДВ.
Члан 3.
У члану 32. став 2. алинеје 1 – 4 мењају се и
гласе :
-канцеларије 134,00 динара по м2, без ПДВ
-локали 202,00 динара по м2, без ПДВ
-магацини 101,00 динара по м2, без ПДВ
-производне хале 67,00 динара по м2, без ПДВ
После алинеје 4. додаје се алинеја 5. која гласи:
-остали пословни простор 48,00 динара по м2, без
ПДВ.
Члан 4.
У члану 33. став 2. алинеје 1 – 4 мењају се и
гласе :
-канцеларије 67,00 динара по м2, без ПДВ
-локали 101,00 динара по м2, без ПДВ
-магацини 50,00 динара по м2, без ПДВ
-производне хале 34,00 динара по м2, без ПДВ
После алинеје 4. додаје се алинеја 5. која гласи:
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-остали пословни простор 24,00 динара по м2, без
ПДВ.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана
31.01.2018 .године,број:06-20/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.
38.
На основу члана 20. став 1. тачка 17. и члана
32. став 6 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014 – др.закон),
члана 209. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС“, број 24/11), на основу члана 37. став 1.
тачка 6. Статута општине Босилеград („Службени
гласник Пчињског округа“, број 16/08 и 20/09 и
„Службени гласник града Врања”, број 45/2013)
Скупштина општине Босилеград, на седници одржаној 31. јануара 2018. године, доноси
О Д Л У К У
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ О ЧИЈЕМ СЕ ОБЕЗБЕЂЕЊУ СТАРА ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД
1.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет одлуке
Члан 1.
Овом одлуком урeђује се врста, обим, услови и поступaк остваривања права на социјалну заштиту о чијем се обезбеђењу у складу са Законом о
социјалној заштити (у даљем тексту: Закон) стара
општина Босилеград (у дањем тексту: Општина), и
права и обавезе корисника социјалне заштите, као и
друга питања од значаја за социјалну заштиту на
нивоу локалне заједнице.
Право на социјалну заштиту
Члан 2
Сваки појединац и породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка, ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварање
услова за задовољење основних животних потреба,
имају право на социјалну заштиту у складу са Законом, у висини, под условима и на начин утврђено
овом одлуком и у складу са материјалним и другим
могућностима Општине.
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Права на социјалну заштиту обезбеђују се
пружањем услуга социјалне заштите и материјалном подршком.
Права утврђена овом одлуком везана су за
личност и не могу се преносити.
Корисници социјалне заштите
Члан 3.
Сваки појединац односно породица (у даљем
тексту: Корисник) који се суочава с препрекама у
задовољавању потреба услед чега не може да
достигне или да одржи квалитет живота или ко нема
довољно средстава за подмирење основних животних потреба, а није у стању да их оствари својим
радом, приходом од имовине или из других извора,
може да оствари права на социјалну заштиту утврђена овом одлуком у складу са Законом.
Социјална заштита на основу ове одлуке обезбеђује се свим појединцима односно породицама,
која имају пребивалиште односно боравиште на
територији Општине.
Изузетно, право на социјалну заштиту у складу са одредбама ове одлуке признаје се и:
-лицима која имају боравиште на територији
Општине која се нађу у
стању потребе за услугама социјалне заштите и
мерама материјалне подршке;
-лицима која се нађу у скитњи или им је из других разлога потребно обезбедити право на социјалну заштиту;
-корисницима социјалних услуга који имају
пребивалиште на територији других општина, у
складу са одредбама Међуопштинског споразума о
пружању услуга социјалне заштите;
-страним држављанима и лицима без држављанства у потреби за социјалном заштитом, у складу са Законом и Међународним уговорима.
Средства за остваривање права
Члан 4.
Средства за обављање делатности социјалне
заштите у надлежности локалне самоуправе обезбеђују се у буџету Општине .
Средства за обезбеђивање услуга социјалне
заштите могу се прибављати и путем донација, као
и уступањем имовине, оснивањем задужбина и
фондација, у складу са законом.
Средства за обезбеђивање права на услуге
социјалне заштите предвиђене овом одлуком обезбеђују се и из наменских трансфера буџета Републике Србије у складу са чланом 207. Закона о социјалној заштити и Уредбом о наменским трансферима.
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У обезбеђивању средстава за пружање услуга
социјалне заштите учествује и корисник, у обиму и
на начин утврђен законом и овом одлуком.
Поступак за остваривање права на социјлну
заштиту
Члан 5.
На поступак за остваривање права на услуге
социјалне заштите и мере материјалне подршке
предвиђене овом одлуком, примењују се одредбе
закона којим се уређује општи управни поступак,
ако Законом о социјалној заштити није другачије
одређено.
Средства за покриће трошкова поступка за
остваривање права из ове одлуке обезбеђују се у
буџету Општине и те трошкове не сносе грађани.
Сарадња у обезбеђивању права на социјалну
заштиту
Члан 6.
Општина у обезбеђивању права грађана на
социјалну заштиту сарађује са јавним предузећима,
установама и другим облицима организовања утврђених Законом. Сарадња у пружању услуга социјалне заштите остварује се у оквирима и на начин
утврђен споразумима о сарадњи.
2. МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА
2.1. Сврха и врсте мера матријалне подршке
Члан 7.
Право на материјалну подршку остварује се у
циљу обезбеђења егзистенцијалног минимума и
подршке социјалној укључености корисника.
Права на материјалну подршку утврђена овом
одлуком су:
-једнокртна новчана помоћ
-новчана помоћ ученицима прв године средње
школе
-новчана помоћ новорођеној деци
-новчана помоћ деци, ученицима и студентима без једног или оба родитеља
-погребни трошкови
-новчана помоћ оболелим од малигних обољења
-новчана помоћ за вантелесну оплодњу
-новчана помоћ за лечење стерилитета
-особађање од плаћања комуналних и других
услуга и накнада
-право на стипендирање специјализаната
-право на решавање стамбеног питања социјално угрожених лица
-право на превоз
2.2. Једнократна помоћ
Члан 8.
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Право на једнократну помоћ, као вид
материјалне подршке, обезбеђује се појединцу и
породици, који се изненада или тренутно нађу у
стању социјалне потребе, у случајевима везаним за
задовољење
основних
животних
потреба,
отклањање последица елементарних непогода, као и
у другим ванредном приликама које не могу
самостално превазићи, а нарочито када немају
никаквих прихода и не могу, из Законом
предвиђених разлога, да остваре право на редовну
новчау социјалну помоћ.
Право на једнократну помоћ признаје се у:
1. новчаном износу;
2. натури;
3. новчаној надокнади за добровољно радно
ангажовање;
2.2.1.Једнократна помоћ у новчаном износу
Члан 9.
Једнократна помоћ
у новчаном износу
обезбеђује се за:
-санирање последица од елементарних
непогода,
-задовољење основних животних потреба
(храна, обућа, одећа, средства за хигијену)
-набавку лекова који се налазе ван позитивне
листе и плаћање трошкова партиципације за лекове
на позитивној листи,
-плаћање трошкова лечења и набавку
помагала за тешко оболела лица,
-лекарска уверења за смештај у установу
социјалне заштите,
-трошкове прекида нежељене трудноће из
социјалних и других индикација,
-прибављање личне документације ради
остваривања права у области социјалне заштите
-случај угинућа стоке
-у свим оправданим случајевима када се на
други начин не може превазићи стање социјалне
потребе .
Члан10.
Висина једнократне помоћи утврђује се у зависности од потреба и материјалног положаја појединца, односно породице.
Максимални износ једнократне новчане помоћи не може бити већи од просечне зараде остварене по запосленом у јединици локалне самоуправе
у месецу који предходи месецу у коме се врши
исплата, а према званичним статистичким подацима
објављеним у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Члан 11.

Број -4- Страна -113

О признавању права на једнократну новчану
помоћ, врсту и висину исте одлучује Комисија за
остваривање и признавање права у области социјалне заштите грађана (у даљем тексту: (Комисија).
Комисија се састои од 5 чланова које именује
Скупштина општине.
На основу одлуке Комисије, Центар за социјални рад доноси решење.
О праву на санирање последица од елементарних непогода одлучује Комисија на основу
извештаја Општинске комисије за процену штете од
елементарних непогода .
Члан 12.
Једнократна новчана помоћ у изузетно хитним случајевима може се одобрити на предлог
Председника општине или Заменика председника с
тим што се документација подноси Општинском
већу, а Веће прослеђује Центру за социјални рад на
даље поступање.
Центар за социјални рад може у хитним случајевима да изврши исплату једнократне новчане
помоћи уз сагласност Комисије.
2.2.2.Једнократна помоћ у натури
Члан 13.
Једнократна помоћ може се одобрити и у натури у виду обезбеђења основних животних намирница и огревног дрвета .
Једнократну помоћ у виду основних животних намирница и огревно дрво обезбеђује Црвени
крст на основу потврде Центра за социјални рад.
2.2.3.Једнократна новчана надокнада за добровољно радно ангажовање
Члан 14.
Једнократна новчана надокнада за добровољно радно ангажовање припада радно способним
лицима, који се налазе у стању социјалне потребе.
Лица која прихвате добровољно радно ангажовање, не могу остварити право на било коју материјалну подршку регулисану овом Одлуком.
Право на добровољно радно ангажовање лице може остварити више пута у току календарске
године.
Лица ангажована по основу права на добровољно радно ангажовање упућују се на пословима у
јавним предузећима, установама и организацијама
Општине, где могу бити ангажована шест сати
дневно.
Члан 15.
У поступку остваривања права на добровољно радно ангажовање, овлашћена лица јавних предузећа и установа Општине обраћају се писменим
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захтевом Центру за социјални рад, о броју лица
која би била ангажована на пословима од јавног
интереса и значаја за предузећа и установе у
Општини .
Овлашћена лица јавних предузећа, установа и
организација, обавезују се да ће предузети све
потребне мере о безбедности и заштите за лица која
су ангажована по основу права на добровољно радно ангажовање.
Члан 16.
Радно способно лице подноси захтев са
потребном документацијом за добровољно радно
ангажовање.
О добровољном радном ангажовању одлучује
Комисија.
На основу одлуке Комисије, Центар за социјални рад доноси решење о упућивању лица на
добровољно радно ангажовање у јавним предузећима, установама и организацијама.
Комисија одлучује о надокнади за добровољно радно ангажовање на основу списка присутности
радно способних лица, које Центру за социјални рад
достављају овлашћена лица јавних предузећа, установа и организација.
2.3.Новчана помоћ ученицима прве године средње школе
Члан17.
Новчана помоћ ученицима прве године средње школе у Босилеграду исплаћиваће се у трајању
од 10 месеци .
Члан 18.
Висина новчане помоћи одређује се у износу
од 3.000,00 динара месечно.
Комисија ће својом одлуком једанпут годишње одређивати надокнау за текућу школску годину.
Члан 19.
Уз захтев за признавање права на новчану помоћ ученицима, доставља се:
-фотокопија личне карте или потврда о пребивалишту за ученика,
-потврду о упису у средњу школу у Босилеграду
2.4.Новчана помоћ новорођеној деци
Члан 20.
Новчану помоћ за новорођено дете остварује :
-родитељ који има пребивалиште на подручју
Општине.
-старатељ, усвојилац и хранитељ који има
пребивалиште на подручју Општине ако то право
није остварило лице из претходне алинеје ово члана.
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Члан 21.
Ради остваривања права на новчану помоћ за
новорођено дете, лица из предходног члана подносе
писмени захтев, најкасније до навршене године дана
живота детета уз који прилажу:
-извод из МКР детета.
-решење надлежног органа старатељства (за
усвојену децу, децу под старатељством и децу у
хранитељским породицама).
-фотокопија личне карте подносиоца захтева.
Члан 22.
Корисницима право на новчаноу помоћ новорођеној деци одређује се у износу од 20.000,00 динара.,
Измене наведеног износа врши ће Комисија.
Исплата средстава из става 1. овог члана
исплаћиваће се у две једнаке рате у размаку од шест
месеци.
2.5.Новчана помоћ деци, ученицима и студентима без једног или оба родитеља
Члан 23.
Право на новчану помоћ имају деца ученици
и студенти:
-који су остали без једног или оба родитеља,
услед њихове смрти,
-који су остали без родитељског старања
услед потпуног лишења родитељског права једног
или оба родитеља,
-који живе са једним од родитеља.
- чији су родитељи непознати.
Члан 24.
Право на новчану помоћ могу остварити
деца до навршених 15 година живота, редовни и
ванредни ученици средњих школа до навршених 18
година живота и редовни и ванредни студенти до
навршених 26 година живота, а који имају пребивалиште на подручју Општине.
Право на новчану помоћ лица из става 1. овог
члана остварују у току целе године.
Члан 25.
Уз захтев за признавање на новчану помоћ
деци подносиоци захтева прилажу:
-доказ о пребивалишту (копија личне карте
или потврда о пребивалишту)-сви,
-доказ о школовању –ученици средњих школа и студенти,
-извод из матичне књиге умрлих за родитеља/е,
-решење/а о лишењу родитељског права,
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-изјава сведока и уверење Центра за социјални рад да родитељ подносилац захтева води бригу о детету – ученици и студенти према којима један
или оба родитеља не извршавају законску обавезу
издржавања,
-извод из матичне књиге рођених- деца, ученици и студенти чији су један или оба родитеља
непознати.
Стари корисници достављају:
-доказ о пребивалишту ( копија личне карте
или потврда о пребивалишту)
-доказ о школовању.
Захтеви се подносе до краја октобра месеца,
а преиспитивање права врши се новембра месеца
сваке године за текућу школску годину.
Захтев поднет после истека рока из претходног става размотриће се ако је подносилац захтева
очигледном омашком прекорачио рок.
Подносилац захтева је дужан да у захтеву
изнесе околности због којих је био спречен да у року поднесе захтев и да те околности учини вероватним.
Члан 26.
Корисницима права на новчану помоћ деци,
ученицима и студентима без једног или оба родитеља припада новчана помоћ и то:
-деци, ученицима и студентима без једног
родитеља у једнаким месечним
износима од
2.000,00 динара,
-деци, ученицима и студентима без оба родитеља у једнаким месечним износима од 4.000,00
динара.
Исплата ће се вршити једном у три месеца и
то: крајем новембра, фебруара, маја и августа.
Промену износа из овог члана вршиће Комисија.
Члан 27.
Корисник права из ове одлуке који је на
основу неистинитих или нетачних података, или
непријављивањем промена које утичу на губитак
или обим права остварио право, дужан је да надокнади штету.
2.6.Погребни трошкови
Члан 28.
Право на погребне трошкове имају лица без
прихода, а која се налазе у стању социјалне потребе.
Погребни трошкови одобравају се у висини
учињених стварних трошкова.
Члан 29.
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За лица која немају стално пребивалиште, а
смрт их је затекла на територији Општине, као и за
лица која имају стално пребивалиште на територији
Општине, а немају сроднике који су по Закону обавезни да их сахране, сахрану ће извршити Центар за
социјални рад.
У појединим случајевима Центар за социјални рад може да ангажује јавна предузећа, установе и организације да изврше потребне радње везане
за сахрањивање умрлог.
2.7.Новчана помоћ оболелима од малигних обољења
Члан 30.
Новчану помоћ остварују лица оболела од
малигних обољења, која имају пребивалиште на
територије Општине.
У случај да лице из става 1. ове одлуке није
остварило право на новчану помоћ за живота, ово
право остварују чланови уже породице умрлог, или
лице које је извршило сахрану.
Чланови уже породице сматрају се супружник, деца и родитељи.
Члан 31.
Ради остваривања права из предходног члана
оболела лица уз захтев прилажу:
-доказ о пребивалишту (фотокопије личне карте) и
-потврда Дома здравља у Босилеграду.
-сагласност Општинског већа Општине.
За умрла лица уз захтев се прилаже:
-доказ о обољењу умрлог (дијагноза лекара)
коју потврђује Комисија из претходног става овог
члана.
-доказ о смрти оболелог (фотокопија извода из
МКУ или потврда о смрти или отпусна листа).
-доказ о сродству (фотокопија извода из МКР
или МКВ), односно
-доказ о извршеној сахрани (потврда месне заједнице).
Члан 32.
Корисницима новчане помоћи оболелих од малигних обољења исплаћује се једнократно износ од
10.000,00 динара.
Промену износа одређује Комисија.
2.8.Новчана помоћ за вантелесну оплодњу
Члан 33.
Право на новчану помоћ за вантелесну
оплодњу обезбеђује се породици која због стерилитета или привремене неплодности нема деце, као и
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породице са децом у којој је накнадно наступила
неплодност.
Члан 34.
За остваривање права потребан је захтев са
одговарајућом медицинском документацијом, односно потврдом Комисије за вантелесну оплодњу надлежне државне здравствене установе.
О праву на вантелесну оплодњу одлучује
Комисија на основу Правилника за вантелесну
оплодњу кога ће донети Општинско веће.
2.9.Новчана помоћ за лечење стерилитета
Члан 35.
Право на новчану помоћ за лечење стерилитета може се признати жени и мушкарцу којима је
надлежна здравствена установа утврдила неплодност.
Члан 36.
За остваривање права на новчану помоћ за
лечење стерилитета потребно је уз захтев приложити фотокопију личне карте и налаз надлежне здравствене установе о неплодности.
Члан 37.
Новчану помоћ одређује на основу захтева
Комисија.
2.10.Ослобађање од плаћања комуналних и других услуга и накнада
Члан 38.
Под комуналним и другим услугама и накнадама подразумева се плаћање накнаде воду, канализацију, грејање изношење смећа.
Члан 39.
Право ослобађања од плаћања комуналних и
других услуга и накнада из предходног члана ове
одлуке имају појединци, односно породице које по
решењу Центра за социјални рад остварују право на
новчану социјалну помоћ.
Одлуку о ослобађању од плаћања услуга и
накнада из става 1. овог члана доносе Управни
одбори јавних предузећа на предлог Комисије.
2.11.Право на стипендирање специјализаната
Члан 40.
Право на стипендирање специјализаната могу остварити доктори медицине и стоматологије,
који имају пребивалиште на територији Општине,
који су обавили стаж у Дому здравља Босилеград,
положили стручни испит и који су добили волонтерску специјализацију која је дефицитарна у Дому
здравља Босилеград.

Понедељак,05.фебруар.2018.године.

Члан 41.
За остваривање права на стипендирање
потребо је уз захтев приложити фотокопију личне
карте, доказ о дефицитрности специјализације у
Дому здравља Босилеград, доказ о обављенм стажу
у Дому здравља Босилеград, одобрење Министарства здравља о додели специјализације, потврда о
упису на факултет специјалистичких студија.
Члан 42.
Надокнада за стипендирање, као и сва друга
права и обавезе специјализаната биће регулисана
Правилником о стипендирању специјализаната кога
доноси Општинско веће.
2.12.Право на решавање стамбеног питања социјално угрожених лица
Члан 43.
Право на решавање стамбеног питања може
се признати појединцу или породици, који се налазе
у стању социјалне потребе, а немају решено стамбено питање или им стамбени услови не одговарају условима нужног смештаја.
Стамбено питање би ће решено:
-доделом стана на коришћење
-изградњом стамбеног објекта,ради обезбеђивања минималних услова за становање
-доделом новчане помоћи за адаптацију или
реконструкцију постојећег дотрајалог стамбеног
објекта у циљу обезбеђења нужног смештаја.
-набавком и доделом контејнера.
Члан 44.
Изградњу стамбеног објекта, ради обезбеђења минималних услова за становање, биће ангажована јавна предузећа чији је оснивач Општина, без
накнаде, под условом да су годишњим програмом
рада предвидели извођење тих радова.
Надзор на пословима приликом израде објеката одреди ће Општинско веће.
Члан 45.
За остваривање права на решавање стамбеног
питања потребно је уз захтев приложити фотокопију личне карте, уверење о имовном стању Катастра
непокретности као и уверење Општинске комисије
за процену штете од елементарних непогода, ако је
услед елементарних непогода лице остало без
основног смештаја.
Члан 46.
О накнади за остваривање овог права одлучује Комисија у зависности од броја захтева и опредељених средстава у буџету Општине.
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Члан 47.
Контролу наменски средстава за изградњу
стамбеног објекта врши ће надлежно Одељење за
финансије и привреду општинске управе.
2.13.Право на превоз
Члан 48.
Редовни ученици, студенти и остали грађани
имају право на превоз на територији Р. Србије и
Р.Бугарске приликом прибављања потребне документације за школовање и упис, лечење, обезбеђење
виза држављанство и др.
Превоз ових лица вршиће се превозним средствима органа локалне самоуправе, јавних предузећа и установа.
Ближи услови за остваривање овог права регулисаће се закључком Општинског већа.
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Поступак за остваривање права из ове одлуке
води се по одребама Закона о социјалној заштити и
Закона о општем управном поступку.
Члан 53.
О захтевима за остваривање права из ове
одлуке у првом степену решава Комисија.
По жалби на решење Комисије у другом
степену одлучује Општинско веће Општине .
Члан 54.
Средства за остваривање права из ове одлуке
увећавају се за 15% од бруто зараде радника Центра
за социјални рад, на име учињених трошкова у
поступку реализације ове одлуке, као и за одржавање зграде старе болнице а иста се обезбеђују у буђету Општине и користе се строго наменски.
3. УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 49.
У хитним случајевима право на превоз одобрава се од места боравишта до Здравствене установе. Превоз ће вршити органи локалне самоуправе,
јавна предузећа и установе.
Члан 50.
За остваривање права на превоз по хитности,
подноси се захтев Општинском већу, а Општинско
веће обавештава Центар за социјални рад и исти ће
решењем одобрити захтев уз накнадну сагласност
Комисије.
ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА
МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ
Члан 51.
Поступак за остваривање права из ове одлуке
покреће се на захтев странке, односно њеног законског заступника или стараоца.
Захтев мора бити образложен и подкрепљен
доказима и то:
- потврда месне канцеларије о породичним
приликама и броју чланова домачинства издато на
основу службене евиденције .
- друга одговарајућа документација којом се
доказују наводи у захтеву (потврде, уверења исл.)
- фотокопија личне карте
Поред услова предвиђених у ставу 2. овог
члана уз захтев потребно је приложити и документцију која је предвиђена за свако појединачно
право на материјалну подршку регулисано овом
одлуком.
Члан 52.

Члан 55.
Услуге социјалне заштите су активности
пружања подршке и помоћи појединцу и породици
ради побољшања односно очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика неповољних
животних околности као и стварање могућности да
самостално живе у друштву.
Услуге које се утврђују овом одлуком су:
1) Дневне услуге у заједници
2) Услуге подршке за самосталан живот
3) Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге
3.1.Дневне услуге у заједници
Члан 56.
Дневне услуге у заједници обухватају активности које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу.
Од дневних услуга у заједници Општина обезбеђује право на помоћ у кући.
3.1.1.Помоћ у кући
Члан 57.
Услуга помоћи у кући пружа се старијима који
имају ограничења физичких и психичких способности услед којих нису у стању да независно живе у
својим домовима без редовне помоћи у активностима дневног живота, неге и надзора при чему је породична подршка недовољна или није расположива.
Услуга помоћи у кући доступна је лицима из
става 1. овог члана која имају пребивалиште односно боравиште на територији Општине.
Приоритет у коришћењу услуге имају:
а) лица старија од 80 година;
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б) старија лица са процењеним I или II степеном потребне подршке;
ц) житељи неурбаног дела општине;
г) старије особе са инвалидитетом;
д) занемарене или злостављане старије особе
Садржај и квалитет услуге
Члан 58.
Услуга помоћ у кући пружа се у складу са
ближим условима и стандардима за пружање услуга
социјалне
заштите,које
је
одговарајућим
правилником прописао министар надлежан за
социјалну заштиту.
Финансирање и учешће у трошковима услуге
Члан 59.
Услуге социјалне заштите из ове одлуке финансирају се из средстава буџета општине, а у трошковима услуге учествују корисник, сродник који
има законску обавезу и могућност издржавања корисника, као и лица која су преузела обавезу плаћања трошкова пружања услуге.
Критеријуме и мерила за одређивање учешћа
корисника у трошковима услуге прописује правилником надлежни орган општине.
Решење о учешћу корисника у трошковима
услуге доноси Центар за социјални рад.
Члан 60.
Обавеза учешћа корисника утврђује се у
складу са „Табелом прихода и процента учешћа“, и
то на следећи начин:
Табела прихода и процента учешћа
ПРОСЕЧНИ МЕСЕЧНИ
ПРОЦЕНАТ
ПРИХОД КОРИСНИКА
УЧЕШЋА У
ЦЕНИ УСЛУГЕ
До двоструког износа
0%
новчане социлалне помоћи
за појединца
Од двоструког до троструког
20%
износа новчане социјалне
помоћи за појединца
Од троструког до
40%
четвороструког износа
новчане социјане помоћи
за појединца
Од четороструког до
петоструког износа новчане
социјалне помоћи за
појединца
Од петоструког до
шестоструког износа

60%

80%
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новчане социјалне помоћи за
појединца
Преко шестоструког износа
новчане социјалне помоћи за
појединца

100%

За утврђивање обавезе и износа учешћа корисника узима се у обзир износ новчане социјалне
помоћи за месец за који је познат последњи податак
у време доношења решења.
Изузетно од тава 4. овог члана корисници који
остварују право на додатак за помоћ и негу другог
ица и право на увећани додатак за помоћ и негу
другог лица, односно право на новчану накнаду за
помоћ и негу другог лица по било ком основу, учествују са најмање 20% износа тог додатка односно
накнаде у трошковима услуге.
Средства којима корисник учествује у трошковима услуге
Члан 61.
Средства којима обвезник учествује у трошковима услуге јесу она средства која од прихода корисника преостану по умањењу за износ потребан
за издржавање сродника према којима има обавезу
издржавања, а који је утврђен одлуком суда.
Члан 62.
Корисници услуга и услови за коришћење
права наведени су у члану 10. ове одлуке, а услуге
се могу пружати лицима ван наведене категорије
уколико исти врше партиципацију трошкова за рад
даваоца услуга по критеријуму из ове Одлуке.
Члан 63.
Комисија израчунава приход корисника на
основу Закона о социјалној заштити, даје предлог о
корисницима услуга који ће користити помоћ у кући, одређује подобност геронтодомаћица, одређује
са којим корисницима услуга и којим геронтодомаћицама треба склопити уговор о коришћењу услуга
и уговор о добровољном раду.
Члан 64.
Лице може да оствари право на помоћ у кући
код Центра за социјални рад захтевом за признавање права уз које је потребна следећа документација:
-доказ о редовним месечним примањима,
-доказ о стамбеним приликама,
-фотокопија личне карте.
Остала потребна документација као доказ о
другим приходима, могућностима обвезника издржавања о учешћу у партиципацији корисници услу-
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га достављају уз договор са социјалним радником
Центра за социјални рад.
Начин учешћа корисника
Члан 65.
Решењем се обавезује корисник да процентуални и номинални износ од утврђене цене услуге,
уплаћује директно на рачун Скупштине општине са
које се финансира пружалац услуге Помоћ у кући за
старе.
Надлежни Центар за социјални рад Решење којим се корисник обавезује на учешће у цени услуге
доставља служби Општине која врши исплате пружаоцу услуге помоћ у кући за старе.
Износ из става 1. oвог члана корисник уплаћује
до десетог у месецу за претходни месец у коме је
пружена услуга.
Ако корисник не врши уплату у складу са решењем Центра за социјални рад у року од 30 дана
од дана доспелости потраживања може се покренути поступак за наплату пред надлежним судом.
Пружаоци услуге социјалне заштите
Члан 66.
Пружлац услуге социјалне заштите из ове
одлуке, може бити установа социјалне заштите,
други овлашћени шружалац услуге социјалне заштите изабран кроз поступак јавне набавке у складу
са законом којим се уређују јавне набавке и законом
којим се уређује социјална заштита, као Центар за
социјални рад, под условима прописаним законом
којимсе уређује социјална заштита.
Члан 67.
Евалуацију и мониторинг вршиће Комисија.
Члан 68.
Ближе услове за коришћење и организовање
рада овог права доноси Општинско веће Општине.
3.2.Услуге подршке за самосталан живот
Члан 69.
Услуге подршке за самосталан живот пружају
се појединцу да би му се побољшао квалитет живота, да би могао да води активан и самосталан живот
у друштву и да би се његове могућности за задовољење основних потреба изједначиле с могућностима осталих члнова друштва.
Овом одлуком утврђују се следеће услуге
подршке за самосталан живот:
1) Становање уз подршку
2) Персонална асистенција
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3.2.1.Становање уз подршку
Члан 70 .
Сврха услуге становања уз подршку за особе са
физичким инвалидитетом, интелектуалним или
менталним тешкоћама јесте помоћ и подршка у стицању што већег степена самосталности корисника
која им омогућава независтан живот у заједници.
Услуга становања уз подршку доступна је надуже две године.
Члан 71 .
Услуга је намењена лицима узраста између 15
и 26 година, која, по престанка смештаја у установу
социјалне заштите или хранитељску породицу, као
и по престанку боравка у установи за васпитање
деце и омладине, односно у установи за извршење
кривичних санкција, не могу или не желе да се врате у биолошку или сродничку породицу, нити су у
могућности да започну самосталан живот.
3.2.2.Персонална асистенција
Члан 72.
Сврха услуге персоналне асистенције је пружање одговарајуће индивидуалне практичне подршке која је кориснику неопходна за задовољавање
личних потреба и укључивање у образовне, радне и
друштвене активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа самосталности.
Члан 73.
Услуге персоналне асистенције доступне су
пунолетним лицима са инвалидитетом, којима је
утврђена потреба за првим или другим степеном
подршке, који остварују право на увећани додатак
на туђу негу и помоћ, имају способност за самостално доношење одлука, радно су ангажовани или
активно укључени у рад различитих удружења грађана, спортских друштава, политичких партија и
других облика друштвеног ангажмана, односно,
укључени су у редовни или индивидуални образовни програм.
3.3.Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге
Члан 74 .
Ове услуге пружају се као вид помоћи појединцима и породицама које су у кризи, ради превазилажења кризних ситуацја и стицања вештина за
самосталан и продуктиван живот у друштву.
Наручивање услуге социјалне заштите
Члан 75.
Пружање услуга социјалне заштите из ове
Одлуке за које су, од стране Министарства рада,
запошљавања, борачких и социјалних питања Правилником о ближим условима и стандардима за
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пружања услуга социјалне заштите, прописани стандарди за пружање услуга, поверава се уговором
овлашћеном пружаоцу услуге изабраном у поступку
јавне набавке у складу са Законом о социјалној заштити и Законом о јавним набавкама.
Орган општинске управе надлежан за социјалну заштиту, као наручилац услуге, позив за подношење понуда за пружање услуга социјалне заштите објављује у складу са законом којим се уређују
јавне набавке.
Члан 76.
Уговор о јавној набавци услуге закључује се
између наручиоца услуге и одабраног овлашћеног
пружаоца услуге социјалне заштите, и њиме се
обавезно уређује начин плаћања, праћење и трајање
пружања услуге, као и начин извештавања и услови
раскида уговора.
Члан 77.
Услуге социјалне заштите за које нису прописани стандарди обезбеђују се путем јавног конкурса, а права и обавезе локалне самоуправе и изабраног пружаоца услуге регулишу се уговором.
Обавезни елементи уговора се односе на дефинисање садржине услуге, начина и динамике
плаћања, трајање услуге, извештавања о пруженим
услугама и услови за раскид уговора.
Члан 78.
Иницијативу за покретање поступка за признавање права на услуге социјалне заштите може
поднети свако физичко или правно лице.
Центар за социјални рад је надлежан за
покретање поступка за коришћење услуге лицу које
се затекло на територији Општине, у случају потреба за неодложном интервенцијом.
Члан 79.
Поступак за коришћење услуге из ове одлукекоју обезбеђује општина, спроводи Центар за социјални рад, по службеној дужности или на захтев
корисника.
Центар за социјални рад је месно надлежан за
спровођење поступка за признавање права на услугу
за кориснике који имају пребивалиште на Општине.
Изузетно, Центар за социјални рад може
спровести поступак за коришћење услуге из става 1.
овог члана у случају да корисник има боравиште на
територији Општине.
Центар за социјални рад одлучује о коришћењу услуга предвиђених овом одлуком, применом одредаба закона којим се уређује општи
управни поступак, ако Законом о социјалној заштити није другачије одређено.
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У поступку одлучивања о признавању права
на услуге социјалне заштите које се пружају деци и
младима, а које су признате овом одлуком центар за
социјални рад, по потреби, прибавља мишљење
Интерресорне комисије.
Члан 80.
Ако водитељ случаја, односно, када је то законом и другим прописом одређено – стручни тим
центра за социјални рад, процени да корисник има
потребу за услугом центар за социјални рад доноси
решење о признавању права на коришћење услуге
коју обезбеђује јединица локалне самоуправе и упућује корисника код изабраног пружаоца услуге.
Члан 81.
Центар за социјални рад упућује корисника,
ради коришћења услуге/а коју је Општина обезбедила путем јавне набавке, овлашћеном пружаоцу
услуге којим је закључен Уговор о пружању услуге.
Члан 82.
Ако водитељ случаја, односно стручни тим
центра за социјални рад процени да корисник нема
потребу за услугом , захтев за коришћење тражене
услуге социјалне заштите одбиће се решењем.
Члан 83.
Против решења којим се одбија захтев за коришћење услуге може се изјавити жалба у року од
15 дана.
Жалба из става 1. овог члана изјављује се
Oпштинском већу као надлежном органу јединице
локалне самоуправе.
Одлука о жалби из става 1.овог члана доноси
се у року од 30 дана.
Члан 84.
Ако овлашћени пружалац услуге одбије да
кориснику пружи услугу предвиђену решењем о
признавању права (упутом), дужан је да о томе
одмах, писменим путем, обавести центар за социјални рад и корисника, и да за то наведе разлоге.
Поводом обавештења из става 1. овог члана,
корисник у року од осам дана од пријема обавештења, може упутити притужбу центру за социјални
рад.
Центар за социјални рад ће, пошто размотри
притужбу из става 2. овог члана, упутити корисника
другом овлашћеном пружаоцу са списка овлашћених пружалаца услуге, ако овлашћени пружалац
услуге из става 1. овог члана упућеном кориснику
не може пружити услугу.
О одбијању пружања услуге центар за социјални рад одмах обавештава надлежно одељење
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градске/општинске управе, орган надлежан за издавање лиценце пружаоцима услуга социјалне заштите и инспекцију социјалне заштите.
Члан 85.
О реализованим упутима, односно закљученим уговорима о пружању услуге социјалне заштите из става 1. претходног члана, центар за социјални
рад
извештава
надлежно
одељење
градске/општинске управе о непосредном уговарању
коришћења услуге одмах по отпочињању пружања
услуге.
Центар за социјални рад подноси годишњи
извештај о одбијању пружања услуга министарству
надлежном за социјална питања, надлежном одељењу градске/општинске управе и заводу за социјалну заштиту.
Члан 86.
Корисник, односно законски заступник корисника, може непосредно одабрати услугу социјалне
заштите, односно пружаоца услуге социјалне заштите и закључити уговор о коришћењу услуге са
изабраним пружаоцем услуге социјалне заштите.
У случају из става 1. овог члана процену
потребе корисника за услугом врши установа социјалне заштите која пружа услугу, односно пружалац
услуге социјалне заштите, у складу са овом одлуком.
Члан 87.
Средства за пружање услуга социјалне заштите обезбеђују се:
-из буџета Општине за кориснике који имају
пребивалиште на територији општине.
-из средства корисника и учешћа корисника у
трошковима услуге;
-из наменских трансфера обезбеђених у
складу са чланом 207. Закона о социјалној заштити
и Уредбом о наменским трансферима;
-из других извора (партнерства са националним и међународним организацијама, донација,
добровољних прилога и сл.).
Члан 88.
У зависности од социјално-економског статуса корисника, плаћање услуге може бити:
-у целости из средстава корисника, његовог
сродника или трећег лица;
-уз делимично учешће корисника, његовог
сродника, трећег лица или буџета јединице локалне
самоуправе;
-у целости из буџета јединице локалне самоуправе.
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4.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 89.
Поступaк
зa
коришћење
услугa
и
оствaривaње мaтеријaлне подршке води се по
одредбaмa Зaконa о општем упрaвном поступку, aко
Зaконом о социјaлној зaштити није другaчије одређено.
Члан 90.
Поступци зa оствaривaње прaвa и пружaњa
услугa социјaлне зaштите који су зaпочети, a нису
окончaни до дaнa ступaњa нa снaгу ове одлуке, окончaће се по одредбaмa ове одлуке.
Члан 91.
Дaном ступaњa нa снaгу ове одлуке престaје
дa вaжи Одлуке о правима у области социјалне заштите и социјалне сигурности грађана која се финансирају из буџета општине Босилеград (Сл.гласник
града Врања , бр.45/13, 22/14, 28/14 , 16/15 и 10/17).
Члан 92.
Овa одлукa ступa нa снaгу осмог дaнa од дaнa
објaвљивaњa у "Службеном гласнику грaдa Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана
31.01.2018 .године,број:06-20/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.
39.
На основу члана 46. став 1. Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник РС",
број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС,
98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и и члана 37.
став 1. тачка 5. Статута општине Босилеград
(„Службени гласник Пчињског округа“, број 16/08 и
20/09 и „Службени гласник града Врања“, број
45/13), Скупштина општине Босилеград, на седници
одржаној 31. јануара 2018. године, донела је
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ
ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БОСИЛЕГРАДА
Члан 1.
Приступа се изради Прве измене и допуне
Плана генералне регулације Босилеграда (у даљем
тексту: План).
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Изради Плана приступа се на основу
Иницијативе Општинског већа општине Босилеград
број 06-15/2018 од 17.01.2018 године и
Иницијативе Удружења пензионера општине
Босилеград број 350-4/18 од 19.01.2018. године.
Члан 2.
План се израђује у дефинисаном обухвату
Плана генералне регулације Босилеграда („Службени гласник града Врања“, бр.2/16), у даљем
тексту: План генералне регулације, прелиминарне
површине од око 4,0 hа.
Предмет ових измена и допуна Плана је:
1) Због новонасталих потреба и захтева
потенцијалних инвеститора, у намени Радна
зона омогућити као допунску - компатибилну
намену производња хране и пољопривредних
производа. Омогућити изградњу објеката који
су у функцији те намене (стакленици и сл.).
2) Због боље саобраћајне повезаности на делу код
спортског
центра
која
че
спојити
новопројектовану обилазницу са улицом која
иде поред кеја реке Драговиштице према
Рајчиловци.
3) Преиспитивање грађевинских линија за
новопланиране објекте у улици Добродолски
поток и њихово усклађивање са већ изграђеним
објектима.
Сагледавањем
планске
проблкематике
надлежна општинска управа и обрађивач Плана (у
међусобној интеракцији) могу у поступку израде
Плана а најкасније до израде Нацрта плана ,
предложити уградњу новонастале потребе за
изменом овог Планског документа.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана представља
Просторни план Босилеграда („Службени гласник
града Врања“, бр.8/13),
План се ради на ажурним катастарским и
ортофото подлогама.
Члан 4.
Решења у погледу концепције, претежне
намене, уређења, коришћења и заштите просторa,
базирају се на решењима датим Просторним
планом општине Босилеград, на основу којих ће се,
на што рационалнији начин, плански уредити
простор.
Члан 5.
Циљ израде Плана је преиспитивање планских решења у складу са новонасталим потребама
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и дефинисање актуелне проблематике уређења и
изградње простора.
Члан 6.
Носилац израде Плана је Општинска
управа Босилеград. Обрађивач Плана биће изабран
након спроведеног поступка јавне набавке.
Члан 7.
Динамика израде појединих фаза уређује се
уговором између Наручиoца и Обрађивача.
Рок израде Плана је 4 месеци.
Члан 8.
Начин финансирања уређује се уговором
између Наручиоца и Обрађивача.
Члан 9.
Након доношења Одлуке о изради Плана,
Носилац израде организује рани јавни увид у
трајању од 15 дана. Рани јавни увид оглашава се у
средствима јавног информисања.
Нацрт Плана излаже се на јавни увид у
трајању од 30 дана у просторијама Управе за
планирање и изградњу, а време и место одржавања
јавног увида оглашава се у средствима јавног
информисања. О излагању нацрта Плана на јавни
увид стара се Носилац израде.
Рани јавни увид и јавни увид обавља
Комисија за планове општине Босилеград.
По обављеном јавном увиду, Комисија за
планове општине Босилеград сачињава Извештај
који садржи податке о извршеном јавном увиду,
са свим примедбама и закључцима по свакој
примедби, и исти доставља Обрађивачу Плана.
Члан 10.
Саставни део ове одлуке је Решење о
неприступању изради стратешке процене утицаја
на животну средину на прве измену и допуну
плана генералне регулације Босилеграда, донета од
стране Општинске управе Босилеград број 50135/18 од 29.01.2018. године на основу мишњења
службе за заштиту животне средине.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу града
Врања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана
31.01.2018 .године,број:06-20/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.
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40.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“ број 72/20, 88/20,
105/20, 104/20-др.закон, 108/16 и 113/17), члана 32.
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/14 др. закон и 101/16 – др.закон)
и 132. став 3.
Пословника Скупштине општине Босилеград
(„Службени гласник града Врања“, бр. 17/13, 16/15
и 22/15 и 33/17), Скупштина општине Босилеград
на седници одржаној 31. јануара 2018. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНУ
ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

I
Овим закључком покреће се иницијатива за
прибављање непокретности у својину општине Босилеград.
II
Саставни део овог закључка је допис Грађевинске дирекције Србије д.о.о.
III
Овај закључљк објавити у „Службеном
гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана
31.01.2018 .године,број:06-20/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.
Градско веће града Врања, седница одржана
дана:01.02.2018.године
41.
На основу члана 56. и 66. Став 7. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник РС бр:
129/2007 и 83/2014 – други закон) члана 95 Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (Службени гласник
РС бр 21/2016), члана 123. став 3. Статута Града
Врања ( Службени гласник града Врања број
3/17,8/17 и 27/17) , Градско веће града Врања на
седници одржаној 1.2.2018. године, донело је:
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
ВРАЊА
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Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за попуњавање
положаја заменика начелника Градске управе града
Врања, на пет године.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке је Јавни конкурс за
попуњавање положаја заменика начелника Градске
управе града Врања.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлуку објавити у Службеном гласнику
града Врања.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:01.02.2018.
године, број: 06-15/12/2018-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
42.
На основу члана 61. Пословника Градског
већа града Врања („Службени гласник града
Врања“, број: 20/2016), Градско веће града Врања,
на седници одржаној дана:01.02.2018.године,
донело је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД
ПОДНЕТИХ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОЈЕКАТА ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ
ПОЗИВУЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА У ОБЛАСТИ
ЕКОЛОГИЈЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ У 2017.ГОДИНИ
Члан 1.
Именује се Комисија за преглед поднетих
извештаја о реализацији пројеката по расписаном
јавном позиву за финансирање пројеката из буџета
града Врања у области екологије и заштите животне
средине у 2017. години, (у даљем тексту: Комисија),
у следећем саставу:
1.
Јасмина
Петровић,
руководилац
Одељења за привреду, економски развој и заштиту
животне средине,
2. Милан Митић, Одељење за буџет и
финансије и
3. Драгана Миладиновић, Одељење за
инспекцијске послове.
Члан 2.
Задатак Комисије је да изврши преглед
извештаја о реализацији пројеката корисника којима
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су из буџета града Врања одлуком Градског већа
додељена средства за финансирање-суфинансирање
пројеката у области екологије и заштите животне
средине у 2017. години.
Комисија је у обавези да у складу са
одредбама закључених уговора између Града и
корисника средстава и у складу са предлогом
пројекта, изврши анализу достављених извештаја и
на основу тога сачини извештај о релаизаицји
пројеката и наменском трошењу одобрених
средстава и да` предлог Градском већу да усвоји,
односно не усвоји извештај појединачно за сваког
корисника средстава са навођењем разлога за такав
предлог.
Рок за пргелед документације и доставу
извештаја Комисије Градском већу града Врања је
седам дана од дана доношења овог Решења.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:01.02.2018.
године, број: 06-15/3/2018-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.

43.
На основу члана 3. и члана 4. Одлуке о
образовању Локалног савета за запошљавање
(„Службени гласник града Врања“, број: 10/2010 и
2/2013), 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 01.02.2018. године, донело
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ
САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Члан 1.
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Локалног савета за
запошљавање, као саветодавног тела органа Града
Врања, по питањима из области запошљавања, у
следећем саставу:
председник,
др Слободан Миленковић, градоначелник,
заменик председника,
Душан Аритоновић, начелник Градске
управе,
секретар,
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Милан Јањић, Одељења за привреду,
економски развој и заштиту животне средине,
чланови:
1.Небојша Зупанчић, члан Градског већа за
ресор – привреда, економија и предузетништво,
2. Иван Станковић, члан Градског већа за
буџет и финансије,
3. Данијела Милосављевић, члан Градског
већа за ресор- социјална питања и локална управа,
4. Горан Костић, генерални директор“Алфа
плам“ Врање,
5.Јасмина Петровић, руководилац Одељења
за привреду, економски развој и заштиту животне
средине,
6.Хелена Стајић, начелник Одељења за
послове у области личног статуса грађана и послови
радних односа,
7.Благоје
Јовановић,
прeдставник
Националне службе за запошљавање,
8. Ирена Јовановић, заменик секретара
Скупштине града и
9. Радован Станковић, власник Привредног
друштва „Микромодели“.
Члан 2.
Задатак Локалног савета за запошљавање је
израда Локалног акционог плана за запошљавање за
2018. годину, давање мишљења и препорука у вези
са питањима од интереса за унапређење
запошљавања на територији града Врања.
Члан 3.
Мандат Савета траје 3 (три) године.
Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 5.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:01.02.2018.
године, број: 06-15/1/2018-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
44.
На основу члана 17., 18., 63. и 65.
Пословника Градског већа града Врања („Сл.
гласник града Врања, број: 20/2016), Градско веће
града Врања, на седници одржаној 01.02.2018.
године, донело је
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ И ПРАЋЕЊЕ ПРОГРАМА
СТРУЧНЕ ПРАКСЕ ЗА 2017/2018. ГОДИНУ
Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за реализацију и
праћење Програма стручне праксе за 2017/2018.
годину (у даљем тексту: Комисија), у саставу:
председник,
др Слободан Миленковић, градоначелник,
заменик председника,
Душан Аритоновић,
начелник Градске
управе,
секретар,
Милан Јањић, Одељење за привреду,
економски развој и заштиту животне средине,
чланови,
1. Ненад Антић, заменик градоначеника,
2.Небојша Зупанчић, члан Градског већа за
ресор - привреда, економија и предузетништво,
3.Ирена Јовановић, заменик секретара
Скупштине града,
4.Сања
Златковић,
шеф
Кабинета
градоначелника,
5.Драгана
Вељковић,
Градско
правобранилаштво,
6.Јасмина Петровић, руководилац Одељења
за привреду, економски развој и заштиту животне
средине,
7.Бобан Станковић, Одељење за привреду,
економски развој и заштиту животне средине,
8.Слободан Ковачевић, секретар Музичке
школе „Стеван Миокрањац и
9.Благоје
Јовановић,
прeдставник
Националне службе за запошљавање.
Члан 2.
Задатак Комисије је да изради Предлог
Одлуке о одобравању средстава за спровођење
програма „Стручна пракса 2017/2018 године“ и
достави Градском већу на разматрање и усвајање,
прати извршење програма у сарадњи са
Националном службом за запошљавање – Филијала
Врање и врши извештавање.
Члан 3.
Мандат чланова Комисије траје до завршетка
Програма стручне праксе.
Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 5.
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Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:01.02.2018.
године, број: 06-15/2/2018-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
45.
На основу члана 8.
Правилника о
критеријумима и поступку доделе средстава из
буџета града Врања за реализовање програма и
пројеката удружења у области друштвеног и
хуманитарног рада („Службени гласник града
Врања“, број: 22/2016), члана 6. став 1. тачка 11.
члана 17. 18. и члана 61. и 63. Пословника Градског
већа града Врања („Службени гласник града
Врања“, број: 20/2016), Градско веће града Врања,
на седници одржаној дана:
01.02.2018. године
донело је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА У ОБЛАСТИ
ДРУШТВЕНОГ И ХУМАНИТАРНОГ РАДА
Члан 1.
Именује се Комисија за доделу средстава
удружењима у области друштвеног и хуманитарног
рада, у следећем саставу:
председник,
Дејан Ивановић, члан Градског већа за
ресор – националне мањине, етничке заједнице и
невладине организације,
заменик председника,
Ненад Антић, заменик градоначелника,
секретар,
Јелена Пејковић, секретар Градског већа
чланови:
1.Снежана Илић,
професор разредне
наставе из Врања
2.Маја Ристић, одборник Скупштине града,
3.Зенко Кaдријевић, струковни инжењер
електротехнике,
4.Славица Станојевић, дипл. социолог,
представник ЈУ Центар за социјални рад Врање,
5.Драгана Димитријевић, Одељење за
буџет и финансије.
6.Тања Ивановић, Одељење за локални
економски развој и
7.Горан Живковић, директор ПД Слободна
зона Врање.
Члан 2.
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Задатак Комисије је да разматра пријаве на
конкурс, врши рангирање програма и пројеката
удружења у области друштвеног и хуманитарног
рада који се предлажу за финансирање или
суфинансирање и припрема предлог Одлуке о
расподели средстава за финансирање или
суфинансирање програма и пројеката у области
друштвеног и хуманитарног рада у складу са
Правилником о критеријумима и поступку доделе
средстава из буџета града Врања за реализовање
програма и пројеката удружења у области
друштвеног и хуманитарног рада и Правилником о
раду Комисије за доделу средстава удружењима у
области друштвеног и хуманитарног рада и других
позитивних прописа који регулишу ову област.
Члан 3.
Комисија се именује на период од 4 (четири)
године.
Члан 4.
Ступањем на снагу овог Решења, престаје да
важи Решење о именовању Комисије за доделу
средстава удружењима у области друштвеног и
хуманитарног рада бр: 06-122/2016-04 и Решење о
измени Решења о именовању Комисије за доделу
средстава удружењима у области друштвеног и
хуманитарног рада бр: 06-176/7/2017-04.
Члан 5.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 6.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:01.02.2018.
године, број: 06-15/4/2018-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
Одељење за урбанизам, имовинско-правне
послове и комунално-стамбене делатности града
Врања
46.
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,број 135/04 и 88/2010) и члана 15. Одлуке
о организацији Градске управе Града ВрањаПречишћен текст (“Службени гласник града Врања”, број 23/11), Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално-стамбене делатности града Врања, донело је:
О Д Л У К У
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
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ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ РАШКА У ВРАЊУ НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Члан 1.
Не приступа се изради Стратешке процене
утицаја Планa детаљне регулације за насеље Рашка
у Врању, на животну средину, у даљем тексту
“Стратешка процена“, према претходно прибављеном Мишљењу Одељења за приврeду, економски
развој и заштиту животне средине, број 50123/2018-06 од 31.01.2018.године.
Члан 2.
Планом се разрађује подручје од око 24 ha.
Граница плана обухвата делове катастарске општине Врање 2. Прелиминарна граница Плана дефинисана је новопланираним саобраћајницама.
Члан 3.
Планом генералне регулације зоне 5 у Врању
(„Службени гласник града Врања“, број 4/2013 и
6/2013) дефинисана је обавеза разраде овог подручја кроз План детаљне регулације.
У Плану генералне регулације зоне 5 у Врању обавезујућа смерница је:„За израду Планова детаљне регулације, обавезна је стратешка процена
утицаја за све случајеве значајнијих промена у простору, потенцијалних утицаја и негативних ефеката
по заштићена добра, животну средину и здравље
становништва“.
Израдом Плана детаљне регулације не долази до значајних промена у простору, како у погледу
намене тако и у погледу потенцијалних утицаја на
животну средину и здравље становништва, а нема
негативних ефеката по заштићена културна добра
која су евидентирана на овом подручју и у близини.
На основу извршене анализе оцењено је да се
Планом не угрожавају чиниоци животне средине и
да сагласно условима и мерама које су планским
решењем утврђени, неће доћи до деградирања животне средине, па се из тих разлога не приступа
изради стратешке процене утицаја за овај План.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику града Врања”.
Одељење за урбанизам, имовинско-правне
послове и комунално-стамбене делатности града
Врања, дана02.02.2018.године, број 350-6/2018-08/1
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА,
Јована Антић,дипл.инж.арх,с.р.
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47.
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,број 135/04 и 88/2010) и члана 15. Одлуке
о организацији Градске управе Града ВрањаПречишћен текст (“Службени гласник града Врања”, број 23/11), Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и стамбене комуналне делатности града Врања, донело је:
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да сагласно условима и мерама које су планским
решењем утврђени, неће доћи до деградирања животне средине, па се из тих разлога не приступа
изради стратешке процене утицаја за овај План.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику града Врања”.
Одељење за урбанизам, имовинско-правне
послове и комунално-стамбене делатности града
Врања, дана 02.02.2018.године, број 350-7/201808/1

О Д Л У К У
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У НАСЕЉУ СОДЕРЦЕ У ВРАЊУ
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА,
Јована Антић,дипл.инж.арх,с.р.

48.
Члан 1.
Не приступа се изради Стратешке процене
утицаја Планa детаљне регулације у насељу Содерце у Врању, на животну средину, у даљем тексту “Стратешка процена“, према претходно прибављеном Мишљењу Одељења за приврeду, економски развој и заштиту животне средине, број 50124/2018-06 од 31.01.2018.год.
Члан 2.
Планом се разрађује подручје од око 20 ha.
Граница плана обухвата делове катастарских
општина Врање 1, КО Врање 2, КО Содерце и КО
Бунушевац. Прелиминарна граница Плана дефинисана је катастарским парцелама и новопланираном
саобраћајницом.
Члан 3.
Планом генералне регулације зоне 2 у Врању
(„Службени гласник града Врања“, број 33/2011)
дефинисана је обавеза разраде овог подручја кроз
План детаљне регулације.
У Плану генералне регулације зоне 2 у Врању, обавезујућа смерница је:„За израду Планова
детаљне регулације, обавезна је стратешка процена
утицаја за све случајеве значајнијих промена у простору, потенцијалних утицаја и негативних ефеката
по заштићена добра, животну средину и здравље
становништва“.
Израдом Плана детаљне регулације не долази до значајних промена у простору, како у погледу
намене тако и у погледу потенцијалних утицаја на
животну средину и здравље становништва, а нема
негативних ефеката по заштићена културна добра
која су евидентирана на овом подручју и у близини.
На основу извршене анализе оцењено је да се
Планом не угрожавају чиниоци животне средине и

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,број 135/04 и 88/2010) и члана 15. Одлуке
о организацији Градске управе Града ВрањаПречишћен текст (“Службени гласник града Врања”, број 23/11), Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и стамбено-комуналне делатности града Врања, донело је:
О Д Л У К У
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОТЕЗА
ИЗМЕЂУ НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ОБИЛАЗНИЦЕ И ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БРOJ 258
У ВРАЊУ
Члан 1.
Не приступа се изради Стратешке процене
утицаја Планa детаљне регулације потеза између
новопројектоване обилазнице и државног пута IIа
реда брoj 258 у Врању на животну средину, у даљем
тексту “Стратешка процена“, према претходно прибављеном Мишљењу Одељења за приврeду, економски развој и заштиту животне средине, број 50125/2018-06 од 31.01.2018.год.
Члан 2.
Планом се разрађује подручје од око 32 ha.
Граница плана обухвата део катастарске општине
КО Врање 1 и КО Рибинце. Прелиминарна граница
Плана дефинисана планираним саобраћајницама са
северне, источне и јужне стране и границама катастарских парцела са западне.
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Члан 3.
Планом генералне регулације зоне 3 у Врању
(„Службени гласник града Врања“, број 18/2011)
дефинисана је обавеза разраде овог подручја кроз
План детаљне регулације.
У Плану генералне регулације зоне 3 у Врању, обавезујућа смерница је:„За израду Планова
детаљне регулације, обавезна је стратешка процена
утицаја за све случајеве значајнијих промена у простору, потенцијалних утицаја и негативних ефеката
по заштићена добра, животну средину и здравље
становништва“.
Израдом Плана детаљне регулације не долази до значајних промена у простору, како у погледу
намене тако и у погледу потенцијалних утицаја на
животну средину и здравље становништва, а нема
негативних ефеката по заштићена културна добра
која су евидентирана на овом подручју и у близини.
На основу извршене анализе оцењено је да се
Планом не угрожавају чиниоци животне средине и
да сагласно условима и мерама које су планским
решењем утврђени, неће доћи до деградирања животне средине, па се из тих разлога не приступа
изради стратешке процене утицаја за овај План.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику града Врања”.
Одељење за урбанизам, имовинско-правне
послове и комунално-стамбене делатности града
Врања, дана02.02.2018.године, број 350-8/2018-08/1

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА,
Јована Антић,дипл.инж.арх,с.р.
49.
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,број 135/04 и 88/2010) и члана 15. Одлуке
о организацији Градске управе Града ВрањаПречишћен текст (“Службени гласник града Врања”, број 23/11), Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и стамбено-комуналне делатности града Врања, донело је:
О Д Л У К У
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ПОТЕЗУ УЗ НОВОПРОЈЕКТОВАНУ САОБРАЋАЈНИЦУ 2. РЕДА – НАСЕЉЕ ВИКТОР БУБАЊ 2 У ВРАЊУ НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.

Понедељак,05.фебруар.2018.године.

Не приступа се изради Стратешке процене
утицаја Планa детаљне регулације на потезу уз
Новопројектовану саобраћајницу 2. реда – насеље Виктор Бубањ 2 у Врању , на животну средину,
у даљем тексту “Стратешка процена“, према претходно прибављеном Мишљењу Одељења за приврeду, економски развој и заштиту животне средине, број 501-26/2018-06 од 01.02.2018.год.
Члан 2.
Планом се разрађује подручје од око 14,3 ha.
Граница плана обухвата делове катастарских
општина КО Врање 1 и КО Бунушевац. Прелиминарна граница Плана дефинисана је новопланираним саобраћајницама.
Члан 3.
Планом генералне регулације зоне 2 у Врању
(„Службени гласник града Врања“, број 33/2011)
дефинисана је обавеза разраде овог подручја кроз
План детаљне регулације.
У Плану генералне регулације зоне 2 у Врању, обавезујућа смерница је:„За израду Планова
детаљне регулације, обавезна је стратешка процена
утицаја за све случајеве значајнијих промена у простору, потенцијалних утицаја и негативних ефеката
по заштићена добра, животну средину и здравље
становништва“.
Израдом Плана детаљне регулације не долази до значајних промена у простору, како у погледу
намене тако и у погледу потенцијалних утицаја на
животну средину и здравље становништва, а нема
негативних ефеката по заштићена културна добра
која су евидентирана на овом подручју и у близини.
На основу извршене анализе оцењено је да се
Планом не угрожавају чиниоци животне средине и
да сагласно условима и мерама које су планским
решењем утврђени, неће доћи до деградирања животне средине, па се из тих разлога не приступа
изради стратешке процене утицаја за овај План.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику града Врања”.
Одељење за урбанизам, имовинско-правне
послове и комунално-стамбене делатности града
Врања, дана 02.02.2018.године, број 350-9/201808/1
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА,
Јована Антић,дипл.инж.арх,с.р.
50.
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
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сник РС“,број 135/04 и 88/2010) и члана 15. Одлуке
о организацији Градске управе Града ВрањаПречишћен текст (“Службени гласник града Врања”, број 23/11), Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и стамбене-комуналне делатности града Врања, донело је:
О Д Л У К У
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ПОТЕЗУ УЗ НОВОПРОЈЕКТОВАНУ ОБИЛАЗНИЦУ У ВРАЊУ НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
Не приступа се изради Стратешке процене
утицаја Планом детаљне регулације на потезу уз
Новопројектовану обилазницу у Врању, на животну средину, у даљем тексту “Стратешка процена“, према претходно прибављеном Мишљењу Одељења за приврeду, економски развој и заштиту
животне средине, број 501-27/2018-06 од
01.02.2018.године.
Члан 2.
Планом се разрађује подручје од око 20 ha.
Граница плана обухвата део катастарске општине
Бунушевац. Прелиминарна граница Плана дефинисана је новопланираним саобраћајницама.
Члан 3.
Планом генералне регулације зоне 2 у Врању
(„Службени гласник града Врања“, број 33/2011)
дефинисана је обавеза разраде овог подручја кроз
План детаљне регулације.
У Плану генералне регулације зоне 2 у Врању, обавезујућа смерница је:„За израду Планова
детаљне регулације, обавезна је стратешка процена
утицаја за све случајеве значајнијих промена у простору, потенцијалних утицаја и негативних ефеката
по заштићена добра, животну средину и здравље
становништва“.
Израдом Плана детаљне регулације не долази до значајних промена у простору, како у погледу
намене тако и у погледу потенцијалних утицаја на
животну средину и здравље становништва, а нема
негативних ефеката по заштићена културна добра
која су евидентирана на овом подручју и у близини.
На основу извршене анализе оцењено је да се
Планом не угрожавају чиниоци животне средине и
да сагласно условима и мерама које су планским
решењем утврђени, неће доћи до деградирања животне средине, па се из тих разлога не приступа
изради стратешке процене утицаја за овај План.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику града Врања”.
Одељење за урбанизам, имовинско-правне
послове и комунално-стамбене делатности града
Врања, дана 02.02.2018.године, број 350-10/201808/1 .
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА,
Јована Антић,дипл.инж.арх,с.р.
51.
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,број 135/04 и 88/2010) и члана 15. Одлуке
о организацији Градске управе Града ВрањаПречишћен текст (“Службени гласник града Врања”, број 23/11), Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и стамбено-комуналне делатности града Врања, донело је:
О Д Л У К У
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА
ИЗМЕЂУ УЛИЦА ВИКТОРА БУБЊА И БУДИСАВА ШОШКИЋА – НАСЕЉЕ ВИКТОРА
БУБЊА 1 У ВРАЊУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
Не приступа се изради Стратешке процене
утицаја Планa детаљне регулације блока између
Улица Виктора Бубња и Будисава Шошкића –
насеље Виктора Бубња 1 у Врању, на животну
средину, у даљем тексту “Стратешка процена“,
према претходно прибављеном Мишљењу Одељења
за приврeду, економски развој и заштиту животне
средине, број 501-28/2018-06 од 01.02.2018.год.
Члан 2.
Планом се разрађује подручје од око 11 ha.
Граница плана обухвата делове катастарске општине Врање 1 и KO Бунушевац. Прелиминарна граница Плана дефинисана је северно Улицом Будисава
Шошкића, са источне стране Улицом Марка Миљанова и са јужне и западне стране новопланираним
саобраћајницама.
Члан 3.
Планом генералне регулације зоне 2 у Врању
(„Службени гласник града Врања“, број 33/2011)
дефинисана је обавеза разраде овог подручја кроз
План детаљне регулације.
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У Плану генералне регулације зоне 2 у Врању, обавезујућа смерница је:„За израду Планова
детаљне регулације, обавезна је стратешка процена
утицаја за све случајеве значајнијих промена у простору, потенцијалних утицаја и негативних ефеката
по заштићена добра, животну средину и здравље
становништва“.
Израдом Плана детаљне регулације не долази до значајних промена у простору, како у погледу
намене тако и у погледу потенцијалних утицаја на
животну средину и здравље становништва, а нема
негативних ефеката по заштићена културна добра
која су евидентирана на овом подручју и у близини.
На основу извршене анализе оцењено је да се
Планом не угрожавају чиниоци животне средине и
да сагласно условима и мерама које су планским
решењем утврђени, неће доћи до деградирања животне средине, па се из тих разлога не приступа
изради стратешке процене утицаја за овај План.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику града Врања”.
Одељење за урбанизам, имовинско-правне
послове и комунално-стамбене делатности града
Врања, дана 02.02.2018.године, број 350-11/201808/1
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА,
Јована Антић,дипл.инж.арх,с.р.
52.
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,број 135/04 и 88/2010) и члана 15. Одлуке
о организацији Градске управе Града ВрањаПречишћен текст (“Службени гласник града Врања”, број 23/11), Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и стамбено-комуналне делатности града Врања, донело је:
О Д Л У К У
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПОТЕЗА ИЗМЕЂУ УЛИЦЕ БУЛЕВАР АВНОЈА, ПАРИСКЕ КОМУНЕ И МОШЕ ПИЈАДЕ У ВРАЊУ
Члан 1.
Не приступа се изради Стратешке процене
утицаја за Измене и допуне Плана детаљне регулације потеза између улице Булевар Авноја, Париске
комуне и Моше Пијаде у Врању на животну средину, у даљем тексту “Стратешка процена“, према
претходно прибављеном Мишљењу Одељења за
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приврeду, економски развој и заштиту животне средине, број 501-29/2018-06 од 01.02.2018.године.
Члан 2.
Планом се разрађује подручје од око 5,06 ha.
Граница плана обухвата део катастарске општине
КО Врање 1. Прелиминарна граница Плана дефинисана планираним саобраћајницама са северне,
источне и јужне стране и регулисаним речним коритом са западне стране.
Члан 3.
Планом генералне регулације зоне 1 у Врању
(„Службени гласник града Врања“, број 31/2010)
дефинисана је обавеза разраде овог подручја кроз
План детаљне регулације.
У Плану генералне регулације зоне 1 у Врању, обавезујућа смерница је:„За израду Планова
детаљне регулације, обавезна је стратешка процена
утицаја за све случајеве значајнијих промена у простору, потенцијалних утицаја и негативних ефеката
по заштићена добра, животну средину и здравље
становништва“.
Израдом Плана детаљне регулације не долази до значајних промена у простору, како у погледу
намене тако и у погледу потенцијалних утицаја на
животну средину и здравље становништва, а нема
негативних ефеката по заштићена културна добра
која су евидентирана на овом подручју и у близини.
На основу извршене анализе оцењено је да се
Планом не угрожавају чиниоци животне средине и
да сагласно условима и мерама које су планским
решењем утврђени, неће доћи до деградирања животне средине, па се из тих разлога не приступа
изради стратешке процене утицаја за овај План.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику града Врања”.
Одељење за урбанизам, имовинско-правне
послове и комунално-стамбене делатности града
Врања, дана 02.02.2018.године, број 350-12/201808/1
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА,
Јована Антић,дипл.инж.арх,с.р.
Неважећа документа:
–Дејан Реџеповски из Врања, неважеће јединствено
Сведочанство о завршеној осмогодишњој школи
О.Ш. Бранко Радичевић“ Врање.
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