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

ВРАЊЕ
64.
На основу чл. 48.ст.1, 5 и 6. и чл. 49. ст.1.
Закона о локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/07, 34/10 – одлука УС
и 54/11) и чл.12,13,14,15 и 18. Пословника
Скупштине града Врања („Службени гласник града
Врања“, број 5/19), Скупштина града Врања, на
седници одржаној 27.02.2020.године, донела је
О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРАЊА
I
Потврђује се додељени мандат одборнику –
Драгиши Николићу, пензионеру из Врања, првом
следећем кандидату са Изборне листе „ЗАЈЕДНО
ЗА ВРАЊЕ“ – Социјалистичка партија Србије –
Ивица Дачић.
II
Мандат одборника почиње да тече даном
потврђивања мандата одборника.
III
Мандат новог одборника траје до истека
мандата одборника коме је престао мандат.
IV
Одлуку објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
Образложење

Одредбама чл. 48.ст. 1, 5. и 6. и чл. 56. Закона
о локалним изборима и чл. 12,13,14,15 и 18.
Пословника Скупштине града Врања, прописано је
да када одборнику престане мандат пре истека
времена на које је изабран, мандат се додељује
првом следећем кандидату на изборној листи коме
није додељен мандат, а када одборнику који је
изабран са коалиционе изборне листе престане
мандат пре истека времена на које је изабран,
мандат се додељује првом следећем кандидату на
изборној листи коме није додељен мандат. О
потврђивању мандата одборника, на основу
извештаја Верификационог одбора, Скупштина
одлучује јавним гласањем. Верификациони одбор
чине три члана- одборника са три изборне листе
које су добиле највећи број одборничких мандата у
Скупштини. Када Скупштина после конституисања
одлучује о потврђивању мандата нових одборника,
у гласању, поред одборника, могу учествовати и
кандидати којима су мандати додељени у складу са
законом и који имају уверење Изборне комисије да
су изабрани. Мандат новог одборника траје до
истека мандата одборника коме је престао мандат.
Од кандидата се пре потврђивања мандата
прибавља писана сагласност да прихвата мандат.
У складу са поменутом регулативом, а на
основу поднетог извештаја Изборне комисије Града
Врања, Верификациони одбор је утврдио да је
издато уверење за одборника, кандидату са Изборне
листе„ЗАЈЕДНО ЗА ВРАЊЕ“ – Социјалистичка
партија Србије – Ивица Дачић у сагласности са
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извештајем Градске изборне комисије, те је и
одлучила као у диспозитиву Одлуке.
Поука о правном средству: Против Одлуке
може се изјавити жалба Управном суду БеоградОдељењу у Нишу у року од 48 часова од дана
доношења ове одлуке.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 27.02.2020.
године, број: 02-23/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.

Петак,06.март.2020.године.

односно надлежним министарствима и
приватним партнерима у виду јавноприватних партнерстава.
Члан 2.
Висина задужења из члана 1. Ове одлуке је у
оквирима који су прописани чланом 36. Закона о
јавном дугу („Службени гласник Републике
Србије“, број 61/05, 107/09 , 78/11, 68/2015и
95/2018) и предстваља неискоришћени износ
уговореног кредита из 2019. године који је закључен
на основу Одлуке о задуживању града Врања за
2019. годину од 25.01.2019. године („Службени
гласник града Врања“ бр. 2/2019)

65.
На основу члана 33, 34. и 36. Закона о јавном
дугу (“Службени гласник Републике Србије“,
61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 и 95/2018) и
члана 32.став 1. тачка 15. Закона о локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике
Србије“, 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 други закон и 47/2018) и члана 33.став 1. тачка 57.
Статута града Врања („Службени гласник града
Врања“ бр. 37/2018.), и у складу са Мишљењем
Министарства финансија бр. 401-00-01001/2020-03
од 24.02.2020. године, Скупштина града Врања на
седници одржаној 27.02.2020. године, доноси
О Д Л У К У
О ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА ВРАЊА РАДИ
КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком се одобрава задуживање Града
Врања у износу одобреном од стране Министарства
финансија у укупном износу од 120.000.000,00
динара за финансирање капиталних инвестиција.
Капитални инвестициони расходи који би
били финансирани овим кредитом су:
1. Изградња вртића у насељу Рашка
2. Пројекат реконструкције и уређења улице
Бора Станковића;
3. Пројекти асфалтирања путева у градским и
сеоским месним заједницама;
4. Инвестициони пројекти и програмске
активности планирани Програмом уређења
грађевинског земљишта у јавној својини на
територији Града Врања;
5. Инвестициони пројекти из надлежности
локалне самоуправе утврђени Стратегијом
развоја града Врања и Планом капиталних
инвестиција, и
6. Инвестициони пројекти суфинансирани са
донаторима, Владом Републике Србије

Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА
ГРАДА
ВРАЊА,
дана
27.02.2020.године, број: 40-213/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р.
66.
На основу члана 79. и 92. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“, број:
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 -други
закон и 103/2015), члан 20. став 1. тачка 39. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007 и 83/2014 - други закон), члана 16. став 1.
тачка 17. Статута града Врања („Службени гласник
града Врања“, број 37/18) Скупштина града Врања
на седници одржаној дана27.02.2020.године, донела
је
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ЗАВРШНИ
РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА ЗА 2019.
ГОДИНУ
Члан 1.
Ангажује се ревизор за екстерну ревизију
Завршног рачуна буџета града Врања за 2019.
годину.
Члан 2.
Ова одлука са извештајем екстерне ревизије
је саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета
града Врања за 2019. годину.
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Члан 3.
Одлука о завршном рачуну буџета града
Врања за 2019. годину из члана 2. ове одлуке, са
извештајем о извршењу буџета, надлежни орган
Града Врања доставља Министарству финансија –
Управи за трезор до 30. јуна 2020. године.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА
ГРАДА
ВРАЊА
дана
27.02.2020.године, број: 40-303/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
67.
На основу чл. 28. ст.2. и 3. тач. 3), чл. 30.ст.
1, чл. 32, чл. 79. и чл. 219. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“, број 25/2019), чл.
9, у таб.прегледу 24, тач. 2. Уредбе о плану мрежа
здравствених установа („Службени гласник РС“,
број:5/2020) , чл. 20.ст.1. тач. 4), чл. 32.ст.1 тач. 8) и
чл. 66. ст. 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014др.закон,
101/2016-др.закон
и
47/2018)
и
чл.33.ст.1.тач. 13) Статута града Врања („Службени
гласник Града Врања“, број 37/2018), Скупштина
града
Врања,
на
седници
одржаној
27.02.2020.године, донела је
О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ-АПОТЕКА
ВРАЊЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког
акта здравствене установе- Апотека Врање.
Апотека Врање основана је Одлуком о
оснивању здравствене установе-Апотека Врање и
преузимању оснивачких права над Апотекарском
установом Врање („Службени гласник Пчињског
округа“, број 22/2006 и 12/2009 и „Службени
гласник Града Врања“, број 28/2015 и 7/2017).
Под променом оснивачког акта из става
1.овог члана подразумева се усклађивање тог
оснивачког акта са законом којим се уређује
здравствена заштита.
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Члан 2.
Здравствена
установа-Апотека
Врање,
уписана у регистар Привредног суда, под матичним
бројем 17029851, мења назив у Апотекарску
установу Врање и наставља да послује у складу са
законом којим се уређује здравствена заштита и
овом одлуком.
Члан 3.
Апотекарска установа је основана и послује
ради обављања апотекарске делатности.
Под апотекарском делатношћу, у смислу
закона којим се уређује здравствена заштита и ове
одлуке, подразумева се здравствена делатност којом
се обезбеђује фармацеутска здравствена заштита
грађана на примарном нивоу здравствене заштите.
Апотекарска установа
је здравствена
установа у јавној својини, у складу са Планом
мрежа здравствених установа основана за обављање
апотекарске делатности за територију града Врања
и општина: Босилеград, Прешево, Сурдулица,
Трговиште и Владичин Хан.
Члан 4.
Средства Апотекарске установе су у јавној
својини оснивача.
Апотекарска установа има право коришћења
над средствима у јавној својини оснивача, са
овлашћењима која проистичу по основу права
коришћења средстава у јавној својини, у складу са
законом и другим прописима којима се уређује
јавна својина.
Члан 5.
Апотекарска установа има печат и штамбиљ.
Изглед и садржај печата и штамбиља
утврђује се Статутом Апотекареске установе, у
складу са законом.
Садржај печата и штамбиља исписује се на
српском језику и ћириличним писмом.
Члан 6.
Оснивач Апотекарске установе је Град
Врање, улица Краља Милана број 1, матични број:
07179715.
Права оснивача остварује Скупштина града
Врања (у даљем тексту: Скупштина Града).
Члан 7.
Пословно име Апотекарске установе је:
Апотекарска установа Врање.
Седиште Апотекарске установе је у Врању,
улица Краља Стефана Првовенчаног број 43.
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II АПОТЕКАРСКА ДЕЛАТНОСТ
Дефиниција
Члан 8.
Основна делатност Апотекарске установе ( у
даљем тексту: Апотека) јесте:
47.73- Трговина на мало фармацеутским
производима у специјализованим продавницамаапотекама.
Апотекарска делатност, у смислу закона
којим се уређује здравствена заштита и ове одлуке,
обухвата:
1) снабдевање становништва, здравствених
установа, приватне праксе и других правних лица
лековима и медицинским средствима;
2) спровођење превентивних мера за
очување,
заштиту
и
унапређење
здравља
становништва,
односно
промоцију
здравља,
превенцију болести и здравствено васпитање;
3) издавање лекова и медицинских средстава,
уз давање савета о њиховом чувању, року употребе,
примени, нежељеним реакцијама и интеракцијама,
правилној употреби и одлагању;
4) унапређивање фармакотерапијских мера и
поступака у рационалној примени лекова и
медицинских средстава и пружање информација
општој и стручној јавности о лековима и
медицинским средствима, у складу са законом;
5) учешће у изради и спровођењу
фармакотерапијских протокола;
6) пријављивање нежељених догађаја и
нежељених реакција на лекове и медицинска
средства, односно фалсификованих лекова и
медицинских средстава, у складу са законом којим
се уређују лекови и законом којим се уређују
медицинска средства;
7) праћење исхода терапије, у циљу
оптимизације терапије и побољшања исхода
лечења, праћењем одређених параметара;
8) указивање на могуће интеракције лекова
са другим лековима, храном и др., као и избегавање
нежељеног терапијског дуплирања примене лекова;
9) израду и издавање магистралних, односно
галенских лекова;
10)повлачење, односно повраћај лекова и
медицинских средстава из промета на мало у складу
са законом и смерницама добре праксе у
дистрибуцији;
11)управљање фармацеутским отпадом, у
складу са прописима којима се уређује управљање
отпадом;
12) сарадњу са другим здравственим
радницима у вези са применом лекова и
медицинских средстава;
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13) друге фармацеутске услуге и послове
апотекарске делатности, у складу са законом.
Поред промета лекова и медицинских
средстава на мало, Апотека може вршити промет и
другим производима за унапређење и очување
здравља, као и предетима опште употребе, у складу
са законом.
Организовање и вршење апотекарске
делатности обавља се у складу са законом којим се
уређује здравствена заштита, законом којим се
уређује здравствено осигурање, законом којим се
уређују лекови и законом којим се уређују
медицинска средства, као и Водичем добре
апотекарске праксе, који доноси Фармацеутска
комора Србије, уз сагласност министра надлежног
за послове здравља.
Организација апотекарске делатности
Члан 9.
Апотека може имати огранке, који се могу
организовати на територији Републике Србије.
За оснивање и обављање апотекарске
делатности, огранак Апотеке мора испуњавати исте
услове у погледу простора, кадра, опреме, лекова и
медицинских средстава, прописаних аконом којим
се уређује здравствена заштита, као и седиште
Апотеке.
Седиште Апотеке, као и њени огранци, могу
у свом саставу имати организационе јединице ван
седишта, односно огранка, организоване као:
1)апотекарска јединица;
2) апотекарска станица;
3) централни магацин;
4) галенска лабораторија апотеке;
5) контролна лабораторија.
III ОРГАНИ АПОТЕКЕ
Органи
Члан 10.
Органи Апотеке јесу: Директор, Управни
одбор и Надзорни одбор.
Апотека може имати и заменика директора,
који замењује директора ако је директор одсутан
или спречен да обавља послове директора, а који се
именује и разрешава под условима, на начин и по
поступку који је прописан за именовање и
разрешење директора апотекарске установе,
утврђених законом којим се уређује здравствена
заштита и овом одлуком.
Ако директор Апотеке није здравствене
струке, Апотека мора имати заменика директора
здравствене струке.
Директора, заменика директора, председника
и чланове Управног одбора и председника и
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чланове Надзорног одбора Апотеке именује и
разрешава Скупштина Града.
Органи Апотеке
из става 1.овог члана
именују се најкасније у року од три месеца од дана
истека мандата претходних органа.
1.Директор Апотеке
Члан 11.
Директор Апотеке:
1. представља и заступа Апотеку;
2. организује и руководи процесом рада и
пословања Апотеке;
3. стара се о законитости рада и одговоран је за
законитост рада Апотеке;
4. предлаже основе пословне политике, план и
програм рада Апотеке и предузима мере за
њихово спровођење;
5. доноси акт о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места, у складу са
законом;
6. подноси Управном и Надзорном одбору
одбору писани тромесечни извештај о
преузетим
финансијским
обавезама
и
извршењу финансијског плана;
7. подноси
Управном
добру
писани
шестомесечни извештај о пословању Апотеке;
8. присуствује седницама и учествује у раду
Управног одбора Апотеке, без права
одлучивања;
9. извршава одлуке Управног и Надзорног
одбора;
10. обавља и друге послове, у складу са законом
којим се уређује здравствена заштита и
Статутом Апотеке.
За стручно-медицински рад Апотеке, ако
директор нема интегрисане академске студије
здравствене струке, одговоран је заменик
директора.
Члан 12.
Директор се именује на основу јавног
конкурса, који расписује и спроводи Управни одбор
Апотеке, у складу са законом који се уређује
здравствена заштита и Статутом Апотеке.
Услови за именовање директора прописују се
Статутом Апотеке, у складу са законом којим се
уређује здравствена заштита.
Ранг листу кандидата за директора, Управни
одбор доноси већином гласова од укупног броја
чланова Управног одбора Апотеке.
Ранг листу са највише три кандидата који су
са најбољим резултатом испунили услове за избор
директора, Управни одбор, уз записник о
извршеном изборном поступку, доставља оснивачу
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у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса
на избор кандидата и доношење решења о
именовању директора Апотеке, у складу са законом
којим се уређује здравствена заштита.
Решење о именовању директора је коначно у
управном поступку и против њега се може
покренути управни спор.
Члан 13.
Директор Апотеке именује се на период од
четири године и може бити поново именован.
Дужност директора Апотеке престаје
истеком мандата и разрешењем.
Скупштина Града разрешава директора
Апотеке у случајевима и по поступку прописаним
законом којим се уређује здравствена заштита.
Вршилац дужности директора Апотеке
Члан 14.
Ако Управни одбор Апотеке не изврши
избор кандидата за директора, односно ако оснивач
не именује директора у складу са законом којим се
уређује здравствена заштита, као и у случају када
дужност директора престане пре истека мандата,
док се не спроведе конкурс за директора,
Скупштина Града ће именовати вршиоца дужности
директора на период не дужи од шест месеци, који
може имати само један мандат.
Услови за именовање, права, дужности и
одговорности директора Апотеке односе се и на
вршиоца дужности директора.
2.Управни одбор и Надзорни одбор Апотеке
Именовање и мандат
Члан 15.
Управни одбор и Надзорни одбор Апотеке
именује Скупштина Града на период од четири
године.
Лице може бити члан Управног одбора,
односно Надзорног одбора највише у два мандата.
Услови за именовање чланова Управног
одбора и Надзорног одбора прописују се Статутом
Апотеке, у складу са законом којим се уређује
здравствена заштита.
Чланове Управног и надзорног одбора из
реда Апотеке Скупштина Града именује на предлог
Стручног савета Апотеке, уз претходно прибављено
мишљење репрезентативног синдиката у тој
апотекарској установи.
Дужност члана Управног и Надзорног
одбора престаје истеком мандата и разрешењем.
Мандат свих чланова Управног одбора,
односно Надзорног одбора престаје истеком
мандата Управног одбора, односно Надзорног
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одбора, без обзира на промене појединих чланова
Управног одбора, односно Надзорног одбора.
Скупштина Града разрешава члана Управног
одбора, односно Надзорног одбора Апотеке у
случајевима и по поступку прописаним законом
којим се уређује здравствена заштита и Статутом
Апотеке.
Начин рада и одлучивања
Члан 16.
Управни одбор и Надзорни одбор Апотеке
одлучује ако је присутно више од половине чланова
Управног одбора, односно Надзорног одбора и
доноси одлуке већином гласова од укупног броја
чланова.
Овлашћења, надлежност и начин одлучивања
органа Апотеке из става 1.овог члана ближе се
утврђују Статутом Апотеке, у складу са законом
којим се уређује здравствена заштита.
Управни одбор
Састав и надлежност
Члан 17.
Управни одбор има три члана, од којих је
један члан из Апотеке, а два члана су представници
оснивача.
Управни одбор Апотеке:
1. доноси Статут уз сагласност оснивача;
2. доноси друге опште акте Апотеке у складу са
законом;
3. одлучује о пословању Апотеке;
4. доноси програм рада и развоја Апотеке;
5. доноси предлог финансијског плана Апотеке
у поступку припреме буџета и то по свим
изворима финансирања и доставља га
Републичком
фонду
за
здравствено
осигурање на сагласност;
6. усваја годишњи финансијски извештај
Апотеке, у складу са законом;
7. усваја годишњи извештај о попису имовине и
обавеза;
8. даје сагласност на завршни рачун Апотеке;
9. усваја годишњи извештај о раду и пословању
Апотеке;
10. одлучује о коришћењу средстава Апотеке у
складу са законом;
11. у случају губитка у пословању Апотеке без
одлагања обавештава оснивача;
12. расписује јавни конкурс и спроводи поступак
избора кандидата за директора и заменика
директора Апотеке;
13. врши и друге послове утврђене законом
којим есе уређује здравствена заштита и
Статутом Апотеке.
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Акти из става 1.тач. 5)-8) овог члана, за део
средстава које Апотека стиче из буџета и из
средстава организације обавезног здравственог
осигурања, доноси се на начин и по поступку
утврђеним прописима којим се уређује буџетски
систем.
Надзорни одбор Апотеке
Састав и надлежност
Члан 18.
Надзорни одбор има три члана, од којих је
један члан из Апотеке, а два члана су представници
оснивача.
Надзорни одбор подноси оснивачу извештај
о свом раду, најмање два пута годишње.
Извештај из става 2.овог члана обухвата,
између осталог, извештај о надзору над радом
директора и Управног одбора Апотеке, који
укључује реализацију финансијског плана на основу
годишњег финансијског извештаја Апотеке,
завршни рачун Апотеке, годишњи извештај о раду и
пословању Апотеке, извештај о коришћењу
срдстава Апотеке у складу са законом, као и друга
питања која су од значаја за финансијску одрживост
ове апотекарске установе.

1.
2.
3.
4.

Стручни органи Апотеке
Члан 19.
Стручни органи Апотеке су:
стручни савет;
стручни колегијум;
етички одбор; и
комисија за унапређење квалитета рада.

Надлежност,овлашћења, задаци, начин рада,
именовање и број чланова стручних органа Апотеке
из става 1.овог члана уређује се Статутом Апотеке,
у складу са законом којим се уређује здравствена
заштита.
IV СТАТУТ АПОТЕКЕ
Члан 20.
Апотека има Статут којим се уређује
делатност, унутрашња организација, управљање,
пословање, критеријуми за именовање и разрешење
директора, заменика директора, као и друга питања
од значаја за рад Апотеке.
На одредбе Статута Апотеке, у делу којим се
уређује област здравствене заштите, односно
специјалности из којих она обавља здравствену
делатност, унутрашњу организацију и критеријуми
за именовање и разрешење директора, односно
заменика директора, претходно се прибавља
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мишљење министарства надлежног за послове
здравства.

Апотека, уређују се уговором Града Врања са тим
општинама.

V МЕЂУСОБНИ ОДНОС ОСНИВАЧА И
АПОТЕКЕ

Члан 23.
Апотека стиче средства за рад из следећих
извора:
• организације здравственог осигурања;
• буџета Републике Србије;
• буџета Оснивача;
• продаје услуга и производа који су у
непосредној вези са делатношћу Апотеке;
• обављања научно истраживачке и
образовне делатности;
• издавања у закуп слободног капацитета;
• легата, поклона и завештања;
• других извора у складу са законом.

Члан 21.
Скупштина Града даје сагласност на:
-Статут;
-статусне промене;
-промену седишта и пословног имена
Апотеке;
-промену делатности Апотеке;
-програм рада Апотеке;
-финансијски план пословања Апотеке, у
делу за који се средства обезбеђују из буџета Града;
-извештај о раду и пословању Апотеке
Врање;
-друге акте, у складу са законом и другим
прописима којима се уређује обављање делатности
јавних служби.
VI ФИНАНСИРАЊЕ АПОТЕКЕ
Члан 22.
Град Врање својим буџетом обезбеђују
средстава за вршење оснивачких права над
Апотеком, а које обухвата закуп пословног
простора и опреме, изградњу, одржавање и
опремање објеката Апотеке, односно инвестиционо
улагање, инвестиционо одржавање просторија,
медицинске и немедицинске опреме, превозних
средстава и опреме у области интегрисаног
здравственог информационог система.
Буџетом Града Врања могу да се обезбеде за
Апотеку и средства за извршавање обавеза по
извршним судским одлукама, које се не
финансирају из средстава обавезног здравственог
осигурања или на други начин у складу са законом.
Друштвена брига за здравље може да
обухвати и мере за обезбеђивање и спровођење
здравствене заштите на територији за коју се оснива
Апотека Врање, а који су виши од норматива,
односно стандарда прописаних законом и другим
прописима којима се уређује здравствена заштита, у
погледу простора, опреме, кадра, лекова и
медицинских средстава, који се не обезбеђују под
условима прописаним законом којим се уређује
здравствено осигурање, као и друга неопходна
средства за рад Апотеке којима се постиже виши
стандард у обезбеђивању здравствене заштите.
Међусобна
права
и
обавезе
ради
обезбеђивања друштвене бриге за здрављена
територији града Врања и општина за које се оснива

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Статут Апотеке ускладиће се са одредбама
ове одлуке најкасније у року од 6о дана од дана
ступања на снагу Одлуке.
Члан 25.
На питања која нису уређена овом одлуком
непосредно се примењују прописи којим се уређује
здравтсвена заштита.
Члан 26.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о оснивању здравствене установе
Апотека Врање и преузимању оснивачких права над
Апотекарском установом Врање („Службени
гласник Пчињског округа“, број 22/2006 и 12/2009 и
„Службени гласник Града Врања“, број 28/2015 и
7/2017).
Члан 27.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 27.02.2020
године, број: 02-26/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
68.
На основу члана 46. став 1. и 51б.Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 72/09 и 81/09-исправка
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.Закон и
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9/20), чл. 14.ст.1.тач. 2), чл. 33.ст.1.тач. 6) Статута
Града Врања („Службени гласник Града Врања“,
број 37/18), и члана 88. Пословника Скупштине
града Врања“, (''Службени гласник града Врања''
број 5/19), Скупштина града Врања на седници
одржаној дана 27.02.2020. године, донела је

•
•
•

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА
ВРАЊА
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна ГУПа
Врања који је усвојен на седници Скупштине града
Врања, дана 18.12.2018.године, под бројем 35114/2018-10 и објављен у „Службеном гласнику
града Врања“ број 37/2018 .
Члан 2.
Планом се разрађује део грађевинског
подручја који обухвата делове катастарских
општина Врање 1 и Врање 2 а односи се на следеће
локације:
• Локација 1 – излетиште ЋОШКА обухват
дефинисати у оквиру кп 2985, 2986 КО Врање
1
• Локација 2 – зеленило уз излетиште ЋОШКА
дефинисати у оквиру кп 93,94,95 КО Врање 1
• Локација 3 – насеље Ћошка – мења се намена
пословање и услуге у становање малих густина
обухват кп 2867/8, 2865, 2867/5, 2867/4,
2867/16, 2867/11, 2868/1,2868/2, 2867/12 КО
Врање 1
• Локација 4 –намена Ј 13 у насељу Оџинка
мења се у целом потезу са наменом Ј12
• Локација 5 – у блоку оивиченом улицама
К.Стефана Првовенчаног, Београдска, Симе
Погачаревића и Јована Хаџивасиљевића мења
се намена из становање средњих густина у
становање малих густина са појасом пословно
услужних садржаја а постојећи објекти
колективног становања задржавају намену
• Локација 6 – мења се регулација Улице
Мишарска и задржава постојећи профил
• Локација 7 -Део Гњиланске проширити десни
радијус кривине уз ул. Симе Погачаревића
• Локација 8 – Улица Партизански пут од ОШ
Радоје Домановић до улице
Француска додати острво са зеленилом по
средини регулације

•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
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Локација 9 – Део улице Веселина Маслеше, од
планираног моста до Улице Пере Мачкатовца
се укида
Локација 10 – Намена Ј 21 јавни паркинг уз
улицу Боре Станковића мења се у становање
средњих густина
Локација 11 – Зеленило на к.п.бр. 6739/1 КО
Врање1 мења се у намену становање средњих
густина
Локација 12 – на делу к.п.бр. 5413 КО Врање1
промена намене из Ј 2 у становање средњих
густина (издвојити површину која служи за
редовну употребу стамбеног објекта)
Локација 13 – Промена намене код објекта
„Еликсир“, део 11092-1 у пословање и услуге,
а на кп.бр. 11091,11090,11089-3 11089-2 јавни
објекат.
Локација 14 –поред Дома ученика промена
намене у спорт и рекреација.
Локација 15 – У Француској улици, поред пете
школе, промена из становања малих густина у
у пословање и услуге, кп. Бр. 11904/16,
11904/15,
11904/14,11904/13,
11904/21,
11904/20, 11904/19, 11904/18, 11904/17,
11904/1, 11904/10,11904/11 и 11904/12 КО
Врање 1.
Локација 16 – Балон сала – на Шапраначком
риду, промена намене у становање средње
густине, део кп. бр. 8463/1 КО Врање.
Локација 17 – Уз улицу 11. Конгреса намена
Ј19
у
јавни
објекти
на
к.п.
бр.
6441,6413/1,6447/2 и 6446 КО Врање 1.
Локација 18 – Пијаца изнад гробља у
становање малих густина, , к.п. бр.
8412,8413/1 и 8390 КО Врање.
Локација 19 –Планирано зеленило на делу к.п.
бр. 9415 КО Врање 1-угао Улица шантићева и
шуматовачка, лева страна, мења намену у
јавни паркинг Ј12
Локација 20- Регулацију река вратити на
постојеће (фактичко) стање
Локација 21- У Улици маричкој мења се
намена из становање малих густина у
становање средњих густина
Локација 22 – на к.п.бр. 6272/1 КО Врање 1
промена намене становање малих густина у
зеленило
Локација 23 – на к.п.бр.181, 182, 183 и 184 КО
Врање 1 промена намене из зеленила у верске
објекте

Члан 3.
Услови и смернице планских докумената
вишег реда и ширег подручја за израду Измена и
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допуна ГУП -а садржани су у Просторном плану
града Врања („Службени гласник града Врања“ број
18/18) и Генералном урбанистичком плану Врања
(“Службени гласник града Врања”, број 37/2018 ).
За потребе израде Измена и допуна ГУП-а ,
користиће се расположиве катастарске подлоге које
ће се преузети из РГЗ-СКН Врање.
Члан 4.
Планирање, коришћење, уређење и заштита
простора засниваће се на принципима рационалне
организације и уређења простора, усклађивањем
коришћења
простора
са
могућностима
и
ограничењима у располагању природним и
створеним вредностима, и са потребама дугорочног
социјалног и економског развоја.
Члан 5.
Основни циљ израде Измена и допуна ГУПа
је преиспитивање постојећих намена, потреба Града
и израда таквих решења која ће одговарати
специфичним карактеристикама Врања и реалним
могућностима његове етапне урбане обнове, а
потом и просторног раста и развоја у складу са
важећим Законом и плановима вишег реда.
Поред наведеног циља, кроз планска решења
је потребно реализовати и следеће опште циљеве:
- преиспитати мрежу саобраћаја и техничке
инфраструктуре уз усклађивање са постојећом;
-преиспитати грађевинско земљиште за јавне и
остале намене и садржаје
-утврдити смернице за даљу реализацију планских
решења и оријентациона средства локалне управе
потребна за те сврхе.
Члан 6.
Концепција планирања, коришћења, уређења
и заштите подручја обухвата ГУП-а подразумева
оптимално коришћење постојећих потенцијала
града Врања, са усклађивањем свих видова
коришћења и заштите подручја. Планирана намена
простора биће у функцији остваривања веће
равнотеже економског, демографског, социјалног и
еколошког развоја.
Концепт намене простора обухвата две
основне намене – земљиште за површине и објекте
јавне намене и земљиште за остале намене.
Структуру коришћења земљишта у оквиру
површина и објекaта јавне намене чине објекти и
површине саобраћајне и комуналне инфраструктуре
а у оквиру површина остале намене као претежна
намена са пратећим компатибилним наменама.
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Члан 7.
Рок за израду Измена и допуна ГУПа
регулисаће се посебним Уговором између
обрађивача Плана и носиоца израде Плана – Град
Врање, а који не може бити дужи од 6 месеци од
дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 8.
Утврђује се период издавања грађевинских
дозвола на локацијама које су обухваћене
предложеним изменама и допунама ГУПа, а самим
тим и у плановима нижег реда до усвајања
наведених Измена , а најдуже до 12 месеци од дана
доношења ове Одлуке.
Члан 9.
Средства за израду Измена и допуна ГУПа
обезбеђује Град Врање.
Члан 10.
Јавни увид ће се обавити у просторијама
Градске управе града Врања, након оглашавања у
дневном средству јавног информисања, у трајању од
најмање 15 дана .
Члан 11.
Донета је Одлука о неприступању изради
стратешке процене утицаја Измена и допуна ГУПа
Врања на животну средину број 350-5/2020-08/1 од
15.01.2020.године од стране Одељења за урбанизам,
имовинско правне послове , комунално стамбене
делатности и заштиту животне средине („Службени
гласник града Врања“ број 1/2020) .
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Врања“
СКУПШТИНА
ГРАДА
ВРАЊА,
дана
27.02.2020. године, број 35-21/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм, с.р.
69.
На основу члана 46. став 1.Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 72/09 и 81/09-исправка
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.Закон),
чл. 14.ст.1.тач. 2), чл. 33.ст.1.тач. 6) Статута Града
Врања („Службени гласник Града Врања“, број
37/18), и члана 88. Пословника Скупштине града
Врања“, (''Службени гласник града Врања'' број
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5/19), Скупштина града Врања на седници одржаној
дана 27.02.2020. године, донела је

информације о локацији као и локацијских услова и
грађевинских дозвола.

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ОТПАДОМ „МЕТЕРИС ВРАЊЕ“

Члан 6.
Концепт намене простора обухвата две
основне намене – земљиште за површине и објекте
јавне намене и земљиште за остале намене.
Структуру коришћења земљишта у оквиру
површина и објекaта јавне намене чине објекти и
површине саобраћајне и комуналне инфраструктуре
а у оквиру површина остале намене као претежна
намена са пратећим компатибилним наменама.

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне
регулације регионалног центра за управљање
отпадом „МЕТЕРИС ВРАЊЕ“.
Члан 2.
Прелиминарне границе Плана детаљне
регулације регионалног центра за управљање
отпадом „МЕТЕРИС ВРАЊЕ“ обухватају део
територије града Врања, површине око 55 ha, у
оквиру катастарских општина Суви Дол и
Ранутовац.
Подручје Плана детаљне регулације дато је
на графичком приказу и чини њен саставни део.
Обухват плана детаљне регулације је дат у
прелиминарним границама и њиме је третирано и
подручје постојеће депоније Метерис. Коначне
границе обухвата биће дефинисане у току израде
Плана детаљне регулације.
Члан 3.
Услови и смернице планских докумената
вишег реда и ширег подручја за израду Плана
детаљне регулације регионалног центра за
управљање отпадом „МЕТЕРИС ВРАЊЕ“ садржани
су у Просторном плану града Врања („Службени
гласник града Врања“ број 18/18) .
Подлоге које ће бити коришћене за израду
Плана су геореференциране катастарске подлоге и
катастарско-топографски план који ће бити
обезбеђен у току израде Плана.
Члан 4.
Планирање, коришћење, уређење и заштита
простора засниваће се на принципима рационалне
организације и уређења простора, усклађивањем
коришћења
простора
са
могућностима
и
ограничењима у располагању природним и
створеним вредностима, и са потребама дугорочног
социјалног и економског развоја.
Члан 5.
Основни циљ израде Плана је стварање
основа за утврђивање начина коришћења
земљишта, као и потребни услови за изградњу и
уређење простора, стварање планског основа за
издвајање површина за јавне намене и издавање

Члан 7.
Рок за израду Плана детаљне регулације
регионалног центра за управљање отпадом
„МЕТЕРИС ВРАЊЕ“ регулисаће се посебним
Уговором између обрађивача Плана и носиоца
израде Плана – Град Врање, а који не може бити
дужи од 18 месеци од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Плана обезбеђује Град
Врање.
Члан 9.
Јавни увид ће се обавити у просторијама
Градске управе града Врања, након оглашавања у
дневном средству јавног информисања, у трајању
од 30 дана .
Члан 10.
Донета је Одлука о приступању изради
стратешке процене утицаја Плана детаљне
регулације регионалног центра за управљање
отпадом „МЕТЕРИС ВРАЊЕ“ на животну
средину број 350-7/2020-08/1 од 22.01.2020.године
од стране Одељења за урбанизам, имовинско
правне послове , комунално стамбене делатности и
заштиту животне средине („Службени гласник
града Врања“ број 1/2020) .
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Врања“
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана27.02.2020.
године, број: 35-22/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм, с.р.
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70.
На основу чл. 27. ст. 10. у вези ст. 1. Закона о
јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/11, 88/13,
105/14, 104/16 – др.закон, 108/16, 113/17 и 95/2018),
чл. 99. ст. 12. Закона о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС“, број 72/09, 81/09-испр., 64/10 – одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 –
одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон), чл. 32. ст. 1. тач.
20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др.
закон и 47/18), чл. 33. ст. 1. тач. 29. Статута града
Врања („Сл. гласник града Врања“, број 37/2018),
чл. 8. ст. 1. тач. 2. Одлуке о прибављању,
располагању, коришћењу и управљању стварима у
јавној својини града Врања („Сл. гласник града
Врања“, број 10/2014 и 2/19), Скупштина града
Врања, на седници одржаној дана
27.02.2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕДЛОГУ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ ДА ДОНЕСЕ ОДЛУКУ О ПРЕНОСУ
ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА
НЕПОКРЕТНОСТИМА
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА ВРАЊА БЕЗ
НАКНАДЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
1. ПРЕНОСИ СЕ право својине из јавне
својине Републике Србије у јавну својину града
Врања, без накнаде, непосредном погодбом, на
непокретностима – земљишту са следећих
катастарских парцела и то:

Катарстарска општина

Број парцеле

Површина у м2

Напомена

КО Бунушевац
КО Бунушевац
КО Бунушевац
КО Бунушевац
КО Бунушевац
КО Бунушевац
КО Бунушевац
КО Бунушевац
КО Бунушевац
КО Бунушевац
КО Бунушевац
КО Бунушевац
КО Содерце

626/5
626/7
626/9
626/11
626/12
626/1
5/2
5/3
5/4
7/2
7/4
623
537/1

3.173
919
18
1.075
84
8.868
232
94
42
47
239
229
455

КО Содерце
КО Содерце
КО Содерце
КО Содерце
КО Содерце
КО Содерце
КО Содерце
КО Содерце
КО Содерце
КО Содерце
КО Содерце
КО Содерце
КО Содерце
КО Содерце

537/2
537/3
537/4
537/5
537/6
537/7
537/8
540/2
540/3
542/1
542/2
542/3
542/4
542/5

1.267
139
42
71
98
1.921
50
239
629
725
1.103
4
162
16
21.941

Обухват ПДР Бунушевац
Обухват ПДР Бунушевац
Обухват ПДР Бунушевац
Обухват ПДР Бунушевац
Обухват ПДР Бунушевац
Обухват ПДР Бунушевац 4
Обухват ПДР Бунушевац 2
Обухват ПДР Бунушевац 2
Обухват ПДР Бунушевац 2
Обухват ПДР Бунушевац 2
Обухват ПДР Бунушевац 2
Обухват ПДР Бунушевац 2
Обухват ПДР Бунушевац 2
и
ПДР Бунушевац 3
Обухват ПДР Бунушевац 2
Обухват ПДР Бунушевац 2
Обухват ПДР Бунушевац 2
Обухват ПДР Бунушевац 2
Обухват ПДР Бунушевац 2
Обухват ПДР Бунушевац 2
Обухват ПДР Бунушевац 2
Обухват ПДР Бунушевац 2
Обухват ПДР Бунушевац 2
Обухват ПДР Бунушевац 2
Обухват ПДР Бунушевац 2
Обухват ПДР Бунушевац 2
Обухват ПДР Бунушевац 2
Обухват ПДР Бунушевац 2
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а за потребе проширења индустријске зоне
Бунушевац у Врању и успостављања несметаног
рада „Слободне Зоне“ у Врању.
2.ПРЕДЛАЖЕ СЕ Влади Републике Србије да
донесе одлуку којом прихвата пренос права јавне
својине на непокретностима из тачке 1. ове одлуке.
3.Међусобна права и обавезе у вези преноса
права јавне својине на непокретности из тачке 1.
овог решења, регулисаће се посебним уговором,
који ће у име града потписати Др Слободан
Миленковић, градоначелник града Врања, а по
претходно прибављеној сагласности на уговор
Градског правобранилаштва града Врања.
4.На непокретностима из тач. 1. Одлуке, у
јавне књиге о евиденцији непокретности и правима
на њима, уписаће се јавна својина града Врања, када
се за то стекну законом прописани услови.
5.О извршењу Одлуке о преносу права јавне
својине на непокретностима из јавне својине
Републике Србије у јавну својину града Врања без
накнаде непосредном погодбом стараће се
Републичка дирекција за имовину Републике
Србије, Државно правобранилаштво, Градско
правобранилаштво града Врања и Одељење за
привреду, развој и грађевинско земљиште, Градске
управе града Врања.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику града Врања“.
Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке
садржан је у одредбама Закона о јавној својини,
(„Сл. гласник РС“, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16
– др.закон, 108/16, 113/17 и 95/2018), којим је у чл.
27. ст. 10. одређено да надлежни орган јединице
локалне самоуправе одлучује о прибављању и
располагању стварима у јавној својини, док је ст. 1.
истог члана предвиђено да о прибављању и
располагању стварима у јавној својини одлучује
Влада Републике Србије.
Увидом у Извод из листа непокретности број
101 за КО Бунушевац, који је издала Служба за
катастар непокретности Врање је утврђено да се
катастарске парцеле број 5/2, 5/3, 5/4, 7/2, 7/4, 623 и
626/1, све за КО Бунушевац, укупне површине 9751
м2, налазе у грађевинском подручју и да је уписана
јавна својина Републике Србије, са обимом удела
1/1 за сваку катастарску парцелу, а да се по начину
коришћења одређују као јаруге.
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Увидом у Препис листа непокретности број
983 КО Бунушевац, који је издала Служба за
катастар непокретности Врање је утврђено да се
катастарске парцеле број 626/5, 626/7, 626/9, 626/11
и 626/12, све за КО Бунушевац, укупне површине
5269 м2, налазе у грађевинском подручју и да је
уписана јавна својина Републике Србије, са обимом
удела 1/1 за сваку катастарску парцелу, а да се по
начину коришћења одређују као јаруге.
Увидом у Извод из листа непокретности број
139 за КО Содерце, који је издала Служба за
катастар непокретности Врање је утврђено да се
катастарске парцеле број 537/1, 537/2, 537/3, 537/4,
537/5, 537/6, 537/7, 537/8, 540/2, 540/3, 542/1, 542/2,
542/3, 542/4 и 542/5, све за КО
Содерце, укупне површине 6921 м2, налазе у
грађевинском подручју и да је уписана јавна
својина Републике Србије, са обимом удела 1/1 за
сваку катастарску парцелу, а да се по начину
коришћења одређују као остало неплодно
земљиште.
Одељење за урбанизам, имовинско правне
послове, комунално стамбене делатности и заштиту
животне средине Градске управе града Врања је
издао информацију о локацији број 353-439/201808/1 од 05.11.2018. године, из које се утврђује да се
предметне катастарске парцеле налазе на
територији Плана детаљне регулације привредно –
радне зоне Бунушевац у Врању, усвојеног на
седници Скупштине града Врања, дана 10.11.2017.
године, број 35- 57/2017-10, који је објављен у
„Службеном гласнику града Врања“, број 27/17 и да
се
предметне катастарске парцеле налазе у
комплексу привредно – радне зоне.
Одредбом чл. 33. ст. 1. тач. 29. Статута града
Врања („Сл. гласник града Врања“, број 37/2018) је
уређено да Скупштина града Врања одлучује о
прибављању и располагању стварима у јавној
својини града и то о преносу права јавне својине на
другог носиоца јавне својине, са или без накнаде.
Одредбом чл. 8. ст. 1. тач. 2. Одлуке о
прибављању,
располагању,
коришћењу
и
управљању стварима у јавној својини града Врања
(„Сл. гласник града Врања“, број 10/2014) је
одређено да се непокретности могу прибавити у
својину Града непосредном погодбом, ако у
конкретном случају то представља једино могуће
решење, које подразумева случај када се ради о
међусобном располагању између носилаца права
јавне својине.
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Чланом 99. ст. 12. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09испр., 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) прописано је између осталог да
Република Србија може отуђити грађевинско
земљиште без накнаде када се ради о међусобном
располагању
између
власника
грађевинског
земљишта у јавној својини и када су у питању
пројекти за изградњу објеката од значаја за
Републику Србију.
Непокретности из чл. 1. ове Одлуке су
обухваћене кроз 4 Плана детаљне регулације и
обхватају делове „Слободне зоне“ који су
предвиђени како за јавне намене – саобраћајнице
унутар зоне, тако и за развој и несметани рад
будућих инвеститора. По поднетом захтеву града
Врања, будући да се непокретности из чл. 1. ове
Одлуке воде као јаруге, представници ЈВП
„Србијаводе“ су изашли на терен и утврдили да
наведене
катастарске
парцеле
(на
терену
суводолине, а један део запуњен шутом и земљаним
материјалом), не утичу на режим течења реке Јужне
Мораве, као главног реципијента на предметном
подручју.
Због свега наведеног, а имајући у обзир
цитиране одредбе позитивноправних прописа,
закључено је да су испуњени услови за пренос
права својине из јавне својине Републике Србије у
јавну својину града Врања, без накнаде,
непосредном погодбом, на непокретностима –
земљишту са катастарских парцела број 5/2, 5/3, 5/4,
7/2, 7/4, 623, 626/1, 626/5, 626/7, 626/9, 626/11 и
626/12, све за КО Бунушевац и са катастарских
парцела број 537/1, 537/2, 537/3, 537/4, 537/5, 537/6,
537/7, 537/8, 540/2, 540/3, 542/1, 542/2, 542/3, 542/4
и 542/5, све за КО Содерце, а за потребе проширења
индустријске зоне Бунушевац у Врању и
успостављања несметаног рада
„Слободне Зоне“ у Врању.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“,
сходно одредби чл. 162. ст. 3. Статута града Врања
(„Сл. гласник града Врања“, број 37/2018).
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 27.02.2020.
године, број: 465-12/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец. двм,с.р.
71.
На основу чл. 27. ст. 10. и чл. 29. ст. 1.
Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, број
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72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др.закон, 108/16,
113/17 и 95/2018), чл. 2. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини,
односно прибављања и уступања искоришћавања
других имовинских права, као и у поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда
(„Сл. гласник РС“, број 16/18), чл. 33. ст. 1. тач. 29,
30 и 31. Статута града Врања („Сл. гласник града
Врања“, број 37/18), чл. 4, 5 и 6. Одлуке о
прибављању,
располагању,
коришћењу
и
управљању стварима у јавној својини града Врања
(„Сл. гласник града Врања“, број 10/2014 и
2/19), Скупштина града Врања,
на седници
одржаној 27.02.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА ВРАЊА У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА
Члан 1.
Овом Oдлуком покреће се поступак отуђења
непокретности из јавне својине града Врања у
поступку
јавног
надметања
за
следеће
непокретности и то:
1.
Непокретности са катастарске парцеле број
9564 КО Крива Феја, које се састоји од земљишта
у површини од 2159 м2 и објекта у површини од
401 м2, спратности П+1, и са катастарске парцеле
број 9565 КО Крива Феја, које се састоји од
земљишта у површини од 1921 м2 и објекта у
површини од 20 м2, као и
2.
Непокретности са катастарске парцеле број
1946 КО Врање 1, односно посебног дела објекта
са наведене катастарске парцеле - пословног
простора у површини од 87 м2.
Члан 2.
Непокретности из чл. 1. ове Одлуке се
отуђују у поступку јавног надметања, док ће
почетна, односно најнижа купопродајна цена
непокретности која се отуђује из јавне својине
утврђује у односу на висину тржишне вредности
предметне непокретности, изражене у еврима, с тим
што се исплата врши у динарској противвредности
по средњем званичном курсу Народне банке Србије
на дан уплате.
Тржишну вредност непокретности одређује
надлежни порески орган, а уколико не постоји
могућност процене, процена може бити извршена
од стране одговарајућег проценитеља уписаног у
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“,
сходно одредби чл. 162. ст. 3. Статута града Врања
(„Сл. гласник града Врања“, број 37/2018).
Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке
садржан је у одредбама чл. 27. ст. 10. Закона о
јавној својини и чл. 33. ст. 1. тач. 29, 30 и 31.
Статута града Врања, којим одредбама је
прибављање, располагање и управљање стварима у
својини јединице локалне самоуправе поверено
Скупштини града Врања, као надлежном органу
јединице локалне самоуправе у складу са општим
правним актима. У надлежности је Скупштине
града Врања да одлучује о покретању поступка
располагања непокретностима у јавној својини
Града. Имовином града самостално управљају и
располажу органи града, у складу са законом.
Одредбом чл. 29. ст. 1. Закона о јавној
својини је одређено да се непокретности могу
отуђити из јавне својине полазећи од тржишне
вредности, коју је проценио порески или други
надлежни орган или лиценцирани проценитељ, у
поступку јавног надметања.
Одлуком о прибављању, располагању,
коришћењу и управљању стварима у јавној својини
града Врања је између осталог уређено и отуђење
непокретности из јавне својине Града у поступку
јавног надметања, којом одлуком је уређено да се
приликом поступка отуђења непокретности из јавне
својине, јединица локалне самоуправе поред
осталог мора придржавати одредаба Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у
јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и у
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда. Имајући у виду напред наведене
одредбе, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.
СКУПШТИНА
ГРАДА
ВРАЊА
дана
27.02.2020.године, број: 463-24/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец. двм,с.р.
72.
На основу одредаба чл. 2. ст. 4, чл. 51. и чл.
53. Закона о правобранилаштву („Службени гласник
Републике Србије“, број 55/2014), одредаба чл. 20.
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ст. 1. тач. 11. и чл. 66. ст. 1. Закона о локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике
Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон,
101/2016 – др. закон и 47/2018), одредаба чл. 16. ст.
1. тач. 12. и чл. 78. Статута града врања („Службени
гласник града Врања“, број 37/18), Скупштина града
Врања, на седници одржаној 27.02.2020.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ВРАЊА
Члан 1.
Одлука о Правобранилаштву града Врања
(„Службени гласник града Врања“, број 25/2014,
10/2018 и 11/2019), у члану 14. мења се и гласи:
„За градског правобраниоца може бити
постављен држављанин Републике Србије који
испуњава услове за рад у државним органима, који
је завршио правни факутет и положио правосудни
испит и има најмање три године радног искуства у
правној струци после положеног правосудног
испита.
За заменика градског правобраниоца може
бити постављен држављанин Републике Србије који
испуњава услове за рад у државним органима, који
је завршио правни факутет и положио правосудни
испит и има најмање годину дана радног искуства у
правној струци после положеног правосудног
испита.“
Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 27.02.2020.
године, број:02-24/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец. двм,с.р.
73.
На основу члана 27.став 10,члана 28.став 2. и
члана 36.став 6. Закона о јавној својини
(“Сл.гласник РС” бр. 2/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018),
члана 2 став 1,2 и 4,, члана19, члана 20 и члана 21
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и давања у
закуп ствари у јавној својини, односно прибављања
и уступања искоришћавања других имовинских
права, као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда (“Службени гласник
РС”бр. 16/2018), члана 4, члана 5, члана 6, члана 9. и
члана 9а Одлуке о прибављању, коришћењу и
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управљању стварима у јавној својини града Врање
(“Службени гласник града Врање” број 10/2014 и
2/2019) члана 4., и члана 5., Одлуке о прибављању и
располагању становима у јавној својини града
Врања (“Службени гласник града Врање” бр. 2/19) и
члана 33. став 1. тачка 29. Статута града Врања
(„Службени гласник Града Врања“, број 37/18), а по
претходно прибављеној сагласности Градског
правобранилаштва Врање бр.Сл. 12/2020 од
11.02.2020 године, Скупштина града Врање на
седници одржаној дана 27.02.2020 године,донела је

града односно отуђења станова из јавне својине
града, Врање, ( у даљем тексту: Комисија).
Комисија
спроводи
поступак
јавног
надметања на начин и под условима утврђеним
Уредбом којом се уређују услови прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писаних понуда и другим прописима којима се
уређује отуђење непокретности, односно станова из
јавне својине Града Врање.

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА
СТАНОВА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА
ВРАЊА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

Члан 5.
Након
спроведеног
поступка
јавног
надметања, на основу правноснажне одлуке
Комисије, Скупштина града на предлог Градског
већа доноси одлуку о отуђењу станова из члана 1.
ове одлуке из јавне својине Града Врање.

Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак отуђења
станова из јавне својине Града Врање јавним
надметањем и то:
1.Стан број 20. у улици Милентија Поповића бр. 1
Д на кат. парцели број 7805/39 уписане у Лист
непокретности број 14976 КО Врање 1, укупне
површине П = 30 м2.
2. Стан број 20 у улици Милентија Поповића бр. 1 Г
на катастарској парцели број 7805/39 уписане у
Лист непокретности бр. 14976 КО Врање 1, укупне
површине П= 45,12 м2.
Члан 2.
Почетни износ цене за отуђење станова из
јавне Града Врања утврђен је у висини тржишне
вредности стана, по метру квадратном, а на основу
Записника о процени тржишне вредности
непокретности Министарства финансија, пореске
управе, Филијала Врање,
-за стан под бројем 1 записник број: 114-436-0303149/2019 од 01.новембра 2019.године, који износи
62.188,34 дин. по м2.
- за стан под бројем 2 записник број 114-468-0800011/2020-0000 од 11.02.2020 године, који износи
60.147,45 дин. по м2.
Висина депозита износи 20% почетне цене за
одређену непокретност -стан који се лицитира.
Члан 3.
Станови се отуђују у виђеном стању.

Члан 6.
Уговор о отуђењу станова из јавне својине
Града, у име Града закључује Градоначелник.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у
“Службеном гласнику града Врање”
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 27.02.2020
године, број: 360-11/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец. двм,с.р.
74.
На основу чл. 20.ст.1.тач. 15) и чл. 66.ст.
3.Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 29/2007, 83/2014 – др.закон,
101/2016 – др.закон и 47/2018), чл. 16. ст. 1. тач. 17)
и чл. 33.ст.1.тач. 7) и 81) Статута града Врања
(„Службени гласник Града Врања“, број 37/2018), а
у складу са Правилником о безбедности дечјих
игралишта („Службени гласник РС“, број 41/2019),
Скупштина града Врања, на седници одржаној
27.02.2020.године, донела је
О Д Л У К У
О ПОСТАВЉАЊУ И ОДРЖАВАЊУ
ЈАВНИХ ДЕЧЈИХ ИГРАЛИШТА У СВОЈИНИ
ГРАДА ВРАЊА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Поступак отуђења станова у јавној својини
града Врање јавним надметањем спровешће
Комисија за прибављање станова у јавну својину

Члан 1.
Овом одлуком уређује се постављање и
одржавање јавних дечјих игралишта у својини града
Врања ( у даљем тексту:јавна дечја игралишта).
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Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци
имају следеће значење:
1. јавно дечје игралиште је сваки отворени
простор, укључујући целокупно земљиште,
ограду, вегетацију, приступне стазе, потребне
површине и опрему, намењен, изграђен и
опремљен с намером да се деца на њему играју
појединачно или у групама;
2. постојеће јавно дечје игралиште јесте дечје
игралиште које је стављено у употребу пре
23.новембра 2018.године;
3. опрема за јавно дечје игралиште је опрема и
конструкција,
укључујући
компоненте
и
конструктивне елементе са којима, или на
којима, деца могу да се играју на отвореном,
појединачно или у групама, према сопственим
правилима или из сопствених разлога за игру,
који се у било ком тренутку могу променити;
4. површина за јавно дечје игралиште је површина
игралишта са које почиње коришћење опреме на
дечјим игралиштима и која обухвата најмање
подручје удара ( подручје у које корисник може
да удари након падања кроз простор пада;
5. лице одговорно за постављање дечјег игралишта
јесте правно лице или предузетник које је
преузело одговорност за пројектовање, уградњу
и постављање дечјег игралишта, стављањем
знака усаглашености на информативну таблу и
сачињавањем декларације о усаглашености
дечјег игралишта са захтевима правилника којим
се уређује безбедност дечјег игралишта.
Други изрази употребљени у овој одлуци,
који нису дефинисани у ставу 1.овог члана, имају
значења дефинисана правилником којим се уређује
безбедност дечјих игралишта.
Сви појмови употребљени у овој одлуци у
мушком граматичком роду обухватају мушки и
женски природни род.
Члан 3.
Град Врање постављање јавних дечјих
игралишта
поверава
правном
лицу
или
предузетнику, у складу са позитивним законским
прописима.
Одржавање јавних дечјих игралишта Град
Врање поверава Јавном предузећу „Урбанизам и
изградња града Врања“ Врање.
Межусобна права и обавезе о одржавању
јавних дечјих игралишта уредиће се уговором
између Града Врања и јавног предузећа из става
2.овог члана.
У име Града Врања, уговор закључује
градоначелник.
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Члан 4.
Постављање и одржавање јавних дечјих
игралишта врши се у складу са законом којим се
уређују технички захтеви за производе и оцењивање
усаглашености и правилником којим се уређује
безбедност дечјих игралишта.
II ПОСТАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ДЕЧЈИХ
ИГРАЛИШТА
Члан 5.
Јавна дечја игралишта се не могу налазити
поред подручја које се сматра деградираним
земљиштем у складу са законом којим се уређује
заштита земљишта или земљишта без адекватног
одводњавања, или поред подручја која се користе за
утовар или истовар или чување материјала и
производа или других потенцијално опасних
подручја, или подручја где бука отежава
комуникацију и представља извор штетног утицаја.
Члан 6.
Јавно дечје игралиште мора бити постављена
на простору који је урбанистичким планом
дефинисан за ту намену, и уколико је то могуће, у
близини стамбених зграда, функционалних јавних
објеката или у оквиру јавне зелене површине или на
другом безбедном простору у оквиру паркова
природе, заштићених природних добара, површина
ван урбаног ткива, а у природним околностима и
мора имати адекватно осветљење ако су постављена
у урбаном окружењу.
Јавно дечје игралиште се поставља даље од
саобраћајница, у мери у којој је то могуће, а у
складу са условима прописаним правилником којим
се уречује безбедност дечјих игралишта.
Јавно дечје игралиште мора испуњавати
услове приступачности, тако да буде доступно свим
корисницима, као и оним са смањеном
покретљивошћу;
лако
доступно
за
хитне
медицинске и спасилачке интервенције; са добро
обележеним приступима, пешачким прелазима и
осветљењем.
Прилаз јавном дечјем игралишту мора бити
удаљен од саобраћаја и паркираних зона, а посебно
од оних са транзитним и брзим саобраћајем и бити
такав да спечи кориснике да без намере приступе
подручјима у којима се возила крећу и паркирају.
Улаз, излаз и путеви за ванредне ситуације
на дечјим игралиштима у сваком тренутку морају да
буду приступачни и без било каквих физичких
препрека.
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Члан 7.
Јавно дечје игралиште, поред опреме за дечје
игралиште, опремају се нарочито са: јавним
осветљењем, уколико се дечје игралиште налази у
урбаној зони, довољним бројем клупа у односу на
површину игралишта и ђубријерама за сакупљање
чврстог комуналног отпада.
Урбани мобилијар који се користи на
игралиштима не сме представљати ризик, односно
могућност узроковања тешких телесних повреда.
У оквиру јавног дечјег игралишта се мора
поставити најмање једна информативна табла која
садржи информације о коришћењу игралишта на
безбедан начин, укључујући забране и ограничења
прописана на његовој површини, са симболимима и
подацима утврђеним правилником којим се уређује
безбедност дечјих игралишта.
Члан 8.
У погледу потребне површине и опреме на
јавним дечјим игралиштима морају се испоштовати
сви технички захтеви утврђени правилником којим
се уређује безбедност дечјих игралишта.
Члан 9.
Пре стављања јавног дечјег игралишта у
употребу спроводи се поступак првог прегледа
дечјег игралишта.
Први преглед из става 1.овог члана обавља
Tело за редовне и ванредне прегледе дечјих
игралишта,
именовано
решењем
надлежног
министра у складу са законом којим се уређују
технички захтеви за производе и оцењивање
усаглашености и правилником којим се уређује
безбедност дечјих игралишта ( у даљем тексту:
Именовано тело).
Првим прегледом потврђује се општи ниво
безбедности опреме и потребних површина, као и
испуњење захтева за постављање дечјег игралишта,
односно да дечје игралиште испуњава све
релевантне захтеве из правилника којим се уређује
безбедност дечјих игралишта.
III ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ДЕЧЈИХ
ИГРАЛИШТА
Члан 10.
Јавно дечје игралиште мора испуњавати све
захтеве правилника којим се уређује безбедност
дечјих игралишта и то током целог периода
употребе.
У поступку одржавања јавног дечјег
игралишта сходно се примењују захтеви, стандарди
у упутства прописана правилником којим се уређује
безбедност дечјих игралишта.
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Члан 11.
Уколико се током поступка одржавања
открију озбиљни недостаци који би могли да угрозе
безбедност, они се без оглагања уклањају.
У случају да то није могуће, опрема се мора
осигурати како се не би користила, имобилизацијом
или уклањањем.
Кад неки део опреме треба да се уклони са
локалције, ради одржавања, сва причвршћења или
темељи који остану у тлу треба да се уклоне или
заштите како би локација била безбедна.
Члан 12.
Јавно предузеће „Урбанизам и изградња
града Врања“ Врање је у обавези да редовно врши
одржавање јавних дечјих извештаја у складу са
правилником којим се уређује безбедност дечјих
игралишта, ове одлуке и Уговора, и да редовно о
томе обавештава ресорног члана Градског већа.
Јавно предузеће из става 1.овог члана, дужно
је да Градском већу два пута годишње подноси
извештај о одржавању јавних дечјих игралишта.
Поред подношења извештаја у смислу става
2.овог члана, јавно предузеће је у обавези да
поднесе извештај и по захтеву Градског већа или
ресорног члана Градског већа.
IV РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ ПРЕГЛЕД
ЈАВНИХ ДЕЧЈИХ ИГРАЛИШТА
Члан 13.
Редован и ванредан преглед јавних дечјих
игралишта обезбеђује Град Врање, као власник
јавних дечјих игралишта.
Именовано тело доставља Граду Врање
извештај о прегледу јавних дечјих игралишта, са
утврђеним евентуалним недостацима.
Редовни и ванредни преглед јавних дечјих
игралишта обавља Именовано тело, на начин и по
поступку прописаним правилником којим се уређује
безбедност дечјих игралишта.
Члан 14.
Редован преглед јавног дечјег игралишта
обавља се једном годишње.
Редован годишњи преглед јавног дечјег
игралишта обухвата све поступке (оцењивања
усаглашености) који су неопходни да се установи да
ли дечје игралиште, у употреби, задовољава
релевантне захтеве из правилника којим се уређује
безбедност дечјих игралишта.
Овлашћено
лице
Јавног
предузећа
„Урбанизам и изградња града Врања“ присуствује
приликом спровођења редовног прегледа јавног
дечјег игралишта.
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Члан 15.
Ванредни преглед јавног дечјег игралишта
спроводи се у случају промена које су настале као
последица оцене мера безбедности; дејства
временских услова; присуства труљења или
корозијее; укључујући и сваку промену нивоа
безбедности опреме која настане као последица
обављених поправки или додатних, замљењених
компонената.
Захзев за ванредни преглед јавног дечјег
игралишта подноси се Именованом телу у писаном
облику са подацима о лицу које обавља послове
одржавања јавног дечјег игралишта, као и називом
Именованог тела које је извршило претходни
редовни преглед дечјег игралишта.

Петак,06.март.2020.године.

Члан 19.
Градско веће именоваће Стручно тело , у
року од 15 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 20.
Постојећа јавна дечја игралишта морају се
усагласити са техничким захтевима за потребну
површину и за опрему на дечјим игралиштима
најкасније до 23.новембра 2021.године.
Члан 21.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 27.02.2020.
године, број: 02-25/2020-10

V СТРУЧНО ТЕЛО ГРАДА
Члан 16.
Градско веће образује Стручно тело за
контролу стања и одржавања јавних дечјих
игралишта.
Актом Градског већа уређује се број чланова
и ближа надлежност Стручног тела.
Стручним телом председава ресорни члан
Градског већа.
Стручно тело сарађује са Именованим телом,
ресорним миснистарством и другим ресорним
институцијама.
VI ВОЂЕЊЕ ЛИСТЕ ЈАВНИХ ДЕЧЈИХ
ИГРАЛИШТА
Члан 17.
Град Врање, као власник јавних дечјих
игралишта, води листу дечјих игралишта која
садржи нарочито податке о локалцији, опреми и
површинама за ублажавање удара и датумима
редовних прегледа.
Листу о јавним дечјим игралиштима Град
доставља надлежном инспектору и ресорном
министарству на њихов захтев.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
На питања која нису уређена овом одлуком
непосредно се примењују одредбе закона којим се
уређују технички захтеви за производе и оцењивање
усаглашености, правилника којим се уређује
безбедност дечјих игралишта и других прописа која
се односе на постављање и одржавање дечјих
игралишта.

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
75.
На основу члана 8. став 1. тач 1), 2) и 6), став
2 и 3 Закона о заштити од буке у животној средини
(„Службени гласник РС“, број 36/2009 и 88/2010),
члана 4. став 1, члана 5. став 2, и чл. 20.ст.1.тач. 15)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и
47/18), члана 15, члана 19. став 1. Статута града
Врања („Службени гласник града Врања“, број
37/18), Скупштина града Врања, на седници
одржаној 27.02.2020.године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О АКУСТИЧКОМ
ЗОНИРАЊУ И МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД
БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА
Члан 1
Одлука о акустичком зонирању и мерама за
заштиту од буке на територији града Врања
(„43/2012,
6/2015,(18/2015-пречишћен
текст),
2/2017-др.одлука, 11/2019 и 25/19), у члану 9.у
ставу 1,мења се и гласи:
„ У угоститељским објектима и ван
угоститељских објеката- у дворишту, односно
баштама (отвореног и затвореног типа) и на
терасама које су у функцији угоститељских
објеката, музички програм може да се изводи у току
трајања радног времена угоститељских објеката
утврђеног посебном скупштинском одлуком којом
се уређује радно време угоститељских, трговинских
и занатских објеката на територији града Врања, и
то:радним данима и недељом најдуже до 24.00 сата,
а петком и суботом најдуже до 01.00 сат.“

Петак,06.март.2020.године.
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Члан 2
Овлашћује се Комисија за прописе и управу
Скупштине града Врања да утврди пречишћен текст
Одлуке о акустичком зонирању и мерама за заштиту
од буке на територији града Врања.
Члан 3
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 27.02.2020.
године, број:501-36/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
76.
На основу члана 11.став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом
(,,Службени гласник РС“,број:113/17 и 50/18) и
члана 33.став 1.тач.7) , Статута града Врања
(,,Службени гласник града Врања“, број 37/2018),
Скупштина града Врања, на седници одржаној дана
27.02.2020.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
МАТЕРИЈАЛНОЈ ПОДРШЦИ
ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ВРАЊА
Члан 1.
У Одлуци о материјалној подршци породици
са децом на територији града Врања (,,Службени
гласник града Врања“, бр.2/19 и 29/19), у члану 5.у
поднаслову:,,Право на материјалну подршку за
треће и свако наредно дете на бесплатан боравак у
Предшколској установи,,Наше дете“, иза речи ,,и
свако наредно дете“ додају се речи : ,, , и породице
са дуплим близанцима и тројкама.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику града
Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 27.02.2020.
године, број:553-307/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
77.
На основу чл. 7. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени
дин.изн., 125/2014 – усклађени дин.изн., 95/2015 –
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усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016 – усклађени
дин.изн. и 104/2016 – др.закон 96/2017 и 89/2018.),
чл. 71. Закона о угоститељству, чл. 32.ст.1.тач.3) и
чл. 66. ст.3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14др.закон101/2016 - други закон и 47/2018), члана и
чл. 32.ст.1.тач. 4) Статута Града Врања („Службени
гласник Града Врања“, 3/2018 и 10/2018.),
Скупштина града Врања, на седници одржаној
27.02.2020.године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
Члан 1.
У Одлуци о боравишној такси („Службени
гласник Пчињског округа“, број 36/08, „Службени
гласник града Врања“, број 2/17-др.одлука, 27/17,
37/18) у члану 3, став 1, алинеје 2. и 3. бришу се.
Члан 2.
После Члана 3. додаје се члана 3а који гласи:
,,Члана 3а
Изузетно од члана 3. ове Одлуке, боравишну
таксу плаћа угоститељ који као физичко лице
поседује решење о категоризацији и пружа услуге
смештаја у објектима домаће радиности (кућа,
апартман,
соба)
и
сеоском
туристичком
домаћинству, у објектима смештајних капацитета до
укупно 30 индивидуалних лежајева и у објекту
сеоског туристичког домаћинства на отвореном у
привремено постављеној опреми за камповање до
укупно 20 камп парцела сагласно закону којим се
уређује угоститељство.
Физичко лице из става 1. овог члана плаћа
боравишну таксу у утврђеном годишњем износу, у
складу са актом Владе Републике Србије, којим се
утврђују ближи услови и начин утврђивања висине
годишњег износа боравишне таксе за физичко лице
које пружа угоститељске услуге смештаја у
објектима домаће радиности и сеоском туристичком
домаћинству, као и начин и рокови плаћања.
Годишњи износ боравишне таксе решењем
утврђује Градска управа односно Одељење за буџет
и
финансије
–
Одсек
Локалне
пореске
администрације (даље: Одсек ЛПА), а по претходно,
од стране руководиоца Одељење за привреду,
економски развој и грађевинско земљиште донетом
и правоснажном решењу о категоризацији објекта.
Уколико се у току године промене елементи
за утврђивање висине годишњег износа боравишне
таксе Одсек ЛПА је дужан да поново утврди висину
износа боравишне таксе. Физичко лице које у току
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године престане да пружа угоститељске услуге,
дужно је да о томе обавести Одсек ЛПА у року од
15 дана од дана престанка пружања угоститељске
услуге.
Одељење за привреду, економски развој и
грађевинско земљиште Градске управе града Врања
је у обавези да један примерак правоснажног
решења о категоризацији угоститељског објекта
достави надлежном Одсеку ЛПА са следећим
подацима:
- име и презиме физичког лица обвезника
боравишне таксе, ЈМБГ, адреса становања;
- град, улица, кућни број и број смештајне
јединице;
- ознака категоризације, број индивидуалних
лежајева и број камп парцела у смештајној
јединици;
- период за који се утврђује боравишна такса;
- клаузула са датумом правоснажности
решења.
Утврђену
висину
годишњег
износа
боравишне таксе за текућу годину физичко лице
плаћа квартално до петог у месецу за претходни
квартал, уплатом у корист буџета Града Врања.
Физичко лице које у току године започне
пружање угоститељских услуга дужно је да плаћа
износ боравишне таксе почев за наредни квартал у
односу на онај у коме је почео да пружа услуге.
У случају када у току године дође до
промене елемената за утврђивање боравишне таксе,
нови износ физичко лице плаћа почев од наредног
квартала у односу на квартал у коме је дошло до
промене наведених елемената.
У случају када у току године престане да
пружа угоститељске услуге, физичко лице је дужно
да изврши плаћање боравишне таксе закључно за
квартал у коме је престало да пружа услуге.“
Члан 3.
У члану 4. став 2 мења се и гласи
„Боравишну таксу не плаћају:
1) деца до седам година старости;
2) лица упућена на бањско и климатско лечење,
односно специјализовану рехабилитацију од стране
надлежне лекарске комисије;
3) особе са инвалидитетом са телесним
оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од
прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве
до пете групе, слепа лица, лица оболела од
дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних
обољења, параплегије и квадриплегије, церебралне
и дечје парализе и мултиплекс склерозе, особе
ометене у развоју, као и пратилац наведених особа;
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4) ученици и студенти који организовано бораве
у угоститељском објекту за смештај ради извођења
спортско-рекреативних и других активности по
програму министарства надлежног за послове
просвете, студенти који организовано бораве у
угоститељском објекту за смештај ради извођења
обавезне наставе у складу са наставним планом
образовне установе, као и учесници републичких и
регионалних такмичења у знању и вештинама;
5) страни држављани који су по међународним
конвенцијама и споразумима ослобођени плаћања
таксе;
6) лица која непрекидно бораве у објекту за
смештај дуже од 30 дана.“
Члан 4.
Члан 12. мења се и гласи :
„Надзор над применом ове одлуке врши
надлежни инспектор Одељења за инспекцијске
послове и заштиту животне средине, Туристичка
инспекција и Одељење за буџет и финансије.“
Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 27.02.2020
године, број: 332-24/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
78.
На основу чл. 22 ст.1 тач. 11 и ст.2 Закона о
јавним предузећима ( „ Службени гласник РС, бр.
15/16 и 88/19), и чл. 32 Закона о локалној
самоуправи ( „ Службени гласник РС“, бр. 129/07 и
83/14 – др. закон, 101/2016-др.закон и 47/18 ), чл.
32. ст. 1. тач. 14) Одлуке о усклађивању пословања
Јавног предузећа „ Нови дом“ Врање са Законом о
јавним предузећима ( Службени гласник града
Врања бр. 27/16 и 35/16) и чл. 33. ст. 1. тач. 59)
Статута града Врања („ Службени гласник града
Врања бр. 37/18), Скупштина града Врања на
седници одржаној дана 27.02.2020.године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ НОВИ ДОМ“ ВРАЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку
Надзорног одбора Јавног предузећа „Нови
дом“Врање, бр. 4631/1 од 17.12.2019.год.
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II
Решење објавити у Службеном гласнику
града Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 27.02.2020.
године, број: 38-1/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ УРБАНИЗАМ И
ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊА“ ВРАЊЕ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНО ОБЕЛЕЖЕНОГ
ПРОСТОРА ЗА ПАРКИНГ МЕСТО НА
ЈАВНИМ САОБРАЋАЈНИМ ПОВРШИНАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА

79.
На основу чл. 22 ст.1 тач. 11 и ст.2 Закона о
јавним предузећима ( „ Службени гласник РС, бр.
15/16 и 88/19), и чл. 32 Закона о локалној
самоуправи ( „ Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/14 – др. закон, 101/2016-др.закон и 47/18 ), чл.
32. ст. 1. тач. 14) Одлуке о усклађивању пословања
Јавног предузећа „ Завод за урбанизам“ Врање са
Законом о јавним предузећима (Службени гласник
града Врања бр. 27/16 и 35/16) и чл. 33. ст. 1. тач.
59) Статута града Врања ( „ Службени гласник
града Врања бр. 37/18), Скупштина града Врања на
седници одржаној дана 27.02.2020.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ УРБАНИЗАМ И
ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊА“ ВРАЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног
одбора Јавног предузећа „ Урбанизам и изградња
града Врања“ Врање о измени Одлуке о висини
накнаде за коришћење посебно обележеног
простора за паркинг место на саобраћајним
површинама на територији града Врања бр. 169/9-20
од 05.02.2020. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, и
објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 27.02.2020.
године, број: 344-281/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
81.

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку
Надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам и
изградња града Врања “, бр. 169-5/20 од
05.02.2020.год.
II
Решење објавити у Службеном гласнику
града Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 27.02.2020.
године, број: 344-280/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
80.
На основу члана 32 ст. 1 тач.14 и ст.3
Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа
„ Урбанизам и изградња града Врања“ Врање са
Законом о јавним предузећима ( Службени гласник
града Врања бр. 27/16 и 35/16) и члана 33 Статута
града Врања ( Службени гласник града Врања
бр.37/18), Скупштина града Врања, на седници
одржаној дана 27.02.2020.године, донела је:

На основу члана 32 ст. 1 тач.14 и ст.3
Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа
„ Урбанизам и изградња града Врања“ Врање са
Законом о јавним предузећима ( Службени гласник
града Врања бр. 27/16 и 35/16) и члана 33 Статута
града Врања ( Службени гласник града Врања
бр.37/18), Скупштина града Врања, на седници
одржаној дана 27.02.2020.године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПУТСТВО
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ УРБАНИЗАМ И
ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊА“ ВРАЊЕ
О ПОСТУПКУ РАСКОПАВАЊА ЈАВНИХ
ПУТНИХ ПОВРШИНА ЗБОГ ИНТЕРВЕНЦИЈА
НА ПОДЗЕМНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Упутство Надзорног
одбора Јавног предузећа „ Урбанизам и изградња
града Врања“ Врање о поступку раскопавања јавних
путних површина због интервенције на подземним
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инсталацијама на територији града Врања бр.
869/19 од 31.10.2019. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, и
објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана27.02.2020.
године, број: 352-6/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
82.
На основу чл. 12 Закона о социјалној заштити
( „ Службени гласник РС, бр. 24/11), чл. 32 Закона о
локалној самоуправи ( „ Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/2016-др.закон и 47/18)
чл.12 ст.1 ал. 1 и чл. 15 ст. ал. 1 Одлуке о оснивању
јавне установе – Центар за развој локалних услуга
социјалне заштите Врање ( Службени гласник града
Врања бр. 23/11 – пречишћен текст) и чл. 33 ст 1.
тач.15 Статута града Врања (Службени гласник
града Врања бр. 37/18), Скупштина града Врања на
седници одржаној дана 27.02.2020.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ
ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ“ ВРАЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку
Управног одбора Јавне установе „Центар за развој
локалних услуга социјалне заштите“ Врање, о
изменама и допунама Статута Јавне установе
Центар за развој локалних услуга соц ијалне
заштите бр. 286/02-20 од 31.01.2020.год.
II
Решење објавити у Службеном гласнику
града Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 27.02.2020.
године, број: 02-27/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
83.
На основу члана 27. ст. 10. и чл. 29. ст. 1.
Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, број
72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др.закон, 108/16,
113/17 и 95/2018), чл. 2. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном
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погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини,
односно прибављања и уступања искоришћавања
других имовинских права, као и у поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда
(„Сл. гласник РС“, број 16/18), чл. 33. ст. 1. тач. 65
Статута града Врања („Сл. гласник града Врања“,
број 37/18), чл. 6. Одлуке о прибављању,
располагању, коришћењу и управљању стварима у
јавној својини града Врања („Сл. гласник града
Врања“, број 10/2014 и 2/19), Скупштина града на
седници одржаној 27.02.2020. године,донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ГРАДА, ОДНОСНО ОТУЂЕЊА
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА
Члан 1.
Именује се Комисија за спровођење
поступка прибављања непокретности у јавну
својину Града, односно отуђења из јавне својине
Града ( у даљем тексту Комисија) у саставу:
председник,
Данијела Милосављевић, члан Градског
већа за ресор социјална питања и локална
самоуправа,
чланови:
1.Бојан Костић, члан Градског већа за ресор
буџет и финансије,
2.Сања
Златковић,
шеф
кабинета
градоначелника
3.Саша Ђорић, представник Одељења за
привреду, економски и грађевинско земљиште и
4.Милош Илић, градско правобраанилаштво
секретар,
Марина Трајковић,
имовинско правне послове

шеф

Одсека

за

Члан 2.
Задатак Комисије је да спроведе поступак
прибављања непокретности у јавну својину Града,
односно отуђења из јавне својине Града у складу
са
Одлуком
о прибављању, располагању,
коришћењу и управљању стварима у јавној својини
града Врања и Уредбом о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини, односно
прибављања и уступања искоришћавања других
имовинских права, као и у поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда .
Након
спроведеног
поступка
јавног
надметања или прикупљања писмених понуда,
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Скупштина Града доноси одлуку о отуђењу
непокретности из јавне својине Града, на предлог
Комисије да се непокретност отуђи понуђачу који је
понудио најповољније услове
Члан 3.
Мандат председника, чланова и секретара
Комисије траје 4 (четири) године.
Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 27.02.2020.
године, број:463-31/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
84.
На основу чл. 24.ст. 3, чл. 30, чл.41.ст. 3,
42.ст. 2 и чл. 43.ст. 1 и 3 Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016
и 88/2019), чл. 33.ст. 1 и 2, 36.ст. 1 и 2, чл. 40 и чл.
41.ст. 1. Одлуке о усклађивању пословања Јавног
комуналног предузећа „Комрад“ Врање са Законом
о јавним предузећима („Службени гласник Града
Врања“, рој 27/2016, 36/2016-испр, 2/2018 и
25/2019-испр) и чл. 33.ст.1.тач.14) Статута Града
Врања („Службени гласник Града Врања“, број
37/2018),Скупштина града Врања, на седници
одржаној 27.02.2020.године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМРАД“ ВРАЊЕ
I
Зоран Димитријевић, дипл.економиста из
Врања, именује се за директора Јавног комуналног
предузећа “Комрад“ Врање, на период од четири (4)
године.
II
Именовани је дужан да ступи на функцију у
року од осам дана од дана објављивања овог
решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.
III
Решење о именовању директора, са
образложењем, објавити у “Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном гласнику Града
Врања“ и на интернет страници Града.
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IV
Даном ступања на функцију именованог
директора у смислу одредбе II диспозитива овог
решења, Зорану Димитријевићу, дипл.економисти
из Врања, престаје мандат вршиоца дужности
директора овог јавног комуналног предузећа,
именован Решењем Скупштине Града Врања, број:
02-107/2019-10 од 15.5.2019.године („Службени
гласник Града Врања“, број: 12/2019).
V
Решење о именовању директора је коначно.
Образложење
Одредбама чл. 24.ст. 3, чл. 30, чл. 38.ст.2 и
чл. 43.ст. 1 и 3. Закона о јавним предузећима, чл.
33.ст. 1 и 2, чл. 35, чл. 36.ст. 1 и 2, чл. 40 и чл. 41.ст.
1. Одлуке о усклађивању пословања Јавног
комуналног предузећа „Комрад“ Врање са Законом
о јавним предузећима и чл. 33.ст.1.тач.14) Статута
Града Врања, прописано је: да директора јавног
предузећа чији је оснивач јединица локалне
самоуправе (Град Врање) именује орган одређен
статутом јединице локалне самоуправе, односно
Статутом Града Врања (Скупштина Града) на
период од четири године, на основу спроведеног
јавног конкурса; да одлуку о спровођењу јавног
конкурса
доноси
орган
јединице
локалне
самоуправе надлежан за именовање директора
(Скупштина Града); да јавни конкурс спроводи
комисија јединице локалне самоправе коју именује
орган надлежан за именовање директора јавног
предузећа (Скупштина Града); да је решење о
именовању директора коначно; да је именовани
кандидат дужан је да ступи на функцију у року од
осам дана од дана објављивања решења о
именовању у „Службеном гласнику Републике
Србије“; да директор заснива радни однос на
одређено време.
На основу Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Комрад“ Врање („Службени
гласник Града Врања“, број 32/2019), Оглас о
јавном конкурсу
објављен је у „Службеном
гласнику Републке Србије“, број 1/ 2020 од
10.јануара 2020.године, „Службеном гласнику
Града Врања“, дневном листу који се дистрибуира
на целој територији Републике Србије-СРПСКИ
ТЕЛЕГРАФ и на интернет страници Града Врања са
назнаком датума под којим је објављен у
републичком гласилу.
Јавни конкурс за именовање директора
Јавног комуналног предузећа „Комрад“ Врање
спровела је Комисија за спровођење конкурса за
избор директора јавних предузећа и јавно
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комуналних предузећа чији је оснивач Град Врање ,
именована Решењем Скупштине града Врања
(„Службени гласник Града Врања“, број 2/2017).
Увидом у достављену документацију
Комисије за спровођење конкурса за избор
директора ( Записник и Листа кандидата), Комисија
за мандатно-имунитетска и административна
питања и избор и именовање утврдила је следеће:
1)да је по истеку рока за подношење пријава
( 30 дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику
Републике
Србије“)
Комисија
констатовала да је на јавни конкурс за именовање
директора Јавног комуналног прдузећа „Комрад“
Врање поднета једна пријава и то Зорана
Димитријевића, дипл.економисте из Врања, ул.
Краљевића Марка 45;
2) да је пријава благовремена, уредна и
потпуна, са приложеним свим потребним доказима
и да се на основу истих констатовало да кандидат
испуњава законом и конкурсом прописане услове за
избор директора овог јавног комуналног предузећа,
чиме су се испунили услови за спровођење изборног
поступка
са
Зораном
Димитријевићем,
дипл.економистом из Врања, као јединим
кандидатом;
3) да је Комисија, у складу са овлашћењима
прописааним одредбама чл. 40. Закона о јавним
предузећима и Уредбе о мерилима за именовање
директора јавног предузећа („Службени гласник
РС“, број 65/16), спровела изборни поступак у којем
је извршила оцену стручне оспособљености, знања
и вештине кандидата, и то:
-стручна оспособљеност кандидата стечена
високим образовањем, стручна оспособљеност
кандидата стечена укупним радним искуством на
пословима за које се захтева високо образовање,
стручна оспособљеност кандидата стечена радним
искуством на пословима који су повезани са
пословима
јавног
предузећа
и
стручна
оспособљеност
кандидата
стечена
радним
искуством које кандидат има у организовању и
вођењу послова- увидом у податке из пријаве
кандидата;
-стручна оспособљеност кандидата за
практичну примену знања и вештина у обављању
послова директора Јавног комуналног предузећа;
познавање делокруга рада Јавног комуналног
предузећа; прописи којима се уређују услови и
начин обављања делатности од општег интереса,
познавање области корпоративног управљања и
општих прописа о раду, као и вештина
комуникације
у
међуљудским
односимаразговором са кандидатом, према унапред
припремљеним питањима.
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Провера вештина аналитичког резоновања и
логичког закључивања, организационе способности
и вештина руковођења кандидата извршена је од
стране стручног лица- писаним путем преко
стандардизованих тестова.
На основу спроведног изборног поступка, у
складу са одредбом чл. 41. ст. 1. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној
24.2.2020.године, сачинила Листу кандидата за
избор директора Јавног комуналног предузећа
„Комрад“ Врање, и то са једним кандидатомЗораном Димитријевићем, дипл.економистом из
Врања са констатацијом да кандидат у потпуности
задовољава прописана мерила за избор доректора и
исту доставила надлежној организационој јединици
Градске управе ради припреме предлога акта о
именовању директора овог јавног комуналног
предузећа.
Комисија за мандатно-имунитетска и
административна питања и избор и именовање
Скупштине града Врања, сходно овлашћењима из
чл. 39.ст.4. Одлуке о усклађивању пословања Јавног
комуналног предузећа „Комрад“ Врање са Законом
о јавним предузећима и чл. 67.ст.1.тач. 2)
Пословника Скупштине града Врања („Службени
гласник Града Врања“, број 2/19), утврдила је
предлог решења о именовању директора Јавног
комуналног предузећа „Комрад“ Врање.
На основу предлога Комисија за мандатноимунитетска и административна питања и избор и
именовање, Скупштина града Врања одлучила је
као у диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се покренути управни
спор пред Управним судом у Београду.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 27.02.2020.
године, број: 02-19/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
85.
На основу чл. 121 Закона о Основама система
образовања и васпитања ( Сл.гласник РС, бр.
88/17,27/18 –др.закон, 10/19 и 6/20), чл. 3 ст.4
Правилника о општинском савету родитеља ( Сл.
гласник РС, бр. 72/18) и чл. 33 ст.1. тач.65 Статута
града Врања, (Службени гласник града Врања, бр,
37/18), Скупштина града Врања, на седници
одржаној дана 27.02. 2020. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА
ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА РОДИТЕЉА
ГРАДА ВРАЊА
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I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове и заменике
чланова Локалног савета родитеља града Врања:
Основна школа“ Јован Јовановић – Змај“
Врање:
1. Тања Бркић, за члана
2. Александар Ристић, за заменика члана.
Основна Школа „ Светозар Марковић“ Врање:
1. Ивица Костић, за члана
2. Марија Ђорђевић, за заменика члана.
Основна Школа „ Радоје Домановић“ Врање:
1. Марина Трајковић, за члана
2. Јелена Петровић, за заменика члана.
Основна школа „ Вук Караџић“ Врање:
1. Урош Илић, за члана
2. Маја Стојановић, за заменика члана
Основна школа „ Доситеј Обрадовић“ Врање:
1. Драган Савић, за члана
2. Омер Тахири, за заменика члана
Основна школа „ Бранко Радичевић“ Врање:
1. Драгана Прокоповић, за члана
2. Јасмина Стојковић, за заменика члана.
Основна школа“ Предраг Девеџић“ Врањска
Бања:
1. Саша Станојковић, за члана
2. Јасмина Анђелковић, за заменика члана
Основна школа „ Краљ Петар I Ослободилац“
Корбевац:
1. Тања Станковић, за члана
2. Габријела Донић, за заменика члана.
Основна школа „1.мај „ Вртогош:
1. Данијела Костић, за члана
2. Биљана Младеновић, за заменика члана.
Основна школа „ 20. Октобар“ Власе:
1. Момчило Настић, за члана
2. Јаворка Љубић, за заменика члана
Основна школа“ Бранислав Нушић“ Ратаје:
1.Југослав Недељковић, за члана.
2.Ана Станковић, за заменика члана.
II
Основна школа „Бора Станковић“ Тибужде:
1.Слађана Станимировић, за члана
2.Слађана Костић, за заменика члана.
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Школа за основно и средње образовање“ Вуле
Антић“ Врање:
1.Мирослав Ристић, за члана
2.Горан Митић, за заменика члана.
Средња“ Економско – трговинска школа
“Врање:
1.Хелена Стајић, за члана
2.Стевица Костић, за заменика члана
Медицинска школа“ др. Изабел Емсли Хатон“
Врање
1.Горица Тасић, за члана
2.Кристина Плачковић, за заменика члана.
Средња пољопривредно – ветеринарска школа „
Стеван Синђелић“ Врање:
1.Ивана Савић, за члана
2.Снежана Ђорђевић, за заменика члана.
„Техничка школа „ Врање:
1.Дејан Тасић, за члана.
2.Горан Димић, за заменика члана.
„Хемијско – технолошка школа“ Врање:
1.Мића Младеновић, за члана
2.Јасмина Ђорђевић, за заменикка члана.
Гимназија „ Бора Станковић“ Врање:
1.Небојша Стојановић, за члана.
2.Саша Михајловић, за заменика члана.
II
Задаци Локалног савета родитеља града
Врања су:
1 Да даје мишљење, иницира акције и предлаже
мере за остваривање права детета, унапређивање
образовања, васпитања и безбедност деце, односно
ученика у граду,
2 .Учествује у утврђивању градскох планова и
програма који су од значаја за остваривање
образовања, васпитања и безбедности деце,
3 .Прати и разматра могућности за унапређивање
једнаког приступа, доступнсти и могућности
образовања и васпитања за децу односно ученике,
спречавање социјалне искључености деце, осносно
ученика из угржених и осетљивих група на
територији града,
4. Пружа подршку Савету родитеља свих установа
на територији града у вези са питањима из њихове
надлежности.
5 .Заступа интересе деце и ученика града у
ситуацијама које су од значаја за унапређивање
њиховог образовања, васпитања, безбедности и
добробити на територији града.
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6. Сарађује са организацијама које делују у области
образовања и васпитања, заштите здравља,
социјалне заштите, културе, заштите и унапређење
права детета и људских права,
7. Обавља и друге послове у вези са образовањем и
васпитањем на територији града.

4.Драгана Јовановић, васпитач из Врања,
представник запослених.
5.Биљана Трајковић, васпитач из Врања,
представник запослених.
6.Светлана Радосављевић, педагог из Врања,
представник запослених.
7.Александра Николић из Врања, представник
родитеља.
8.Милена Манчић Митић из Врања,
представник родитеља.
9.Данијела Јовић, проф. разредне наставе из
Врања, представник родитеља.

III
Чланови Локалног Савета родитеља, именују
се до краја школске 2020. године.
IV
Чланови Локалног Савета родитеља послове
из своје надлажности обављају без накнаде.
V
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном гласнику града Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 27.02.2020.
године,број: 02-20/2020-10
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Члан 2.
Решење је коначно.
Члан.3
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном гласнику града Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 27.02.2020.
године,број: 02-21/2020-10

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

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

86.
На основу чл. 115,116 и 117 Закона о
основама система образовања и васпитања (
Службени гласник РС, бр. 88/17,27/18-др. Закон и
10/19), чл. 32. Ст1. Тач. 9 Закона о локалној
самоуправи
(
Службени
гласник
РС,
бр.129/07,83/14-др. Закон,101/16-др. Закон и 47/18),
чл. И чл. 33 ст1 тач 15 Статута града Врања (
Службени гласник града Врања бр. 37/18),
Скупштина града Врања на седници одржаној дана
27.02. 2020.године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „НАШЕ ДЕТЕ“ У ВРАЊУ
Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се функције чланова Управног
одбора Предшколске установе „Наше дете“ у
Врању, због истека времена на које су именовани:
1.Иван Петковић, дипл. економиста из Врања,
представник локалне самоуправе.
2.Марија Стевановић, дипл. социолог из Врања,
представник локалне самоуправе.
3.Немања Бошковић, дипл. економиста из
Врања, представник локалне самоуправе.

87.
На основу чл. 115,116 и 117 Закона о
основама система образовања и васпитања
(Службени гласник РС, бр. 88/17,27/18-др. Закон и
10/19), чл. 32. Ст1. Тач. 9 Закона о локалној
самоуправи
(
Службени
гласник
РС,
бр.129/07,83/14-др. Закон,101/16-др. Закон и 47/18),
чл. И чл. 33 ст1 тач 15 Статута града Врања (
Службени гласник града Врања бр. 37/18),
Скупштина града Врања на седници одржаној дана
27.02. 2020.године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„НАШЕ ДЕТЕ“ У ВРАЊУ
Члан 1.
ИМЕНУЈУ СЕ на функцију чланова Управног
одбора Предшколске установе „ Наше дете „ у
Врању, на период од 4 године:
1.Иван Петковић, дипл. економиста из Врања,
представник локалне самоуправе.
2.Марија Стевановић, дипл. социолог из Врања,
представник локалне самоуправе.
3.Немања Бошковић, дипл. економиста из
Врања, представник локалне самоуправе.
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4.Љиљана Јанчић, васпитач из Врања,
представник запослених.
5.Драгана Јовановић, мастер васпитач из Врања,
представник запослених.
6.Биљана Ђорђевић, мастер васпитач из Врања,
представник запослених.
7.Марко Ковачевић, економски техничар из
Врања, представник родитеља.
8.Милена Манчић – Митић, фармацеутски
техничар из Врања, представник родитеља.
9.Вања Сенић, студент из Врања представник
родитеља
Члан 3.
Решење је коначно.
Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном гласнику града Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 27.02.2020.
године, број: 02-22/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р.
88.
На основу члана 123. став 1 и 4. Закона о
социјалној заштити („Службени гласник РС“, број
24/11), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016-др.закон
и 47/2018), члана 13. став 1., тачка 3) Одлуке о
оснивању Јавне установе-Центар за социјални рад у
Врању („Службени гласник града Врања“, број
21/11), члана 33 став 1. тачка 15. Статута града
Врања („Службени гласник града Врања“, број
37/18), Скупштина града Врања, на седници
одржаној 27.02.2020.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
- ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ВРАЊУ
I
Разрешава се Јулија Стошић, дипл.социјални
радник ЈУ-Центар за социјални рад у Врању,
представник запослених, дужности члана Управног
одбора ове установе, пре истека времена на које је
именована.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
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III
објавити у „Службеном гласнику

Решење
града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 27.02.2020.
године, број: 02-35/2020-10

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р.
89.
На основу члана 123. став 1, 2. и 4. Закона о
социјалној заштити („Службени гласник РС“, број
24/11), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016-др.закон
и 47/2018), члана 11. и члана 12. Одлуке о оснивању
Јавне установе-Центар за социјални рад у Врању
(„Службени гласник града Врања“, број 21/11),
члана 33. став 1. тачка 15. Статута града Врања
(„Службени гласник града Врања“, број 37/18),
Скупштина града Врања, на седници одржаној
27.02.2020. године, донела је
РЕ ШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ -ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД У ВРАЊУ
I
Решење о именовању председника и чланова
Управног одбора Јавне установе- Центар за
социјални рад у Врању (Службени гласник града
Врања бр. 24/16 и 8/18), у члану I, у Одељку
„Чланови „ у тач.2). мења се и гласи:
„2.Марина Станковић, дипл. специјални
педагог из Врања, представник запослених.“
II
Мандат новоименованог члана траје до
истека мандата Управног одбора Јавне установе –
Центар за социјални рад у Врању, који је именован
Решењем Скупштине града, број:02-163/2016-13 од
21.07.2016.године.
III
Решење ступа на снагу даном доношења.
IV
објавити у „Службеном гласнику

Решење
града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 27.02.2020.
године, број: 02-28/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р.
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90.
На основу члана 123. став 1. и 4. Закона о
социјалној заштити („Службени гласник РС“, број
24/11), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016-др.закон
и 47/2018), члана 13. став 1. тачка 3) Одлуке о
оснивању Јавне установе-Центар за социјални рад у
Врању („Службени гласник града Врања“, број
21/11), члана 33. став 1. тачка 15. Статута града
Врања („Службени гласник града Врања“, број
37/18), Скупштина града Врања, на седници
одржаној 27.02.2020..године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
- ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ВРАЊУ
I
Разрешава
се
Марина
Дамјановски,
медицински техничар из Врања, улица Благоја
Паровића 3, представник Оснивача, дужности члана
Надзорног одбора Јавне установе – Центар за
социјални рад у Врању, пре истека времена на које
је именована.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
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РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
-ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ВРАЊУ
I
Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Јавне установе- Центар за
социјални рад у Врању (Службени гласник града
Врања бр. 24/16 и 2/19), у члану I, у Одељку
„Чланови“, у тачки 1), мења се и гласи:
1. Верица Антић, лабараторијски техничар из
Врања, ул. Васе Смајевића бр. 23,
представник Оснивача.
II
Мандат новоименованог члана Надзорног
одбора траје до истека мандата Надзорног одбора
Јавне установе – Центар за социјални рад у Врању,
који је именован Решењем Скупштине града,
број:02-165/2016-13 од 21.07.2016.године.
III
Решење ступа на снагу даном доношења.
IV
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 27.02.2020.
године, број: 02-30/2020-10

III
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 27.02.2020.
године, број: 02-29/2020-10

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р.
92.

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р.
91.
На основу члана 123. став 1, 3. и 4. Закона о
социјалној заштити („Службени гласник РС“, број
24/11), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016-др.закон
и 47/2018), члана 11. и члана 12. Одлуке о оснивању
Јавне установе-Центар за социјални рад у Врању
(„Службени гласник града Врања“, број 21/11),
члана 33. став 1. тачка 15. Статута града Врања
(„Службени гласник града Врања“, број 37/18),
Скупштина града Врања, на седници одржаној
27.02.2020. године, донела је

На основу чл. 116 и чл. 117 Закона о основама
система образовања и васпитања (Службени
гласник РС, бр. 88/17, 27/2018-др.закон, 10/2019 и
6/2020), и чл. 33 ст.1 тач. 24 Статута града Врања (
Службени гласник града Врања бр. 37/18),
Скупштина града Врања, на седници одржаној дана
27.02.2020. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ ВРАЊЕ
I
У Школском одбору Основне школе „Светозар
Марковић“ у Врању, разрешава се дужности члана
Школског одбора:
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1.Станислава Јаковчевски, спец. педагогдефектолог из Врања, представник родитеља,
због заступања интереса више структура.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном гласнику града Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 27.02.2020.
године, број: 02-31/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р.
93.
На основу чл.115, 116 и чл. 117 Закона о
основама система образовања и васпитања
(Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/2018-др.закон,
10/2019 и 6/2020), и чл. 33 ст.1 тач. 24 Статута града
Врања ( Службени гласник града Врања бр. 37/18),
Скупштина града Врања, на седници одржаној дана
27.02.2020. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКИХ
ОДБОРА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА
I
Решење о именовању чланова Школских
одбора у основним школама на територији града
Врања бр. 02-140/2018-10 од 16.05.2018. године (
Службени гласник града Врања бр. 15/18,
39/18,11/19 и 23/19), у члану 1., у Одељку
„Школски одбор Основне школе „Светозар
Марковић“ Врање“ , тачка 7), мења се и гласи:
7.Бобан Станковић, дипл. економиста из Врања,
представник родитеља.
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Врања бр. 5/19), Скупштина града Врања на
седници одржаној дана 27.02.2020. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ
ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА МАНДАТНО
ИМУНИТЕТСКА И АДМИНИСТРАТИВНА
ПИТАЊА И ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ Никола Стојановић,
машински техничар из Врања са места члана
Комисије
за
мандатно
имунитетска
и
административна питања и избор и именовања
Скупштине града.
Члан 2.
Решење је коначо.
Члан. 3
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном Гласнику града Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 27.02.2020.
године, број: 02-33/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р.
95.
На основу чл. 55 Пословника Скупштине
града Врања ( Службени гласник града Врања бр.
5/19), Скупштина града Врања на седници одржаној
дана 27.02.2020. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА МАНДАТНО
ИМУНИТЕТСКА И АДМИНИСТРАТИВНА
ПИТАЊА И ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА

II
Решење ступа на снагу даном доношења.
III
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 27.02.2020.
године, број: 02-32/2020-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р.
94.
На основу чл. 55. 56 и 57 Пословника
Скупштине града Врања ( Службени гласник града

Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ Мартин Ђорђијевић, дипл.
проф. физичке културе из Врања, ул. Душана
Јерковића бр.5, на место члана Комисије за
мандатно имунитетска и административна питања и
избор и именовања Скупштине града, као предлог
одборничке групе „ Заједно за Врање –
Социјалистичка партија Србије – Ивица Дачић.
Члан 2.
Решење је коначо.
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Члан. 3
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном Гласнику града Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 27.02.2020.
године, број: 02-34/2020-10
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Члан 2.
Програм ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у Службеном гласнику града
Врања.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 27.02.2020.
године, број: 463-25/2020-10

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

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

96.
На основу чл. 99 и 100. Закона о планирању и
изградњи („ Службени гласник РС“, бр.72/2009,
81/2009-испр.,
64/2010-одлука
УС,
24/2011,
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/18),
чл.13. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној
својини града Врања („Сл. гласник града Врања“,
бр. 44/16) чл. 32. став 1. тачка 22) и 24) Статута
града Врања (Сл.гласник града Врања“, бр. 37/18(,
Скупштина града Врања на седници одржаној
27.02. 2020. године, донела је
ДОПУНА ПРОГРАМА
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ВРАЊА ЗА 2020.
ГОДИНУ
Члан 1.
Програм отуђења грађевинског земљишта у
јавној својини града Врања за 2020. годину
(„Службени гласник града Врања“, број: 1/2020,
допуњује се, тако што се у члану IV, после локације
бр. 3 додаје локација Б која гласи:
„Б. Намена – пословно-производне делатности –
изградња објеката за пословање, производне и
прерађивачке индустрије, занатске производње,
складишта, робно-транспортних центара, на основу
услова предвиђених у Плану детаљне регулације
привредно радне зоне Бунушевац „проширење“ у
Врању („Сл.гласник града Врања“ бр.1/2020), по
степену комуналне опремљености налази се у
четвртој зони.“
Ред
ни Катаста
број рска
парцела
1

622/19

Површи Катастар Намена
Врста
на у m² ска
земњишта права
општина
Обим
удела
3577 м2 КО
Грађев.
Бунушев Земљиште Својина
ац
1/1

У осталом делу, текст Програма остаје
непромењен.

ВЛАДИЧИН ХАН
97.
На основу члана 92. Закона о буџетском
систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,
108/2013, 142/2014, 68/2015-други закон, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/19 и 72/19), члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07, 83/2014- други закон, 101/2016други закон и 47/2018) и члана 40. Статута Општине
Владичин Хан ("Службени гласник Града Врања“,
број 4/19), Скупштина Општине Владичин Хан, на
седници одржаној 01.03.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ НЕЗАВИСНЕ –
КОМЕРЦИЈАЛНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА
2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Општина
Владичин
Хан
ангажоваће
предузеће односно лице које испуњава услове за
обављање
ревизије
финансијских
извештаја
прописане законом којим се уређује рачуноводство
и ревизија за обављање ревизије финансијских
извештаја који чине садржај завршног рачуна
буџета Општине Владичин Хан за 2019. годину.
Члан 2.
Поступак избора предузећа односно лица за
обављање
екстерне
ревизије
финансијских
извештаја спровешће се у складу са прописима који
регулишу јавне набавке.
Члан 3.
Плаћање услуга екстерне ревизије вршиће се
из средстава буџета Општине Владичин Хан за
2020. годину.
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Члан 4.
За спровођење ове одлуке задужује се
Одељење за финансије и привреду Општинске
управе Општине Владичин Хан.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Града Врања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 01.03.2020.године, број : 06-16/1/20-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
98.
На основу члана 146. ст. 1. и 2. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
број:72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 –
одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и
9/2020), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), и члана 40. и
152. Статута општине Владичин Хан („Службени
гласник града Врања“, бр. 4/2019), Скупштина
општине Владичин Хан, на седници одржаној дана
01.03.2020. године, донела је
О Д Л У К У
О МАЊИМ МОНТАЖНИМ ОБЈЕКТИМА
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин
постављања, коришћења и уклањања мањих
монтажних објеката привременог карактера на
територији Општине Владичин Хан.
Члан 2.
Мањи монтажни објекти привременог
карактара ( у даљем тексту: привремени објекти) су
објекти монтажно-демонтажног типа и то: киосци
до 10,5м2, баште угоститељских објеката, балон
хале спортске намене, тезге и други покретни
мобилијар који се постављају и уклањају на основу
програма, ако овом Одлуком није другачије
одређено.
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Не сматра се мањим монтажним објектом у
смислу ове Одлуке објекат чије извођење се врши
грубим грађевинским радовима.
Члан 3.
Привремени објекти могу се постављати на
јавним и другим површинама и то:
1. јавним саобраћајним површинама (пут, улица,
трг, пешачке зоне и сл.)у складу са законом,
овом одлуком и програмом;
2. јавним зеленим површинама (парк, сквер);
3. јавним површинама објеката јавне намене и
отворених стамбених блокова;
4. другим слободним површинама које су у
режиму јавног коришћења и у јавној својини, до
привођења намени, у складу са планским
документом,
уз
претходну
сагласност
сопственика;
5. на неизграђеном грађевинском земљишту које
је у јавној својини до привођења намени,у
складу са планским документом, уз претходну
сагласност сопственика;
6. површинама и грађевинском земљишту које је у
приватној својини, у складу са планским
документом,
уз
претходну
сагласност
сопственика.
Члан 4.
Привремени објекти не могу се постављати:
1. на
травнатим
и
другим
озелењеним
површинама, изузев на уређеним стазама и
изграђеним платоима уколико постављање
привремених објеката не захтева уклањање
растиња;
2. на површинама јавних паркиралишта;
3. на површинама у отвореним деловима објеката
намењеним пешацима;
4. у зони раскрсница, уколико се омета
прегледност раскрснице;
5. на површинама на којима се омета приступ
комуналним, противпожарним и другим
службеним возилима;
6. на површинама испред продајних објеката,
изузев за кориснике тих продајних објеката за
постављање појединих привремених објеката у
складу са урбанистичко-техничким условима и
условима прописаним овом одлуком;
7. на другим јавним површинама утврђеним
програмом.
Уколико се објекти из члана 2. ове одлуке
постављају у заштићеном природном или
културном добру, пре доношења Програма,
прибавља се сагласност управљача тог јавног добра
и министарства надлежног за послове просторног
планирања и урбанизма.
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II ПРОГРАМ ПОСТАВЉАЊА И УКЛАЊАЊА
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
Члан 5.
Програмпостављања
и
уклањања
привремених објеката ( у даљем тексту: Програм)
доноси Скупштина општине Владичин Хан(у даљем
тексту: Скупштина општине), на предлог Службе за
инвестиције Општинске управе општине Владичин
Хан.
Програмиз става 1. овог члана доноси се за
период од десетгодина са могућношћу измена и
допуна по потреби.
Члан 6.
Програм садржи текстуални део и графичке
прилоге.
Текстуални део садржи:
1. опис локације и њихове површине;
2. опис, величину, намену и тип привремених
објеката са оптималним роком за постављање
привремених објеката за сваку локацију;
3. техничке услове за постављање привремених
објеката:
4. решавање статуса постојећих постављених
привремених објеката на јавним површинама;
5. друге услове за постављање привремених
објеката.
Графички део садржи графички приказ
локације, потребне графичке прилоге и друге
податке од значаја за припремање техничке
документације.
III ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ КОЈИ СЕ
ПОСТАВЉАЈУ НА ОСНОВУ ЗАКУПА ЈАВНЕ
ПОВРШИНЕ
Киосци
Члан 7.
Киоск је типски, монтажно-демонтажни
објекат за пружање услуга (трговинских,
угоститељских, занатских, комуналних и др.)
површине до 10,5м2,који се поставља у већ
изграђеном финалном облику.
Билборди
Члан 8.
Билборди
су
монтажне
конструкције
намењене за обављање делатности рекламирања и
јавног оглашавања.
Билборди се могу постављати на прилазним
путевима и површинама јавне намене, на местима
где неће угрожавати саобраћај и кретање пешака и
нарушавати естетски изглед града.
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Билборди се могу осветљавати на начин
којим се не ремети безбедно одвијање саобраћаја и
кретање пешака, при чему расветна светла морају
бити исправна, а прикази без оштећења.
Спортски објекти
Члан 9.
Спортски објекат је објекат спортске намене
(балон хале, спортски терени и сл.) лагане
конструкције, монтажно-демонтажних елемената са
зидовима и кровним покривачем од интегрираног
или пластифицираног платна.
Рок и поступак постављања привремених
објеката(киоска, билборда и спортских објеката)
Рок постављања привремених објеката
Члан 10.
Привремени објекти постављају се на
одређено време, до привођења јавне површине
намени у складу са планским документом, односно
на период од најдуже десет година од дана
издавања одобрења за постављање, у складу са
одредбама ове одлуке.
Поступак постављања привремених објеката
Члан 11.
Постављање привремених објеката врши се
по основу закупа јавне површине (у даљем тексту:
локација), јавним надметањем или прикупљањем
писменихпонуда путем јавног оглашавања.
Изузетно од става 1. овог члана, локације за
постављање привремених објеката дају се у закуп
непосредном погодбом, у случајевима утврђеним
законом и овом одлуком.
Поступак јавног надметања, односно
прикупљања писмених понудаа давање у закуп
локације
Члан 12.
Одлуку о покретању поступка за давање у
закуп локације за постављање привременог објекта
јавним надметањем или прикупљањем писмених
понуда, као и одлуку о расписивању јавног огласа,
доноси Општинско веће општине Владичин Хан, на
предлог Службе за инвестицијеa у складу са
програмом.
Јавни оглас о спровођењу поступка јавног
надметања или прикупљања писмених понуда за
давање у закуп локације за постављање
привременог објекта (у даљем тексту: јавни оглас)
објављује Општинско веће.
Јавни оглас из става 2. овог члана објављује
се на званичној интернет странициОпштине
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Владичин Хан, огласној табли Општине Владичин
Хан и у локалним средствима информисања.
Члан 13.
Јавни оглас садржи нарочито:
1. податке о локацији (катастарска парцела,
површина и друге податке утврђене програмом
постављања
мањих
монтажних
објеката
привременог карактера);
2. врсту, тип и површину привременог објекта који
може да се постави;
3. делатност која може да се обавља у
привременом објекту;
4. време за које се даје локација у закуп;
5. рок и начин подношења пријава, односно
понуда;
6. обавезан садржај пријаве, односно понуде;
7. почетан износ закупнине за локацију;
8. висину депозита изражену у процентима у
односу на почетан износ закупнине и рок за
уплату депозита;
9. назив и адресу органа којем се пријаве подносе;
10. критеријуме за избор најповољнијег понуђача;
11. обавештење о времену и месту одржавања
јавног надметања, односно јавног отварања
понуда;
12. обавештење да подносиоци неблаговремене и
непотпуне пријаве, односно понуде неће моћи
да учествују у поступку, односно да ће
неблаговремене и непотпуне пријаве бити
одбачене;
13. рок у коме ће учесници у поступку бити
обавештени о резултатима спровођења поступка
јавног надметања, односно јавног отварања
понуда;
14. рок за повраћај депозита учесницима који нису
успели у поступку јавног надметања, односно
прикупљања писмених понуда;
15. назнаку да се у пријави, односно понуди
обавезно наводи број рачуна на који ће се
извршити повраћај депозита;
16. друге податке који се односе на услове закупа
локације.
Пријава, односно понуда је непотпуна ако не
садржи све што је прописано, ако нису приложене
све исправе, односно сви подаци предвиђени јавним
огласом или су подаци дати супротно објављеном
јавном огласу.
Почетни износ закупнине, висину депозита
као и лицитациони корак утврђује Општинско веће,
на предлог Локалне пореске администрације.
Рок за подношење пријава, односно понуда на
јавни оглас је 15дана од дана објављивања јавног
огласа.
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Члан 14.
Поступак
јавног
надметања,
односно
прикупљања писмених понуда за давање у закуп
локације за постављање привремених објеката
путем јавног оглашавања спроводи Комисија за
спровођење поступка давања у закуп локација за
постављање привремених објеката (у даљем тексту:
Комисија).
Комисију решењем формира Скупштина
општине Владичин Хан на период од 4 године.
Стручне, организационе и административнотехничке послове за потребе Комисије обавља
обавља имовинскоправна служба Општинске управе
општине Владичин Хан.
Пословником Комисије ближе се уређује
начин рада и одлучивања Комисије у спровођењу
поступка јавног надметања, односно јавног
отварања писмених понуда.
Члан 15.
Обавезан садржај пријаве, односно понуде
јесте:
1. ознака локације на коју се пријава, односно
понуда односи;
2. за физичка лица (име и презиме, адресу, број
личне карте, ЈМБГ и потпис);
3. за правна лица (назив, седиште и број телефона,
доказ о упису у регистар привредних субјеката и
потпис овлашћеног лица);
4. за предузетнике ( име и презиме предузетника,
адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње,
матични број, доказ о упису у регистар
привредних субјеката и потпис овлашћеног
лица);
5. изјаву о прихватању свих услова из јавног
огласа;
6. доказ о уплаћеном депозиту;
7. број рачуна за враћање уплаћеног депозита.
8. понуђени износ закупнине који не може бити
мањи од почетног износа, осим код јавног
надметања;
9. потврда о измиреним пореским обавезама;
10. потврда о измиреним дугвањима по основу
закупа јавних површина за постављање
привремених објеката.
У случају да подносиоца пријаве, односно
понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за
заступање мора бити оверено од у складу са
Законом.
Пријава, односно понуда се доставља
Комисији са назнаком: " ПОНУДА ЗА ЗАКУП
ЛОКАЦИЈЕ".
Члан 16.
Право учешћа у поступку јавног надметања
или прикупљања писменихпонуда имају сва
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физичка лица, предузетници и правна лица, осим
оних који према Општини Владичин Хан имају
дуговања на дан јавног надметања или јавног
отварања понуда по основу закупа јавне површине
за постављање привремених објеката.

уплаћеног износа депозита у номиналном износу, без
права на камату
Уплаћени депозит се враћа уплатом на текући
рачун учесника у року од 8 дана од дана одржавања
јавног надметања.

Члан 17.
Избор најповољнијег понуђача врши се
применом критеријума висине понуђене закупнине.
Уколико у поступку јавног отварања понуда
два или више учесника понуде исти износ
закупнине, Комисија ће позвати те учеснике да у
року од три дана од дана пријема позива доставе
нову затворену понуду, са увећаним износом у
односу на претходно дату понуду.
По истеку рока из става 2. овог члана,
Комисија ће отворити понуде и утврдити
најповољнијег понуђача, применом критеријума из
става 1. овог члана.
Уколико су учесници из става 2. овог члана
доставили нову понуду са истоветним износом
закупнине, најповољнији понуђач сматра се онај
чија је понуда прва приспела.

Заштита права учесника у поступку јавног
надметања, односно прикупљања писмених
понуда
Члан 19.
Након
спроведеног
поступка
јавног
надметања или прикупљања писмених понуда,
Комисија је дужна да донесе одлуку о избору
најповољнијег понуђача и исту уручи учесницима
поступка у року од 5 дана од дана спровођења
јавног надметања или отварања писмених понуда.
Учесници поступка из става 1. овог члана
могу на одлуку Комисије да поднесу приговор
Општинском већу, у року од 8 дана од дана пријема
одлуке из става 1. овог члана.
Општинско веће је дужно да у року од 15
дана од дана пријема приговора учесника поступка
размотри приговор и донесе одлуку.
Решавајући по приговору, Општинско веће
је овлашћено да:
1)одбаци приговор уколико је изјављен од
стране неовлашћеног лица или уколико је
неблаговремен;
2)одбије приговор као неоснован;
3)усвоји приговор и поништи одлуку о
избору најповољнијег понуђача, као и поништи
спроведни поступак јавног надметања или
прикупљања писмених понуда, односно непосредне
погодбе.
Уколико Општинско веће приговор усвоји и
поништи одлуку Комисије, односно поништи
спроведени поступак јавног надметања или
прикупљања писаних понуда, донеће одлуку о
спровођењу новог поступка јавног надметања или
прикупљања писаних понуда, у року од 8 дана од
дана достављања одлуке по приговору учесницима
поступка.
Одлука по приговору је правоснажна по
истеку рока за приговор, уколико приговор није
поднет или уколико је Општинско веће одбацило,
односно одбило приговор.

Члан 18.
Услови за спровођење поступка јавног
надметања, односно разматрања писмених понуда
су испуњени уколико пристигне најмање једна
благовремена и потпуна пријава, односно понуда.
Уколико подносилац благовремене и
потпуне пријаве, односно понуде не приступи
јавном надметању, односно отварању писмених
понуда, сматра се да је одустао од пријаве, односно
понуде.
Поступак јавног наметања сматра се успелим
и у случају достављања једне исправне пријаве за
учешће којом се подносилац пријаве региструје и
присуствује јавном надметању и проглашава
закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине
по којој се локација може дати у закуп.
Уколико подносилац пријаве, односно понуде
који је изабран за најповољнијег понуђача одустане
од пријаве, односно понуде, локација се додељује у
закуп следећем учеснику јавног надметања,
односно јавног отварања понуда, који је понудио
највећи износ закупнине.
Учесник јавног огласа који је одустао од
пријаве, односно понуде, губи право на повраћај
депозита.
Уколико подносилац пријаве, односно понуде
не прихвати почетну висину закупнине или буде
изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи
уговор о закупу, губи право на враћање депозита.
Учесник јавног надметања који је учествовао
али није стекао статус закупца има право на враћање

Поступак непосредне погодбе
Члан 20.
Локација за постављање привремених
објеката може се дати у закуп непосредном
погодбом у случајевима:
1) постављања привремених објеката за
потребе државних органа и организација и других
органа и организација које врше јавну службу;
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2) када закупац, односно корисник локације
престане да обавља делатност у привременом
објекту услед тешке болести, због одласка у
пензију, као и у случају смрти корисника локације,
до истека важности локације за привремени објекат
одобрење за постављање привременог објекта може
се издати члановима уже породице корисника
локације уз сагласност свих чланова уже породице.
У случају да се локација не додели члановима уже
породице, локација се даје у закуп јавним
надметањем или прикупљањем писмених понуда, у
складу са одредбама ове одлуке;
3) када закупац - правно лице тражи
одређивање за закупца друго правно лице чији је
оснивач или када закупац - правно лице тражи
одређивање за закупца друго правно лице, а оба
правна лица имају истог оснивача, односно када је
код закупца - правног лица дошло до одређених
статусних промена;
4) када закупац - физичко лице тражи
одређивање за закупца правно лице чији је оснивач
или када оснивач правног лица, због брисања истог
из регистра надлежног органа, тражи да буде
одређен за закупца, као физичко лице;
5) када закупац који је уредно измиривао
обавезу плаћања закупа тражи продужење уговора о
закупу, закљученог на одређено време, најраније
три месеца, а најкасније месец дана пре истека
уговора о закупу.
Захтев за давање локације у закуп
непосредном погодбом подноси се Општинском
већу општине Владичин Хан.
Општинско веће општине Владичин Хан
обавештава подносиоца захтева о висини закупнине
и другим условима за давање локације у закуп и
позива га да се у року од 8 дана од дана пријема
обавештења писано изјасни да ли прихвата
понуђене услове.
Уколико подносилац захтева не достави
писано изјашњавање у року из става 3. овог члана
или достави а не прихвати услове, сматра се да је
одустао од захтева.
Заштита права учесника у поступку
непосредне погодбе врши се сходном применом
одредаба ове одлуке које се односе на заштиту
права учесника у поступку јавног надметања,
односно прикупљања писмених понуда.
Решење о давању у закуп локације
Члан 21.
На
основу
правоснажне
одлуке
КомисијеОпштинско веће доноси решење о давању
у закуп локације за постављање привременог
објекта.
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Предлог решења припрема имовинскоправна
служба Општинске управе општине Владичин Хан.
Решење из става 1. овог члана је коначно.
Члан 22.
Општинско веће донеће решење о стављању
ван снаге решења о давању у закуп локације за
постављање привременог објекта, у случајевима ако
лице коме је дата локација у закуп не приступи
закључењу уговора о закупу у року утврђеном
решењем о давању у закуп локације.
Предлог за стављање ван снаге решења из
става 1. овог члана подноси имовинскоправна
служба Општинске управе општине Владичин Хан.
У случају из става 1. овог члана, Општинско
веће може донети решење о давању у закуп
локације за постављање привременог објекта
следећем учеснику огласа, према утврђеном
редоследу понуда, односно утврђеном резултату
јавног надметања са највише понуђеним износом,
или расписати нови јавни оглас, у складу са
одредбама ове одлуке.
Уговор о закупулокација за постављање
привремених објеката
Члан 23.
Учесник јавног огласа у поступку јавног
надметања или прикупљања писмених понуда,
односно непосредне погодбе, коме је коначним
решењем дата у закуп локација за постављање
привременог објекта, дужан је да у року од 15 дана
од дана достављања решења закључи уговор о
закупу локације.
Уговор о закупу локације са закупцем, у име
општине, закључује Председник општине или лице
које он овласти.
Уговором из става 1. овог члана регулишу се
права и обавезе у вези са давањем локације у закуп
за постављање привременог објекта.
Уговор из става 1. овог члана садржи
нарочито:
1. податке о локацији;
2. опис и ближе податке о типу, односно намени
привременог објекта који ће се поставити;
3. висину закупнине, рок и начин плаћања
закупнине;
4. рок трајања закупа;
5. начин решавања спорова;
6. поступак и услове за измену или раскид
уговора;
7. начин и услове издавања привремене локације у
случају уклањања привременог објекта са
локације која је издата у закуп и за постављање
издато одобрење, због извођења радова на
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реконструкцији,
изградњи
и
одржавању
комуналне инфраструктуре или јавне површине;
8. друга права и обавезе по основу закупа
локације.
Трошкове закључења уговара о закупу локације
и овере уговора сноси закупац.

регистрованог за обављање наведене делатности
потписан од стране одговорног пројектанта, или
проспект произвођача са потребном техничком
документацијом;
5. технички услови за прикључак на електроенергетску мрежу.

Члан 24.
Уговор о закупу се раскида пре истека
уговореног рока:
1. ако закупац користи локацију за постављање
привременог
објекта
супротно
издатом
одобрењу;
2. ако закупац не поднесе захтев за продужење
важности одобрења за постављање привременог
објекта најкасније у року од 30 дана пре истека
важности одобрења;
3. ако у року од три месеци не измири обавезе из
уговора;
4. у случајевима прописаним овом одлуком за
престанак важења одобрења за постављање
привременог објекта;
5. у случају привођења простора на коме је
постављен објекат планираној намени.
У случајевима из тачке 1, 3 и 4 претходног
става, општина Владичин Хан је дужна да писмено
упозори закупца на кршење уговорних обавеза.
Закупцу се оставља рок од 30 дана за испуњење
уговорних обавеза, а у случају неиспуњења уговорних
обавеза у остављеном року општина Владичин Хан ће
једнострано раскинути уговор о закупу.
Уговор о закупу може се раскинути споразумно, а
у случају спора надлежан је Основни суд
Сурдулица – Судска јединица у Владичином
Хану.

Члан 26.
Одобрење за постављање привременог
објекта садржи нарочито:
1. локацију на којој се привремени објекат
поставља;
2. тип, величину и намену привременог објекта;
3. рок за постављање привременог објекта;
4. обавезу закупца да уклони привремени објекат
са локације о свом трошку, без права на
надокнаду и обезбеђивање друге локације, у
случају привођења земљишта намени по
урбанистичком плану или у случају наступања
других околности због којих се предметна
локација мора преуредити, или истеком рока
утврђеног уговором о закупу локације или
раскидом уговора у случају његове кривице;
5. друге услове од значаја за постављање
привремених објеката.

Одобрење за постављање привременог објекта
Члан 25.
Постављање привременог објекта одобрава
се решењем које издаје Служба надлежна за
послове издавања грађевинских дозвола, а по
претходно прибављеном обавештењу Службе за
урбанизам Општинске управе општине Владичин
Хан.
Уз захтев за издавање одобрења из става 1.
овог члана прилаже се:
1. уговор о закупу локације;
2. извод из регистра привредних субјекатаза
правна лица;
3. копија
катастарског
плана
и
листа
непокретности за катастарску парцелу на којој
се поставља привремени објекат;
4. идејни пројекат са потребном техничком
документацијом
израђеном
од
стране
привредног
субјекта
или
предузетника

Члан 27.
Одобрење за постављање привременог
објекта престаје да важи:
1. истеком времена за које је издато;
2. ако се привремени објекат не постави у року од
30 дана од дана издавања одобрења за
постављање привременог објекта;
3. ако привремени објекат не почне да се користи у
року од 60 дана од дана издавања одобрења за
постављање привременог објекта;
4. ако се у привременом објекту делатност не
обавља дуже од 60 дана;
5. ако се у привременом објекту не обавља
делатност за коју је издато одобрење;
6. ако се не обавља делатност у привременом
објекту у случајевима привремене одјаве дуже
од законом прописаног рока за привремену
одјаву;
7. ако врши промену типа привременог објекта
или промену намене привременог објекта без
одобрења Службе за урбанизам Општинске
управе општине Владичин Хан.
8. ако локацију која му је дата у закуп за
постављање привременог објекта изда у
подзакуп.
IV ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ КОЈИ СЕ
ПОСТАВЉАЈУ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА
ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
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Баште угоститељског објекта
Члан 28.
Башта угоститељског објекта (летња и
зимска башта) је монтажно-демонтажни објекат,
отвореног или затвореног типа у функцији
делатности која се обавља у угоститељском објекту.
Башта се не може поставити у функцији
угоститељске делатности која се обавља у киоску
или другом угоститељском објекту са шалтерским
услуживањем, као ни на јавним зеленим
површинама.
Члан 29.
Башта се поставља тако да дужина баште
буде у дужини угоститељског објекта.
Изузетно од става 1. овог члана, башта може
прелазити дужину угоститељског објекта, односно
може се поставити у максималној дужини зграде у
склопу којег је угоститељски објекат, под условом
да у приземљу зграде нема станова и да постоји
сагласност власника, односно корисника приземног
пословног објекта у тој згради.
Баште се могу постављати на површини
испред, бочно или у залеђу угосититељског објекта.
Уколико се башта не поставља непосредно уз
угоститељски објекат, потребно је оставити пролаз
за кретање пешака између угоситељског објекта и
баште у ширини прписаној ставом 7. овог члана.
Башта се, по правилу, у улицама затвореним
за одређену врсту саобраћаја, поставља уз
грађевинску линију објекта, уз обезбеђење
минималне ширине пролаза од 3,50 м, за кретање
интервентних и доставних возила.
Башта која се поставља уз грађевинску линију
објекта, без сагласности власника односно
корисника суседног објекта, мора бити удаљена од
ивице суседног пословног објекта 1,00 м.
Баште на тротоарима постављају се тако да:
• ширина тротоара намењена за кретање пешака
буде најмање 0,90 м;
• ивица баште буде удаљена од ивице коловоза
најмање 0,30 м а зимске баште 0,90 м;
• висина слемена, односно венца баште буде
максимално 3,5 м од коте терена.
Члан 30.
Постављањем баште не може се мењати нагиб
тла и његова површинска обрада.
Нивелисање површине баште може се вршити
само када је то неопходно због нагиба тла,
постављањем
монтажно-демонтажне
подне
платформе, која не може бити виша од 0,45 m, уз
обавезно затварање простора испод платформе
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металним, нерђајућим решеткама, које су
причвршћене за конструкцију платформе.
Елементи баште не могу бити фиксирани за
јавну површину завртњима, анкеровањем или на
неки други начин.
Сви елементи баште морају бити постављени
унутар одобрене основе и волумена баште.
Члан 31.
Приликом постављања баште у близини
дрвета, саднице, живе ограде, ронделе, жардињере и
другог објекта зеленила, оставља се простор за
њихово одржавање.
Елементи баште постављају се тако да око
стабла дрвета или саднице остане слободан
простор, у димензијама површине садног места елемената хоризонталне заштите.
Тенда - сенило се поставља тако да око дрвета
чија се крошња налази изнад сенила постоји
слободан простор, у димензијама површине
елемената хоризонталне заштите, а око саднице и
дрвета код којих се крошња налази у висини
сенила, простор у димензијама површине елемената
хоризонталне заштите, увећаним са сваке стране за
0,40 м.
Приликом постављања тенде, не сме се
мењати изглед и величина објекта зеленила.
Члан 32.
У оквиру баште, није дозвољено вршити
градњу зидова, бетонирање подних платоа,
постављање шанка, роштиља и печењара.
Постављањем баште не сме се мењати и
оштетити постојећа подлога.
Летња башта
Члан 33
Летња башта може се постављати и
користити у периоду од 1. маја до 1. октобра, за
сваку календарску годину.
Летња башта садржи следеће елементе:
столове,
столице,
сунцобране,
монтажнодемонтажне ограде висине до 1,00 m, подне платое
и расвету.
Летња баштаможе да садржи тенде.
Члан 34.
Постављањем баште мора се омогућити
несметан приступ и коришћење подземне
електричне, водоводне и друге инсталације, јавне
расвете и противпожарног хидранта.
Зимска башта
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Члан 35
Зимска башта може се постављати и
користити у периоду од 1. октобра до 1.маја за сваку
календарску годину.
Члан 36.
Зимска башта је монтажно-демонтажни
објекат
дрвене,
металне
односно
ПВЦ
конструкције, затворена, чији су бочни елементи
израђени од провидног материјала.
Елементи зимске баште из става 1. овог
члана урачунавају се у укупну површину коју
заузима зимска башта.
Уколико се за користе запаљиве течности и
гасови, као погонско гориво, потребно је прибавити
сагласнот надежног органа МУП-а.
Тенда
Члан 37.
Тенда је конзолна конструкција која се
поставља на фасади зграде изнад улаза и излога
пословног простора, постављена под условима и на
начин утврђен прописима којима се уређује
извођење радова на уградњи постројења,
инсталације и опреме, покривена инпрегнираним
или пластифицираним платном, која се не може
затворити и ослањати на јавну површину.
Рекламни панои
Члан 38.
Рекламни панои су мањи монтажни објекти
на којима се врши рекламирање одређене
делатности, производа и слично.
Рекламни панои су фиксирани за јавну
површину.
Рекламни панои се могу постављати на
стубовима и објектима инфраструктурена начин да
се не оштете стубове и објектиинфраструктуре.
Рекламни панои се постављају на начин
којим се не ремети безбедно одвијање саобраћаја и
кретање пешака, уз прибављену сагласност
саобраћајног инспектора.
Тезга за излагање и продају робе испред продајног
објекта
Члан 39.
Тезга је отворени типски објекат, монтажне
конструкције за излагање, рекламирање и продају
робе из продајног објекта.
Тезга се поставља тако да заузима највише
један метар од спољног зида пословног објекта, а у
дужини уличног фронта објекта, при чему се мора
обезбедити слободан простор за кретање пешака,
ширине најмање 1,2 m.
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Тезге се могу постављати и користити током
целе године, с тим што се одобрење за постављање
издаје на период до максимално једне године.
Покретни монтажни објекти
Члан 40.
Покретни монтажни објекти у смислу ове
одлуке јесу телефонске говорнице, металне
конструкције аутобуских стајалишта, штандови,
слободностојеће и зидне витрине, изложбене
полице, апарати за продају пића и сладоледа, лунапаркови, уређаји за дечију забаву и спорт,
монтажне трибине, шатори и други слични
покретни објекти.
Рингишпили, луна паркови и сл.објекти се
могу постављати искључиво на просторима
намењеним за спорт и рекреацију, осим за дане
општинских манифестација, вашара и сл.
Расхладни уређаји
Члан 41.
Расхладни уређаји и други мањи покретни
објекти за продају прехрамбене робе, могу се
постављати уз објекат у коме се обавља делатност
за који су испуњени прописани санитарни услови, и
то по правилу, предњом страном, окренути према
пролазницима или, изузетно, постављени бочно, уз
заштиту задње стране, нарочито код расхладних
уређаја, уколико се утврди да за то постоје услови.
Расхладни уређаји могу да заузму највише
4,00 m2 јавне површине.
Расхладни уређаји за продају индустријског
сладоледа и кремова могу се постављати на јавној
површини као самостални објекти чија је
максимална површина 2 м2.
Расхладни уређаји за продају пића и хране се
могу постављати и користити током целе године, с
тим што се одобрење за постављање издаје на
период до максимално једне године.
Одобрење за постављање
Члан 42.
Одобрење за постављање привремених
објеката на јавним површинама за које није донет
програм издаје се под условима прописаним
одредбама чл. 29-41 ове одлуке.
Постављање привремених објеката одобрава
се решењем Службе надлежне за послове издавања
грађевинских дозволаОпштинске управе општине
Владичин Хан.
Постављање привремених објеката се може
извршити након прибављања решења локалне
пореске администрације којим је утврђена накнада
за коришћење јавне површине.
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Уз захтев за издавање одобрења из става 1.
овог члана прилаже се:
1. извод из регистра привредних субјекатаза
правна лица;
2. скицу са тачном позицијом и димензијом
привременог објекта.
Пре издавања одобрења за баште прибавити
сагланост саобраћајног инспектора.
За зимске баште уколико се не мења
површина заузећа, доноси се решење за продужење
заузећа за наредну годину.
Не може се издати одобрење за нови захтев за
постављање летње или зимске баште, уколико нису
регулисана сва дуговања за угоститељски објекат
испред кога се поставља башта.
Одлучивање по захтеву
Члан 43.
Уколико Служба надлежна за послове
издавања грађевинских дозволаОпштинске управе
општине Владичин Хан утврди да је захтев за
издавање одобрења за постављање привремених
објеката неуредан, дужна је да у року од осам дана
од дана пријема захтева обавести подносиоца
захтева на који начин да уреди захтев и то у року
који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење
на правне последице ако не уреди захтев у року.
Захтев је неуредан, у смислу ове одлуке, ако
има недостатке који спречавају надлежну службу из
става 1. овог члана да поступа по њему, ако није
разумљив или ако није потпун.
Ако захтев не буде уређен у року из става 1.
овог члана, надлежна служба решењем одбацује
захтев.
Ако захтев буде уређен у року, сматра се да
је од почетка био уредан.
Решење
Члан 44.
Служба надлежна за послове издавања
грађевинских дозвола Општинске управе општине
Владичин Хан дужна је да изда решење о одобрењу
за постављање привремених објеката најкасније у
року од 30 дана од покретања поступка.
Под издавањем решења, у смислу ове
одлуке, сматра се доношење и обавештење
подносиоца захтева о донетом решењу.
Члан 45.
Решење о одобрење за постављање
привременог објекта садржи нарочито:
1. локацију на којој се привремени објекат
поставља;
2. начин постављања, облик и величину
привременог објекта;
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3. рок за постављање привременог објекта;
4. обавезу уклањања након истека рока;
5. друге услове од значаја за постављање
привремених објеката.
Привремени објекат се може поставити
након правоснажности решења из става 1.овог
члана у смислу закона и ове одлуке, као и након
обележавања
локације,
односно
димензија
привременог објекта од стране комуналних редара,
које се врши наредног дана од дана издавања
решења о постављењу привременог објекта.
Заштита права
Члан 46.
Против решења о одобрењу за постављање
привремених објеката може се изјавити жалба
Општинском већу, у року од 15 дана од дана
пријема решења.
Жалба се предаје Служби надлежној за
послове издавања грађевинских дозволаОпштинске
управе општине Владичин Хан, као првостепеном
органу, на поступање по жалби у складу са законом
којим се уређује општи управни поступак.
Ако првостепени орган из става 2.овог члана
не одбаци жалбу, не поништи побијано решење,
нити удовољи жалбеном захтеву и замени ожалбено
решење, прослеђује жалбу Општинском већу у року
од 15 дана од дана пријема жалбе, односно у року
од 30 дана од дана пријема жалбе ако је жалба
послата на одговор противној странци.
Општинско веће, као другостепени орган,
поступа по жалби у складу са законом којим се
уређује општи управни поступак.
Решење другостепеног органа којим се
одлучује по жалби издаје се без одлагања, а
најкасније у року од 60 дана од дана када је предата
уредна жалба, осим ако законом није прописан
краћи рок.
Члан 47.
Решење је правоснажно, у смислу ове
одлуке:
-истеком рока за жалбу, ако жалба није
уложена:
- кад жалилац буде обавештен о решењу
којим је одлучено о жалби.
Члан 48.
Одобрење за постављање привременог
објекта престаје да важи:
1. истеком времена за које је издато;
2. ако се привремени објекат не постави у
складу са издатим одобрењем;

214-Страна -Број -5-

„СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“

3. пре истека важења одобрења ако се измени
намена јавне површине или ако се изводе радови
на изградњи, реконструкцији, одржавању или
постављању објеката комуналне инфраструктуре
или саме јавне површине;
4. у другим одређеним случајевима у којима
престаје одобрење за постављање привремених
објеката за које се доноси програмпостављања.
1.Остали привремени објекти
Пулт тезге за продају робе
Члан 49.
Пулт тезга за продају робе је самостални,
типски, отворени, лако покретан објекат за
излагање и продају робе, чија бруто површина не
може бити већа од 2 m².
Пулт тезге могу се постављати за време
одржавања сајмова, изложби и других општинских
манифестација, новогодишњих, божићних и
осмомартовских празника, државних и верских
празника у складу са законом, а најдуже на период
од двадесет дана.
Изузетно од одредбе става 2. овог члана,
промопулт и други покретни објектиуређаји и
опрема, који се постављају приликом одржавања
презентација
делатности
или
производа,
непрофитних
манифестација
и
приредби
хуманитарног, едукативног, музичког, спортског
карактера, односно манифестација у циљу неговања
културе и културног наслеђа, снимања рекламних
спотова и других сличних скупова и манифестација,
могу се постављати током целе године, а најдуже на
период од седам дана.
Апарати за забаву и припрему хране
Члан 50.
Апарати за забаву су лако покретни,
преносиви монтажни објекти који су намењени за
забаву деце.
Апарати за забаву могу бити статични и
покретни.
Статични апарати за забаву (дечије
клацкалице-играчке, витрине са играчкама и сл.) су
апарати чија бруто провршина не може бити већа
од 2 м², активирају се убацивањем жетона.
Покретни апарати за забаву су: дечији
аутићи, коњићи, разне играчке и сл.
Простор максималне површине до 100 м² по
коме се аутићи или други покретни апарати крећу,
мора се обележти монтажно-демонтажном оградом
ради безбедности корисника и пролазника.
Апарати за припрему и продају хране су
типски, лако покретни, преносиви објекти
монтажне конструкције који не мењају локацију,
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намењени за припрему и продају сладоледа на
точење, кокица, крофница, кестења, кикирикија,
кукуруза и сличних производа, чија бруто
површина са кућиштем апарата и манипулативним
простором неможе бити већа од 2м².
Апарати за припрему и продају сладоледа
постављају се искључиво на јавној површини
испред угоститељских објеката. Подносилац
захтева за издавање одобрења за постављање
наведеног апарата мора имати закључен уговор са
власником или закупцем угоститељског објекта о
коришћењу санитарних просторија у објеку испред
кога се апарат поставља.
Одобрење за постављање
Члан 51.
Простор
и
локације
за
постављање
привремених објеката, као и време за које се
постављају привремени објекти из чл. 49. и 50. ове
одлуке, одређује Општинско веће, на предлог
Службе за инвестиције.
Доделу локација за постављање привремених
објеката спроводи Комисија, коју образује
Општинско веће.
Начин и поступак доделе локације уређује се
Пословником Комисије.
Постављање привремених објеката одобрава
се решењем Службе надлежне за послове издавања
грађевинских дозволаОпштинске управе општине
Владичин Хан.
У поступку прибављања одобрења из става 4.
овог члана, лице којем је додељена локација за
постављање привременог објекта доставља доказ о
уплати локалне комуналне таксе, односно доказ да
није у ранијем периоду био обвезник плаћања
локалне комуналне таксе.
Одобрење за постављање привремених
објеката престаје да важи под условима прописаним
одредбама чл. 48. ове одлуке.
V НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРИВРЕМЕНИХ
ОБЈЕКАТА
Члан 52.
Лице коме је дата у закуп локација и
одобрено постављање привременог објекта на
локацији (у даљем тексту: корисник), дужно је да:
1. привремени објекат поставља и користи у
складу са одобрењем;
2. привремени објекат одржава у уредном стању;
3. постављањем привременог објекта и његовим
коришћењем не оштећује површину коју
користи и исту уредно одржава, а по уклањању
привременог објекта површину врати у
првобитно стање;
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4. уклони привремени објекат по престанку
важења одобрења за постављање и површину на
коју се објекат налази доведе у првобитно
стање;
5. да испуњава друге обавезе утврђене уговором о
закупу локације, односно одобрењем за
постављање привременог објекта.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

1.

2.
3.

4.
5.

Члан 53.
Забрањено је:
постављање привременог објекта без одобрења
за постављање и решења локалне пореске
администрације којим је утврђена висина
накнаде за постављање привременог објекта;
постављање привременог објекта противно
одобрењу за постављање;
постављање привременог објекта на локацији
која
није
предвиђена
програмом
постављањаосим за локације за које се не
доноси програм постављања;
вршити замену одобреног и постављеног
привременог објекта другим привременим
објектом, односно другим типом објекта, без
одобрења Службе надлежне за послове
издавања грађевинских дозволаОпштинске
управе општине Владичин Хан;
вршити промену намене привременог објекта,
без одобрења Служба надлежне за послове
издавања грађевинских дозволаОпштинске
управе општине Владичин Хан;
преношење права коришћења локације, односно
привременог објекта другом лицу, односно
издавање у подзакуп локације или привременог
објекта другом лицу (у даљем тексту:
неовлашћени корисник).
Члан 54.
Привремени објекат се уклања:
ако се привремени објекат поставља или
користи без одобрења и локалне пореске
администрације којим је утврђена висина
накнаде за постављање привременог објекта;
ако се привремени објекат постави или користи
супротно издатом одобрењу;
ако је привремени објекат постављен на јавној
површини на којој је забрањено постављање
привремених објеката, у складу са одредбама
ове одлуке;
ако се промени неки од услова утврђен планом
постављања, а корисник им се не прилагоди у
остављеном року;
ако постављени привремени објекат користи
неовлашћено лице;
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6. ако привремени објекат не почне да се користи у
року од 60 дана од дана издавања одобрења за
постављање привременог објекта;
7. ако се у привременом објекту делатност не
обавља дуже од 60 дана;
8. ако је то неопходно због измене услова и начина
коришћења јавне површине на којој је
постављен привремени објекат;
9. ако је то неопходно због измене режима
саобраћаја;
10. ако
се
приступи
привођењу
намени
неизграђеног грађевинског земљишта;
11. у другим случајевима у којима престаје
одобрење за постављање привремених објеката.
VI ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА
ДРУГИ НАЧИН
Заузимање ради обезбеђења градилишта
Члан 55.
Јавна површина се може привремено заузети
и ради обезбеђења градилишта или постављања
градилишних
скела
у
циљу
изградње,
реконструкције или одржавања грађевинских
објеката, на основу решења Службе за урбанизам
Општинске управе општине Владичин Хан.
Ради прибављања решења из става 1. овог
члана, уз захтев је потребно приложити:
- решење о грађевинској дозволи (код
изградње, доградње и реконструкције), решење
којим се одобрава извођење радова на
инвестиционом одржавању објекта, уклањању
препрека за особе са инвалидитетом, адаптацији,
санацији и промени намене објекта без извођења
грађевинских радова;
- шему организације или скицу заузимања са
планираном површином заузете јавне површине;
- по потреби и другу документацију.
Решење из става 1.овог члана обавезно
садржи обавезу лица коме је издато да по престанку
заузимања јавне површине исту доведе у првобитно
стање.
Заузимање ради депоновања грађевинског
материјала и др.
Члан 56.
Јавна површина се може привремено заузети
и ради депоновања грађевинског материјала, огрева
и других сличних предмета и ствари, под условом
да подносилац захтева нема могућности да исте
смести у оквиру своје парцеле.
Решење из става 1 овог члана обавезно
садржи обавезу лица коме је издато, да по
престанку заузимања јавне површине исту доведе у
првобитно стање.
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Члан 57.
Забрањено је користити улицу, трг и другу
јавну површину у сврху продаје робе или у сврху
вршења других делатности изван продајног објекта
(продавница или привремених објеката и сл.), осим
у случајевима када је то дозвољено законом или
другим прописима Општине.
Забрањено је на површинама јавне намене и
на површинама у јавном коришћењу постављати,
причвршћивати, анкерисати и смештати објекте као
што су дашчаре, гараже, настрешнице оставе и
слично.
VII НАДЗОР
Члан 58.
Надзор над применом и спровођењем ове
одлуке врше комунална инспекција и комунални
редариопштине Владичин Хан, као и грађевинска
инспекција у складу са законским овлашћењима.
У
вршењу
инспекцијског
надзора,
комунални инспектор и комунални редари налажу
уклањање привремених објеката у случајевима
утврђеним овом одлуком, издају прекршајни налог
за прекршаје утврђене овом одлуком и предузимају
друге мере у складу са овлашћењима утврђеним
законом и другим пратећим прописима којима се
уређује инспекцијски надзор.
Комунални инспектор и комунални редари
овлашћени су да у вршењу инспекцијског надзора:
1. издају прекршајни налог за прекршаје прописане
овом Одлуком;
2. да предузму друге мере у складу са законом и
прописима Општине;
3. обавештавају друге надлежне органе да
предузму мере из своје надлежности.
Члан 59.
Уколико
власник,
односно
корисник
привременог објекта не поступи по налогу
комуналног инспектора и не уклони привремени
објекат, комунални инспектор ће наложити да се
привремени објекат уклони о трошку корисника,
преко другог лица, на место које је одређено за те
намене.
Уколико власник, односно корисник објекта
не преузме уклоњени објекат у року од 90 дана од
дана принудног уклањања, исти се може продати
путем јавног надметања.
Средства остварена од продаје користе се за
подмирење трошкова уклањања и чувања.
Уколико средства остварена од продаје нису
довољна за подмирење трошкова из става 3. овог
члана, наплаћују се од власника, односно корисника
привременог објекта по ценовнику јавног
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предузећа, односно другог привредног субјекта које
је извршило уклањање привременог објекта.
Прекршајни налог
Члан 60.
Комунални инспектор, односно комунални
редар ће издати прекршајни налог уколико је
прекршај из његове надлежности открио на један од
следећих начина:
1. непосредним опажањем приликом контроле,
надзора и прегледа, као и увидом у службену
евиденцију надлежног органа;
2. увидом у податке који су добијени уз помоћ
уређаја за надзор или мерење;
3. приликом инспекцијског или другог надзора
прегледом документације, просторија и робе,
или на други законом прописан начин.
Прекршајни налог се издаје у складу са
Законом о прекршајима.
Прекршајни налог се издаје у писаној форми,
са садржајем прописаним законом.
Прекршајни налог се састоји од оригинала и
две копије. Оригинал се уручује лицу против кога
се издаје прекршајни налог, а копију задржава
орган који је издао прекршајни налог.
Прекршајни налог се уручује присутном
лицу за кога се сматра да је учинило прекршај у
моменту откривања прекршаја.
Лице против кога је издат прекршајни налог
својим потписом на одговарајућем месту у налогу
потврђује његов пријем.
Ако је лице за кога се сматра да је учинило
прекршај одсутно и када околности откривања или
природа прекршаја то захтевају, достављање
прекршајног налога ће се извршити путем поште
или доставне службе, у складу са одредбама о
достављању из закона којим се уређује општи
управни поступак.
Ако присутно лице против кога се издаје
прекршајни налог одбије да прими налог,
комунални инспектор, односно комунални редар ће
га упозорити на последице одбијања пријема, унети
у налог забелешку о одбијању пријема, дан и час
када је пријем одбијен, чиме се сматра да је
прекршајни налог уручен.
Лице против кога је издат прекршајни налог
прихвата одговорност за прекршај плаћањем
половине изречене казне у року од осам дана од
дана пријема прекршајног налога, чиме се ослобађа
плаћања друге половине изречене казне.
Ако лице против кога је издат прекршајни
налог у року од осам дана од дана пријема
прекршајног налога не плати изречену казну или не
поднесе захтев за судско одлучивање о издатом
прекршајном налогу, сматраће се да је прихватио
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одговорност пропуштањем, а прекршајни налог
постаће коначан и извршан.
Прекршајни
налог
са
констатацијом
коначности и забелешком да новчана казна није
плаћена, доставља се прекршајном суду да изречену
новчану казну унесе у регистар и спроведе поступак
извршења у складу са законом.
Лице против кога је издат прекршајни налог
може прихватити прекршајну одговорност за
прекршај и након истека рока од осам дана од дана
пријема прекршајног налога ако пре поступка
извршења добровољно плати целокупан износ
изречене новчане казне.
Обавеза омогућавања надзора
Члан 61.
Корисник је дужан да лицу овлашћеном за
вршење надзора омогући приступ и преглед
привременог
објекта,
дозволи
увид
у
документацију, достави тражене податке и поступа
по другим налозима комуналног инспектора,
односно комуналног редара.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 62.
Новчаном казном од 120.000,00динара казниће
се за прекршај правно лице, ако:
1. привремени
објекат
поставља
противно
одредбама члана 3.став 1. тачка 4, 5. и 6;
2. привремени објекат поставља на површинама на
којима је забрањено постављање привремених
објеката противно одредбама члана 4.став 1;
3. привремени
објекат
поставља
противно
одредбама члана 4.став 2;
4. киоск поставља противно прописаној површини
и изгледу члан 7;
5. билборд поставља противно одредбама члана
8.став. 2;
6. билборд
осветљава
на
начин
противноодредбама члан 8.став 3;
7. спортски објекат поставља противно изгледу из
члана 9;
8. баште поставља противно одредбама члана 29;
9. поступа противно одредбама члана 30;
10. постављње баште у близини дрвета, садница,
живе ограде, рондоле, жардињере и другог
објекта зеленика поставља противно одредбама
члана 31.став 1. и 2;
11. тенде-сенило поставља противно одредбама
члана 31. став 3. и 4;
12. у оквиру башти врши градњу зидова,
бетонирање подних платоа, постављање шанка,
роштиља и печењара противно одредбама члана
32.став 1;
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13. приликом постављања баште мења и оштећује
постојећу подлогу члан 32.став 2;
14. башту отвореног типа користи противно
одредбама члана 33.став 1;
15. башту отвореног типа поставља са елементима
противно одредбама члана 33.став2;
16. башту затвореног типа користи противно
одредбама члана 35.став 1;
17. поступа противно одредбама члана 36;
18. тенду поставља противно одредбама члана 37;
19. рекламне паное поставља противно одредбама
члана 38;
20. тезге поставља противно одредбама члана 39;
21. рингишпил, луна паркове и сл.објекте поставља
противно одредбама члана 40.став 2;
22. расхладне уређаје и друге мање покретне
објекте за продају прехрамбених производа
поставља противно одредбама члана 41;
23. поставља
привремене
објекте
противно
одредбама члана 42.става 3;
24. пулт тезге за продају робе поставља противно
одредбама члана 49;
25. поступа противно одредбама члана 52;
26. поступа противно одредбама члана 53;
27. заузеће јавне површине врши противно
одредбама члана 55. и 56;
28. поступа противно одредбама члана 57;
29. поступа противно одредбама члана 61.
Новчаном казном од 20.000,00 динара, за
прекршај из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном од 50.000,00 динара, за
прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник.
Новчаном казном од 10.000,00 динара, за
прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко
лице.
Члан 63.
Новчане казне изречене у прекршајном
поступку за прекршаје прописане овом одлуком, по
прекршајним налозима комуналне инспекције и
комуналних редара уплаћују се на уплатни рачун
број: 840-743351843-13, са позивом на број 56-111
по моделу 97
„Приходи од новчаних казни
изречених у прекршајном поступку за прекршаје
прописане актом Скупштине општине“, код Управе
за трезор Врање.
Средства од новчаних казни из става 1 овог
члана приход су буџета Општине.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 64.
Програм постављања привремених објеката
донеће се најкасније у року од 120 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 65.
Поступци за прибављање одобрења за
постављање привремених објеката, покренути по
прописима који су важили до ступања на снагу ове
одлуке, спровешће се по одредбама ове одлуке.
Члан 66.
Власници, односно држаоци привремених
објеката, који су до ступања на снагу ове одлуке
постављени без одобрења надлежног органа, дужни
су да до доношења и реализације Програма
постављања привремених објеката, плаћају накнаду
за коришћење јавне површине, у складу са
посебним прописима Општине.
Члан 67.
Локације на којима су постављени објекти
који немају карактер привремених објеката, као и
привремени објекти којима је истекао уговор о
закупу земљишта, у складу са законом и овом
одлуком, реализовати у складу са условима из
Програма постављања привремених објеката
најкасније у року од 36 месеци од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Власници, односно држаоци објеката из
става 1.овог члана дужни да за време коришћења
тих локација, односно јавне површине плаћају
накнаду, у складу са посебним прописима
Општине.
Члан 68.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о постављању монтажних објеката
привременог карактера на површинама јавне
намене ("Службени гласник града Врања", број
9/10).
Члан 69.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града Врања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 01.03.2020.године, број : 06-16/2/20-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
99.
На основу члана 32. став 1. тачке 3. и 6.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/17, 83-14-др. закон, 101/16-др.закон и
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47/18), члана 6. став
1., така 5. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13усклађени дин.изн, 125/14-усклађени дин.изн, 95/15усклађени дин.изн, 83/16, 91/16-усклађени дин.изн,
104/16-др.закон и 96/17-усклађени дин.изн, 89/18усклађни дин.изн., 95/18-др.закон и 86/19-усклађени
дин. изн.), члана 134-139, 186-194, 202-214 и 236242 Закона о накнадама за коришћење јавних добара
(„Службени гласник РС“, број: 95/2018 и 49/2019 и
86/2019-усклађени дин. изн.) и члана 40. став 1.
тачка 3. и члана 152. Статута Општине Владичин
Хан („Службени гласник Града Врања“, број 4/19),
Скупштина Општине Владичин Хан, на седници
одржаној 01.03.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ЈАВНИХ ДОБАРА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН
ХАН
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се накнаде за
коришћење јавних површина, за заштиту животне
средине и накнаде за коришћење јавних путева на
територији општине Владичин Хан и утврђују
накнаде, обвезници, основица накнаде, критеријуми
за прописивање висине накнада, висина, рокови,
начин плаћања накнаде и олакшице за одређене
категорије обвезника.
II.
НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
Члан 2.
Накнаде за коришћење јавне површине, су:
1) накнада за коришћење простора на јавној
површини у пословне и друге сврхе, осим ради
продаје штампе, књига и других публикација,
производа старих и уметничких заната и домаће
радиности;
2) накнада за коришћење јавне површине за
оглашавање за сопствене потребе и за потребе
других лица, као и за коришћење површине и
објекта за оглашавање за сопствене потребе и за
потребе других лица којим се врши непосредни
утицај на расположивост, квалитет или неку другу
особину јавне површине, за које дозволу издаје
надлежни орган јединице локалне самоуправе;
3) накнада за коришћење јавне површине по основу
заузећа грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова и изградњу.
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Под коришћењем простора на јавној
површини у пословне и друге сврхе, у смислу става
1. тачке 1) овог члана, сматра се заузеће јавне
површине:
- објектом привременог коришћења: киоск, тезга,
башта, апарат за сладолед, банкомат, аутомат за
продају штампе, покретни објекат за продају робе
на мало и вршење занатских и других услуга,
монтажни објекат за обављање делатности јавних
комуналних предузећа, телефонска говорница и
слични објекти, башта угоститељског објекта;
- за забавни парк, циркус, спортске терене, за
одржавање концерата, фестивала и других
манифестација, за одржавање спортских приредби,
заобјекте и станице за изнајмљивање бицикла, за
коришћење посебно обележеног простора за
теретно возило за снабдевање, односно за почетну
обуку возача и друго.
Jавна површина у смислу овог закона јесте
површина утврђена планским документом општине
Владичин Хан која је доступна свим корисницима
под једнаким условима:
- јавна саобраћајна површина (пут, улица, пешачка
зона и сл.);
- трг;
- јавна зелена површина (парк, сквер, градска шума
и сл.);
- јавна површина блока (парковски уређене
површине и саобраћајне површине).
Члан 3.
Обвезник накнаде за коришћење
површине је корисник јавне површине.

јавне

Члан 4.
Основица накнаде за коришћење простора на
јавној површини је површина коришћеног простора
изражена у метрима квадратним (m2).
Члан 5.
Критеријуми за прописивање висине накнада
су: време коришћења простора, зона у којој се
налази простор који се користи, као и техничкоупотребне карактеристике објекта, уколико се јавна
површина користи за постављање објеката.
Члан 6.
Утврђивање накнаде за коришћење јавне
површине врши се према површини коришћеног
простора,сразмерно времену коришћења тог
простора
или
према
техничко-употребним
карактеристикама објекта.
Накнаду из става 1. овог члана, утврђује
решењемЛокална
пореска
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администрацијаОппштинске
управе
општине
Владичин Хан.
Накнада из става 1. овог члана по основу
заузећа јавне површине грађевинским материјалом
и за извођење грађевинских радова увeћaвa сe зa
100% ако инвеститор продужи дозвољени рок за
заузимање јавне површине.
Пoд прoдужeњeм рока пoдрaзумeвa сe
прeкoрaчeњe
рoкa
зaвршeткa
изгрaдњe
eвидeнтирaнoг у писмeнoj изjaви инвeститoрa o
пoчeтку грaђeњa oднoснo извoђeњa рaдoвa и рoку
зaвршeткa грaђeњa, oднoснo извoђeњa рaдoвa прeмa
Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи.
Обавезник накнаде дужан је да утврђену
обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за
претходни месец, а за месеце за које је обавеза
доспела у моменту уручења решења у року од 15
дана од дана достављања решења.
Против решења из става 2. овог члана може
се изјавити жалба Министарству надлежном за
послове финансија а преко надлежног првостепеног
органа.
Жалба не одлаже извршење решења
Члан 7.
Накнаду за коришћење јавних површина не
плаћају директни и индиректни корисници
буџетских средстава.
Накнада за коришћење јавних површина по
основу заузећа грађевинским материјалом и за
извођење грађевинских радова нe плaћa сe aкo сe
рaскoпaвaњe, oднoснo зaузимaњe jaвнe пoвршинe
врши збoг изградње, рeкoнструкциje кoлoвoзa,
трoтoaрa или другe jaвнe сaoбрaћajнe пoвршинe, кao
и приликoм извoђeњa рaдoвa jaвних кoмунaлних
прeдузeћa у сврху дoвoђeњa oбjeкaтa у функциjу.
Пoд дoвoђeњeм oбjeктa у функциjу пoдрaзумeвajу
сe рaдoви нa тeкућeм (рeдoвнoм) oдржaвaњу
oбjeктa, зa кoje сe нe издaje oдoбрeњe пo Зaкoну o
плaнирaњу и изгрaдњи.
Члан 8.
Накнаде за коришћење јавне површине из
члана 2. тачке 1. до 3. ове одлуке утврђују се у
дневном износу.
Члан 9.
Наплату накнада вршићеЛокална пореска
администрацијаОпштинске
управе
општине
Владичин Хан.
Члан 10.
Обвезници накнаде за коришћење јавних
површина дужни су да поднесу пријаву за
утврђивање накнаде надлежном органу у роковима
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прописаним таксеном тарифом, која је саставни део
ове одлуке.
Наплата накнаде за коришћење јавне
површине из члана 2. тачке 1. до 3. ове одлуке,
вршиће
Локална
пореска
администрацијаОпштинске управе општине Владичин Хан, а на
основу решења Службе надлежне за послове
издавања грађевинских дозвола којим се одобрава
коришћење јавних површина
Члан 11.
У случају неподношења пријаве, у роковима
предвиђеним овом одлуком, у поступку доношења
решења, користиће се сви подаци којима располаже

ДЕЛАТНОСТ
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Локална пореска администрација Општинске управе
општине Владичин Хан.
Члан 12.
Висина накнаде за коришћење јавних
површина утврђује се:
1.Накнада за коришћење простора на јавним
површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и
других
публикација,
производа
старих
и
уметничких заната и домаће радиности

та
чк
а

под
тач
ка

ИЗНОС НАКНАДЕ
НА
ДНЕВНОМ
НИВОУ
У
ДИНАРИМА ПО м2

1

1

За тезге, столове или слично на којима се продаје роба накнада се
утврђује дневно за сваки цео или започети квадратни метар заузете
површине по зонама и то:
на подручју I зоне ----------------------------------------------30
на подручју II зоне ---------------------------------------------20
на подручју III зоне --------------------------------------------10

1

2

За фрижидере и апарате за сладолед, кремове и освежавајућа
безалкохолна пића, банкомате, аутомате за продају штампе и слично
, накнада се утврђује дневно за сваки цео или започети квадратни
метар заузете површине по зонама и то:
на подручју I зоне ---------------------------------------------30
на подручју II зоне --------------------------------------------20
на подручју III зоне--------------------------------------------10

1

3

За заузимање од стране угоститељских организација, посластичара ,
башта угоститељског објекта и др. накнада се обрачунава дневно за
сваки цео или започети квадратни метар заузете површине по зонама
и то:
на подручју I зоне --------------------------------------------20
на подручју II зоне -------------------------------------------10
на подручју III зоне ------------------------------------------5
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1

4

За постављање покретних објеката за продају робе на мало и вршење
занатских и других услуга, киоска и других монтажних
микрообјеката, као и монтажних објеката за обављање делатности
јавних комуналних предузећа, телефонских говорница и сличних
објеката, предузећа, предузетници и физичка лица плаћају накнаду
утврђену у дневном износу за сваки цео или започети квадратни
метар заузете површине по зонама и то:
на подручју I зоне --------------------------------------------20
на подручју II зоне -------------------------------------------15
на подручју III зоне -------------------------------------------10

1

5

За забавни парк, циркус, за одржавање концерата, фестивала и других
манифестација, предузећа, предузетници и физичка лица плаћају
накнаду утврђену у дневном износу за сваки цео или започети
квадратни метар заузете површине по зонама и то:
на подручју I зоне --------------------------------------------на подручју II зоне -------------------------------------------на подручју III зоне --------------------------------------------

90
70
50

1

6

За спортске терене, за одржавање спортских приредби, предузећа,
предузетници и физичка лица плаћају накнаду утврђену у дневном
износу за сваки цео или започети квадратни метар заузете површине
по зонама и то:
на подручју I зоне --------------------------------------------70
на подручју II зоне -------------------------------------------60
на подручју III зоне ------------------------------------------40

1

7

За објекте и станице за изнајмљивање бицикла, за коришћење
посебно обележеног простора за теретно возило за снабдевање,
односно за почетну обуку возача и друго., предузећа, предузетници и
физичка лица плаћају накнаду утврђену у дневном износу за сваки
цео или започети квадратни метар заузете површине по зонама и то:
на подручју I зоне --------------------------------------------90
на подручју II зоне -------------------------------------------80
на подручју III зоне -------------------------------------------70

1

1

8

9

За коришћење јавне површине за остале објекте који нису
дефинисани под тачкама 1-7, за сваки започети квадратни метар
заузете јавне површине у свим зонама плаћа се накнада утврђена у
дневном износу од -----------------10
За коришћење јавне површине ради постављања тезги, столови или
слично на којима се продаје роба, као и за постављање башти
угоститељских објеката, посласлтичра и других објеката, за дане
вашара и то за 10,11 и 12 септембар утврђује се накнада за сваки
цео или започети квадратни метар заузете јавне површине у дневном
износу од ---------------------------------90
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НАПОМЕНА:Накнада по овом тарифном броју плаћа се преко
Локалне пореске администрацијеОпштинске управе општине
Владичин Хан, на уплатни рачун број:840-714565843-77. Потребна
документација: Пријава и решење Службе надлежне за послове
издавања грађевинских дозвола којим се одобрава коришћење јавние
површине.

2.Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, као
и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица којим се
врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за које
дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе
тач по
ка дт
ач
ка
2

1

ДЕЛАТНОСТ

ИЗНОС ТАКСЕ
НА
ДНЕВНОМ
НИВОУ
У
ДИНАРИМА ПО м2

Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене
потребе и за потребе других лица, као и за коришћење површине и
објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица
којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или
неку другу особину јавне површине, за које дозволу издаје надлежни
орган јединице локалне самоуправе предузећа, предузетници и
физичка лица плаћају накнаду утврђену у дневном износу по зонама
- на подручју I зоне --------------------------------------------- на подручју II зоне -------------------------------------------- на подручју III зоне-------------------------------------------

20
15
10

НАПОМЕНА:
Наплату
накнаде
врши
Локална
пореска
администрацијаОпштинске управе општине Владичин Хан, у корист
рачуна број 840-714566843-84, а на основурешења Службе надлежне
за послове издавања грађевинских дозвола којим се одобрава
коришћење јавние површине.
3.Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова и изградњу.
та под
чк тач
ИЗНОС ТАКСЕ
а
ка
ДЕЛАТНОСТ
НА
ДНЕВНОМ
НИВОУ
ПО
КВАДРАТНОМ
МЕТРУ
У
ДИНАРИМА
3

1

Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова и изградњу
- на подручју I зоне --------------------------------------------150
- на подручју II зоне -------------------------------------------130

Петак,06.март.2020.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

- на подручју III зоне-------------------------------------------
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100

НАПОМЕНА:
Наплату
накнаде
врши
Локална
пореска
администрација Општинске управе општине Владичин Хан, у корист
рачуна број 840-714567843-91, а на основурешења Службе надлежне
за послове издавања грађевинских дозвола којим се одобрава
коришћење јавние површине.
Члан 13.
I Зона обухвата улице: Никола Тесла, Моше
Пијаде (до Циглане), Антонија Аксентијевића,
Бранка
Радичевића,
Светосавска,
Војводе
Синђелића,
Београдска,
Немањина,
Ратка
Павловића, Владике Пајсија, 7. Јула, Слободана
Пенезића, Боре Станковића, Вука Караџића, Зелена
Пијаца, Предрага Митића и Ратка Софијанића –
најопремљенија зона.
II Зона обухвата остале улице у КО
Владичин Хан
III Зона чине непокретности на територији општине
Владичин Хан које нису обухваћене у првој и другој
зони (Сеоске месне заједнице).

Износ накнаде се плаћа у висини од 0,4%
годишњег прихода оствареног у претходној години
од обављања активности које утичу на животну
средину.

Ближе
критеријуме
за
одређивање
активности које утичу на животну средину утврђује
Влада на предлог Министарства у чијој су
надлежности послови заштите животне средине.

Члан 16.
Утврђивање
накнаде
за
заштиту
и
унапређивање животне средине врши Локална
пореска администрација Општинске управеопштине
Владичин Хан, решењем за календарску годину, за
обављање активности на територији општине
Владичин Хан.
Утврђена обавеза из става 1. овог члана,
плаћа се у једнаким месечним ратама, у року од 15
дана по истеку месеца.
До утврђивања накнаде за заштиту и
унапређивање животне средине за текућу годину
обвезник накнаде плаћа аконтацију у висини
месечне обавезе за претходну годину.
Мање плаћен износ на основу аконтационих
обавеза, обвезник је дужан да измири у року од 15
дана од достављања решења за текућу годину.
Више плаћен износ накнаде на основу
аконтационих уплата, обвезник користи за
измирење месечне обавезе за наредни месец.
Против решења из става 1. овог члана може
се изјавити жалба министарству у чијој су
надлежности послови финансија, преко Локалне
пореске администрације, Одељења за финансије и
привреду, општинске управе,општине Владичин
Хан.
Жалба не одлаже извршење решења.

Члан 15.
Основица
накнаде
за
заштиту
и
унапређивање животне средине за обављање
активности је остварени приход од обављања те
активности.Остварени
приход
од
обављања
активности, је износ који правно лице, односно
предузетник оствари од продаје сировине,
полупроизвода и производа у земљи и иностранству
обављањем активности које утичу на животну
средину.

Члан 17.
Обвезник
накнаде
за
заштиту
и
унапређивање животне средине, дужан је да
поднесе пријаву са подацима од значаја за
утврђивање
накнаде
Локалној
пореској
администрацији
Општинске
управеопштине
Владичин Хан до 31.јула сваке године за коју се
утврђује накнада.
Пријава из става 1. овог члана подноси се и у
случају промене података, који су од утицаја на

III. НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
1. Накнада за заштиту и унапређење животне
средине
Члан 14.
Обвезник
накнаде
за
заштиту
и
унапређивање животне средине је :
1. правно лице и предузетник које обавља одређене
активности које утичу на животну средину,
односно физичко лице које утиче на животну
средину.
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утврђивање накнаде, у року од 15 дана од настанка
промене
Члан 18.
Накнада за заштиту и унапређивање животне
средине представља приход буџета Општине
Владичин Хан.Наплату накнаде врши Локална
пореска
администрација
Oпштинске
управе
општине Владичин Хан, у корист рачуна број 840714562843-56.
IV. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ
ПУТЕВА
1. НАКНАДА ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ
Члан 19.
Обвезник накнаде за ванредни превоз је лице
коме је издата дозвола за обављање ванредног
превоза у складу са Законом којим се уређују јавни
путеви.

1.
1)
2)
2.
1)
2)
3)
3.
1)
2)
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Члан 20.
Основица накнаде за ванредни превоз
(прекорачење дозвољене дужине, ширине, висине
возила изражене у метрима, прекорачење највеће
дозвољене укупне масе возила (збир масе возила и
масе терета на возилу), односно прекорачење
највеће дозвољеног осовинског оптерећења возила
(збир масе возила и масе терета на возилу) је
дужина релације изражена у километрима (км) коју
возило прелази, са или без терета.
Члан 21.
Висина накнаде за ванредни превоз у
зависности од прекорачења највеће дозвољене
димензије возила (дужина. ширина, односно
висине), прекорачење највеће укупне масе возила и
скупа возила, прекорачења највећег дозвољеног
осовинског оптерећења возила или скупа возила за
једноструке,
двоструке,
троструке,
односно
четвороструке осовине утврђује се:
Висина накнаде за ванредни превоз за
прекорачење највеће дозвољене димензије

Зa прeкoрaчeњe нajвeћe дoзвoљeнe дужинe вoзилa, aкo вoзилo прaзнo или сa тeрeтoм
прeлaзи дoзвoљeну дужину
дo 20% (вучнo вoз. сa прикoл. дo 21,6 m; тeгљaч сa пoлуп. дo 19,8 m)
прeкo 20%
Зa прeкoрaчeњe нajвeћe дoзвoљeнe ширинe вoзилa oд 2,55 мeтaрa, aкo вoзилo прaзнo
или сaтeрeтoм имa слeдeћу ширину:
oд 2.55 дo 3,00 m
oд 3,01 дo 4,00 m
прeкo 4,00 m
Зa прeкoрaчeњe нajвeћe дoзвoљeнe висинe oд 4,00 мeтaрa, aкo вoзилo прaзнo или сa
тeрeтoм имaслeдeћу висину:
oд 4,01 дo 4,50 m
прeкo 4,50 m

2. Висина накнаде за прекорачење највеће укупне масе возила и скупа
изнад 44 т
Прекорачење Накнада
Прекорачење Накнада Прекорачење Накнада
>40 t (44t)
дин/km
>40 t (44t)
дин/km >40 t (44t)
дин/km
1
5,40
41
653,68
81
2.478,74
2
6,30
42
684,57
82
2.540,31
3
8,10
43
717,16
83
2.602,76
4
10,80
44
749,76
84
2.666,10
5
14,40
45
783,22
85
2.729,43
6
18,90
46
817,53
86
2793,64
7
23,40
47
851,85
87
2.858,73
8
29,70
48
887,88
88
2.924,70
9
36,00
49
923,91
89
2.991,55
10
43,20
50
961,65
90
3.059,28

динара/km
10,00
20,00
10,00
20,00
40,00
10,00
20,00

возила изнад 40 т односно
Прекорачење
>40 t (44t)
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Накнада
дин/km
5.525,71
5.617,19
5.710,42
5.802,78
5.896,90
5.991,90
6.086,90
6.183,65
6.280,41
6.378,05
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

51,30
60,30
70,20
81,00
91,80
103,50
116,10
129,60
144,00
159,30
175,50
191,70
208,80
226,80
246,60
265,50
286,20
307,80
329,40
351,90
375,30
400,50
424,80
450,90
477,9
504,90
533,70
562,50
592,20
622,80
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

1.000,25
1.038,00
1077,46
1116,92
1.158,10
1.199,28
1.242,17
1.285,06
1.328,81
1.373,42
1.418,03
1.464,35
1.511,53
1.558,72
1.606,76
1.655,65
1.705,41
1.756,02
1.806,63
1.858,96
1.911,29
1.964,48
2.018,52
2.073,43
2.129,19
2.184,95
2.242,42
2.299,90
2.358,23
2.418,05

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

3.127,89
3.196,50
3.266,87
3.337,24
3.408,49
3.480,61
3.552,74
3.626,63
3.700,52
3.776,16
3.851,81
3.928,34
4.005,74
4.084,03
4.162,31
4.242,36
4.322,40
4.403,33
4.485,13
4.567,81
4.651,38
4.734,94
4.820,26
4.905,58
4.991,78
5.078,87
5.166,83
5.255,67
5.344,51
5.435,11

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
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6.476,56
6.575,08
6.675,36
6.776,51
6.877,67
6.979,70
7.082,62
7186,41
7291,08
7.395,76
7.502,19
7.608,62
7.715,93
7.824,13
7.933,20
8.043,15
8.151,34
8.264,81
8376,52
8.489,99
8.603,46
8.716,93
8.832,16
8.948,27
9.064,38
9.182,24
9.300,11
9.418,86
9.538,49
9.675,70

Напомене:
1. За прекорачења већа од 160,00 t обрачунава се 9675,70 дин/km + 100 дин/km за сваку следећу тону.
2. За прекорачење укупне масе возила или скупа возила, чије се вредности завршавају до ≤0,5 t,
обрачунавају се за мању целу вредност, а прекорачења укупне масе чије се вредности завршавају изнад 0,5
t, обрачунавају се за већу целу вредност.
3. Висина накнаде за прекорачење највећег дозвољеног осовинског оптерећења возила или скупа
возила за једноструке осовине
Прекорачење Накнада
тона
дин/km
0,1
11,88
0,2
13,37
0,3
14,11
0,4
16,34
0,5
17,82
0,6
19,31
0,7
20,79
0,8
22,28

Прекорачење
тона
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3

Накнада
дин/km
94,30
100,24
106,18
112,86
119,54
126,97
133,65
141,08

Прекорачење
тона
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8

Накнада
дин/km
313,34
325,22
337,10
348,98
361,60
374,22
386,840
400,21

Прекораче
ње тона
7,6
7,7
7,8
7,9
8
8,1
8,2
8,3

Накнада
дин/km
672,71
690,53
707,60
725,42
743,24
761,81
779,63
798,19
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0,9
1
1,1
1,2

24,50
26,73
28,96
31,93

3,4
3,5
3,6
3,7

149,24
156,67
164,84
173,00

5,9
6
6,1
6,2

413,570
426,94
440,300
454,41

8,4
8,5
8,6
8,7

817,49
836,80
855,36
875,41

1,3
1,4
1,5
1,6

34,90
38,61
41,58
45,29

3,8
3,9
4
4,1

181,91
190,82
198,25
208,64

6,3
6,4
6,5
6,6

468,52
482,63
497,48
512,33

8,8
8,9
9
9,1

894,71
914,76
934,81
955,60

1,7
1,8
1,9
2

49,00
53,46
57,92
62,37

4,2
4,3
4,4
4,5

218,30
227,95
237,60
247,00

6,7
6,8
6,9
7

527,18
542,77
558,36
573,95

9,2
9,3
9,4
9,5

976,39
997,18
1.017,97
1.039,50

2,1
66,83
4,6
258,39
7,1
589,55
9,6
1.061,03
2,2
72,02
4,7
268,79
7,2
605,88
9,7
1.082,57
2,3
77,22
4,8
279,92
7,3
622,22
9,8
1.104,84
2,4
82,42
4,9
291,06
7,4
639,29
9,9
1.127,12
2,5
88,36
5
302,20
7,5
655,63
10
1.149,39
Напомене:
1. За прекорачења већа од 10,00 t обрачунава се 1149,39 дин/km + 20 дин/km за сваку следећу 0,1 тону.
2. Накнада за прекорачење прописаног осовинског оптерећења возила или скупа возила за једноструке
осовине, обрачунава се према формули:
Пјо = Сјо - Дјо
при чему се од стварног осовинског оптерећења сваке осовине (Сјо) одузме дозвољено оптерећење (Дјо), и
добијена вредност прекорачења (Пјо) помножи са дужином пређеног пута (km).
3. Добијена прекорачења осовинског оптерећења, чије се вредности завршавају до ≤0,05 t, обрачунавају се
за мању целу вредност, а прекорачења осовинског оптерећења чије се вредности завршавају изнад 0,05 t,
обрачунавају се за већу целу вредност.
4. Висина накнаде за прекорачење највећег дозвољеног осовинског оптерећења возила или скупа
возила за двоструке осовине
Прекорачење
тона
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5

Накнада
дин/km
16.34
18.38
19.39
22.46
24.50
26.54
28.58
30.63
33.69
36.75
39.82
43.90
47.98
53.08
57.17

Прекорачење
тона
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

Накнада
дин/km
129.66
137.83
145.99
155.18
164.37
174.58
183.77
193.98
205.21
215.42
226.65
237.88
250.13
262.38
272.59

Прекорачење
тона
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5

Накнада
дин/km
430.84
447.84
463.54
479.84
497.20
514.55
531.91
550.28
568.36
587.04
605.42
624.81
644.21
663.61
684.03

Прекорачење
тона
7,6
7,7
7,8
7,9
8
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9

Накнада
дин/km
924.97
949.47
972.95
997.46
1.021.96
1.047.48
1.071.98
1.097.50
1.124.05
1.150.60
1.176.12
1.203.68
1.230.23
1.257.79
1.285.36
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1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5

62.28
67.38
73.51
79.63
85.76
91.88
99.03
106.18
113.32
121.49

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5
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286.88
300.15
313.43
326.70
340.99
355.29
369.58
384.89
400.21
415.52

6,6
6,7
6,8
6,9
7
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5

704.45
724.86
746.31
767.74
789.18
810.62
833.08
855.55
879.03
901.49

9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9
10
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1.313.95
1.342.53
1.371.12
1.399.70
1.429.31
1.458.92
1.488.53
1.519.15
1.548.78
1.580.41

5. Висина накнада за прекорачење највећег дозвољеног осовинског оптерећења возила или скупа
возила за троструке осовине
Прекорачење Накнада Прекорачење Накнада Прекорачење Накнада Прекорачење Накнада
тона
дин/km
тона
дин/km
тона
дин/km
тона
дин/km
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5

19.68
22.15
23.37
27.10
29.85
31.98
34.82
36.91
40.60
44.29
47.98
52.90
57.83
63.98
68.89
75.05
81.20
88.52
95.96
103.35
110.73
119.34
127.95
136.56
146.41

2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

156.25
167.89
175.94
187.00
198.08
210.38
221.46
243.70
247.29
259.59
273.14
286.66
301.42
316.18
328.50
345.72
361.72
377.71
393.70
410.92
428.15
445.39
463.83
482.28
500.75

5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5

519.20
538.89
558.57
578.24
599.17
620.08
640.99
663.19
685.28
707.44
729.58
752.96
776.34
799.72
824.32
848.91
873.54
899.37
925.20
951.04
976.87
1.003.94
1.031.00
1.059.30
1.086.38

7,6
7,7
7,8
7,9
8
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9
10

1.114.68
1.144.19
1.172.49
1.202.02
1.231.54
1.262.32
1.291.83
1.322.60
1.354.58
1.386.58
1.417.33
1.450.55
1.482.53
1.515.76
1.548.98
1.583.43
1.617.88
1.652.33
1.686.77
1.722.45
1.758.12
1.793.80
1.830.72
1.867.64
1.904.54

6.Висина накнаде за прекорачење највећег дозвољеног осовинског оптерећења возила или скупа
возила за четвороструке осовине
Прекорачење Накнада Прекорачење Накнада Прекорачење Накнада Прекорачење Накнада
тона
дин/km тона
дин/km тона
дин/km тона
дин/km
0,1
22.48
2,6
178.42
5,1
592.84
7,6
1.272.77
0,2
25.27
2,7
189.65
5,2
615.32
7,7
1.306.48
0,3
26.69
2,8
200.89
5,3
637.80
7,8
1.338.78
0,4
30.29
2,9
213.53
5,4
660.27
7,9
1.372.49
0,5
33.71
3
226.17
5,5
684.15
8
1.406.21
0,6
36.53
3,1
240.23
5,6
708.02
8,1
1.441.34
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0,7
0,8
0,9
1
1,1

39.33
42.15
46.35
50.57
54.79

3,2
3,3
3,4
3,5
3,6

252.86
266.92
282.36
296.12
313.88

5,7
5,8
5,9
6
6,1

731.90
757.19
782.47
807.77
833.05

8,2
8,3
8,4
8,5
8,6

1.475.06
1.510.15
1.546.69
1.583.22
1.618.34

1,2

60.39

3,7

327.31

6,2

859.74

8,7

1.656.27

1,3

66.03

3,8

344.17

6,3

886.425

8,8

1.698.79

1,4

73.05

3,9

361.03

6,4

913.11

8,9

1.730.73

1,5

78.67

4

375.09

6,5

941.23

9

1.768.66

1,6

85.68

4,1

394.75

6,6

969.33

9,1

1.807.99

1,7

92.71

4,2

413.02

6,7

997.42

9,2

1.847.27

1,8

101.41

4,3

431.28

6,8

1.026.92

9,3

1.886.66

1,9

109.58

4,4

449.54

6,9

1.056.41

9,4

1.925.99

2

118.00

4,5

521.93

7

1085.91

9,5

1.966.73

2,1

126.42

4,6

488.87

7,1

1.115.41

9,6

2.007.49

2,2

136.26

4,7

508.55

7,2

1.146.32

9,7

2.048.20

2,3

146.10

4,8

529.61

7,3

1.177.24

9,8

2.090.36

2,4

155.96

4,9

550.59

7,4

1.209.54

9,9

2.132.51

2,5

167.18

5

571.76

7,5

1.240.45

10

2.174.65

Напомене:
1. Накнада за прекорачење прописаног осовинског
оптерећења возила или скупа возила
за
двоструке, троструке и вишеструке осовине,
обрачунава се према формули:
Пво = Сво - Дво / Бо
при чему се од стварног осовинског
оптерећења двоструке, троструке и вишеструке
осовине (Сво) одузме дозвољено осовинско
оптерећење (Дво) и подели са бројем осовина (Бо), и
добијена вредност прекорачења (Пво) помножи са
дужином пређеног пута (km).
2.Добијена прекорачења осовинског оптерећења,
чије се вредности завршавају до
≤0,05 t,
обрачунавају се за мању целу вредност, а
прекорачења осовинског оптерећења чије се
вредности завршавају изнад 0,05 t, обрачунавају се
за већу целу вредност.
3.Збир очитаних накнада за осовине или
скупове осовина, чини накнаду за прекорачење
дозвољеног осовинског оптерећења.
4.Укупна накнада рачуна се тако, да се накнада
за појединачно прекорачење (дин/km) помножи са
удаљеношћу (км) од места поласка до места доласка
ванредног превоза.
5.Ако возило или скуп возила са или без терета,
прекорачује више вредности, укупна накнада се

израчунава, тако што се накнаде за свако
појединачно прекорачење
(дин/km) саберу и
помноже са удаљеношћу (km) од места поласка до
места доласка ванредног превоза.
6.Приликом
рачунања
укупно
пређених
километара ванредног превоза, сваки започети
километар узима се као пуни километар.
Прекорачење
највећег
дoзвoљeнoг
oсoвинскoг oптeрeћeња вoзила из става 1. овог
члана се утврђује као разлика стварног осовинског
оптерећења и дозвољеног осовинског оптерећења.
Прекорачење за двоструке, троструке и вишеструке
осовине, обрачунава се као количник разлике
стварног осовинског оптерећења двоструке,
троструке и вишеструке осовине и дозвољеног
осовинског оптерећења и броја осовина.
Највећа дозвољена дужина, ширина, висина
возила, односно највеће осовинско оптерећење је
највећа дозвољена дужина, ширина, висина возила,
односно највеће осовинско оптерећење у складу са
прописима којима се уређује безбедност саобраћаја
на путевима.
7. Висина накнаде за возила или прикључна
возила за која се издаје временска дозвола
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За возила или прикључна возила за која се
издаје временска дозвола утврђује се годишња
накнада, чија је висина:
Врста накнаде
Накнада за возила или
прикључна возила за
која се издаје временска
дозвола

годишњи износ у
динарима
55.000

Члан 22.
Накнаду за ванредни превоз утврђује
управљач јавног пута Општине Владичин Хан, за
вoзилo сa или бeз тeрeтa решењем у року од осам
дана од дана подношења захтева.
Кaдa вoзилo, сa или бeз тeрeтa прeкoрaчуje
дoзвoљeну дужину, ширину и висину нa вишe мeстa
накнада из члана 21. став 1. овe одлуке утврђује се
зa свaку врсту прeкoрaчeњa пoсeбнo, и то за сaмo
нajвeћу димeнзиjу из свaкoг прeкoрaчeњa применом
висине накнаде прописане у члану 21. став 1. тачка
1. ове одлуке.
Уколико вoзилo, сa или бeз тeрeтa,
прeкoрaчуje вишe димeнзиja, укупнa нaкнaдa
прeдстaвљa збир нaкнaдa зa прeкoрaчeњa пo
пojeдиним димeнзиjaмa.
Укупaн изнoс нaкнaдe зa прeкoрaчeњe нajвeћих
дoзвoљeних димeнзиja вoзилa oбрaчунaвa сe као
производ збира jeдиничних нaкнaдa зa дужину,
ширину, висину (din/km) и дужине рeлaциje d
изражене у километрима (km).
Накнада из члана 21. став 1. овe одлуке за
прекорачење укупне масе возила или скупа возила
изнад 40t, односно када је законом прописана мања
дозвољена укупна маса возила или скупа возила и
44t за троосовинско моторно возило са
двоосовинском
или
троосовинском
полуприколицом када се превози 40-стопни ISO
контејнер као комбинована превозна операција,
обрачунава се као производ висине накнада
прописаних у члану 21. став 1. тачка 2. овe одлуке
и дужине пређене релације. За прекорачења већа
од 160,00 t обрачунава се 9675,70 дин/km + 100
дин/km за сваку следећу тону.
Накнада из члана 21. став 1. овe одлуке овог
закона обрачунава се за вoзилo сa или бeз
прикључнoг вoзилa нa jeднoj или вишe jeднoструких
oсoвинa, или нa двoструкoj, трoструкoj или
вишeструкoj oсoвини које прeкoрaчуje дoзвoљeнo
oсoвинскo oптeрeћeњe, множењем висине накнаде
прописане у члана 21. став 1. тачка 3. овe одлуке за
утврђено прекорачење са дужином пређеног пута
изражене у километрима (km).
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За превозе који се врше по једној дозволи за
више идентичних превоза, накнада се обрачунава
тако што се накнада за појединачни превоз множи
са бројем одобрених превоза.
Утврђена обавеза из става 1. овог члана
плаћа се пре отпочињања ванредног превоза, а
најкасније у року од 15 дана од дана утврђивања
висине накнаде.
НАПОМЕНА: Наплату накнаде врши
управљач јавног пута на територији Општине
Владичин Хан а накнада се уплаћује на рачун
управљача јавног пута.
2. НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ
ТАБЛИ, РЕКЛАМНИХ ПАНОА, УРЕЂАЈА ЗА
ОБАВЕШТАВАЊЕ
ИЛИ
ОГЛАШАВАЊЕ
ПОРЕД ЈАВНОГ ПУТА, ОДНОСНО НА
ДРУГОМ ЗЕМЉИШТУ КОЈЕ КОРИСТИ
УПРАВЉАЧ ЈАВНОГ ПУТА
Члан 23.
Обвезник накнаде за постављање средстава
за оглашавање поред, односно на улицама и
општинским путевима, односно на другом
земљишту које користи управљач улице или
општинског пута (у даљем тексту: накнада за
постављање рекламних табли поред општинског
пута) је лице које је поставило средство за
оглашавање на основу плана постављања средстава
за оглашавање на улицама и општинским путевима,
након спроведеног поступка јавног конкурса
односно кроз реализацију пројекта јавно –
приватног партнерства са елементом концесије.
Ближе услове и критеријуме за спровођење
јавног конкурса односно за реализацију пројекта
јавно – приватног партнерства са елементом
концесије, из става 1. овог члана, укључујући и
начин одређивања накнаде за постављање
рекламних табли поред општинског пута, уређује се
актом надлежног органа јединице локалне
самоуправе.
Члан 24.
Основица накнаде за постављање рекламних
табли поред општинског пута је укупна површина
свих страна за оглашавање постављене табле
изражена у метрима квадратним (m2).
Члан 25.
Висина минималне накнаде за постављање
рекламних табли поред општинског пута, је:
За постављање средстава за Најнижа
висина
оглашавање
поред дневне накнаде у
општинских путева, односно динарима
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улица, односно на другом
земљишту
које
користи
управљач
улице
или
општинског пута
дневно/м2
17,00
Члан 26.
Накнаду за постављање рекламних табли на
општинском путу, утврђује јединица локалне
самоуправе приликом закључивања уговора са
обвезником накнаде по окончаном јавном конкурсу,
односно уговора о јавно – приватном партнерству.
НАПОМЕНА: Наплату накнаде врши
управљач јавног пута на територији Општине
Владичин Хан а накнада се уплаћује на рачун
управљача јавног пута.
3. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛОВА
ПУТНОГ ЗЕМЉИШТА ЈАВНОГ ПУТА И
ДРУГОГ ЗЕМЉИШТА КОЈЕ КОРИСТИ
УПРАВЉАЧ ЈАВНОГ ПУТА
Члан 27.
Обвезник накнаде за коришћење делова
путног земљишта јавног пута и другог земљишта
које користи управљач јавног пута (у даљем тексту:
накнада за коришћење делова путног земљишта), а
које је у општој употреби је корисник тог
земљишта.
Члан 28.
Основица накнаде за коришћење делова
путног земљишта је метар квадратни (m²) путног
земљишта у зависности од значаја пута, а које
обвезник накнаде користи за приступ и изградњу
објеката, осим домаћинства.
Члан 29.
Износ накнаде за коришћење путног
земљишта општинског пута и улице и другог
земљишта које користи управљач општинског пута
и улице је:
Износ
накнаде
(динара/m²
коришћеног путног земљишта)
Површина
Улица
Улица
коришђеног
којом
се којом се не
Општинс
путног земљишта
креће јавни креће јавни
ки пут
градски
градски
превоз
превоз
1
дo 50 m²
700,00
700,00
400,00
2
51 – 250 m² 400,00
400,00
240,00
3
251 – 500 m² 200,00
200,00
120,00
4
преко 500 m² 150,00
150,00
60,00
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Члан 30.
Накнада за коришћење делова путног
земљишта општинског пута, утврђује се решењем
управљача општинског пута општине Владичин
Хан.
НАПОМЕНА: Наплату накнаде врши
управљач јавног пута на територији Општине
Владичин Хан а накнада се уплаћује на рачун
управљача јавног пута.
4. НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ВОДОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИЈЕ, ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОДОВА,
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ
И СЛ. НА ЈАВНОМ ПУТУ
Члан 31.
Обвезник накнаде за постављање водовода,
канализације, електричних водова, електронске
комуникационе мреже и сл. на јавном путу и у
заштитном појасу јавног пута (у даљем тексту:
накнада за постављање инсталација) је лице које
користи јавни пут за постављање инсталација.
Члан 32.
Основица
накнаде
за
постављање
инсталација је дужина постављених инсталација
изражена у метрима (m).
Члан 33.
Износ накнаде за постављање инсталација
на општинском путу, утврђује се у износу од:
Износ накнаде у динарима по
метру
постављених
инсталација пречника до 0,01
метара*
50,00 дин/м
30,00 дин/м

Инсталације
оптички каблови
електро и гасне
водовод
канализација

и

20,00 дин/м

За постављање инсталација поред, испод или изнад
(укрштај) општинског пута и улице плаћа се
накнада зависно од врсте инсталације, по метру
постављених инсталација пречника (или ширине) до
0,01 метара, за инсталације већег пречника накнада
се линеарно увећава сразмерно повећању пречника
(или ширине).
Члан 34.
Накнада за постављање инсталација на
општинском путу или улици утврђује се решењем
утврђује се решењем управљача општинског пута и
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улице.Накнада из става 1. овог члана плаћа се у
роковима утврђеним уговором, односно решењем.
НАПОМЕНА: Наплату накнаде врши
управљач јавног пута на територији Општине
Владичин Хан а накнада се уплаћује на рачун
управљача јавног пута.
V. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Накнаде
утврђене
овом
Одлуком,
представљају приход буџета Општине Владичин
Хан или управљача јавног пута.
Опомена за плаћање накнаде
Члан 36.
Обвезнику накнаде, који у целости или
делимично, није платио накнаду у року прописаном
овом одлуком, јединица локалне самоуправе,
управљач заштићеног подручја, управљач јавног
пута, којем је овом одлуком дато овлашћење за
утврђивање и наплату одређене накнаде (у даљем
тексту: лице надлежно за утврђивање и наплату
накнаде) шаље опомену.
Опомена из става 1. овог члана садржи врсту
накнаде, износ накнаде који је доспео за наплату,
друге трошкове, налог да доспели износ са
обрачунатом каматом плати одмах, а најкасније у
року од пет дана од дана пријема опомене, са
обрачунатом каматом од дана издавања опомене до
дана уплате доспеле накнаде.
Опомена из става 1. овог члана садржи и
поуку обвезнику накнаде да у року од пет дана
може са лицем надлежним за утврђивање и наплату
да расправи спорна питања у вези доспелог износа
накнаде за наплату.
Одлагање плаћања и плаћање на рате.
Члан 37.
Лице надлежно за утврђивање и наплату
накнаде може, на образложени захтев обвезника
накнаде, у целости или делимично, одложити
плаћање дуговане накнаде, односно одобрити
плаћање доспеле а неизмирене обавезе на рате, под
условом да плаћање дуговане накнаде за обвезника
представља непримерено велико оптерећење,
односно обвезнику наноси битну економску штету.
О одлагању плаћања дуговане накнаде, по
испуњењу услова из става 1. овог члана, одлучује
овлашћено лице у служби која је надлежна за
утврђивање и наплату конкретне накнаде.
Актом из става 2. овог члана може се
одобрити одлагање плаћања дуговане накнаде на
рате, најдуже до 24 месецa.
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Одлагање плаћања дуговане накнаде врши се
потписивањем споразума са обвезником накнаде,
односно доношењем решења лица надлежног за
утврђивање и наплату накнаде.
Ако се обвезник накнаде не придржава
рокова из споразума, односно решења о одлагању
плаћања дуговане накнаде, или уколико у периоду
за који је одложено плаћање дуговане накнаде не
измири текућу обавезу, лице надлежно за
утврђивање и плаћање накнаде ће по службеној
дужности поништити споразум, односно укинути
решење и доспели, а неплаћени дуг наплатити у
поступку принудне наплате.
Примена других прописа
Члан 38.
У погледу поступка утврђивања, контроле,
наплате, повраћаја, камате, принудне наплате,
застарелости и осталог што није прописано овим
законом лица надлежна за утврђивање накнаде
сходно примењују одредбе закона којим се уређују
порески поступак и пореска администрација.
Поступак утврђивања, контроле и наплате
накнаде који спроводи орган јединице локалне
самoуправе надлежан за утврђивање, наплату и
контролу јавних прихода, врши се у складу са
одредбама закона којим се уређују порески
поступак и пореска администрација.
Изузетно, на поступак утврђивања накнаде
које утврђује, обрачунава и наплаћује управљач
јавног пута, примењују се одредбе закона којим се
уређује општи управни поступак, а на поступак
принудне наплате примењују се одредбе закона
којим се уређује поступак извршења и обезбеђења.
Евиденција
Члан 39.
Лице надлежно за утврђивање накнаде у
складу са овим законом, води евидeнциjу oбвeзникa
нaкнaдe, задужење по основу обавезе плаћања
накнаде, уплате накнаде по обвезницима накнаде,
као и о другим подацима који се односе на плаћање
накнаде у складу са Законом о општем управном
поступку.
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Ако не плати накнаду утврђену овом
Одлуком, за прекршај казниће се:
• новчаном казном у износу од 100.000,00
динара правно лице;
• новчаном казном у износу од 50.000,00
динара предузетник;
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новчаном казном у износу од 10.000,00
динара физичко лице.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о накнадама за коришћење јавних
добара општине Владичин Хана (“Службени
гласник Града Врања” 4/19 и 30/19)
Члан 42.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града
Врања”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 01.03.2020.године, број : 06-16/3/20-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
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Члан 2.
Висина такси утврђује се Тарифом локалних
административних такси и накнади (у даљем тексту:
Тарифа), која је саставни део ове одлуке.
Висина такси не може бити већа од износа
републичких административних такси, које су
прописане за одговарајуће, односно сличне списе
или радње.
Такса се не може наплатити ако није
прописана Тарифом, нити се може наплатити у
износу већем или мањем од прописаног.
II ОБВЕЗНИК ТАКСЕ
Члан 3.
Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник) је
лице на чији захтев се покреће поступак, односно
врши радња, прописана Тарифом.
Ако за прописану таксу постоји више
обвезника, њихова обавеза је солидарна.
III НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ

100.
На основу члана 6, 7. и 9. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13усклађени дин.изн, 125/14-усклађени дин.изн, 95/15усклађени дин.изн, 83/16, 91/16-усклађени дин.изн,
104/16-др.закон и 96/17-усклађени дин.изн, 89/18усклађни дин.изн., 95/18-др.закон и 86/19-усклађени
дин. изн.), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број: 129/07, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон и 47/2018) и члана 15. став 1. тачка
13. члана 40. став 1. тачка 3. и члана 152. Статута
општине Владичин Хан (“Сл.гласник града Врања”,
бр. 4/19), Скупштина општине Владичин Хан, на
седници одржаној дана 01.03.2020. године, донела је
ОДЛУКУ О ЛОКАЛНИМ
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА И
НАКНАДАМА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШЕ
ОРГАНИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се локалне
админстративне таксе и накнаде (у даљем тексту:
таксе) за списе и радње у управним стварима, као и
за друге списе и радње које органи јединице
локалне самоуправе (у даљем тексту: органи
Општине) издају, односно обављају у оквиру
послова из своје изворне надлежности.

Члан 4.
Такса се плаћа у тренутку настанка обавезе,
ако за поједине случајеве законом или овом
одлуком није друкчије одређено.
Члан 5.
Обавеза настаје:
1. за захтеве – у тренутку њиховог подношења, а за
захтеве дате на записник – у тренутку када се
записник састави;
2. за решења, дозволе и друге исправе – у тренутку
подношења захтева за њихово издавање;
3.за управне радње – у тренутку подношења захтева
за извршење тих радњи.
IV НАЧИН УТВРЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ПРЕДМЕТА РАДИ ПЛАЋАЊА ТАКСЕ
Члан 6.
Ако се на захтев обвезника издаје решење,
исправа, документ или писмено у више примерака,
за сваки други и сваки следећи примерак плаћа се
такса као за препис, која не може бити већа од таксе
за први примерак.
Члан 7.
Ако у поступку један или више обвезника
поднесу више захтева кој имају исти правни основ,
а доноси се једно решење, такса се плаћа за сваки
појединачни захтев, ако Тарифом није друкчије
одређено.
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Члан 8.
Ако је Тарифом прописано да се такса плаћа
према вредности предмета, основица за обрачун
таксе је вредност предмета назначена у захтеву
којим се поступак покреће.
Ако вредност предмета није назначена у
захтев или је назначена мања вредност од стварне,
вредност предмета из става 1. овог члана утврдиће
решењем орган који води поступак.
V НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ
Члан 9.
Такса се плаћа у новцу уплатом у корист
рачуна број 840-742251843-73, по моделу 97, са
позивом на број 56 111.
Обвезник је дужан да приложи одговарајући
доказ да је таксу платио. Доказ о
уплати
одговарајуће таксе придружује се предмету.
Члан 10.
Такса се плаћа у прописаном износу за
захтев и за списе и радње које се у вези са тим
захтевом доносе, односно врше, ако овом одлуком
није другачије прописано.
Такса се плаћа у динарима, осим за случајеве
за које је законом и овом одлуком другачије
прописано.
У случају када је такса прописана у
процентуалном износу, обрачунавање таксе врши се
тако што се динарски износ до пет динара не узима
у обзир, а износ преко пет динара заокружује на
десет динара.
Члан 11.
У решењу или другој исправи за коју је такса
наплаћена мора се назначити да је такса плаћена,
износ који је плаћен и тарифни број по коме је такса
наплаћена.
Члан 12.
Ако обвезник који је дужан да плати таксу,
органу непосредно поднесе захтев, уз који није
приложио доказ о плаћеној такси у прописаном
износу, одговорно лице органа надлежног за пријем
захтева затражиће од тог обвезника да поднесе
доказ о уплати прописане таксе у року од десет дана
од дана подношења захтева и упозорити га на
последице неплаћања таксе, о чему се на поднетом
захтеву сачињава забелешка.
Ако захтев, уз који није приложен доказ о
плаћеној такси у прописаном износу стигне
поштом, одговорно лице органа надлежног за
пријем захтева позваће обвезника писменом
опоменом да, у року од десет дана од дана пријема
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опомене, плати прописану таксу и таксу за опомену
и упозорити га на последице неплаћања такси.
Ако захтев, уз који није приложен доказ о
плаћеној такси у прописаном износу стигне
електронским путем, одговорно лице органа
надлежног за пријем захтева позваће обвезника
електронским путем или писменом опоменом да, у
року од десет дана од дана пријема опомене, плати
прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га
на последице неплаћања такси.
Ако обвезник у року из става 1, 2. и 3. овог
члана не поднесе доказ да је такса уплаћена у
прописаном износу, наплата прописане таксе и
таксе за опомену из става 1, 2. и 3. овог члана врши
се пре уручења затраженог решења или друге
исправе, односно пре саопштења обвезнику да је
радња извршена.
Ако обвезник из става 1, 2. и 3. овог члана не
поднесе доказ да је прописана такса, као и такса за
опомену, уплаћена, надлежни орган ће обавестити
обвезника када спис буде донет, односно радња
извршена и, ако таксе не буду уплаћене и доказ о
томе достављен надлежном органу, по истеку десет
дана од дана обавештења обавестити надлежну
локалну пореску администрацију и приложити
потребне доказе, ради покретања поступка
принудне наплате.
Члан 13.
За захтеве који без приложног доказа о
плаћеној такси у прописаном износу стигну поштом
из иностранства, уручење затражног решења или
друге исправе, односно саопштење обвезнику да је
радња извршена, извршиће се по пријему тог
доказа.
VI ПОВРАЋАЈ ТАКСЕ
Члан 14.
Таксени обвезник који је платио таксу коју
није био дужан да плати, или је таксу платио у
већем износу, има право на повраћај таксе.
Поступак за повраћај таксе покреће се на
захтев таксеног обвезника.
У погледу повраћаја, камате, принудне
наплате, застарелости и осталог што није прописано
овом одлуком, сходно се примењују прописи којима
се уређује порески поступак и пореска
администрација.
Члан 15.
Право на повраћај таксе застарева протеком
две године по истеку године у којој је такса
неправилно или погрешно наплаћена, односно
наплаћена у већем износу.

234-Страна -Број -5-

„СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“

VII ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Члан 16.
Ослобађају се плаћања таксе:
органи, организације и институције Републике
Србије;
органи и организације аутономних покрајина,
односно јединица локалне самоуправе;
организације обавезног социјалног осигурања;
установе основане од стране Републике Србије,
аутономних покрајина и јединица локалне
самоуправе.
Цркве и верске заједнице, регистроване у складу
са Законом о црквама и верским заједницама;
Црвени крст Србије;
Дипломатско-конзуларна
представништва
стране државе, под условом узајамности;
лица са инвалидитетом.
Члан 17.
Такса се не плаћа за:
списе и радње у поступцима који се воде по
службеној дужности;
списе и радње у поступку за повраћај више или
погрешно плаћених јавних прихода, као и за
рефакцију,
односно
рефундацију
јавних
прихода;
списе и радње у поступку за исправљање
грешака у решењима, другим исправама и
службеним евиденцијама;
пријаве за упис у матичне књиге, као и прилоге
који се морају поднети уз пријаве;
пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних
прихода, списе и радње у поступку за
утврђивање смањења катастарског прихода због
елементарних непогода, биљних болести,
штеточина и других ванредних догађаја,
укључујући и списе и радње у поступцима за
остваривање права на подстицаје у складу са
прописима који уређују пољопривреду, као и
списе и радње за остваривање законом
прописаних пореских подстицај и ослобађања
код плаћања јавних прихода;
списе и радње за остваривање права из
социјалног осигурања, социјалне заштите,
борачко-инвалидске
заштите
и
заштите
цивилних инвалида рата, односно права у складу
са прописима којима се уређује финансијска
подршка породици са децом, као и за списе и
радње у поступку остваривања права жртава
породичног насиља;
списе и радње у поступку остваривања права на
приступ информацијама од јавног значаја и
права на заштиту података о личности;
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8. списе и радње у вези са предшколским и
школским
васпитањем
и
образовањем,
образовањем
студената,
стручним
усавршавањем, односно преквалификацијом;
9. списе радње, као и прилоге који се морају
поднети уз захтев, у вези са регулисањем војне
обавезе;
10. списе и радње у поступку за сахрањивање;
11. поднеске упућене органима за представке и
притужбе;
12. списе и радње у поступку за заснивање радног
односа и остваривање права по том основу;
13. за потврду о правоснажнсти или извршности
која се ставља на управни акт;
14. за списе, поднеске и радње за које се не плаћа и
републичка административна такса у складу са
законом којима се регулишу републичке
административне таксе.
Члан 18.
У решењу, односно другој исправи која се
издаје без плаћања таксе мора се назначити сврха
издавања и основ ослобађања од плаћања таксе.
Решење, односно исправа из става 1. овог
члана може се користити само у сврху за коју је
издато.
Члан 19.
Ако је поступак покренут на захтев више
обвезника, од којих су неки ослобођени плаћања
таксе, таксу у том поступку плаћа обвезник који
није ослобођен плаћања таксе.
VIII НАДЗОР
Члан 20.
Надзор над спровођењем одредаба ове
одлуке врши Одељење за општу управу и јавне
службе Општинске управе општине Владичин Хан.
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Новчаном казном од 3.000,00 динара,
казниће се за прекршај одговорно лице у надлежном
органу из члана 1. ове одлуке, ако:
1. у решењу, или другој исправи за коју је такса
плаћена, не означи да је такса плаћена, износ
који је плаћен и тарифни број по којем је такса
плаћена (члан 11.);
2. не обавести таксеног обвезника, који је поднео
захтев без доказа о плаћеној такси прописаном
износу, да је дужан да плати прописану таксу и
да о томе поднесе доказ, или таксу не наплати
пре уручења затраженог решења или друге
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исправе, односно ако у прописаном року не
обавести надлежни орган ради покретања
поступка принудне наплате (члан 12. и члан 23.);
3. по захтевима који, без доказа о плаћеној такси у
прописаном износу стигну поштом из
иностранства, обвезнику уручи затражено
решење или другу исправу, односно саопштење
да је радња извршена (члан 13.);
4. у решењу или другој исправи, који се издају без
плаћања таксе, не означи сврху издавања и на
основу којег тарифног броја је ослобођен од
таксе (члан 18. став 1.).
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Страни
држављанин,
под
условима
реципроцитета, има иста права и обавезе по овој
одлуци као и држављани Републике Србије.
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Члан 23.
У погледу принудне наплате таксе, обрачуна
камате и другог што није прописано овом одлуком,
сходно се примењују одредбе Закона о републичким
административним таксама и прописи који уређују
порески поступак и пореску администрацију.
Члан 24.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о локалним административним
таксама („Службени гласник града Врања“, број
18/13 и 35/13).
Члан 25.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 01.03.2020.године, број : 06-16/4/20-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.

ТАРИФА АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ И НАКНАДА
I СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ОПШТИХ И ДРУГИХ ПОСЛОВА И ЛИЧНИХ СТАЊА
ГРАЂАНА
Тарифни број 1.
• За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак, ако овом одлуком није
250 динара
другачије прописано
Напомена: Накнада се не плаћа за накнадне поднеске, којима странка захтева само ажурирање
поступка по раније поднетом захтеву и када је издавање списа, односно вршење радње по том захтеву
ослобођено плаћања таксе у складу са овом Одлуком.
Тарифни број 2.
• За решења и закључке које доносе органи Општине у обављању послова из своје
изворне надлежности, ако овом одлуком није другачије прописано
• За уверење, односно потврде која издају органи Општине у обављању послова из
своје изворне надлежности
• За идавање преписа из архива по сваком листу
• За разгледање списа предмета код органа за сваки започети сат по
• За издавања фотокопије аката, односно списа предмета по табаку оригинала
• За физичка лица
• За правна лица и предузетнике
• За опомену којом се обвезник позива да плати таксу
• За жалбе против аката органа Општине које доносе у обављању послова из своје
изворне надлежности
• За ванредне правне лекове
•

Тарифни број 3.
За издавање извода из матичних књига рођених, венчаних и умрлих и уверења из

400 динара
200 динара
150 динара
300 динара
50 динара
100 динара
200 динара
450 динара
1.000 динара
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књиге држављанства
• За издавање извода из матичних књига рођених, венчаних и умрлих на
међународном обрасцу
• За издавање уверења и других исправа ради њиховог коришћења у иностранству –
(уверења о слободном брачном стању, потврда о животу и сл.)
• За доношење решења о накнадном упису у матичну књигу рођених, умрлих, у
књигу држављана
• За доношење решења о промени личног имена на лични захтев
• За закључење брака у службеним просторијама Општинске управе радним данима
у радно време
• За закључење брака у службеним просторијама Општинске управе ван радног
времена и нерадним данима
• За закључење брака ван службених просторија Општинске управе

200 динара
2.000 динара
1.600 динара
400 динара
5.500 динара
500 динара
1.000 динара
5.000 динара

Тарифни број 4.
•
•

300 динара
400 динара

Овера преписа, потписа и рукописа
Овера пуномоћја
II СПИСИ И РАДЊЕ У ИМОВИНСКОПРАВНОЈ И СТАМБЕНОЈ ОБЛАСТИ

Тарифни број 5.
2.000 динара
• За доношење решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта
2.000 динара
• За доношење решења о конверзији
• За доношење решења о отуђењу, давању у закуп и размену земљишта у јавној својини
1.000 динара
општине
1.000 динара
• За доношење решења о враћању утрина и пашњака селима на коришћење
700 динара
• Захтев за закључење уговора о закупу стана
1.500 динара
• Захтев за закључење уговора о откупу стана
• За доношење решења о исељењу бесправно усељених лица из станова или
1.500 динара
заједничких просторија стамбене, односно стамбено-пословне зграде
400 динара
• За доношење решења о регистрацији стамбене заједнице
400 динара
• За вођење јединствене евиденције стамбених заједница
III СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ
Тарифни број 6.
•

•
•
•

Издавање информације о локацији
1-3 парцеле
4-10 парцела
11 и више парцела

Тарифни број 7.
• За спровођење поступка за израду, доношење и измену урбанистичког плана
• за подношење захтева
• за покретање поступка израде или измене урбанистичког плана
• За потврду урбанистичког пројекта
• За потврду урбанистичког пројекта за производне објекте и објекте из области
пољопривреде
• Издавање потврда, уверења, података и мишљења у вези са урбанистичким
плановима и одлукама

1.300 динара
1.800 динара
2.400 динара

1.200 динара
15.000 динара
6.000 динара
5.000 динара
1.000 динара
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Тарифни број 8.
• За потврду пројекта парцелације/препарцелације
• до 10 ари
• од 10 ари до 1 ха
• преко 1 ха

2.000 динара
3.000 динара
4.000 динара

Тарифни број 9.
• За издавање и измену локацијских услова
• за објекте категорије А
• за објекте категорије Б
• за објекте категорије В
• за објекте категорије Г

1.800 динара
2.500 динара
3.500 динара
3.500 динара

Тарифни број 10.
• За издавање и измену решења о грађевинској дозволи
• за објекте категорије А
• за објекте категорије Б
• за објекте категорије В
• за објекте категорије Г

1.000 динара
2.500 динара
4.500 динара
4.500 динара

Тарифни број 11.
• За издавање и измену решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и
изградњи
• за објекте категорије А
• за објекте категорије Б
• за објекте категорије В
• за објекте категорије Г

1.500 динара
2.500 динара
4.500 динара
4.500 динара

Тарифни број 12.
За издавање привремене грађевинске дозволе
• за објекте категорије А
• за објекте категорије Б
• за објекте категорије В
• за објекте категорије Г

1.500 динара
2.500 динара
4.500 динара
4.500 динара

Тарифни број 13.
• За издавање потврде о пријави радова
• за објекте категорије А
• за објекте категорије Б
• за објекте категорије В
• за објекте категорије Г

400 динара
500 динара
600 динара
600 динара

•

Тарифни број 14.
•

Пријава завршетка израде темеља
• за објекте категорије А
• за објекте категорије Б
• за објекте категорије В
• за објекте категорије Г

Тарифни број 15.
• Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу
• за објекте категорије А

400 динара
500 динара
500 динара
500 динара

400 динара
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500 динара
500 динара
500 динара

за објекте категорије Б
за објекте категорије В
за објекте категорије Г
Тарифни број 16.

•

•
•
•
•

Издавање употребне дозволе
за објекте категорије А
за објекте категорије Б
за објекте категорије В
за објекте категорије Г

Тарифни број 17.
• Издавање одговарајућег акта за постављање објеката привременог карактера
• за монтажне објекте, киоске и надстрешнице
• за балон хале спортске намене
Тарифни број 18.
• За издавање решења за постављање столова, уличних тезги, тенди, летњих и
зимских башти и др.

1.500 динара
2.500 динара
4.500 динара
4.500 динара

2.000 динара
4.000 динара

1.000 динара

IV ИЗЛАЗАК НА ТЕРЕН НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Тарифни број 19.
• За излазак на терен службеника органа управе, инспекције и комуналних редара
по захтеву, односно пријави физичких и правних лица:
• у граду
• у селу

700 динара
1.000 динара

V СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ВОДОПРИВРЕДЕ
•

Тарифни број 20.
За доношење решења за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта:
• за физичка лица
• за правна лица

• За издавање уверења о обављању пољопривредне производње
• Подношење захтева за доделу подстицајних средстава у пољопривреди из буџета
општине
• За издавање водних услова за објекте односно радове (јавни водовод у сеоском
насељу, сађење дрвећа и жбунастог биља и њихова сеча у кориту за велику воду и на
обали на водама II реда и за плутајуће објекте)
• За издавање водне сагласности за објекте односно радове (јавни водовод у
сеоском насељу, сађење дрвећа и жбунастог биља и њихова сеча у кориту за велику воду
и на обали на водама II реда и за плутајуће објекте)
• За издавање водне дозволе за објекте односно радове за које су издати водни
услови и водна сагласност (јавни водовод у сеоском насељу, сађење дрвећа и жбунастог
биља и њихова сеча у кориту за велику воду и на обали на водама II реда и за плутајуће
објекте)
• За издавање водне дозволе за објекте, односно радове за које су издати употребна
дозвола или решење о озакоњењу, а нису издати водни услови и водна сагласност

1.100 динара
1.500 динара
500 динара
250 динара
2.500 динара
1.900 динара

1.900 динара
1.900 динара
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VI СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Тарифни број 21.
• За захтев за одлучивање о потреби процене утицаја
• За захтев за одређивање обима и садржаја о процени утицаја
• За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја:
• до 100 м²
• од 100 м² до 1000 м²
• преко 1000 м²
• За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања:
• до 100 м²
• од 100 м² до 1000 м²
• преко 1000 м²
•

•
•

За ажурирање студије о процени утицаја:
за захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја
за захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја:
• до 100 м²
• од 100 м² до 1000 м²
• преко 1000 м²

2.000 динара
2.500 динара
6.000 динара
10.000 динара
15.000 динара

5.000 динара
9.000 динара
14.000 динара
2.000 динара
1.500 динара
3.000 динара
6.000 динара

VIIСПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА, ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ДР.
Тарифни број 22.
• За доношење решења о техничком регулисању саобраћаја у вези редовног
одржавања јавног пута
• За доношење решења о техничком регулисању саобраћаја у вези са ургентним
одржавањем јавног пута
• За доношење решења о техничком регулисању саобраћаја у вези рехабилитације
јавног пута
• За доношење решења о техничком регулисању саобраћаја у вези режима
саобраћаја у зимском периоду
• За издавање решења за обуставу (забрану) саобраћаја
• За давање сагласности на саобраћајни пројекат
• За доношење решења по захтеву за регистрацију и оверу реда вожње у градском
и приградском превозу
• За доношење решења о испуњености услова за обављање такси делатности
• За доношење решења за одобрење за обављање такси превоза
• За издавање такси дозволе
• За продужење важења такси дозволе
• За промену података у такси дозволи
• За издавање кровне ознаке
• За истицање светлеће ознаке на крову такси возила
• За поднеске, захтеве, уверења и сл. ради уписа, промена и брисање
предузетничких радњи у регистар АПР
• За доношење решења о категоризацији угоститељског објекта (кућа, апартман,
соба и сеоско туристичко домаћинство)

1.000 динара
1.000 динара
1.000 динара
1.000 динара
1.000 динара
700 динара
3.500 динара
2.000 динара
1.500 динара
1.500 динара
1.000 динара
1.000 динара
8.000 динара
1.000 динара
550 динара
2.000 динара

VIII СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
Тарифни број 23.
•

За издавања пореског уверења

300 динара
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450 динара

Жалба против решења

IXСПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
Тарифни број 24.
• За дањање мишљења или сагласности
• За увид и разгледање списа предмета за савки започети сат по
• За издавања фотокопије аката, односно списа предмета по табаку оригинала
• За физичка лица
• За правна лица и предузетнике
•

Накнада за увиђај на лицу места и излазак на терен по захтеву

101.
На основу члана 99. став. 20 Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013- одлука УС,
98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,
31/2019 и 37/2019 – др. закон i 9/2020), члана 69.
Одлуке о отуђењу, давању у закуп, прибављању и
размени грађевинског земљишта у јавној својини
општине Владичин Хан („Сл. гласник града Врања“,
бр. 6/2016, 43/2016 и 28/2017), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и
члана 15. и 40. Статута општине Владичин Хан
(„Службени гласник града Врања“, бр. 4/2019),
Скупштина општине Владичин Хан, на седници
одржаној дана 01.03.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
Члан 1.
Овом одлуком у јавној својини општине
Владичин Хан, за потребе изградње улице
Немањине у Владичином Хану, прибавља се
непосредном погодбом, неизграђено грађевинско
земљиште и то кп.бр. 185/4, у површини од 3 а 28
м2, уписана у лист непокретности бр. 972 КО
Владичин Хан, чији је власник Драган (Вујица)
Ђорђевић из Владичиног Хана, Немањина 20.
Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове одлуке
прибавља се у јавну својину општине Владичин Хан
по цени од 1.410,53 динара по 1 м2, што за укупну
површину предметне парцеле износи 462.653,84
динара.

1.000 динара
300 динара
50 динара
100 динара
1.500 динара

Члан 3.
Ближа права и обавезе између општине
Владичин Хан и Драган (Вујица) Ђорђевић из
Владичиног Хана, Немањина 20, регулисаће се
уговором о прибављању неизграђеног грађевинског
земљишта, који ће се потписати након ступања на
снагу ове одлуке и прибављања мишљења
надлежног правобранилаштва.
Члан 4.
У име општине Владичин Хан уговор о
прибављању грађевинског земљишта потписаће
председник општине или лице које он овласти.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику града
Врања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 01.03.2020.године, број : 06-16/5/20-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
102.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018),
члана 14. став 2. Закона о превозу у друмском
саобраћају („Службени гласник РС“ број 46/1995,
66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и
68/2015-др.закони), и члана 40. и 152. Статута
општине Владичин Хан (“Службени гласник Града
Врања”, бр. 4/2019), Скупштина општине Владичин
Хан, на седници одржаној дана 01.03.2020. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ
СТАЈАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН

Петак,06.март.2020.године.
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Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена и допуна
Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта на
територији Општине Владичин Хан („Службени
гласник Града Врања“, број 9/19).
•
•
•

Члан 2.
У члану 3. став 1. тачка Б. иза речи „на
државном путу II –B реда бр.“, број 158,
замењује се бројем 441,
У члану 3. став 1. тачка В. иза речи „на
државном путу“, речи „II –B реда бр.441“,
замењују се са „II –А реда бр.258“,
У члану 3. став 1. тачка Г. иза речи „на
државном путу“, речи „II –B реда бр.441“,
замењују се са „II –А реда бр.258“,

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 01.03.2020.године, број : 06-16/6/20-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
103.
На основу члана 30. став 1. и 32. Закона о
локалној самоуправи Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), а у вези са
чланом 46. став 1 Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, број 129/2007 и 34/2010 –
Одлука УС и 54/2011 и 12/2020), члана 36. став 1.,
40. и 152. Статута општине Владичин Хан
„Службени гласник Града Врања“, број 4/2019) и
члана 179., а у вези члана 223. Пословника
Скупштине општине Владичин Хан („Службени
гласник Града Врања“, број 9/2019),Скупштина
општине Владичин Хан на седници одржаној дана
01.03.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
Члан 1.
Утврђује се да је мандат одборника
Скупштине општине Владичин Хан престао пре
истека времена на које је изабран и то:

•
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Драгутину Димчевском, потпуковнику, из
Владичиног Хана, ул. Светосавска бр. 87,
изабраном са Изборне листе Александар
Вучић – Србија побеђује, због именовања у
Изборну комисију Општине Владичин Хан.

Члан 2.
Против ове Одлуке може се изјавити жалба
Управном суду у року од 48 часова од дана
доношења одлуке.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику
Града Врања“
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о
престанку мандата одборника Скупштине општине
Владичин Хан садржан је у одредбама члана 30.
став 1. и 32. Закона о локалној самоуправи Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и
47/2018), а у вези са чланом 46. став 1 Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС“, број
129/2007 и 34/2010 – Одлука УС и 54/2011 и
12/2020), члана 36. став 1., 40. и 152. Статута
општине Владичин Хан „Службени гласник Града
Врања“, број 4/2019) и члана 179., а у вези члана
223. Пословника Скупштине општине Владичин
Хан („Службени гласник Града Врања“, број
9/2019).
Одредбом члана 30. став 1. Закона о локалној
самоуправи прописано је да одборник не може бити
запослени у општинској управи и лице које именује,
односно поставља Скупштина општине.
Како је одборник Драгутин Димчевски,
потпуковник, из Владичиног Хана, изабран са
Изборне листе Александар Вучић – Србија
побеђује, именован за члана Изборне комисије
Општине Владичин Хан, те у том случају, због
неспојивости не може бити и одборник, доноси се
одлука о престанку мандата одборника Скупштине
општине Владичин Хан именовном.
На основу члана 49. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007 и
34/2010 – Одлука УС и 54/2011 и 12/2020), на
одлуке Скупштине јединице локалне самоуправе о
престанку мандата одборника допуштена је жалба
Управном суду. Жалба се подноси у року од 48
часова од дана доношења одлуке Скупштине
јединице локалне самоуправе.
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Упутство о правном средству: Против ове
Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у
Београду, Одељење у Нишу, у року од 48 часова од
дана доношења одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 01.03.2020.године, број : 06-16/16-2/20-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
104.
На основу члана 30. став 1. и 32. Закона о
локалној самоуправи Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), а у вези са
чланом 46. став 1 Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, број 129/2007 и 34/2010 –
Одлука УС и 54/2011 и 12/2020), члана 36. став 1.,
40. и 152. Статута општине Владичин Хан
„Службени гласник Града Врања“, број 4/2019) и
члана 179., а у вези члана 223. Пословника
Скупштине општине Владичин Хан („Службени
гласник Града Врања“, број 9/2019),Скупштина
општине Владичин Хан на седници одржаној дана
01.03.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
Члан 1.
Утврђује се да је мандат одборника
Скупштине општине Владичин Хан престао пре
истека времена на које је изабран и то:
• Далибору
Марковићу,
машинском
техничару, из Владичиног Хана, ул.
Живојина Мишића бр. 10, изабраном са
Изборне листе ГГ – др Стана Миљковић
– Истина, због именовања у Изборну
комисију Општине Владичин Хан.
Члан 2.
Против ове Одлуке може се изјавити жалба
Управном суду у року од 48 часова од дана
доношења одлуке.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику
Града Врања“

Петак,06.март.2020.године.

Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о
престанку мандата одборника Скупштине општине
Владичин Хан садржан је у одредбама члана 30.
став 1. и 32. Закона о локалној самоуправи Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и
47/2018), а у вези са чланом 46. став 1 Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС“, број
129/2007 и 34/2010 – Одлука УС и 54/2011 и
12/2020), члана 36. став 1., 40. и 152. Статута
општине Владичин Хан „Службени гласник Града
Врања“, број 4/2019) и члана 179., а у вези члана
223. Пословника Скупштине општине Владичин
Хан („Службени гласник Града Врања“, број
9/2019).
Одредбом члана 30. став 1. Закона о локалној
самоуправи прописано је да одборник не може бити
запослени у општинској управи и лице које именује,
односно поставља Скупштина општине.
Како је одборник Далибор Марковић,
машински техничар, из Владичиног Хана,
изабраном са Изборне листе ГГ – др Стана
Миљковић – Истина, именован за члана Изборне
комисије Општине Владичин Хан, те у том случају,
због неспојивости не може бити и одборник, доноси
се одлука о престанку мандата одборника
Скупштине општине Владичин Хан именовном.
На основу члана 49. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007 и
34/2010 – Одлука УС и 54/2011 и 12/2020), на
одлуке Скупштине јединице локалне самоуправе о
престанку мандата одборника допуштена је жалба
Управном суду. Жалба се подноси у року од 48
часова од дана доношења одлуке Скупштине
јединице локалне самоуправе.
Упутство о правном средству: Против ове
Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у
Београду, Одељење у Нишу, у року од 48 часова од
дана доношења одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 01.03.2020.године, број : 06-16/16-3/20-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
105.
На основу члана 30. став 1. и 32. Закона о
локалној самоуправи Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), а у вези са
чланом 46. став 1 Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, број 129/2007 и 34/2010 –
Одлука УС и 54/2011 и 12/2020), члана 36. став 1.,
40. и 152. Статута општине Владичин Хан

Петак,06.март.2020.године.
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„Службени гласник Града Врања“, број 4/2019) и
члана 179., а у вези члана 223. Пословника
Скупштине општине Владичин Хан („Службени
гласник Града Врања“, број 9/2019),Скупштина
општине Владичин Хан на седници одржаној дана
01.03.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
Члан 1.
Утврђује се да је мандат одборника
Скупштине општине Владичин Хан престао пре
истека времена на које је изабран и то:
• Љубену
Цветковићу,
инжењеру
машинства, из Владичиног Хана, с.
Декутинце, изабраном са Изборне листе
Демократска
странка
–
Данијела
Поповић, због именовања у Изборну
комисију Општине Владичин Хан.
Члан 2.
Против ове Одлуке може се изјавити жалба
Управном суду у року од 48 часова од дана
доношења одлуке.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику
Града Врања“
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о
престанку мандата одборника Скупштине општине
Владичин Хан садржан је у одредбама члана 30.
став 1. и 32. Закона о локалној самоуправи Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и
47/2018), а у вези са чланом 46. став 1 Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС“, број
129/2007 и 34/2010 – Одлука УС и 54/2011 и
12/2020), члана 36. став 1., 40. и 152. Статута
општине Владичин Хан „Службени гласник Града
Врања“, број 4/2019) и члана 179., а у вези члана
223. Пословника Скупштине општине Владичин
Хан („Службени гласник Града Врања“, број
9/2019).
Одредбом члана 30. став 1. Закона о локалној
самоуправи прописано је да одборник не може бити
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запослени у општинској управи и лице које именује,
односно поставља Скупштина општине.
Како је одборник Љубен Цветковић,
инжењер машинства, из Владичиног Хана, који је
изабран са Изборне листе Изборне листе
Демократска странка – Данијела Поповић, именован
за члана Изборне комисије општине Владичин Хан,
те у том случају, због неспојивости не може бити и
одборник, доноси се одлука о престанку мандата
одборника Скупштине општине Владичин Хан
именовном.
На основу члана 49. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007 и
34/2010 – Одлука УС и 54/2011 и 12/2020), на
одлуке Скупштине јединице локалне самоуправе о
престанку мандата одборника допуштена је жалба
Управном суду. Жалба се подноси у року од 48
часова од дана доношења одлуке Скупштине
јединице локалне самоуправе.
Упутство о правном средству: Против ове
Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у
Београду, Одељење у Нишу, у року од 48 часова од
дана доношења одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 01.03.2020.године, број : 06-16/16-4/20-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
106.
На основу члана 30. став 1. и 32. Закона о
локалној самоуправи Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), а у вези са
чланом 46. став 1 Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, број 129/2007 и 34/2010 –
Одлука УС и 54/2011 и 12/2020), члана 36. став 1.,
40. и 152. Статута општине Владичин Хан
„Службени гласник Града Врања“, број 4/2019) и
члана 179., а у вези члана 223. Пословника
Скупштине општине Владичин Хан („Службени
гласник Града Врања“, број 9/2019),Скупштина
општине Владичин Хан на седници одржаној дана
01.03.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
Члан 1.
Утврђује се да је мандат одборника
Скупштине општине Владичин Хан престао пре
истека времена на које је изабран и то:
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Драгану Цветковићу, дипломираном
правнику, из Владичиног Хана, ул.
Градимира
Михајловића
бр.
11,
изабраном са Изборне листе Покрет
социјалиста - Александар Вулин, Нова
Србија, због именовања у Изборну
комисију Општине Владичин Хан.

часова од дана доношења одлуке Скупштине
јединице локалне самоуправе.
Упутство о правном средству: Против ове
Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у
Београду, Одељење у Нишу, у року од 48 часова од
дана доношења одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 01.03.2020.године, број : 06-16/16-1/20-I

Члан 2.
Против ове Одлуке може се изјавити жалба
Управном суду у року од 48 часова од дана
доношења одлуке.

ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику
Града Врања“
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о
престанку мандата одборника Скупштине општине
Владичин Хан садржан је у одредбама члана 30.
став 1. и 32. Закона о локалној самоуправи Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и
47/2018), а у вези са чланом 46. став 1 Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС“, број
129/2007 и 34/2010 – Одлука УС и 54/2011 и
12/2020), члана 36. став 1., 40. и 152. Статута
општине Владичин Хан „Службени гласник Града
Врања“, број 4/2019) и члана 179., а у вези члана
223. Пословника Скупштине општине Владичин
Хан („Службени гласник Града Врања“, број
9/2019).
Одредбом члана 30. став 1. Закона о локалној
самоуправи прописано је да одборник не може бити
запослени у општинској управи и лице које именује,
односно поставља Скупштина општине.
Како је одборник Драган Цветковић,
дипломирани правник, из Владичиног Хана, који је
изабран са Изборне листе Покрет социјалиста Александар Вулин, Нова Србија, именован за
заменика председника Изборне комисије општине
Владичин Хан, те у том случају, због неспојивости
не може бити и одборник, доноси се Одлука о
престанку мандата одборника Скупштине општине
Владичин Хан именовном.
На основу члана 49. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007 и
34/2010 – Одлука УС и 54/2011 и 12/2020), на
одлуке Скупштине јединице локалне самоуправе о
престанку мандата одборника допуштена је жалба
Управном суду. Жалба се подноси у року од 48

107.
На основу члана 69. став 1. тачке 3. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
15/2016) , члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) и члана 40.
и 152. Статута општине Владичин Хан („Службени
гласник Града Врања“, број 4/2019), Скупштина
општине Владичин Хан, на седници одржаној дана
01.03.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЦЕНОВНИКУ УСЛУГА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНО
УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН
I
Даје се сагласност на Одлуку о допуни
Одлуке о ценовнику услуга Јавног предузећа за
комунално уређење Владичин Хан, број 145, коју је
донео Надзорни одбор, на седници одржаној дана
30.01.2020. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 01.03.2020.године, број : 06-16/9/20-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
108.
На основу члана 116. став 1., 2., 5., 9. и 13. ,
члана 117. став 3. и 5. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
број 88/2017, 27/2018 – др закони, 10/2019 и 6/2020),
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон,
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 40. и 152.

Петак,06.март.2020.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

Статута Општине Владичин Хан („Службени
гласник Града Врања“, број 4/2019) и члана 180.
Пословника Скупштине општине Владичин Хан
(„Службени гласник Града Врања“, број 9/2019),
Скупштина општине Владичин Хан, на седници
одржаној дана 01.03.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА“
ВЛАДИЧИН ХАН
I
У Решењу о именовању чланова Управног
одбора
Предшколске
установе
„Пчелица“
(„Службени гласник Града Врања“, број 5/2017,
1/19 и 22/19), врши се измена у члану 1. у делу
испред јединице локалне самоуправе, подтачка
1,тако што:
Разрешавa се дужности члана Управног одбора
- Ристић Марјан из Владичиног Хана, с. Житорађе
Именује се за члана Управног одбора
- Душан Стојиљковић из Владичиног Хана, улица
Вука Караџића број 43
II
Мандат именованом члану Управног одбора
траје до истека мандата именованог Управног
одбора Предшколске установе „Пчелица“ Владичин
Хан, („Службени гласник Града Врања“; број
5/2017).
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у одредбама члана 116. став 1., 2. 5., 9. и
13. , члана 117. став 3. и 5. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др закони,
10/2019 и 6/2020), члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007,
83/2014 – др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018),
члана 40. и 152. Статута Општине Владичин Хан
(„Службени гласник Града Врања“, број 4/19) и
члана 180. Пословника Скупштине општине
Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“,
број 9/19).
Чланом 116. став 1. 2. и 5. Закона о
основама система образовања и васпитања
прописано је да орган управљања има девет чланова
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укључујући и председника, да орган управљања
чине по 3 представника из реда запослених у
установи, родитеља, односно других законских
заступника и три представника на предлог јединице
локалне самоуправе, као и да чланове органа
управљања именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а да председника
бирају чланови већином гласова од укупног броја
чланова органа управљања.
Чланом 116. став 9. наведеног Закона
прописано је које лице не може бити предложенo ни
именовано за члана органа управљања.
Чланом 116. став 13. наведеног Закона
прописано је да скупштина јединице локалне
самоуправе доноси решење о именовању органа
управљања.
Чланом 117. став 3 наведеног закона
предвиђени су случајеви када ће скупштина
јединице локалне самоуправе разрешити, пре истека
мандата, поједине чланове, укључујући и
председника или орган орган управљања установе.
Чланом 117. став.5. наведеног закона
прописано је да мандат органа управљања траје
четири године.
Како је Ристић Марјан, који је именован за
члана Управног одбора испред јединице локалне
самоуправе, поднео оставку на место члана
Управног одбора ове установе, разрешава се
дужности члана Управног одбора Предшколске
установе „Пчелица“ Владичин Хан, на лични захтев,
а за члана органа управљања испред јединице
локалне
самоуправе
именује
се
Душан
Стојиљковић.
На основу напред наведеног а у складу са
надлежностима Скупштине општине прописаним
чланом 32. Закона о локалној самоуправи и чланом
40. Статута Општине Владичин Хан донето је
решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог
решења може се покренути управни спор пред
Управним судом у Београду-одељењу у Нишу, у
року од 30 дана од дана достављања решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 01.03.2020.године, број : 06-16/11/20-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
109.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007,
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018),
а у вези са чланом 14. и 58. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007 и
34/2010 – Одлука УС и 54/2011 и 12/2020), члана 40.
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и 152. Статута Општине Владичин Хан („Службени
гласник Града Врања“, број 4/2019) и члана 179.
Пословника Скупштине општине Владичин Хан
(„Службени гласник Града Врања“, број 9/2019),
Скупштина општине Владичин Хан на седници
одржаној дана 01.03.2020. године, у 15,11 часова,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
I
Разрешава се Изборна комисија Општине
Владичин Хан у сталном саставу, због истека
мандата, у којој су именовани:
За
председника:
Марија
Станојевић,
дипл.правник из Владичиног Хана, ул. Ратка
Софијанића 88, на предлог СНС
за заменика председника: Слободан Момчиловић,
дипл. правник из Владичиног Хана, с. Прибој, на
предлог СНС
За чланове:
1.Марија
Јањић,
дипл.
економиста
Владичиног Хана,ул Николе Тесле 43 Б2/2,
предлог ДС
за заменика: Сузана Величковић, правник
Владичиног Хана, ул. Ратка Софијанића 79,
предлог ДС

из
на
из
на
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6. Мира Момчиловић, студент права из
Владичиног Хана, ул. Ј. Ј. Змаја 72 на предлог
ДС
за заменика: Сузана Павловић, дипл. правник из
Владичиног Хана, ул. Бранка Ћопића 15, на
предлог ДС
7.Вељко Николић, апсолвент правног факултета
из Владичиног Хана, ул. Владике Пајсија 47,
ЛДП, на предлог ДС
за заменика: Милош Миљковић, дипл. правник
из Владичиног Хана, ул. Боре Станковића 7,
ЛДП, на предлог ДС
8.Славољуб Стевановић, ссс из Владичиног
Хана, с. Лепеница, на предлог СНС
за заменика члана: Ивана Здравковић, ссс из
Владичиног Хана, ул. Моше Пијаде бр.125, на
предлог СНС
9.Слободан Ђорђевић, ссс из Владичиног Хана,
ул. Ратка Софијанића бб, на предлог СНС
за заменика: Сања Момчиловић, ссс из
Владичиног Хана, с. Џеп, на предлог СНС
10.Сашко Николић, професор математике из
Владичиног Хана, ул. Војводе Синђелића 4б/2,
на предлог СНС
за заменика: Мирољуб Додић, дипл. технолог из
Владичиног Хана, ул. Николе Тесле 15, на
предлог СНС.

2.Горан Илић, дипл. економиста из Владичиног
Хана, ул. Војводе Синђелића 6/1, на предлог ДС
за заменика: Данијела Божиловић, васпитачица
из Владичиног Хана, с. Џеп, на предлог ДС

11.Иван Николић, дипл. правник из Владичиног
Хана, ул. Југ Богданова бб, на предлог СНС
за заменика: Срђан Павловић, ссс, из
Владичиног Хана, село Полом, на предлог СНС

3.Никола Стојановић, дипл.
Владичиног Хана, ул. Николе
предлог ДСС
за заменика: Александар
трговац из Владичиног Хан,
предлог ДСС

12.Славко Миљковић, ссс, из Владичиног Хана,
ул. Моше Пијаде 1/3, на предлог СПС
за заменика: Дејан Антић, ссс, из Владичиног
Хана, ул. Бранка Ћопића бр.1., на предлог СПС

економиста из
Тесле 47/5, на
Милосављевић,
с. Репинце, на

4.Јелена Димитријевић, дипл. правник из
Владичиног Хана, с. Полом на предлог ПС
за заменика: Александар Цветковић, правник из
Владичиног Хана, ул. Карађорђева 29, на
предлог ПС
5.Ивица Тасић, правник из Владичиног Хана, ул.
Степе Степановића 1, на предлог ДС
за заменика: Станиша Ранђеловић, пензионер из
Владичиног Хана, с. Летовиште, на предлог ДС

- За секретара:
Милош Стојановић, дипломирани правник из
Владичиног Хана, с. Мртвица,
за заменика - Станко Трајковић, дипломирани
правник из Владичиног Хан, ул. Пролетерска
бр. 41
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
III
Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Врања“.
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Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
налази се у одредбама члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007,
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018),
а у вези са чланом 14. и 58. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007 и
34/2010 – Одлука УС и 54/2011 и 12/2020), члана 40.
и 152. Статута Општине Владичин Хан („Службени
гласник Града Врања“, број 4/2019) и члана 179.
Пословника Скупштине општине Владичин Хан
(„Службени гласник Града Врања“, број 9/2019).
Чланом 14. став 1. Закона о локалним
изборима прописано је да изборну комисију у
сталном саставу чине председник и најмање шест
чланова које именује скупштина јединице локалне
самоуправе, на предлог одборничких група у
скупштини
јединице
локалне
самоуправе,
сразмерно броју одборника, ставом 3. да изборна
комисија има секретара који учествује у раду
комисије без права одлучивања, а ставом 4. да
председник, чланови изборне комисије и секретар
имају заменике.
Како изборној комисији Општине Владичин Хан у
сталном саставу, која је
именована решењем
Скупштине општине Владичин Хам број 06152/9/2015-01 од 18.11.2015. године (“ Службени
гласник Града Врања“ број 22/15), са изменама број
06-175/14/2015-01 од 27.12.2015.године („Службени
гласник Града Врања“ број 28/15) и 06-5/2/2016-01
од 30.01.2016. године („Службени гласник Града
Врања“, број 2/16) истекао мандат, потребно је
разрешити Изборну комисију Општине Владичин
Хан, у сталном саставу, због истека мандата.
На основу свега напред наведеног доноси се
Решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења допуштена је жалба Управном
суду у Београду, Одељење у Нишу, у року од 24
часа од доношења решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 01.03.2020.године, број : 06-16/14/20-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
110.
На основу члана 11., 13. и 14. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС“, број
129/2007 и 34/2010 – Одлука УС и 54/2011 и
12/2020), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 –
др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 40.
став 1. тачка 19. и 152. Статута Општине Владичин
Хан „Службени гласник Града Врања“, број 4/2019)
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и члана 102. и 179. Пословника Скупштине општине
Владичин Хан („Службени гласник града Врања“
број 9/2019), Скупштина општине Владичин Хан на
седници одржаној дана 01.03.2020. године, у 15,13
часова донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
I
Изборну комисију Општине Владичин Хан у
сталном саставу чине председник и 12 (дванаест)
члана који имају заменике.
Изборна комисија има секретара који има
заменика.
II
У Изборну комисију Општине Владичин Хан
именују се, на период од 4 (четири) године:
За
председника:
Драган
Станковић,
дипл.правник из Владичиног Хана,ул. Јурија
Гагарина број 11, представник СНС, на предлог
Одборничке групе Српска напредна странка
за заменика председника: Драган Цветковић,
дипл. правник из Владичиног Хана, ул.
Градимира Михајловића број 11, представник
СНС, на предлог Одборничке групе Српска
напредна странка
1. За члана: Слађан Вучковић из Владичиног
Хана, с. Сува Морава, представник СНС, на
предлог Одборничке групе Српска напредна
странка
за заменика: Срђан Павловић из Владичиног
Хана, с. Полом, представник СНС, на предлог
Одборничке групе Српска напредна странка
2. За члана: Драгутин Димчевски из Владичиног
Хана, ул. Светосавка број 87, представник
СНС, на предлог Одборничке групе Српска
напредна странка
за заменика: Славољуб Стевановић из
Владичиног Хана, с. Лепеница, представник
СНС, на предлог Одборничке групе Српска
напредна странка
3. За члана: Слободан Ђорђевић из Владичиног
Хана, ул. Ратка Софијанића број 35,
представник СНС, на предлог Одборничке
групе Српска напредна странка
за заменика: Иван Николић из Владичиног
Хана, Југ Богдана, представник СНС, на
предлог Одборничке групе Српска напредна
странка
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4. За члана: Тино Тасић из Владичиног Хана, с.
Полом, представник СНС, на предлог
Одборничке групе Српска напредна странка
за заменика: Жарко Томић из Владичиног
Хана, с. Стубал, представник СНС, на
предлог Одборничке групе Српска напредна
странка
5. За члана: Зоран Крстић из Владичиног Хана,
с. Сува Морава, представник СНС, на предлог
Одборничке групе Српска напредна странка
за заменика: Мића Пешић из Владичиног
Хана, с. Сува Морава, представник СНС, на
предлог Одборничке групе Српска напредна
странка
6.

За члана: Далибор Марковић из Владичиног
Хана, ул. Живојина Мишића број 10,
представник ЈРС, на предлог Одборничке
групе Јединствена руска странка
за
заменика:
Предраг
Петровић
из
Владичиног Хана, ул. Николе Тесле број 38,
представник ЈРС, на предлог Одборничке
групе Јединствена руска странка

7. За члана: Љубен Цветковић из Владичиног
Хана, с. Декутинце, представник ЈРС, на
предлог Одборничке групе Јединствена руска
странка
за заменика: Славољуб Цветковић из
Владичиног Хана, с. Прибој, представник
ЈРС, на предлог Одборничке групе
Јединствена руска странка
8. За члана: Ивица Тасић из Владичиног Хана,
ул. Степе Степановића број 1, представник
ЈРС, на предлог Одборничке групе
Јединствена руска странка
за заменика: Жика Стаменковић из
Владичиног Хана, ул. Београдска број 35,
представник ЈРС, на предлог Одборничке
групе Јединствена руска странка
9. За члана: Славко Миљковић из Владичиног
Хана, ул. Моше Пијаде број 1/3, представник
СПС, на предлог Одборничке групе
Социјалистичка партија Србије (СПС) –
Ивица Дачић
за заменика: Немања Станковић из
Владичиног Хана, с. Горње Јабуково,
представник СПС, на предлог Одборничке
групе Социјалистичка партија Србије (СПС) –
Ивица Дачић
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10. За
члана:
Драган
Димитријевић
из
Владичиног
Хана,
с.
Сува
Морава,
представник СПС, на предлог Одборничке
групе Социјалистичка партија Србије (СПС) –
Ивица Дачић
за заменика: Јелена Томић из Владичиног
Хана, ул. Степе Степановића број 3,
представник СПС, на предлог Одборничке
групе Социјалистичка партија Србије (СПС) –
Ивица Дачић
11. За члана: Милош Миљковић из Владичиног
Хана, ул. Боре Станковића број 7,
представник ГГ др. Стана Миљковић ИСТИНА, на предлог Одборничке групе ГГ –
др. Стана Миљковић - ИСТИНА
за заменика: Габријела Славковић из
Владичиног Хана, с. Белишево, представник
ГГ др. Стана Миљковић - ИСТИНА, на
предлог Одборничке групе ГГ – др. Стана
Миљковић - ИСТИНА
12. За члана : Милан Станисављевић из
Владичиног Хана, ул. Моше Пијаде број 5/8,
представник ГГ др. Стана Миљковић ИСТИНА, на предлог Одборничке групе ГГ –
др. Стана Миљковић - ИСТИНА
за заменика: Никола Мицкић из Владичиног
Хана, ул. Југ Богдана број 16, представник ГГ
др. Стана Миљковић - ИСТИНА, на предлог
Одборничке групе ГГ – др. Стана Миљковић ИСТИНА
- За секретара:
Томислав Тошић, дипломирани правник из
Владичиног Хана, с. Прекодолце
за заменика
Мерлина Стојановић,
дипломирани правник из Владичиног Хана, с.
Лепеница
III
Задатак Комисије је да обавља послове у
оквиру своје надлежности утврђене прописима о
избору
одборника,
другим
прописима,
подзаконским и другим актима.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења.
V
Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Врања“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
именовању Изборне комисије Општине Владичин
Хан садржан је у одредбама члана 11., 13. и 14.
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Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС“, број 129/2007 и 34/2010 – Одлука УС и 54/2011
и 12/2020), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 –
др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 40.
став 1. тачка 19. и 152. Статута Општине Владичин
Хан „Службени гласник Града Врања“, број 4/2019)
и члана 102. и 179. Пословника Скупштине општине
Владичин Хан („Службени гласник града Врања“
број 9/2019).
Одредбом члана 11. став 1.
Закона о
локалним изборима прописано је да су органи за
спровођење избора изборна комисија јединице
локалне самоуправе и бирачки одбори.
Одредбом члана 14. став 1.
Закона о
локалним изборима
прописано је да изборну
комисију у сталном саставу чине председник и
најмање шест чланова које именује скупштина
јединице локалне самоуправе, на предлог
одборничких група у Скупштини јединице локалне
самоуправе, сразмерно броју одборнику.
Одредбама члана 48. Статута општине
Владичин Хан прописано је да се избор, права и
дужности председника и чланова општинске
изборне комисије за спровођење избора за
одборнике
Скупштине
општине
утврђују
Пословником о раду Скупштине општине, а чланом
102. Пословника Скупштине општине Владичин
Хан прописано је да Изборну комисију у сталном
саставу чине председник и 12 члана, које именује
Скупштина општине, те да Изборну комисију у
сталном саставу именује Скупштина општине на
предлог одборничких група у Скупштини,
сразмерно броју одборника.
Одредбама члана 14. став 3. наведеног Закона и
члана 104. Пословника Скупштине општине
Владичин Хан прописано је да изборна комисија
има секретара кога именује Скупштина јединице
локалне самоуправе и да секретар учествује у раду
комисије без права одлучивања.
Одредбама члана 14. став 4. истог Закона и члана
105. Пословника Скупштине општине Владичин
Хан прописано је да председник, чланови изборне
комисије и њен секретар имају заменике.
Одредбом члана 14. став 5. Закона о локалним
изборима прописано је да за председника, заменика
председника, секретара и заменика секретара
изборне комисије именује се лице које је
дипломирани правник, што је и прописано чланом
105. став 2. Пословника Скупштине општине
Владичин Хан.
Сагласно члану 13. став. 3. Закона о локалним
изборима и члану 101. став 1. Пословника
Скупштине општине Владичин Хан, ниједна
политичка странка или страначка коалиција,
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односно група грађана не може имати више од
половине чланова у сталном саставу органа за
спровођење избора.
Сагласно члану 13. став. 4. Закона о локалним
изборима и члану 101. став 2. Пословника
Скупштине општине Владичин Хан у решењу о
именовању председника и чланова органа за
спровођење
избора
поред
личног
имена
председника, односно члана, мора бити наведена
његова политичка припадности или назив странке,
односно страначке коалиције, односно групе
грађана на чији предлог је именован.
Сагласно члану 12. став 1. Закона о локалним
изборима чланови органа за спровођење избора и
њихови заменици могу бити само грађани који
имају изборно право, као и пребивалиште на
територији јединице локалне самоуправе.
Одборничке групе у Скупштини општине
Владичин Хан и то Одборничка група Српска
напредна странка, Одборничка група Јединствена
руска странка, Одборничка група Социјалистичка
партија Србије (СПС)-Ивица Дачић и Одборничка
група ГГ-др Стана Миљковић-Истина, доставиле су
своје предлоге за председника и чланове Изборне
комисије у сталном саставу, као и за њихове
заменике, а како би се донело решење о именовању
Изборне комисије.
Сагласно члану 14. став 3. и 5. Закона о локалним
изборима и члану 104. и 105. став 2. Пословника
Скупштине општине Владичин Хан именују се
секретар и заменик секретара Изборне комисије.
На основу напред наведеног, сагласно
одредбама Закона и подзаконских аката, донето је
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења, у складу са чланом 14. став 11.
Закона локалним изборима, допуштена је жалба
Управном суду у Београду, Одељење у Нишу, у
року од 24 часа од доношења решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 01.03.2020.године, број : 06-16/15/20-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
111.
На основу члана 55. став 5. Закона о водама
(„Службени гласник РС“, број 30/2010 93/2012,
101/2016, 95/2018 и 95/2018-др.закон), члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/2007 83/2014-др закон, 101/2016 –
др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 34. и
152. Статута Општине Владичин Хан („Службени
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гласник“ број 4/2019), Скупштина општине
Владичин Хан на седници одржаној дана
01.03.2020. године, донела је
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 01.03.2020.године, број : 06-16/8/20-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.

ЗАКЉУЧАК
I
Доноси се Оперативни план за одбрану од
поплава на водама II реда на територији Општине
Владичин Хан за 2020. годину.
II
Оперативни план за одбрану од поплава на
водама II реда на територији Општине Владичин
Хан за 2020. годину, саставни је део овог Закључка.
III
Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 01.03.2020.године, број : 06-16/7/20-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
112.
На основу члана 99. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, број:72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука
УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020),члана
32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014др.закон, 101/2016- др.закон и 47/2018), члана 40. и
152. Статута општине Владичин Хан („Службени
гласник Града Врања“ број 4/2019) и члана 179.
Пословника Скупштине општине Владичин Хан
(„Службени гласник Града Врања“, број 9/2019),
Скупштина општине Владичин Хан на седници
одржаној дана 01.03.2020.године, донела је
З А К Љ У Ч А К
I
Доноси се Измене и допуне Програма
отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у
јавној својини на територији општине Владичин
Хан за 2020. годину
II
Закључак објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.

ТРГОВИШТЕ
113.
На основу члана 43. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије
број: 54/2009; 73/2010; 101/2010; 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-испр., и 108/2013, 142/2014,
68/2015 - др. Закон 103/2015; 99/2016; 113/2017;
95/2018; и 31/2019), и члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“
број: 129/2007 и 83/2014 – др. Закон, 101/2016 др
Закона, 47/2018 др Закона) и члана 40. Статута
општине Трговиште („Службени гласник Града
Врања“, бр. 3/19), Скупштина општине Трговиште,
на седници скупштине одржаној дана 18.02.2020.
године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Трговиште бр.
401-131/2019 дана 20.12.2019. године, врше се
следеће измене и допуне и то:
• Члан 1. у Одлуци остаје исти:
Укупни приходи и примања остају
непромењени и износе: 742,637,129
Укупни расходи и издаци
остају
непромењени и износе: 742,637,129
• Члан 2. у Одлуци мења се у делу:
Економска класификација 423 замењује се
износом 63.504.266 динара (извор финансирања
01 – Приход из буџета);
Економска класификација 424 замењује се
износом 89.914.970 динара (извор финансирања
01 – Приход из буџета);
Економска класификација 425 замењује се
износом 11.145.000 динара (извор финансирања
01 – Приход из буџета);
Економска класификација 454 замењује се
износом 48.000.000 динара (извор финансирања
01 – Приход из буџета);
Економска класификација 511 замењује се
износом 168.258.000 динара (извор финансирања
01 – Приход из буџета);
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Економска класификација 621 замењује се
износом 15.800.000 динара (извор финансирања
01 – Приход из буџета);
• Члан 3. у Одлуци мења се у делу:
Функција 111 смањује се и износи 27.428.100
динара;
Функција 130 увећава се и износи 142.734.000
динара;
Функција 411 увећава се и износи 59.500.000
динара;
Функција 421 увећава се и износи 21.200.000
динара;
Функција 474 смањује се и износи 165.300.000
динара;
Функција 620 смањује се и износи 6.000.000
динара;
Функција 630 увећава се и износи 17.000.000
динара;
Функција 640 увећава се и износи 7.500.000
динара;
•

Члан 4. у Одлуци мења се у делу:
Функција 111:
- Позиција 21 економска класификација 423
износ од 2.000.000 динара смањује се за 1.000.000
динара, и износи 1.000.000 динара;
Функција 130:
- Позиција 63 економска класификација 424
износ од 10.000.000 динара увећава се за 21.000.000
динара, и износи 31.000.000 динара;
Функција 411:
- Позиција 94 економска класификација 454
износ од 30.000.000 динара увећава се за 18.000.000
динара, и износи 48.000.000 динара;
Функција 474:
- Позиција 111 економска класификација 511
износ од 211.600.000 динара смањује се за
49.000.000 динара, и износи 162.600.000 динара;
Функција 620:
- Позиција 118 економска класификација 511
износ од 5.000.000 динара смањује се за 3.000.000
динара, и износи 2.000.000 динара;
Функција 630:
- Позиција 121 економска класификација 621
износ од 5.000.000 динара увећава се за 10.000.000
динара, и износи 15.000.000 динара;
Функција 640:
- Позиција 123 економска класификација 425
износ од 1.500.000 динара увећава се за 4.000,000
динара, и износи 5.500.000 динара;
• Члан 5. у Одлуци мења се у делу:
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Програм 1. Локални развој и просторно
планирање мења се и у укупном износу износи
6.000.000 динара;
Програм 2. Комуналне делатности мења се и
у укупном износу износи 67.503.000 динара;
Програм 3. Локални економски развој мења
се и у укупном износу износи 224.800.000 динара;
Програм 14. Развој спорта и омладине мења
се у укупном износу износи 13.800.000 динара;
Програм 15. Локална самоуправа мења се и у
укупном износу износи 176.929.287 динара;
Програм 16. Политички систем локалне
самоуправе мења се у укупном износу и износи
51.290.100 динара;
Члан 2.
У осталом делу Одлука остаје неизмењена.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана
18.02.2020.године, број 400-3/2020
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
114.
На односу члана 2. став 10., члана 28. став 2.,
члана 36. став 6. и члана 49. став 3. Закона о јавној
својини
(„Сл.
Гласник
РС“
бр.
72/2011,88/2013,105/2014,104/2016др.
закон,
108/2016,113/2017 и 95/2018), члана 88. Закон о
становању и одржавању зграда („Сл. Гласник РС“
број 104/16), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“
бр.
129/2007 и 83/2014 –др. закон, 101/2016 и 47/18) и
члана 40.
статута општине Трговиште („Сл.
Гласник града Врања“ бр. 3/19) Скупштина
општине Трговиште на седници одржаној дана
18.02.2020.донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ
СТАНОВИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком у складу са Законом о јавној
својини (у даљем тексту: Закон) и Одлуком о
прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Трговиште (у даљем тексту:
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Одлука), уређује се начин, услови и надлежност у
поступку прибављања, коришћења, управљања и
располагања становима у јавној својини општине
Трговиште (у даљем тексту: Општина).
Члан 2.
Под прибављањем станова у јавној својини
општине подразумева се прибаљање станова
полазећи од тржишне редности непокретности,
разменом станова, изградњом објеката, бестеретним
правним послом (наслеђе, поклон или једнострана
изјава воље), експропријацијом, у пореском,
стечајном и другим поступцима регулисаним
посебним законом.
Под располагањем становима у јавној
својини општине, подразумева се:
1. Отуђење;
2. Пренос права јавне својине на другог
носиоца јавне својине (са накнадом или без
накнаде), укључујући и размену;
3. Давање на коришћење;
4. Улагање у капитал;
5. Давање у закуп;
6. Заснивање хипотеке.
Под коришћењем станова у јавној својини
општине, подразумева се коришћење стана у складу
са природом и наменом и управљање истим, у
складу са законом.
Под управљањем становима у јавној својини
општине, подразумева се одржавање, обнављање и
унапређење станова, као и извршавање законских и
других обавеза у вези са становима у јавној својини
општине.
Члан 3.
На прибављање, отуђење и давање у закуп
станоа у јавној својини општине примењују се
одредбе Уредбе којом се уређују услови
прибављања и отуђење непокретности непосредном
погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног
надметања и прикупљања
писаних поднуда.
ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ СТАНОВА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
Члан 4.
Станови се прибаљају у јавну својину
општине односно отуђују се из јавне својине
општине, полазећи од тржишне вредности
непокретности, коју је проценио порески или други
надлежни орган или лиценцирани проценитељ.
Станови се прибављају, у јавну својину
општине, односно отуђују се из јавне својине
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општине, у поступку јавног надметања или
прикупљања писаних понуда.
Изузетно од става 2. овог члана, станови се
могу прибавити у јавну својину општине, односно
отуђити из јавне својине општине, непосредном
погодбом, у случајевима предвиђених Законом,
Уредбом којом се уређују услови прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писаних понуда и овом одлуком.
Члан 5.
Нацрт одлуке о покретању поступка
прибављања станова у јавну својину општине,
односно отуђења станова из јавне својине општине,
јавним надметањем или прикупљањем писаних
понуда, односно непосредом погодбом, припрема
организационих јединица Општинске управе
надлежна за имовинско-правне послове.
Предлог одлуке из става 1. овог члана
утврђује Општинско веће општине Трговиште ( у
даљем тексту: Општинско веће).
Одлуку о покретању поступка прибављања
станова у јавну својину општине, односно отуђење
станова из јавне својине општине, јавним
надметањем или прикупљањем писаних понуда,
односно непосредном погодбом, доноси Скупштина
општине Трговиште (у даљем тексту: Скупштина
општине), по претходно прибављеној сагласности
Општинског правобраниоца.
Поступак прибављања станова у јавну
својину општине, односно отуђење станова из јавне
својине општине, јавним надметањем или
прикупљањем
писаних
понуда,
односно
непосредном погодбом спроводи Комисија за
располагање непокретностима у јавну својину
општине Трговиште ( у даљем тексту: Комисија).
Комисија спроводи поступак на начин и под
условима утврђеним Уредбом којом се уређују
услови прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писаних понуда и Одлуком о
прибављању,
коришћењу,
управљању
и
располагању стварима у својини
општине
Трговиште и овом одлуком.
Прибављање станова у јавну својину Општине и
отуђење станова из јавне својине општине
јавним надметањем, односно прикупљањем
писаних понуда.
Члан 6.
Кад Скупштина општине донесе одлуку о
покретању поступка прибављања станова у јавној
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својини општине, односно отуђења станова из јавне
својине општине, јавним надметањем или
прикупљањем писаних понуда, објављује оглас о
спровођењу поступка јавног надметања или
прикупљања писаних понуда за отуђења станова из
јавне својине општине, који обавезно садржи:
1. Назив органа и корисника стана која се
отуђује из јавне својине и који објављује оглас;
2. Ближе податке о начину отуђења станова
из
јавне
својине
(јавно
надметање
или
прикупљање писаних понуда);
3. Опис стана која се отуђује из јавне својине,
4. Почетну цену по којој се стан отуђује из
јавне својине;
5. Рокове плаћања;
6. Критеријуме за избор најповољнијег
понуђача;
7. Висину и начин полагања депозита;
8. Рок за повраћај депозита учесницима који
нису успели на јавном надметању,
односно у
поступку прикупљања писмених депозита;
9. Обавезан садржај пријаве, односно понуде
и исправе које је потребно доставити
уз пријаву,
односно понуду;
10. Адресу за достављање пријае, односно
понуде;
11. Место и реме увида у документацију
(акти о власништву и измиреним трошковима
коришћења непокретности) у вези са непокретности
која се отуђује из јавне својине;
12. Рок за подношење пријаве, односно
понуде;
13. Место и време одржавања јавног
надметања, односно отварање понуда;
14.
Обавештење
да
подносиоци
неблаговремене, односно непотпуне пријаве,
односно понуде, неће моћи да учествују у
поступку
јавног
надметања,
односно
прикупљања понуда.
Оглас за спровођење поступка јавног
надметања, односно прикупљања писаних понуда за
отуђење непокретности из јавне својине Општине
објављује се у дневном листу који се дистрибуира
на целој
територији Републике Србије и на
интернет страници Општине, са назнаком датума
објављивања огласа у дневном листу.
Рок за подношење пријава, односно писаних
понуда почиње да тече наредног дана од дана
објављивања огласа у дневном листу.
Члан 7.
Након
спроводено
поступка
јавног
надметања или прикупљања писаних понуда,
Комисија је обавезна да одмах донесе одлуку о
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избору најповољнијег понуђача и исту уручи
учесницима поступка.
Учесници поступка из става 1. овог члана
могу да на одлуку Комисије поднесу приговор
Општинском већу у року од осам дана од дана
окончања поступка јавног надметања, односно
прикупљања писаних понуда. Општинско веће је у
обавези да најкасније у року од 30 дана од дана
пријема приговора учесника поступка на одлуку
Комисије, размотри приговор и донесе одлуку по
приговору.
Решавајући по приговору, Општинско веће је
овлашћено да:
1. Одбаци приговор уколико је изјављен од
стране неовлашћеног лица или уколико је
неблаговремен;
2. Одбије приговор као неоснован;
3. Усвоји приговор и поништи одлуку о
избору најповољнијег понуђача и спроведени
поступак јавног надметања, односно прикупљања
писаних понуда.
Уколико Општинско веће приговор усвоји и
поништи Одлуку Комисије и спроводени поступак
јавног надметања, односно прикупљања писаних
понуда, донеће одлуку о спровођењу новог
поступка јавног надметања, односно прикупљања
писаних понуда, у року од седам дана од дана
достаљања одлуке по приговору учесницима
поступка.
Одлука по приговору је правоснажна по
истеку рока за приговор, уколико приговор није
поднет, или уколико је Општинско веће одбацило,
односно одбило приговор.
Члан 8.
На основу правоснажне одлуке Комисије,
Скупштина општине доноси одлуку о прибављању
стана у јавну својину општине, односно отуђење
стана из јавне својине општине.
Одлука из става 1. овог члана је коначна.
Прибављање станова у јавну својину општине,
односно отуђење станова из јавне својине
општине, непосредном погодбом
Члан 9.
Станови се могу прибавити у јавну својину
Општине, односно отуђити из јавне својине
општине непосредном погодбом, али не испод
процењене тржишне вредности стана, ако у
конкретном случају то представља једино могуће
решење, уз посебно образложење разлога
оправданости и целисходности прибаљања, односно
отуђења и разлога због којих се прибављање,
односно отуђење станова не би могло реализовати
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јавним надметањем, односно прикупљањем писаних
понуда.
Члан 10.
Након спроведеног поступка непосредне
погодбе, Комисија је обавезна да одмах донесе
одлуку и исту уручи учесницима поступка.
На основу правоснажне одлуке Комисије,
Скупштина општине доноси одлуку о прибављању
стана у јавну својину општине, односно отуђењу
стана из јавне својине општине непосредном
погодбом
Одлука Скупштине општине из става 2. оог
члана је коначна.
Уговор о прибављању станова у јавну својину
општине, односно отуђењу станова из јавне
својине општине
Члан 11.
Текст уговора о прибављању станова у јавну
својину општине, односно отуђењу станова из јане
својине општине, припрема организациона јединица
Општинске управе надлежна за имовинско-правне
послове.
Уговор о прибављању станова у јавну
својину општине, односно отуђењу станова из јавне
својине општине, у име општине, закључује
Председник општине.
Уговор о прибављању станова у јавну
својину општине, односно отуђењу станова из јавне
својине општине, закључује се по претходно
прибављеном
мишљењу
Општинског
правобранилаштва.
Општинско праобранилаштво је дужно да
мишљење из става 2. овог члана да у року од
највише десет дана од дана пријема захтева.
Организациона јединица Општинске управе
из става 1. овог члана дужна је да примерак
закљученог
уговора
достави
Општинском
правобранилаштву у року од 15 дана од дана
закључења уговора.
ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНОВА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ
Члан 12.
Станови у јавној својини дају се у закуп
полазећи од процењене тржишне висине закупнине
станова, коју је проценио порески или други
надлежни орган или лиценцирани проценитељ,
односно вештак.
Одлуку о покретању поступка давања у закуп
станова у јавној својини општине, јавним
надметањем или прикупљњем писаних понуда,
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односно непосредном погодбом, доноси Општинско
веће.
Нацрт, односно предлог одлуке из става 2.
овог члана, припрема организациона јединица
Општине управе надлежна за имовинско-правне
послове.
Одлуку о даању у закуп станова у јавној
својини општине, након окончаног поступка јавног
надметања или прикупљања писаних понуда,
односно непосредне погодбе доноси Скупштина
општине.
Станови који су дати у закуп, не могу се дати
у подзакуп.
Члан 13.
Поступак давања у закуп станова у јавној
својини општине, јавним надметањем или
прикупљањем
писаних
понуда,
односно
непосредном погодбом, спроводи Комисија.
Члан 14.
Када Општинско веће донесе одлуку о
покретању поступка давања у закуп станова у јавној
својини општине, јавним надметањем или
прикупљањем писаних понуда, објављује оглас о
спровођењу поступка јавног надметања или
прикупљања писмених понуда за давање у закуп
станова у јавној својини општине, који обавезно
садржи:
1. Назив органа и корисника стана у јавној
својини која се даје у закуп;
2. Ближе податке о начину давања у закуп
станова у јавној својини (јавно
надметање
ии
прикупљање писмених понуда);
3. Опис стана у јавној својини која се даје у
закуп;
4. Услове под којима се стан у јавној својини
даје у закуп (ток трајања закупа и др.);
5. Обавезе закупца у вези са коришћењем
стана за одређену сврху или намену;
6. Време и место одржавања јавног
надметања,
односно
разматрања
приспелих
понуда;
7. Начин, место и време за достављање
пријава
за учешће у поступку јавног
надметања, односно писаних понуда за
учешће у поступку прикупљања писмених
понуда;
8. Време и место увида у документацију у
вези са станом која се даје у закуп;
9. Почетну, односно најнижу висину
закупнине по којој се непокретност у јавној
својини може дати у закуп;
10. Висину и начин полагања депозита;
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11. Рок за повраћај депозита учесницима који
нису успели на јавном надметању,
односно у
поступку прикупљања писмених понуда.
Оглас се објављује у дневном листу који се
дистрибуира на целој територији Републике Србије
и на интернет страници Општине, са назнаком
датума
објављивања огласа у дневном листу.
Рок за подношење пријава, односно писаних
понуда почиње да тече наредног дана од дана
објављивања огласа у дневном листу.
Члан 15.
Изузетно, станови у јавној својини Општине
могу се дати у закуп и ван поступка јавног
надметања, односно прикупљања писаних понуда, у
случајевима утрђеним законом, уредбом којом се
уређују
услови
прибављања
и
отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писаних понуда и овом
одлуком.
Члан 16.
Након
спроведеног
поступка
јавног
надметања или прикупљања писаних понуда,
односно непосредне погодбе, Комисија је обавезна
да одмах донесе одлуку о избору најповољнијег
понуђача и достави је учесницима поступка.
На основу правоснажне одлуке Комисије,
Скупштина општине доноси одлуку о давању у
закуп стана у јавној својини општине.
Одлука Скупштине општине је коначна.
Члан 17.
Текст уговора о давању у закуп станова у
јавној својини општине припрема организациона
јединица општине управе надлежна за имовинскоправне послове.
Уговор из става 1. овог члана, у име
општине, закључује председник општине.
Уговор се закључује на одређено време, у
складу са законом.
Уговор о давању у закуп станова у јавној
својини општине закључује се по претходно
прибављеном
мишљењу
Општинског
правобранилаштва.
Општинско правобранилаштво је дужно да
мишљење из става 4. овог члана да у року од
највише десет дана од дана пријема захтева.
Комисија је дужна да примерак закљученог
уговора достави Општинском правобранилаштву у
року од 15 дана од дана закључења уговора.
ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ СТАНОВА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
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Члан 18.
Одлуку о давању на коришћење станова у
јавној својини општине доноси Скупштина
општине, у складу са законом и подзаконским
актима.
СТАМБЕНА ПОДРШКА
Члан 19.
Стамбена подршка кроз закуп стана
представља давање стана у јавној својини у закуп по
условима непрофитног закупа.
Члан 20.
Закуп стана по условима непрофитног закупа
представља давање у закуп стана у јавној својини
општине, за чије коришћење закупац плаћа
непрофитну закупнину, по условима и на начин
одређен уговором о непрофитном закупу, у складу
са законом и овом одлуком.
Члан 21.
Скупштина општине образује Стамбену
комисију за давање у непрофтни закуп станова у
јавној својини општине ( у даљем тесту: Стамбена
комисија).
Стамбена комисија доноси Послоник о раду
Стамбене комисије, на првој седници.
Члан 22.
Стручно-административне,
техничке
и
финансијске послове у вези са давањем у
непрофитни закуп станова у јавној својини општине
обавља организациона јединица Општинске праве
надлежна за имовинско-правне послове.
Члан 23.
Висина износа непрофитне закупнине
утрђује се у складу са Правилником којим се
уређује
јединствена
методологија
обрачуна
непрофитне закупнине.
Средства од закупнине из става 1. оог члана
приход су буџета општине и намењена су за
трошкове: одржавања, осигурања и управљања
становима, за ризик наплате закупнине, као и за
даљи развој становања на подручју општине.
Члан 24.
Станове у јавној својини општине, намењене
за давање у непрофитни закуп, користиће по основу
уговора о закупу лице, или лице са члановима
породичног домаћинства, уколико:
• су лице и члан његовог породичног
домаћинства без стана у својини, односно
без
одговарајућег
стана
према
критеријумима из закона и правилника;
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•

има
пребивалиште
на
територији
општине у непрекидном трајању од
најмање 5 године закључно са даном
подношења пријаве;
• остварује приходе у оквиру граница
прописаних за непрофитни закуп;
• је поднело захтев по јавном позиву, са
доказима о чињеници на основу којих се
оцењује
испуњеност
услова
за
остваривање права на стамбену подршку
и који су од значаја за утврђивање листе
реда првенства по условима непрофитног
закупа.
Члан 25.
Одлуку о покретању поступка стамбене
подршке за давање у непрофитни закуп станова у
јавној својини општине доноси Општинско веће.
Општинско веће, објављује јавни позив,
којим позива заинтересована лица да у року од 30
дана од дана објављивања јавног позива, поднесу
захтев за стамбену подршку давања у непрофитни
закуп станова у јавној својини општине и
одговарајуће доказе, уз назнаку да се непотпуни и
неблаговремени захтеви неће узети у разматрање.
Јавни позив се објављује у дневном листу
који се дистрибуира на целој територији Републике
Србије и на интернет страници општине, са
назнаком датума објављивања огласа у дневном
листу.
Рок за подношење захтева, односно пријава
почиње да тече наредног дана од дана објављивања
огласа у дневном листу.
Поред података о стамбеним јединицама,
јавни позив садржи и напомену о износу
минималних примања заинтересовани лица, као
неопходн услов, да би се остварила права за доделу
стамбене подршке давања у закуп стана у јавној
својини општине, по условима непрофитног закупа.
Члан 26.
Захтев за доделу стамбене подршке за
давање у закуп стана у јавној сојини општине, по
условима непрофитног закупа заинтересовано лице
подноси општини Трговиште са назнаком „за
Стамбену комисију“, на прописаном обрасцу и уз
пратећу документацију.
Стамбена комисија разматра поднете захтеве
и дужна је да у року 20 дана од дана истека рока за
подношење захтева спроведе обраду приспелих
захтева и изврши бодовање по захтевима
подносилаца који испуњавају услове.
Члан 27.
На основу спроведеног бодовања у складу са
одредбама правилника којим се уређују мерила за
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утврђивање реда првенста за доделу стамбене
подршке.
Стамбена комисија сачињава предлог листе
реда првенства за давање у непрофитни закуп
станова у јавној својини општине.
Број бодова на листи реда првенства за
давање у непрофитни закуп станова у јавној својини
општине утрђује се са стањем на дан истека рока за
подношење захтева за доделу стамбене подршке за
давање у закуп стана у јавној својини општине, по
условима непрофитног закупа.
Предлог листе реда првенства за давање у
непрофитни закуп станова у јавној својини општине
се објављује на интернет страници општине.
Члан 28.
На предлог листе реда првенства за давање у
непрофитни закуп станова у јавној својини општине
подносиоци захтева за доделу стамбене подршке по
условима непрофитног закупа, могу поднети
приговор Општинском већу у року од 15 дана од
дана њеног објављивања.
По доношењу одуке о свим приговорима
изјављеним на предлог листе реда првенства за
давање у непрофитни закуп станова у јавној својини
општине, стамбена комисија утрђује листу реда
првенства.
Против одлуке из става 2. овог члана може се
изјавити жалба Општинском већу у року од 15 дана
од дана објављивања одлуке.
Одлуку о додели стамбене подршке у виду
давања у непрофитни закуп стана у јавној својини
општине доноси Скупштина општине.
Члан 29.
Одлука Скупштине општине за давање у
непрофитни закуп стана у јавној својини општине
објављује се на начин на који се објављује јавни
позив за доделу стамбене подршке.
Станови у јавној својини општине који су
намењени за давање у непрофитни закуп дају се у
закуп на одређено време, а најдуже на период до 5
година.
Члан 30.
Уговор о давању у непрофитни закуп стана у
јавној својини општине, закључује Председник
општине. Закупац може обновити уговор о
непрофитном закупу подношењем захтева у
писаном облику Стамбеној комисији најкасније 30
дана пре истека уговорног рока.
На захтев закупца Стамбена комисија може
продужити уговор о непрофитном закупу на
одређено време, а најдуже до 5 година, ако су
испуњени услови из закона. Закупац стана датог у
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непрофитни закуп не стиче право на откуп стана у
складу са одредбама закона.
Члан 31.
Трошкове текућег одржавања станова сносе
закупци станова.
Општина сноси трошкове инвестиционог
одржавања за станове у јавној својини општине.
Члан 32.
Поступак исељења бесправно усељених лица
из станова у јавној својини општине спроводи
организациона
јединица
Општинске
управе
надлежна за имовинско правне послове.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
На питања која нису уређена овом одлуком
непосредно се примењују одредбе Закона о јавној
својини, Закон о становању и одржавању зграда,
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и давања у
закуп ствари у јавној својини, односно о
прибављању и уступању искоришћавања других
имовинских права, као и поступци јавног надметања
и прикупљања писаних понуда, Одлуке о
прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Трговиште, као и других прописа
којима се уређује јавна својина.
Члан 34.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службени гласник града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана
18.02.2020.године, број 360-1/2020
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у „Службеном Гласнику града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана
18.02.2020.године, број 217-4/2020
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
116.
На основу члана 40. Статута општине
Трговиште („Службени гласник Града Врања“, број
3/2019) Скупштина општине Трговиште, на
седници одржаној дана 18.02.2020. године, донела
је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Усваја
се
Локални
акциони
план
запошљавања општине Трговиште за 2020.годину.
Члан 2.
Локални акциони план запошљавања
општине Трговиште за 2020.годину је саставни део
ове одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у „Службеном гласнику града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана
18.02.2020.године, број 105-2/2020
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
117.
115.
На основу члана 40. Статута општине
Трговиште („Службени Гласник града Врања „ бр.
3/2019) Скупштина опшине Трговиште, на седници
одржаној дана 18.02.2020. године, донела је

На основу члана 40. Статута општине
Трговиште („Службени гласник Града Врања“, број
3/2019) Скупштина општине Трговиште, на
седници одржаној дана 18.02.2020. године, донела
је

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

Члан 1.
Поверавају се послови са искључивим
правом Јавном предузећу „Комуналац“ Трговиште
на реализацији мера из оперативног плана за
одбрану од поплава на водама другог реда на
територији општине Трговиште за 2020.годину.

Члан 1.
Усваја се Оперативни план за одбрану од
поплава на водама другог реда на територији
општине Трговиште за 2020.годину.
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Члан 2.
Оперативни план за одбрану од поплава на
водама другог реда на територији општине
Трговиште за 2020.годину је саставни део ове
одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у „Службеном гласнику града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана
18.02.2020.године, број 217-5/2020
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.

Градско веће града Врања, седница одржана
дана: 14.02.2020 године.
118.
На основу члана 15, 22, 61. и 63. Пословника
Градског већа града Врања („Службени гласник
града Врања“, број: 20/2016), Градско веће града
Врања, на седници одржаној дана: 14.02.2020
године, донело je
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ
ОДБОРА МАНИФЕСТАЦИЈЕ „САЈАМ
ЛЕКОВИТОГ, ЗАЧИНСКОГ, УКРАСНОГ
БИЉА И ПЧЕЛИЊИХ ПРОИЗВОДА“
Члан 1.
Образује
се
Организациони
одбор
манифестације
„Сајам лековитог, зачинског,
украсног биља и пчелињих производа“ у саставу:
председник, др Слободан Миленковић,
градоначеник,
заменик
председника:
Небојша
Стамењнковић, члан Градског већа за ресорпољопривреда, егроекономија и развој села,
секретар, Александар Ђорђевћ, представник
одељења за привреду, локално економски развој и
заштиту животне средине,
чланови:
1. Мића Младеновић, члан Градског већа за
ресор-туризам и угоститељство,
2. Бојан Костић, члан Градског већа за
ресор- буџет и финансије,
3. представник Савеза пчеларских
организација Србије,
4. Чедомир Младеновић, представник
Удружења пчелара „Матица“,
5. Јелена Марковић, градски урбаниста,
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6. Бобан Антанасијевић, руководилац
Одељења за инспекцијске послове,
7. Данијела Бандовић, шеф Одсека за
комуналне-стамбене делатности и
8. Ташковић Ивица, руководилац одељења
Комуналне полиције.
Члан 2.
Задатк Организационог одбора је да
предузме све потребне мере и активности око
организовања и реализације манифестацију „Сајам
лековитог, зачинског, украсног биља и пчелињих
производа“ и поднесе извештај Градском већу о
спроведеном манифестацији са
финансијским
извештајем.
Члан 3.
Мандат Организационог одбора траје од
доношења решења до завршетка манифестације,
односно подношења и усвајања Извештаја из члана
2. овог Решења.
Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 5.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања”.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:14.02.2020.
године, број:06-27/1/2020-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
Градско веће града Врања, седница одржана
дана: 18.02.2020 године.
119.
На основу члана 76 Закона о култури
(Службени гласник РС 72/2009, 13/2016 и 30/2016),
члана 11. став 4. Правилника о начину, мерилима и
критеријумима за избор пројеката из области
културе и уметности који се финансирају /
суфинансирају из буџета града Врања (,,Службени
гласник града Врања“, број: 1/2018), члана 11.
Одлуке о буџету града Врања за 2020. годину
(,,Службени гласник града Врања“, број:29/2019), по
расписаном конкурсу Градског већа града Врања, за
финансирање и суфинансирање пројеката из
области културе за 2020. годину, Градско веће града
Врања, на седници одржаној дана, 21.02.2020.
године, разматрало је Предлог Комисије за доделу
средстава за финансирање и суфинансирање
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пројеката из области кулутуре у 2020. години,
број:06 -24/5/2020-04 од 18.02.2020. године
и
донело је:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
И СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2020.
ГОДИНИ

Р.б.

Подносилац
пројекта
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Члан 1
У области културе из буџета града Врања за
2020. годину, по расписаном конкурсу Градског
већа града Врања, додељују се новчана средства за
финансирање и суфинансирање следећих пројеката:

Назив пројекта

Предлог
износа за
доделу
средстава

I КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО
1.
2.
3.
4.
5.

Удружење књижевника Врања
Удружење књижевника Врања
Удружење књижевниа Врања
Удружење књижевника Врања
Свеправославно друштво
"Преподобни Јустин Ћелијски и
Врањски"

"Деца у Магли"
"Fama volat"
"Луди Љуба"
"Хиљаду једна искра"
Монографија "200 година храма Успенија
Пресвете Богородице у Собини"

90.000,00
80.000,00
90.000,00
50.000,00
230.000,00

II МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО
1.
2.
3.
4.

Трајковић Станиша, самостални
стручњак у култури-музички
продуцент
Центар за унапређење младих
"ЕУРОС"
Омладинска иницијатива Врање
Удружење уметника „ PIANO
SUMMER“

"Мерак и Дерт - Врањска рапсодија опус I"

150.000,00

"Сачувајмо од заборава"

240.000,00

"Да се чује Врање"
„ PIANO SUMMER“

100.000,00
1.000.000,00

III ЛИКОВНА УМЕТНОСТ
1.

Удружење "Концепт"

"Групна изложба малог формата"
200.000,00
IV ПОЗОРИШНА УМЕТНОСТ

1.

Удружење грађана "Мизансцен"

2.

Удружење грађана "Цуг"

3.

"Који је на кога"

60.000,00

"Брачни превртљивци"

60.000,00

Удружење "Еко лупа"
"Димитријо, сине митре"
50.000,00
V ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИЧКИХ, ГОВОРНИХ, АРТИСТИЧКИХ И СЦЕНСКИХ КУЛТУРНИХ
ПРОГРАМА
1.
Удружење за неговање културних,
забавних и рекреативних
"Србија у ритму Европе"
2.000.000,00
вредности "EUROPE`S"
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VI КУЛТУРНА ДЕЛАТНОСТ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
1.

Бугарско српски центар "БСЦ"

2.

Удружење грађана "Гоце Делчев"

"Пролећни семинар бугарског језика и
културе"
"Дани македонске културе"

40.000,00
40.000,00

VII ЗАШТИТА, ОЧУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНОГ НАСЛЕЂА
1.

Савез удружења бораца
народноослободилачких ратова
града Врања

"75 година од пробоја Сремског фронта,
ослобођење земље и победе над фашизмом,
неговање слободарских традиција и
свакодневне бриге о борцима и ратним
инвалидима"
"Чувајмо и презентујмо културу и обичаје
нашег краја"

800.000,00

2

Удружење пензионера "Ђеренка"

3.

Фолклорни ансамбл "Севдах"

"Промоција културног наслеђа и традиције
Врања и југа Србије"

4.

Центар за јавно заговарање
демократије "ЦЕДЕМ"
Удружење пензионера града
Врања
Одред извиђача "Сима
Погачаревић"
Удружење потомака ратника
Србије 1912-1918. године

"Врањски глас далеко се чује"

100.000,00

" Фолклор пензионера"

40.000,00

"Скаутизам у Врању између два светска рата"

50.000,00

"У славу предака-обележавање 4. октобра и
важних годишњица из српске историје за
2020. годину"

150.000,00

5.
6.
7.

400.000,00
1.400.000,00

VIII ЗАШТИТА, ОЧУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
1.

Свеправославно друштво
"Преподобни Јустин Ћелијски и
Врањски"

"Летопис манастира Свети Пантелејмон у
селу Лепчинце"

170.000,00

IX КУЛТУРНА ДЕЛАТНОСТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
1.

Говори гласно

"Музика кроз живот

150.000,00

X КУЛТУРНА ДЕЛАТНОСТ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ И ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
1.

Центар за друштвене интеграције

2.

Удружење стручних сарадника
"Одрастање"
Друштво српских домаћина/
Општински одбор Врањска Бања
Међуопштинска организација
глувих и наглувих Врање
Дечји савез града Врања

3.
4.
5.

"Споменици културе кроз призму дечијег
погледа"
"Са поносом носим своју културу"
"Седми међународни фестивал фолклорног
стваралаштва деце и омладине"
Девети међународни фестивал
"P(H)ANTOMFEST"
"Деца могу да мењају свет"

100.000,00
90.000,00
450.000,00
250.000,00
300.000,00

XI КИНЕМАТОГРАФИЈА И АУДИО-ВИЗУЕЛНО СТВАРАЛАШТВО
1.

Удружење "Документ 06"

17. међународни фестивал документарног
филма "Документ 2020"

230.000,00

Петак,06.март.2020.године.
2.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

Удружење "Центар за медијску
транспарентност и друштвену
одговорност (ЦМТДО)"
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"Објективно Врање (ОБЈЕКТИВР)"

90.000,00

УКУПАН ИЗНОС ПРЕДЛОЖЕНИХ СРЕДСТАВА:

9.250,000,00

II
Нису подржани следећи пројекти:
Р.
б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Удружење грађана "Врањском
калдрмом"
Педагошки факултет у Врању
Свеправославно друштво
"Преподобни Јустин Ћелијски и
Врањски"
Удружење уметника „ PIANO
SUMMER“
Удружење "Концепт"
Удружење грађана "Мизансцен"
Удружење грађана "Цуг"
Удружење грађана "Ћошка"

"Т`кнување душе"
"Изабрана дела Хаџи - Тодора Димитријевића"
"Јован Хаџи-Васиљевић, Свети Прохор Пчињски
и његов манастир - фототипско издање"
"PIANO SUMMER OPEN AIR"
"Културна комуникација младих"
"Позориштем до лектире"
"Позоришна критика"
"Од кристалне ноћи до Атомског јутра"

Музиколошки институт САНУ
Удружење "Дух југа"
Удружење М.О.Д.У.С.
Удружење особа са инвалидитетом
"Јустиција"
Савез младих особа са инвалидитетом
југа Србије
Удружење грађана "Уметничка црта"

"Народна музика Врања
"Хероји и жртве Пчињског округа"
"Завиримо у прошлост нашег Врања"
"Врањски времеплов-још један круг"
"Огледало"
"Балканрок држи час - Колонија музичког
новинарства и фотографије"

III
Нису разматрани следећи пројекти:
Р.
б
1.

Подносилац пројекта
ОШ "Радоје Домановић"

2.
Завичајно удружење
врањанаца "Жуто цвеће"

Назив пројекта
"Врање и знаменитости нашег
града"
"Афирмација вредности 30годишњег музичког стваралаштва
Љубомира, Љубе Манасијевића у
Врању"

3.
ОШ "Доситеј Обрадовић"

"Новогодишње чаролије"

Разлог
Апликант не
испуњава законом
прописане услове
Непотпуна пријава
Апликант не
испуњава законом
прописане услове, а
такође, је и
неблаговремена
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Члан 3
Учесници конкурса који су добили мањи
износ средстава од траженог, обавезују се да без
одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у
складу са додељеним средствима, односно
обавештење о томе да одустају од средстава која су
им додељена.
Члан 4
Учесници конкурса у обавези су да пројекат
реализују до 1. децембра 2020. године.
Средства ће се уплаћивати у складу са
приливом средстава у буџету града Врања за текућу
годину, односно по приоритету реализације
програма или пројеката од стране учесника
конкурса.
Корисници средстава дужни су да у року од
30 дана од завршетка, односно реализације
пројеката, Градском већу доставе извештај о
реализацији са финансијским показатељима
утрошка средстава, а најкасније до 31. децембра
2020. године.
Члан 5
У име града Врања, са носиоцима одобрених
пројеката уговор ће закључити градоначелник.
Члан 6
Одлука је коначна.
Образложење
У складу са одредбама члана 76. Закона о
култури (Службени гласник РС 72/2009, 13/2016 и
30/2016), члана 4 Правилника о начину, мерилима
и критеријумима за избор пројеката из области
културе и уметности који се финансирају /
суфинансирају из буџета града Врања (,,Службени
гласник града Врања“, број: 1/2018), Градско веће
Града Врања расписало је јавни конкурс за
суфинансирање пројеката из области кулутре за
2020. годину. Јавни позив је објављен на званичном
сајту града Врања и дневном листу „Телеграф“, и
био отворен 30 дана.
Решењем Градског већа број 06-17/1/5/202004 од 23.01.2020. године, а сходно одредбама члана
8 Правилника о начину, мерилима и критеријумима
за избор пројеката из области културе и уметности
који се финансирају / суфинансирају из буџета
града Врања (,,Службени гласник града Врања“,
број: 1/2018), образована је Комисија за оцену
пројеката који се финансирају/суфинансирају из
буџета града Врања у 2020. години из области
културе.
Комисија је извршила увид у поднете
пријаве, и на основу критеријума који су утврђени
Правилником о начину, мерилима и критеријумима
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за избор пројеката из области културе и уметности
који се финансирају / суфинансирају из буџета
града Врања, сачинила предлог одлуке број 06 –
24/5/2020-04 од 18.02.2020. године.
На основу Предлога Комисије може се
закључити да одобрени пројекти у потпуности
задовољавају услове конкурса, пројекти су детаљно
разрађени са реалним буџетом, активности
усмерене постизању циља, те Градско веће усваја
предлог и доноси Одлуку као у диспозитиву.
Поука о правном средствву: Ова одлука је
коначна и против ње се може водити управни спор.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАД ВРАЊА, дана:21.02.2020.
годинеброј: 06-34/2/2020 -04.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
Градско веће града Врања, седница одржана
дана: 21.02.2020 године.
120.
На основу члана 12. став 2. и 3. 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: 23/2016,30/17, 32/17, 37/18 и 29/19),
члана 17. став 3. Правилника о раду Комисије за
доделу средстава удружењима из области
друштвеног и хуманитарног рада („Службени
гласник града Врања“, број: 23/2016), 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: 21.02.2020. године, разматрало је Предлог
Комисије за доделу средстава из области друштвеог
и хуманитарног рада бр.06-22/2/2020-04 и донело је
ОДЛУКУ
О ФИНАНСИРАЊУ/СУФИНАНСИРАЊУ
ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА УДРУЖЕЊИМА ИЗ
ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ И
ХУМАНИТАРНОГ РАДА У 2020. ГОДИНИ
Члан 1.
У области друштвеног и хуманитарног рада,
из буџета града Врања у 2020. години,
финансирају/суфинансирју се следећи пројекти:
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Р.бр.

Подносилац пројекта

Назив пројекта

Износ
одобрених
средстава

1

Међуопштинска организација Савеза
слепих Србије Врање

Рад за добробит слепих, слабовидих
из дана у дан

1.700.000,00

Удружење за помоћ ментално
недовољно развијеним особама (МНРО)
Врање

Програмске кроз пројектне
активности Удружења за помоћ
недовољно развијеним
особама(МНРО)
Интеграција глувих и наглувих особа
кроз активности
Млади и информације – промоција
европских вредности према младима
Промоција културе и обичаја
Врањског краја
Чинимо добро грађанима
Кажемо заједно „не“ насиљу над
женама и девојкама
Активности за унапређење
социјалне инклузије старих Рома
Пројекат инклузије особа са
параплегијом
Корак по корак
Подршка у учионици
Тражи и добићеш
Стварамо, дакле постојимо

1.700.000,00

2

3.
4

Међуопштинска организација глувих и
наглувих Врање
Удружење Еурос

5.

Удружење Жуто цвеће

6
7

Удружење Заштитник
Одбор за људска права

8.

Интернационални конзорцијум за
солидарност
Удружење особа са параплегијом

9.
10
11
12.
13
14.

Удружење Говори гласно
Удружење СПА Врањска Бања
Удружење Ћошка
Удружење мултипле склерозе
Пчињског округа Врање
Центар за друштвене интеграције

16

Коалиција за транспарентоност југа
Србије
Ромски културни центар

17
18
19

Удружење Коце заувек
Удружење Квантум
Удружење српских ратних ветерана

20

Удружење Ирида

21
22.
23.

Удружење Позитив
“ Друштво за целебралну парализу“
Сунце
Друштво онколошких пацијената

Мапа путева и препрека особа са
инвалидитетом
Одржи говор, помози онимакоји то не
могу
Помоћ ромским ученицима у
образовању.
Акција добровољног давања крви
Минут за здраавље
Унапређење положаја ратних
ветерана и породица палих бораца у
друштву
Развој вештина младих
маргинализованих група за
проналажење посла
Франкофонија
Свеобухватна помоћ особама са
инвалидитетом
Побољшање здравственог стања

24.
25.
26.
27.

Удружење Ваши најбољи пријатељи
Удружење Јустиција
Удружење Еберест
Удружење Цедем

Промени негатив
И ја сам део заједнице
Летњи камп за децу са дијабетесом
Од искључености до инклузије

15.

1.500.000,00
1.000.000,00
800.000,00
800.000,00
700.,000,00
500.000,00
610.000,00
500.000,00
500.000,00
300.000,00
300.000,00
250.000,00

150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00

250.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
140.000,00
150.000,00
150.000,00
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31.

Удружење Покрет ветерана
Савез младих особа са инвалидитетом
са југа Србије
Свеправославно друуштво Преподобни
Јустин
Бугарско српски центар

32.

Коло српских сестара

30

Члан 2
Неће се финансирати пројекти следећих
организација:
1.Удружење Чаршија
2.Субнор Врање –
Члан 3
Са подносиоцима пројекта из члана 1. ове
Одлуке, којима су средства из буџета одобрена, у
име Града, градоначелник закључује уговор о
финансирању/суфинансирању пројеката из области
друштвеног и хуманитарног рада у 2020. години.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику
града Врања
Oбразложење
У складу са чланом 7 Правилника о
мерилилима и поступку доделе средстава из буџета
града Врања за реализовање програма и пројеката
удружења у области друштвеног и хуманитарног
рада, Градско веће града Врања распиисало је јавни
корнкурс за финансирање и суфинансирање
пројеката удружењима из области друштвеног и
хуманитарног рада. Тескт конкурса објављен је на
званичном зајту града Врања и био отворен у
периоду од 03. јануара 2020. године до 20 јануара
2020. године.
Комисија за доделу средстава удружењима из
области друштвеног и хуманитарног рада, извршила
је стручну оцену свих пристиглих
пријава,
сачинила
листу
вредновања
и
рангирања
пријављених пројеката по расписаном конкурсу,
иста је била објављена на сајту града Врања. На
објављену листу вредновања није било приговора.
Комисија је изузела из вредновања следеће
пројекте:
1. Субнор Врање – пројекат не испуњава услове
конкурса јер пројекат задовољава критеријуме
из области културе
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Заборављени
Спречавање дискирминације према
женама особама са инвалидитетом
Помоћ ближњем

150.000,00
100.000,00

Превенција кардиовасклуларне
болести
Живот нам враћа оно што другима
дајемо

100.000,00

100.000,00

100.000,00

2.Удружење Чаршија- пројекат не испуњава услове
конкурса, јер пројекат задовољава услове конкурса
из области јавног информисања
Сходно одредбама 8. став 7. и 3. 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: 23/2016,30/17,32/17, 37/18 I 29/19 ),
Комисија за доделу средстава
удружењима у
области друштвеног и хуманитарног рада утврдила
је Преддлог Одлуке о додели средстава за
финансирање суфинансирање пројеката у области
друштвеног и хуманитарног рада број 06-29/201904 и исти доставила Градском већу на разматрање.
На основу Предлога Комисије може се
закључити да одобрени пројекти у потупности
задовољавају услове конкурса, пројекти су детаљно
разрађени,
са реалним буџетом, активности
усмерене постизању циља, те Градско веће усваја
предлог Комисије и доноси Одлуку као
у
диспозитиву.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАД ВРАЊА, дана:21.02.2020.
године, број: 06-34/1/2020 -04.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
Одељење за урбанизам, имовинско-правне
послове, комунално–стамбене делатности и
заштиту животне средине града Врања
121.
На основу члана 5. и 9. став 3.Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10) и
члана 20. Одлуке о организацији Градске управе
града Врања („Службени гласник РС“, број 35/2016,
23/2017, 36/2017 и 10/2018.), Одељење за урбанизам,
имовинско-правне послове, комунално–стамбене
делатности и заштиту животне средине града Врања
, донело је:
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ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ВРАЊСКЕ БАЊЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
Не приступа се изради Стратешке процене
утицаја Друге измене и допуне плана генералне
регулације Врањске Бање на животну средину, у
даљем тексту “Стратешка процена“, према
претходно прибављеном мишљењу, број 50131/2020-08 од 19.02.2020. године.
Члан 2.
Другом изменом и допуном Плана се
разрађује део грађевинског подручја око 1,50 ha, у
оквиру катастарске општине КО Врањска Бања .
Граница Друге измене и допуне Плана обухвата
катастарске парцеле број 2041, 2042/1, 2042/2, 2043,
2047, 2046, 2045/1 и 2045/4 КО Врањска Бања.
Граница планског обухвата из претходног става је
оквирна, биће ближе утврђена у фази израде Нацрта
Друге измене и допуне Плана.
Члан 3.
Саставни део Просторног плана града Врања
(„Службени гласник града Врања“ број 18/18),
Извештај о Стратешкој процени утицаја Просторног
плана града Врања, представља основу за
утврђивање
обавезујућих,
хијерархијски
усаглашених смерница (еколошких захтева) при
изради Плана и обезбеђивање, прописивање и
интегрисање мера заштите животне средине у све
фазе израде Плана, као и дефинисање услова и
решења
заштите
животне
средине
у
имплементацији планских решења.
Стратешка процена утицаја на животну
средину се не захтева за Планове генералне
регулације, уколико нема значајних измена.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику града Врања“.
Одељење за урбанизам, имовинско-правне
послове, комунално-стамбене делатности и заштиту
животне
средине
града
Врања,
дана
20.02.2020.године, број 350-39/2020-08/1.
НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Душан Аритоновић с.р.
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Градска општина Врањска Бања
122.
На основу члана 79. и 92. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - други закон и
103/2015), члан 20. став 1. тачка 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007 и 83/2014 - други закон), члана 13. став 1.
тачка 17. Статута ГО Врањска Бања („Службени
гласник града Врања“, број 6/19) Скупштина ГО
Врањска Бања на седници одржаној дана 03.03.2020.
године, донела је:
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА
ЗА ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА
ГО ВРАЊСКА БАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Ангажује се ревизор за екстерну ревизију
Завршног рачуна буџета ГО Врањска Бања за 2019.
годину.
Члан 2.
Ова одлука са извештајем екстерне ревизије
је саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета
ГО Врањска Бања за 2019. годину.
Члан 3.
Одлука о завршном рачуну буџета ГО
Врањска Бања за 2019. годину из члана 2. ове
одлуке, са извештајем о извршењу буџета,
надлежни орган ГО Врањска Бања доставља
Министарству финансија – Управи за трезор до 30.
јуна 2020. године.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ГО ВРАЊСКА БАЊА, дана
03.03.2020. године , број: 02-10/2020-01
ПРЕДСЕДНИЦА,
Светлана Цветковић, с.р.
123.
На основу чл. 13. и 14. Закона о локалним
изборима („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/07, 34/10- Одлука УС и 54/11) и члана 30.
Статута Градске општине Врањска („Службени
гласник града Врања“, број 6/19), Скупштина
Градске општине Врањска Бања, на седници
одржаној дана 03.03. 2020. године, донела је
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РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА
У СТАЛНОМ САСТАВУ
Члан 1.
Решење о именовању Изборне комисије
Градске општине Врањска Бања у сталном саставу
(„Службени гласник града Врања“, број 1/20 ) у
члану 2. ставу 2. мења се и гласи:
За заменика секретара Изборне комисије
Градске општине Врањска Бања именује се
Александра Тасић, дипл.правник из Врања.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА
БАЊА дана 03.03. 2020. године, број: 02-11/2020-01.
ПРЕДСЕДНИЦА,
Светлана Цветковић, с.р.
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23.12.2019. године, поткрала се техничка грешка па
се даје:
Исправка
У Одлуци о Буџету општине Трговиште у
делу издаци по наменама на конту 49912- Текућа
буџетска резерва износе 20.000.000 динара уместо
25.000.000 динара и Субвенције 87.001.000 динара
уместо 82.001.000 динара.
Општина Трговиште
Неважећа документа:
-Саша Ивковић из Врања. неважећи чек бр.
0000034729442 издат 26.08.2006. године Банка
Интеса ад Београд.
-Марина Симоновић из Врања. неважећи чек бр.
000001467638832 издат 01.08.2015. године Банка
Интеса ад Београд.
-Александар Анђелковић из Трговишта неважећи
чекови бр. 2730968, 1563756 Raiffeisen Banka ad
Beograd
-Ђорђевић Бобан с. Бујковац, неважеће јединствено
сведочанство о завршеној осмогодишњој школи
ОШ “25 мај” Корбевац

Исправка
У Одлуци о Буџету општине Трговиште
“Службемом гласнику града Врања” број 30 од
САДРЖАЈ
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