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В Л А Д И Ч И Н  Х А Н 
57. 

На основу члана 92. Закона о буџетском 

систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 

142/14, 68/15-други закон, 103/15, 99/16 и 113/17), 

члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14- други закон и 

101/16- други закон) и члана 41. и члана  138. 

Статута Општине Владичин Хан ("Службени 

гласник Пчињског округа" број 21/08 и 8/09 и 

„Службени гласник Града Врања“, број 11/13, 5/17 и 

14/17),  Скупштина Општине Владичин Хан, на 

седници одржаној  11.02.2018. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О АНГАЖОВАЊУ НЕЗАВИСНЕ – 

КОМЕРЦИЈАЛНЕ  РЕВИЗИЈЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 

2017. 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 2017. годину. 

 

Члан 2. 

Поступак јавне набавке за избор 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 

2018. годину. 

 

Члан 4. 

За спровођење ове одлуке задужује се Оде-

љење 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, да-

на 11.02.2018. године, број: 06-15/1/18-IV/04 

 

ПРЕДСЕДНИЦА, 

Данијела Поповић,с.р. 

 

58. 

 На основу члана 2. и  61. став 7. Закона о 

становању и одржавању зграда („Службени гласник 

РС“, број. 104/16) , одредбама  Правилника о 

критеријумима за утврђивање минималног износа 

који  одређује  јединица локалне самоуправе за пла-

ћање трошкова  инвестиционог одржавања зајед-

ничких делова зграде („Службени гласник РС“, број 

101/17) члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. 

закон и 101/16- други закон), члана 41. и 138. Стату-

та Општине Владичин Хан и („Службени гласник 

ГОДИНА XXV 

БРОЈ 6 
В Р А Њ Е 

Петак,23.фебруар.2018.год. 
 

Излази по потреби. 

Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. 

Цена овог броја 150,00 динара 

Рок за рекламацију 10 дана 



154-Страна-Број -6-            „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“        Петак,23.фебруар.2018.године. 
  

 

„Пчињског округа“ број  21/08 и  8/09 и „Службени 

гласник Града Врања“, број 11/13, 5/17 и  14/17), 

Скупштина  Општине Владичин Хан, на седници 

одржаној дана 11.02.2018. донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О  УТВРЂИВАЊУ  МИНИМАЛНОГ ИЗНОСА 

ИЗДВАЈАЊА  ЗА  ТЕКУЋЕ  И  ИНВЕСТИЦИ-

ОНО  ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА 

ЗГРАДЕ И       МИНИМАЛНОГ ИЗНОСА НАК-

НАДЕ  ЗА РАД ПРИНУДНО ПОСТАВЉЕНОГ                                                

ПРОФЕСИОНАЛОГ УПРАВНИКА НА ТЕРИ-

ТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

 

 

Члан 1.  

            Овом Одлуком утврђују се минимални 

износи које су власници посебних делова  

стамбених и стамбено пословних зграда  дужни да 

издвајају на име текућег  и инвестиционог 

одржавања зграда које се налазе на територији 

Општине Владичин Хан, као и утврђивање 

минималног износа накнаде коју плаћају власници 

посебних делова зграда у случају постављења 

професионалног управника од стране локалне 

самоуправе као вид принудне мере.  

 

Члан 2. 

            Власници посебних делова зграда на 

територији Општине  Владичин Хан, износе из 

члана 1. ове Одлуке обавезни су да издвајају у циљу 

остваривања јавног интереса у области одрживог 

развоја становања.  

 

Минимална висина износа на име трошкова 

 текућег одржавања  

Члан 3. 

   Минимална висина износа трошкова за 

текуће одржавање представља месечни износ 

утврђен у апсолутном износу за сваки посебан део 

зграде, а трошкови за одржавање земљишта за 

редовну употребу укључени су у износ трошкова 

текућег одржавања зграде.    

У случају да је једно лице власник више 

посебних делова,  за сваки такав посебни део се 

плаћају трошкови одржавања у складу са законом 

којим се уређује област становања и одржавања 

стамбених зграда. 

Критеријуми за утврђивање минималне 

висине износа трошкова за текуће одржавање зграде 

су: 

      1) просечна нето зарада у Општини Владичин 

Хан за претходну годину, према подацима 

Републичког завода за статистику износи 32.174,00 

динара( Цз); 

     2) коефицијент јединице локалне самоуправе за 

утврђивање минималне висине износа издвајања на 

име трошкова текућег одржавања која не може бити 

нижа од 6 (Кјлс); 

     3) коефицијент  за утврђивања трошкова текућег 

одржавања зграде, са лифтом или без лифта, где је 

за зграде без лифтаКл=1 за зграде  са лифтом 

Кл=1,3 

Коефицијент јединице локалне самоуправе за 

утврђивање минималне висине износа издвајања на 

име трошкова текућег одржавања зграде, узет је као 

најнижи који је прописан  и износи 6 (Кјлс),  и 

примењен  коефицијент за зграде без лифта, 

обзиром  да не постоје зграде са лифтом, као што не 

постоје гараже, гаражна места и гаражни боксови.  

Цто – минимални месечни износ трошкова за 

текуће одржавање за стан и пословни простор.  

Образац за обрачун  трошкова за текуће 

одржавање је: 

Цто=Цз х Кјлс х Кл  
      1000 

 

На основу претходно прописаних 

критеријума утврђује се минимална висина  износа 

издвајања за текућег одржавања за стан и пословни 

простор, као посебни део зграде. 

 

 Тип зграде 

по стану и 

пословном 

простору у дин 

           за зграде без лифта 193,00 

   

 

Минимална висина износа на име трошкова 

 Инвестиционог одржавања  

Члан 4. 

Минимална висина износа издвајања на име 

трошкова инвестиционог одржавања заједничких 

деловазграде у смислу овог правилника представља 

месечни износ издвајања утврђен у апсолутном 

износу по квадратном метру површине посебног 

дела зграде. 

Критеријуми за утврђивање минималне 

висине износа издвајања на име трошкова 

инвестиционог одржавања заједничких делова 

зграде које се плаћа за стан и пословни простор као 

посебни део су: 

1) просечна нето зарада у Општини Владичин Хан 

за претходну годину, према подацима Републичког 

завода за статистику износи 32.174,00 динара( Цз); 

 2) коефицијент јединице локалне самоуправе за 

утврђивање минималне висине износа издвајања на 
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име трошкова инвестиционог одржавања зграде, 

који не може бити нижи од 1,3 (Кјлс); 

3) коефицијент старости зграде, где је за зграде 

старости до 10 година, Кс=0,4; за зграде старости 

од10 до 20 година, Кс=0,6; за зграде старости од 20 

до 30 година, Кс=0,8; за зграде старости од 30 

година,Кс=1 (Кс); 

4) коефицијент за утврђивање минималне 

висине износа издвајања на име трошкова 

инвестиционог одржавања зграде са лифтом и без 

лифта, где је за зграде без лифта Кл=1, а за зграде са 

лифтом Кл=1,3(Кл). 

 Коефицијент јединице локалне самоуправе 

за утврђивање минималне висине износа издвајања 

на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, 

узет као најнижи који је прописан   и износи  1,3 

(Кјлс) 

Цио – минимални износ месечног издвајања на име 

трошкова инвестиционог одржавања по квадратном 

метру стана и квадратног простора. 

Образац за обрачун трошкова за 

инвестиционог одржавања  је: 

Цио=Цз х Кјлс х Кс х Кл  
          10.000 

 

На основу претходно прописаних 

критеријума утврђ ује се износ издвајања на име 

инвестиционог одржавања заједничких делова 

зграде, по  метру квадратном, за стан и пословни 

простор: 

 

ТИП И СТАРОСТ ЗГРАДЕ 
Износ 

(дин/м2) 

 за зграде без лифта   старости 10 година 1,70 

 за зграде без лифта  старости 10-20 

година 2,50 

 за зграде без лифта  старости 20-30 

година 3,30 

 за зградеа   без лифта    старости 30 

година 4,20 

 

Висина износа накнаде за принудно постављеног 

управника 

Члан 5. 

Висина износа накнаде за управљање у 

случају принудно постављеног професионалног 

управника представља месечни износ  утврђен у 

апсолутном износу,за сваки посебан део зграде. 

Под принудном управом подразумева се 

постављање професионалног управника у 

стамбеним зградама од стране локалне самоуправе 

као вид принудне упрабе у случају да зграда у 

законском року није изабрала своје органе 

управљања и у случају истека престанка мандата 

управника, уколико у прописаном року не буде 

изабран нови управник. 

Критеријуми за утврђивање минималне 

висине накнаде за управљање коју власници 

посебних делова плаћају у случају принудно 

постављеног професионалног управника су следећи: 

1)  просечна нето зарада у Општини Владичин Хан 

за претходну годину, према подацима Републичког 

завода за статистику износи 32.174,00 динара ( Цз); 

2) коефицијент јединице локалне самоуправе  који 

не може бити нижа од 8 (Кјлс) 

3)коефицијент посебног дела зграде,који зависи од 

укупоног броја посебних делова зграде, где је 

Кпд=05( за зграде које имају до 8  посебних делова) 

Кпд= 06 (за зграде које имају од 8 до 30   посебних 

делова),  Кпд= 07 ( за зграде преко 30 посебних 

делова).  

Коефицијент јединице локалне самоуправе 

(Кјлс) узет као најнижи који је прописан  и износи 

8(Кјлс). 

Цу – износ месечне накнаде за управљање 

зградом за стан и пословни простор. 

Образац за обрачуна накнаде за управљање 

зградом  је: 

Цу=Цз х Кјлс х Кпд  
      1000 

 

На основу претходно прописаних 

критеријума утврђује се  минимална висина  износа 

накнаде за управљање у случају принудно 

постављеног професионалног управника за стан и 

пословни простор као посебни део зграде: 

 

Р.Бр. 
Зграде по броју стамбених 

јединица 

по стану и 

пословном 

простору у дин. 

1. 

за зграде које имају до 8  

посебних делова 129,00 

2. 

за зграде које имају од 8 -

30 посебних делова 154,00 

3. 

за зграде које имају више  

од 30 посебних делова 180,00 

 

Члан 6. 

            Минимални износи издвајања за текуће и 

инвестиционо одржавање, као и минимлни износ за 

принудно постављеног управника из ове Одлуке, 

 усклађаваће се сваке године у зависности од 

кретања просечне нето зараде на годишњем нивоу 

на територији општине Владичин Хан, а према 

објављним званичним подацима Републичког 

завода за статистику.  

 

 



156-Страна-Број -6-            „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“        Петак,23.фебруар.2018.године. 
  

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном  гласнику града  

Врања. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, да-

на 11.02.2018. године, број: 06-15/2/18-IV/04 

 

ПРЕДСЕДНИЦА, 

Данијела Поповић,с.р. 

 

59. 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 

својини ( „Службени гласник РС“ број 72/11 и 

88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16 и 113/17) 

члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

закон) и члана 41. и 138. Статута Општине 

Владичин Хан („Службени гласник Пчињског 

округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник 

грaда Врања“, број 11/13, 5/17 и 14/17)  Скупштина 

општине Владичин Хан, на седници одржаној дана  

11.02.2018. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА 

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ 

И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС НЕПО-

КРЕТНОСТИ (ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКАТА НА 

ЗЕМЉИШТУ) У КО ВЛАДИЧИН ХАН 

 

Члан 1.  

 Овом одлуком покреће се поступак за 

утврћивање јавног интереса за експропријацију и 

административни пренос непокретности (земљишта 

и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан.   

  

Члан 2.  

 Покретање поступка утврђивања јавног 

интереса врши се у циљу експропријацију и адми-

нистративног преноса непокретности ради изградње 

објеката у области образовања  у складу са Планом 

генералне регулације насеља  Владичин Хан („Слу-

жбени гласник града Врања“ број 25/07) и Изменама 

и допунама генералне регулације насеља  Владичин 

Хан („Службени гласник града Врања“ број 7/14)  

Члан 3.  

 Општина Владичин Хан одређује се за кори-

сника експропријације и административног преноса 

непокретности.   

 

Члан 4.  

 Задужује се Општинско правобранилаштво 

Владичин Хан да припреми документацију потре-

бну за подношење предлога Влади Републике Срби-

је за утврђивање јавног интереса за експропријацију 

и административни пренос непокретности у КО 

Владичин Хан.   

  

Члан 5.  

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном гласнику града Вра-

ња“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, да-

на 11.02.2018. године, број: 06-15/3/18-IV/04 

 

ПРЕДСЕДНИЦА, 

Данијела Поповић,с.р. 

 

60. 

На основу члана 27. став 10. и члана 28. став 

2.Закона о јавној својини ( „Службени гласник РС“ 

број 72/11 и 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16 и 

113/17) члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др. 

закон и 101/16- др. закон) и члана 41. и 138. Статута 

Општине Владичин Хан („Службени гласник 

Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени 

гласник грaда Врања“, број 11/13, 5/17 и 14/17)  

Скупштина општине Владичин Хан, на седници 

одржаној дана 11.02.2018. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ПРЕДЛОГУ РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ 

ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА 

СПРОВЕДЕ ПОСТУПАК ПРЕНОСА ПРАВА 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУ-

БЛИКЕ СРБИЈЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН  

 

Члан 1.  

ПРЕДЛАЖЕ СЕ Републичкој дирекцији за 

имовину Републике Србије да спроведе поступак и 

изврши пренос права јавне својине из јавне својине 

Републике Србије у јавну својину Општине Влади-

чин Хан на Кп.бр. 354/2 у делу од 51/1085 без нак-

наде  уписане у ЛН бр. 798 КО Владичин Хан. 

 

Члан 2.  

ПРЕДЛАЖЕ СЕ Републичкој дирекцији за 

имовину Републике Србије да спроведе поступак и 

изврши пренос права јавне својине из јавне својине 

Републике Србије у јавну својину Општине Влади-

чин Хан на објекту на Кп.бр. 354/2  без накнаде  

уписане у ЛН бр. 798 КО Владичин Хан. 

 

Члан 3.  

 Предметно земљиште налази се у Владичи-

ном Хану, уписано у лист непокретности бр.798, у 

државној својини Републике Србије,са правом ко-
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ришћења Дома здравља из Владичиног Хана у делу 

од 51/1085. 

 

Члан 4.  

 Предметни објекат  налази се у Владичином 

Хану, уписан у лист непокретности бр.798 и то 

зграда бр.1, остале зграде-стамбена зграда на Кп.бр. 

354/2 у државној својини Републике Србије са пра-

вом државине Дома здравља у делу од 51/1058 и 

правом државине Општине Владичин Хан у делу од 

283/1085 

Члан 5.  

 Предметни објекат и земљиште су потребни 

Општини Владичин Хан ради обављања делатности 

из надлежности јединице локалне самоуправе. 

 

Члан 6.  

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном гласнику Града 

Врања“, а доставља се Републичкој дирекцији за 

имовину Републике Србије ради поступања по 

истој.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, да-

на 11.02.2018. године, број: 06-15/4/18-IV/04 

 

ПРЕДСЕДНИЦА, 

Данијела Поповић,с.р. 

 

61. 

На основу члана 27. став 10. и члана 28. став 

2.Закона о јавној својини ( „Службени гласник РС“ 

број 72/11 и 88/13, 105/2014, 104/2016-др. закон, 

108/2016 и 113/2017) члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 

83/14 - др. закон и 101/16- др. закон) и члана 41. и 

138. Статута Општине Владичин Хан („Службени 

гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и 

„Службени гласник грaда Врања“, број 11/13, 5/17 и 

14/17)  Скупштина општине Владичин Хан, на 

седници одржаној дана 11.02.2018. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ПРЕДЛОГУ РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ 

ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА 

СПРОВЕДЕ ПОСТУПАК ПРЕНОСА ПРАВА 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУ-

БЛИКЕ СРБИЈЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН  

 

Члан 1.  

ПРЕДЛАЖЕ СЕ Републичкој дирекцији за 

имовину Републике Србије да спроведе поступак и 

изврши пренос права јавне својине из јавне својине 

Републике Србије у јавну својину Општине Влади-

чин Хан на Кп.бр. 310/1, 310/2, 311/2,311/3, 316/1, 

316/2, 317/1, 318, 661/1 без накнаде  уписане у ЛН 

бр. 166 КО Владичин Хан. 

 

Члан 2.  

ПРЕДЛАЖЕ СЕ Републичкој дирекцији за 

имовину Републике Србије да спроведе поступак и 

изврши пренос права јавне својине из јавне својине 

Републике Србије у јавну својину Општине Влади-

чин Хан на објекту на Кп.бр.316/1, објекту на 

Кп.бр.317/1 и објектима на Кп.бр. 661/1  без накнаде  

уписане у ЛН бр. 166 КО Владичин Хан. 

 

Члан 3.  

 Предметно земљиште налази се у Владичи-

ном Хану, уписани у лист непокретности бр.166, 

укупне површине 15267м2, у државној својини Ре-

публике Србије,са правом коришћења Дома здрав-

ља из Владичиног Хана. 

 

Члан 4.  

 Предметни објекти  налазе се у Владичином 

Хану, уписани у лист непокретности бр.166 и то 

породично стамбена зграда на Кп.бр. 316/1 у 

државној својини Републике Србије са правом 

државине  Дома здравља, помоћна зграда на Кп.бр. 

317/1 у државној својини Републике Србије са пра-

вом државине  Дома здравља, зграда здравства-Дом 

здравља на Кп.бр.661/1 у државној својини Репу-

блике Србије са правом  коришћења  Дома здрав-

ља,објекат здравства-мртвачница на Кп.бр. 661/1 у 

државној својини Републике Србије са правом 

државине Дома здравља, објекат здравства-гаража 

на Кп.бр. 661/1 у државној својини Републике Срби-

је са правом државине Дома здравља, објекат здрав-

ства-портирница на Кп.бр. 661/1 у државној својини 

Републике Србије са правом државине Дома здрав-

ља.  

 

Члан 5.  

 Предметни објекти и земљишта су потребни 

Општини Владичин Хан ради обављања делатности 

из надлежности јединице локалне самоуправе. 

 

Члан 6.  

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном гласнику Града 

Врања“, а доставља се Републичкој дирекцији за 

имовину Републике Србије ради поступања по 

истој.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, да-

на 11.02.2018. године, број: 06-15/5/18-IV/04 

 

ПРЕДСЕДНИЦА, 

Данијела Поповић,с.р. 

62. 
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На основу члана 27. став 10. и члана 28. став 

2.Закона о јавној својини ( „Службени гласник РС“ 

број 72/11 и 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16 и 

113/17), члана 49. Закона o основама својинско 

правних односа ("Службени лист СРФЈ", број 6/80 и 

36/90, "Службени лист СРЈ", број 29/96 и "Службе-

ни гласник РС", број 115/05 – др.закон), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 41. и 138. Статута Општине Владичин Хан 

(„Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 

8/09 и „Службени гласник грaда Врања“, број 

11/13,5/17 и 14/17)  Скупштина општине Владичин 

Хан, на седници одржаној дана 11.02.2018. године, 

донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О ПРЕДЛОГУ РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ 

ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА 

УСПОСТАВИ ПРАВО СТВАРНЕ СЛУЖБЕНО-

СТИ НА ПАРЦЕЛАМА У  JАВНОМ СВОЈИНИ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У КОРИСТ ОПШТИНЕ 

ВЛАДИЧИН ХАН  

 

Члан 1.  

ПРЕДЛАЖЕ СЕ Републичкој дирекцији за 

имовину Републике Србије( у даљем тесту власник 

послужног добра) да спроведе поступак и успостави 

право стварне службености на Кп.бр.3273, 3275, 

1045 уписане у Лн.бр.3367 у КО Владичин Хан у 

jавној својини Републике Србије  у корист  Општи-

не Владичин Хан  (у даљем тексту власник повла-

сног добра)  

 

Члан 2.  

 Право стварне службености из става 1. се 

успоставља ради укопавања кабловске инсталације 

и постављање стубова у циљу реализације пројекта 

„Мониторинг центар и систем видео надзора“ на 

територији Општине Владичин Хан, на неодређени 

временски период.  

 

Члан 3.  

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Врања“, а доставља се Републичкој дирекцији за 

имовину Републике Србије ради поступања по 

истој.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, да-

на 11.02.2018. године, број: 06-15/6/18-IV/04 

 

ПРЕДСЕДНИЦА, 

Данијела Поповић,с.р. 

63. 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 

својини („Службени гласник Републике Србије“ 

брoј 72/11, 88/13, 105/14, 104/16- др. закон, 108/16 и 

113/17), члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ 129/07, 83/14 - др. закон и 

101/16-др. закон) и члана 41. и 138. Статута 

Општине Владичин Хан („Службени гласник 

Пчињског округа“ број 21/08 и 8/09 и „Службени 

гласник Грaда Врања“ број 11/13, 5/17 и 14/17), 

Скупштина општине Владичин Хан на седници 

одржаној дана 11.02.2018. донела је 

 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ ОБЈЕКТА НА КОРИШЋЕЊЕ 

ЦЕНТРУ ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУ-

РИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО ВЛАДИЧИН 

ХАН  

 

 

Члан 1.  

 Овом одлуком Општина Владичин Хана 

Центру за културне делатности, туризам и библио-

текарство Владичин Хан даје на коришћење објекат 

у улици Николе Тесле 2, саграђен на кп. бр. 470/1 

уписана у ЛН бр. 1336 КО Владичин Хан.  

 

Члан 2.   

 Објекат из члана 1. ове одлуке, који је у јав-

ној својини општине Владичин Хан,  дају се на ко-

ришћење Центру за културне делатности, туризам и 

библиотекарство Владичин Хан, без накнаде.  

  

Члан 3.   

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном гласнику Града 

Врања“.   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, да-

на 11.02.2018. године, број: 06-15/7/18-IV/04 

 

ПРЕДСЕДНИЦА, 

Данијела Поповић,с.р. 

 

64. 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 

својини („Службени гласник Републике Србије“ 

број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16- др. закон, 108/16 и 

113/17), члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ 129/07, 83/14 - др. закон и 

101/16-др. закон) и члана 41. и 138. Статута 

Општине Владичин Хан („Службени гласник 

Пчињског округа“ број 21/08 и 8/09 и „Службени 

гласник Грaда Врања“ број 11/13, 5/17 и 14/17), 

Скупштина општине Владичин Хан на седници 

одржаној дана 11.02.2018. донела је 

О Д Л У К У  
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О ДАВАЊУ ОБЈЕКАТА НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПРЕДШКОЛСКОЈ  УСТАНОВИ „ПЧЕЛИЦА“  

ВЛАДИЧИН ХАН  

 

Члан 1.  

 Овом одлуком Општина Владичин Хана 

Предшколској установи „Пчелица“ Владичин Хан 

даје на коришћење следеће објекте:  

-Објекат у улици Ратка Павловића 1/Б, сагра-

ђен на кп. бр. 395/2 уписана у ЛН бр. 1336 КО Вла-

дичин Хан;  

           - Објекат у улици Боре Станковића бр. 15, 

саграђен на кп. бр. 1283/2 уписана у ЛН бр. 1336 КО 

Владичин Хан;  

          -  Објекат у селу Житорађу, саграђен на кп. бр. 

1319/2 уписан у ЛН бр. 751 КО Житорађе;  

          - Објекат у Сувој Морави, саграђен на кп. бр. 

185/11 уписан у ЛН бр. 515 КО Сува Морава; 

         - Објекат у Стублу, саграђен на кп. бр. 1920/4 

уписан у ЛН бр. 1326 КО Стубал.  

 

Члан 2.   

 Објекти из члана 1. ове одлуке, који су у јав-

ној својини општине Владичин Хан,  дају се на ко-

ришћење Предшколској установи „Пчелица“ Вла-

дичин Хан, без накнаде.  

  

Члан 3.   

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном гласнику Града 

Врања“.   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, да-

на 11.02.2018. године, број: 06-15/8/18-IV/04 

 

ПРЕДСЕДНИЦА, 

Данијела Поповић,с.р. 

65. 

На основу члана 42. Закона о јавној својини 

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

104/16 – др.закон, 108/16 и 113/17), члана 32.  

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

и члана 41. Статута Општине Владичин Хан 

(„Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08, 

8/09 и „Службени гласник Града Врања“ број 11/13, 

5/17 и 14/17),  Скупштина Општине Владичин Хан,, 

на седници одржаној 11.02.2018. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О УПИСУ ОСНИВАЧКОГ  КАПИТАЛА 

ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН У ЈАВНОМ 

ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КА-

НАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД“ 

ВЛАДИЧИН ХАН 

Члан 1. 

Овом Одлуком  врши се упис оснивачког ка-

питала Општине Владичин Хан у капитал Јавног 

предузећа за водоснабдевање и канализацију „Во-

довод“ Владичин Хан у износу од 54.738.700,98 ди-

нара 

Члан 2. 

 Упис улога из члана 1.ове Одлуке у пословне 

књиге Општине Владичин Хан врши се по основу 

Извештаја о процени вредности капитала ЈП „Водо-

вод“ Владичин Хан бр.880/2010 од 07.05.2010. го-

дине израђеног од стране сталног судског вештака 

економско финансијске области, Дипл.ецц. Мило-

сављевић Бранислава а на основу кога је код Аген-

ције за привредне регистре извршен упис неновча-

ног капитала Општине Владичин Хан као удео у 

оснивачком капиталу ЈП Водовод Владичин Хан. 

Члан 3. 

По ступању на снагу ове Одлуке извршиће се 

увећање учешћа Општине Владичин Хан  у капита-

лу Јавног предузећа за водоснабдевање и канализа-

цију „Водовод“ Владичин Хан за износ из члана 

1.ове Одлуке чиме ће се извршити усклађивање 

књиговодствене евиденције Општине Владичин Хан 

и ЈП Водовод са износом оснивачког капитала који 

је евидентиран код Агенције за привредне регистре 

Републике Србије. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Врања. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, да-

на 11.02.2018. године, број: 06-15/9/18-IV/04 

 

ПРЕДСЕДНИЦА, 

Данијела Поповић,с.р. 

 

66. 

На основу члана 42. Закона о јавној својини 

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

104/16 – др.закон, 108/16 и 113/17), члана 32.  

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

и члана 41. Статута Општине Владичин Хан 

(„Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 

8/09 и „Службени гласник Града Врања“ број 11/13, 

5/17 и 14/17),  Скупштина Општине Владичин Хан,, 

на седници одржаној 11.02.2018. године, донела је 

 

О Д Л У К У  О УПИСУ ОСНИВАЧКОГ  КА-

ПИТАЛА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН У 

ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА КОМУНАЛНО У-

РЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

Члан 1. 
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Овом Одлуком  врши се упис оснивачког ка-

питала Општине Владичин Хан у капитал Јавног 

предузећа за комунално уређење Владичин Хан у 

износу од 10.651.324,34 динара 

 

Члан 2. 

 Упис улога из члана 1.ове Одлуке у пословне 

књиге Општине Владичин Хан врши се по основу 

Извештаја о процени вредности капитала ЈП за ко-

мунално уређење Владичин Хан бр.881/2010 од 

07.05.2010. године израђеног од стране сталног суд-

ског вештака економско финансијске области, 

Дипл.ецц. Милосављевић Бранислава а на основу 

кога је код Агенције за привредне регистре извршен 

упис неновчаног капитала Општине Владичин Хан 

као удео у оснивачком капиталу ЈП за комунално 

уређење Владичин Хан. 

  

Члан 3. 

По ступању на снагу ове Одлуке извршиће се 

увећање учешћа Општине Владичин Хан  у капита-

лу Јавног предузећа за комунално уређење Влади-

чин Хан за износ из члана 1.ове Одлуке чиме ће се 

извршити усклађивање књиговодствене евиденције 

Општине Владичин Хан и ЈП за комунално уређење 

са износом оснивачког капитала који је евидентиран 

код Агенције за привредне регистре Републике 

Србије. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Врања. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, да-

на 11.02.2018. године, број: 06-15/10/18-IV/04 

 

ПРЕДСЕДНИЦА, 

Данијела Поповић,с.р. 

 

67.                                                        

На основу члана 76. Закона о приватизацији 

("Службени гласник РС", број 83/14, 46/15, 112/15 и 

20/16 - аутентично тумачење), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 

2а. Закона о пореском поступку и пореској адми-

нистрацији („Службени гласник РС“, број 80/02, 

84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 

61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 63/06 – 

испр.др. закона, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 

53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 

68/14, 105/14, 91/15- аутентично тумачење, 112/15, 

15/16 и 108/16), Закључка Владе Републике Србије 

05 Број: 023-4329/2017 од 11.05.2017. године и чла-

на 41. Статута Општине Владичин Хан („Службени 

гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и 

„Службени гласник Града Врања“, број 11/13, 5/17 и 

14/17), Скупштина општине Владичин Хан на сед-

ници одржаној дана 11.02.2018. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ОТПИСУ ДУГА  СУБЈЕКТА  ПРИВАТИЗА-

ЦИЈЕ  „ДРУШТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА“ 

БЕОГРАД 

 

Члан 1. 

 Отписују се потраживања Општине Влади-

чин Хан, „Друштва за одржавање зграда“ Д.О.О. 

Београд, матични број: 20034378, ПИБ: 103874351 у 

укупном износу од 114.017,75 динара доспелих на 

дан 31.12.2016. године. 

 

Члан 2. 

 Отпис потраживања Општине Владичин Хан, 

доспелих на дан 31.12.2016. године, према „Друш-

тву за одржавање зграда“ Д.О.О. Београд, реализује 

се као мера у поступку приватизације и реализације 

унапред припремљеног плана реорганизације 

(УППР). 

 

Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, да-

на 11.02.2018. године, број: 06-15/11/18-IV/04 

 

ПРЕДСЕДНИЦА, 

Данијела Поповић,с.р. 

 

68. 

 На основу члана 77., а у вези са чланом 78. 

Закона о приватизацији ("Службени гласник РС", 

број 83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016 - аутен-

тично тумачење), члана 157. став 1. тачка 9. Закона 

о стечају („Службени гласник РС“, број 104/09, 

99/11 – др. закон, 71/12 –Одлука УС, 83/14 и 

113/17), члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – 

др. закон и 101/2016 – др. закон), члана 2а. Закона о 

пореском поступку и пореској администрацији 

(„Службени гласник РС“, број 80/02, 84/02 - исправ-

ка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. 

закон, 62/06 - др. закон,63/06 –испр. др. закона, 

61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - 

исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15- 

аутентично тумачење, 112/15,15/16 и 108/16), 

Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-

12611/2017 од 21.12.2017. године и члана 41. Стату-

та Општине Владичин Хан ( „Службени гласник 

Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени 
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гласник Града Врања“, број 11/13, 5/17 и 14/17), 

Скупштина општине Владичин Хан на седници 

одржаној дана 11.02.2018. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

 О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА 

ПОВЕРИОЦА У ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛУ 

ХОЛДИНГ КОМПАНИЈЕ ПАМУЧНИ КОМ-

БИНАТ „YUMCO“ А.Д. ВРАЊЕ 

 

Члан 1. 

 Конвертују се потраживања Општине Влади-

чин Хан, настала по основу неизмирених уступље-

них јавних прихода, Холдинг компаније памучни 

комбинат „YUMCO“ А.Д. Врање, матични број: 

07105720, ПИБ: 100404127, у укупном износу од 

15.145.255,29 динара (директни приходи Општине 

Влчадичин Хан увећани за износ накнаде за ко-

ришћење грађевинског земљишта) доспелих на дан 

31.03.2017. године у удео локалне самоуправе у ка-

питалу Холдинг компаније памучни комбинат 

„YUMCO“ А.Д. Врање. 

 

Члан 2. 

 Конверзија потраживања доспелих на дан 

31.03.2017. године Холдинг компаније памучни 

комбинат „YUMCO“ А.Д. Врање, по основу неи-

змирених уступљених јавних прихода, реализује се 

као мера у поступку приватизације и реализације 

унапред припремљеног плана реорганизације 

(УППР). 

Члан 3. 

 Овлашћује се Председник општине Влади-

чин Хан Горан Младеновић да потпише уговор о 

конверзији потраживања у капитал . 

 

Члан 4. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, да-

на 11.02.2018. године, број: 06-15/12/18-IV/04 

 

ПРЕДСЕДНИЦА, 

Данијела Поповић,с.р. 

69. 

На основу члана 76. став 1., члана 77. став 1., 

а у вези са чланом 78. Закона о приватизацији 

("Службени гласник РС", број 83/14, 46/15, 112/15 и 

20/16 - аутентично тумачење), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 

2а. Закона о пореском поступку и пореској адми-

нистрацији („Службени гласник РС“, број 80/02, 

84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 

61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 63/06 – 

исп.др.закона, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 

101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 

105/14, 91/15- аутентично тумачење, 112/15, 15/16 и 

108/16), Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 

023-3362/2016 од 25.03.2016. године и члана 41. 

Статута Општине Владичин Хан ( „Службени гла-

сник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Слу-

жбени гласник Града Врања“, број 11/13, 5/17 и 

14/17), Скупштина општине Владичин Хан на сед-

ници одржаној дана 11.02.2018. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ОТПИСУ И КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА 

ПОВЕРИОЦА У ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛУ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА ГП „МОСТО-

ГРАДЊА“ АД, БЕОГРАД 

 

Члан 1. 

Отписују се потраживања Општине Влади-

чин Хан, Грађевинског предузећа ГП „Мостоград-

ња“ АД, Београд, матични број: 07023251, у укуп-

ном износу од 11.328,85 динара за период од 

01.09.2015. године до 31.12.2015. године. 

 

Члан 2. 

Конвертују се потраживања Општине Вла-

дичин Хан, Грађевинског предузећа ГП „Мосто-

градња“ АД, Београд, матични број: 07023251, у 

укупном износу од 428.752,43 динара доспелих на 

дан 31.08.2015. године у удео локалне самоуправе у 

капиталу ГП „Мостоградња“ АД, Београд. 

Члан 3. 

 Отпис потраживања за период од 01.09.2015. 

године до 31.12.2015. године и конверзија потражи-

вања доспелих на дан 31.08.2015. године Грађевин-

ског предузећа ГП „Мостоградња“ АД, Београд, 

реализује се као мера у поступку приватизације и 

реализације унапред припремљеног плана реоргани-

зације (УППР). 

 

Члан 4. 

 Овлашћује се Председник општине Влади-

чин Хан Горан Младеновић да потпише уговор о 

конверзији потраживања у капитал . 

 

Члан 5. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, да-

на 11.02.2018. године, број: 06-15/13/18-IV/04 

 

ПРЕДСЕДНИЦА, 

Данијела Поповић,с.р. 

70. 
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 На основу члана 46. став 1. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016), 

члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоу-

прави („Службени гласник РС“број 129/2007, 

83/2014 – други закон и 101/2016 – други закон), 

члана 41. став 1. тачка 10. и 138. Статута општине 

Владичин Хан („Службени гласник Пчињског окру-

га„ број 21/2008 и 8/2009 и Службени гласник  града 

Врања“, број 11/2013, 5/2017 и 14/2017), Скупштина 

општине Владичин Хан, на седници која је одржана 

дана 11.02. 2018. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА  

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДО-

СНАБДЕВАЊЕ И КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДО-

ВОД“ ВЛАДИЧИН ХАН 

 

I 

Весни Стојковић, дипломираном инжењеру 

хемијског и биохемијског инжењерства из Влади-

чиног Хана, престаје мандат директора Јавног пре-

дузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ 

Владичин Хан, због истека периода на који је име-

нована. 

 

II 

Ово Решење објавити  у „Службеном гла-

снику Града Врања“. 

 

Образложење 

 Правни основ за доношење овог решења 

садржан је у одредбама члана 46. став 1. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 

15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“број 129/2007, 

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

члана 41.став 1. тачка 10. и 138. Статута општине 

Владичин Хан („Службени гласник Пчињског окру-

га „ број 21/2008 и 8/2009 и Службени гласник  

града Врања“, бр. 11/2013, 5/2017 и 14/2017). 

 Чланом 46. став 1. Закона о јавним предузе-

ћима прописано је да мандат директора престаје 

истеком периода на који је именован. 

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи и чланом 41. став 1. тачка 10. Статута 

Општине Владичин Хан, прописано је да између 

осталог Скупштина општине у складу са законом 

именује и разрешава директоре јавних предузећа 

чији је оснивач. 

Како је директорка Јавног предузећа за водо-

снабдевање и канализацију „Водовод“ Весна Сто-

јковић именована на период од 4 године, те како 

мандат директора престаје истеком периода на који 

је именован, то је сагласно члану 46. став 1. Закона 

о јавним предузећима, а у складу са надлежностима 

Скупштине општине донето решење као у диспози-

тиву.  

Упутство о правном средству: Против овог 

решења може се покренути управни спор пред 

Управним судом – Одељење у Нишу у року од 30 

дана од дана пријема решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, да-

на 11.02.2018. године, број: 06-15/14/18-IV/04 

 

ПРЕДСЕДНИЦА, 

Данијела Поповић,с.р. 

 

71. 

 На основу члана 24. став 3. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016), 

члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоу-

прави („Службени гласник РС“ број 129/2007, 

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

41.став 1. тачка 10. и 138. Статута општине 

Владичин Хан („Службени гласник Пчињског окру-

га“, број 21/2008 и 8/2009 и „Службени гласник  

града Врања“, број 11/2013, 5/2017 и 14/2017), 

Скупштина општине Владичин Хан, на седници 

која је одржана дана 11.02.2018. године доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕ-

ДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КАНАЛИ-

ЗАЦИЈУ „ВОДОВОД“ ВЛАДИЧИН ХАН 

 

I 

Весна Стојковић, дипломирани инжењер 

хемијског и биохемијског инжењерства из Влади-

чиног Хана, ул. Његошева бр. 17, именује се за ди-

ректора Јавног предузећа за водоснабдевање и ка-

нализацију „Водовод“ Владичин Хан, на период од 

4 године. 

 

II 

Именована из тачке 1. овог Решења је дужна 

да ступи на функцију у року од 8 дана од дана 

објављивања овог Решења у „Службеном гласнику 

Републике Србије“ 

 

III 

Ово Решење је коначно. 

                                        

IV 

Решење са образложењем објавити у „Слу-

жбеном гласнику Републике Србије“, „Службеном 

гласнику Града Врања“ и Интернет страници 

Општине Владичин Хан. 
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Образложење 

 Правни основ за доношење овог решења 

садржан је у одредбама члана 24. став  3. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 

15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“број 129/2007, 

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

41.став 1. тачка 10. и 138. Статута општине 

Владичин Хан („Службени гласник Пчињског окру-

га“, број 21/2008 и 8/2009 и „Службени гласник  

Града Врања“, број 11/2013, 5/2017 и 14/2017). 

 Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузе-

ћима прописано је да директора јавног предузећа 

чији је оснивач јединица локалне самоуправе име-

нује орган одређен статутом јединице локалне са-

моуправе на период од 4 године, на основу спрове-

деног јавног конкурса. 

 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи и чланом  41.став 1. тачка 10. Статута 

општине Владичин Хан, прописано је да Скупштина 

општине у складу са Законом између осталог име-

нује и разрешава директоре јавних предузећа чији је 

оснивач. 

Скупштина општине Владичин Хан на сед-

ници одржаној 17.12.2017. године, донела је Одлуку 

о спровођењу јавног конкурса за избор директора 

Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију 

„Водовод“ Владичин Хан, број 06-217/6/17-IV/04. 

Оглас о јавном конкурсу за избор директора 

Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију 

„Водовод“ Владичин Хан, објављен је у „Службе-

ном гласнику Републике Србије“,број 114/17, „Слу-

жбеном гласнику Града Врања“, број 32/17, у днев-

ним новинама које се дистрибуирају на целој тери-

торији Републике Србије, Информер и на Интернет 

страници Општине Владичин Хан. 

Огласом о јавном конкурсу (у даљем тексту 

Јавни конкурс), у складу са Законом о јавним преду-

зећима и актима ЈП за водоснабдевање и канализа-

цију „Водовод“ Владичин Хан, утврђени су услови 

за избор директора ЈП „Водовод“ и докази који се 

достављају уз пријаву, као и начин оцењивања 

стручне оспособљености знања и вештине кандида-

та  у складу са законом којим се уређује правни по-

ложај јавних предузећа, Уредбом о мерилима за 

именовање директора јавног предузећа („Службени 

гласник РС“, број 65/16) и Одлуком о спровођењу 

Јавног конкурса за избор директора Јавног предузе-

ћа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ 

Владичин Хан. 

У року утврђеним јавним конкурсом за избор 

директора Јавног предузећа за водоснабдевање и 

канализацију „Водовод“ Владичин Хан, достављена 

је једна пријава и то Весне Стојковић, дипломира-

ног инжењера хемијског и биохемијског инжењер-

ства из Владичиног Хана, ул. Његошева бр. 17. На-

кон прегледа пријаве и доказа који су приложени уз 

пријаву, Комисија за спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа чији је оснивач Општи-

на Владичин Хан (у даљем тексту Комисија), утвр-

дила је да је пријава Весне Стојковић благовремена, 

потпуна и разумљива. Комисија је саставила списак 

кандидата са једним кандидатом Весном Стојковић 

која испуњава услове за учешће у изборном поступ-

ку. 

У изборном поступку дана 05.02.2018. годи-

не, Комисија је извршила проверу и оцењивање 

стручне оспособљености кандидата. 

 Након спроведеног изборног поступка у ко-

ме је кандидат оцењиван, Комисија је у складу са 

чланом  41. став 1. Закона о јавним предузећима, 

саставила ранг листу кандидата за избор директора 

Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију 

„Водовод“ Владичин Хан са једним кандидатом 

који је испунио услове прописане јавним конкурсом 

и у складу са чланом 40. став 3. Закона, испунио 

прописана мерила за избор директора наведеног 

јавног предузећа и то:  

Весна Стојковић, дипломирани инжењер  

хемијског и биохемијског инжењерства из Влади-

чиног Хана, ул. Његошева бр. 17, са просечном оце-

ном 2,75 од максималне оцене 3. 

На основу достављене ранг листе, број 06-

12/2/2018-IV-04 од 05.02.2018. године, и Записника 

о спроведеном изборном поступку, број 06-12/2018-

IV/04 од 05.02.2018. године, припремљен је Предлог 

акта о именовању Весне Стојковић за директора ЈП 

за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Вла-

дичин Хан. 

У складу са чланом 41. став 4. Закона о јав-

ним предузећима, Решење о именовању директора 

је коначно. 

Одредбама члана 42. Закона о јавним преду-

зећима, између осталог прописано је да се акт о и-

меновању директора јавног предузећа чији је осни-

вач јединица локалне самоуправе са образложењем 

објављује у „Службеном гласнику Републике Срби-

је“ у гласилу јединице локалне самоуправе и на 

Интернет страници органа надлежног за именовање 

директора, као и да је сходно одредбама члана 43. 

став 1. наведеног закона, именовани кандидат ду-

жан да ступи на функцију у року од 8 дана од дана 

објављивања решења у „Службеном гласнику Репу-

блике Србије“. 

На основу наведеног Скупштина општине 

донела је решење као у диспозитиву. 

 Упутство о правном средству: Против овог 

решења може се покренути управни спор пред 

Управним судом – Одељење у Нишу у року од 30 

дана од дана пријема решења. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, да-

на 11.02.2018. године, број: 06-15/15/18-IV/04 

 

ПРЕДСЕДНИЦА, 

Данијела Поповић,с.р. 

 

72.                                                                                                                      

На основу члaна 32. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“ 129/07, 83/14 - др. 

закон и 101/16-др.закон), члана 144. Закона о 

општем управном поступку ( „Службени гласник 

РС“ број 18/16)  и члана 41. и 138. Статута Општине 

Владичин Хан („Службени гласник Пчињског окру-

га“ бр. 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града 

Врања“ број 11/13, 5/17 и 14/17), Скупштина 

општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 

11.02.2018. године, донела је  

 

Р Е  Ш Е Њ Е 

 

 1. У Кадровском плану Општинског право-

бранилаштва Општине Владичин Хан  за 2018. го-

дину број:06-217/12/17-IV/04 од 17.12.2017. године 

врши се исправка грешке у трећој табели  те се уме-

сто броја 180 уписује број 120. 

 

2.У осталом делу Кадровски план Општин-

ског правобранилаштва Општине Владичин Хан  за 

2018. годину остаје неизмењен. 

 

3.Ова исправка има правно дејство од дана 

од којег правно дејство има Кадровски план 

Општинског правобранилаштва Општине Владичин 

Хан за 2018. годину 

 

4.Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику Града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, да-

на 11.02.2018. године, број: 06-15/16/18-IV/04 

 

ПРЕДСЕДНИЦА, 

Данијела Поповић,с.р. 

 

Одељење за урбанизам, имовинско-правне, ко-

муналне и грађевинске послове Општинске 

управе Општине Владичин Хан 

73. 

На основу члана 9. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник 

РС“ број: 135/04, 88/2010), члана 20. Одлуке о 

организацији општинске управе Владичин Хан 

(„Сл. гласник града Врања“ број: 14/17), Одељење 

за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и гра-

ђевинске послове Општинске управе Општине Вла-

дичин Хан, донелo је 

 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУ-

ЛАЦИЈЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ РАСКРСНИЦЕ 

ГРАМАЂЕ НА АУТОПУТУ Е75 

 

Члан 1. 

Приступа се изради стратешке процене 

утицаја  Плана детаљне регулације денивелисане 

раскрснице Грамађе на аутопуту Е75, према прет-

ходно прибављеном Мишљењу Одељења за  урба-

низам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске 

послове, број IV 501-6/2018-03 од 05.02.2018. годи-

не. 

 

Члан 2. 

Поступак стратешке процене спровести  по 

поступку утврђеном Законом о стратешкој процени 

утицаја на животну средину („Службени гласник 

РС“, број 135/04 и 88/10 ). 

      

Члан 3. 

Стратешка процена се ради за подручје 

Плана које обухвата део територије општине Вла-

дичин Хан, КО Грамађе. Обухваћен је простор  

оквирне површине 20 ha. 

                                                           

Члан 4. 

 Стратешка процена подразумева припрему 

извештаја о стању животне средине, спровођење 

поступака одлучивања и доношења или усвајања 

одређених планова и програма, а врши се ради 

приказа  утицаја Плана на животну средину са 

описом мера за спречавање и ограничавање 

негативних, односно увећање  позитивних утицаја 

на животну средину, односно степена утицаја  на 

друге планове и програме.  

Извештај о стратешкој процени подразумева 

део документације која се прилаже уз План и 

садржи индетификацију, опис и процену могућих 

значајних утицаја на животну средину због 

реализације Плана, као и варијанте разматране  и 

усвојене на основу циљева и обухвата Плана. 

 

Члан 5. 

У оквиру стратешке процене утицаја на 

животну средину разматраће се постојаће стање 

животне средине на подручју обухваћеном Планом, 

значај и карактеристике плана, карактеристике 

утицаја планираних садржаја на микро и 

макролокацију и друга питања  и проблеми заштите 

животне средине у складу са критеријумима за 

одређивање могућих значајних утицаја плана на 
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животну средину, а узимајући у обзир планиране 

намене. 

У оквиру стратешке процене утицаја узети у 

обзир чиниоце животне средине укључујући 

податке о: ваздуху, земљишту, клими, јонизујућем и 

нејонизујућем зрачењу, буци и вибрацијама, 

биљним и животињском свету, стаништима и 

биодивзитету, заштићеним природним добрима, 

становништву, здрављу људи, градовима и другим 

насељима, инфраструктурним и другим објектима 

или другим створеним вредностима. 

 

Члан 6. 

Извештај о стратешкој процени је документ 

којим се описују, вреднују и процењују  могући 

значајни утицаји на животну средину до којих може 

доћи имплеменетацијом Плана и одређују мере за 

смањење негативних утицаја на животну средину. 

Извештај о стратешкој процени садржи: 

 

-  Пролазне основе стратешке процене; 

- Опште и посебне циљеве стратешке процене и 

избор индикатора; 

- Процену могућих утицаја са описом мера 

предвиђених за смањење негативних утицаја на 

животну средину, 

-  Смернице за израду стратешких процена на 

нижим хијерархијским нивоима и процене утицаја 

пројекта на животну средину; 

-   Програм праћења стања животне средине  у току 

спровођења плана и програма (мониторинг), 

-  Приказ коришћене методологије и тешкоће  у 

изради стратешке процене; 

- Приказ начина одлучивања, опис разлога 

одлучујућих за избор датог Плана са аспекта 

разматраних варијатних решења и приказ начина на 

који су питања животне средине укључњнњ у план; 

- Закључке до којих се дошло током израде 

извештаја о стратешкој процени представљене на 

начин разумљив јавности; 

-  Друге податке од значаја за стратешку процену. 

 

Члан 7. 

 Избор носиоца израде Извештаја о 

стратешкој процени извршиће се по поступку 

утврђеним законом. 

 Носилац израде извештаја о стратешкој 

процени може бити правно лице или предузетник 

које је уписано у одговарајући регистар за 

обављање делатности просторног планирања и 

израде планских документа, односно планирања и 

израде урбанистичких планова. 

 Рок за израду извештаја о стратешкој 

процени је 90 дана од дана уступања израде 

документа. Трошкове израде сноси наручилац 

Плана. 

 

Члан 8. 

 Орган надлежан за припрему Плана 

обезбеђује учешће заинтересованих органа и 

организација и јавност у поступку припремања 

одлуке о изради стратешке процене, у поступку 

разматреања извештаја о стратешкој процен и на 

јавни увид и у поступку прибављивања  сагласности 

на Извештај о стратешкој процени, на начин  

утврђен законом из члана 2.Одлуке. 

 

Члан 9. 

 Извештај о стратешкој процени се разматра 

на јавном увиду и јавној расправи. Јавни увид  траје 

30дана. 

 Орган надлежан за припрему Плана 

обавештава јавност о начину и роковима увида у 

садржину Извештаја и достављања Мишљења, као и 

времену и месту одржавања јавне расправе у складу 

са законом којим се уређује поступак доношења 

Плана. 

 

Члан 10. 

 Орган надлежан за припрему Плана израђује 

Извештај о учешћу заинтересованих органа и 

организација и јавности, у року од 30 дана од дана 

завршетка јавне расправе и садржи образложење о 

свим прихваћеним или неприхваћеним 

мишљењима. 

 

Члан 11. 

 Орган за припрему Плана доставља 

надлежном органу за заштиту животне средине на 

сагласност Извештај о стратешкој процени са 

извештајем о учешћу заинтересованих органа и 

организација и јавности. 

По добијању Извештаја из става 1. овог члана, орган 

надлежан за послове заштите животне средине 

може прибавити мишљење других овлашћених 

организација или стручних лица за поједине 

области. 

Орган надлежан за послове заштите животне 

средине врши оцену Извештаја из става 1. овог 

члана на основу критеријумима садржаних у 

Прилогу II који је саставни део Закона о стратешкој 

процени. На основу оцене орган даје сагласност на 

Извештај о стратешкој процени или одбија захтев за 

давање сагласности, у року од 30 дана од дана 

пријема захтева органа надлежног за припрему 

плана и програма. 

 Орган за припрему плана не може упутити 

План у даљу процедуру усвајања без сагласности на 
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Извештај о стратешкој процени добијене од 

надлежног органа за заштиту животне средине 

 

Члан 12. 

 Предлог Одлуке заједно са захтевом за 

давање мишљења доставља се заинтересованим 

органима и организацијама, сагласно одредбама 

члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину. 

 

Члан 13. 

 Одлука о приступању изради Стратешке 

процене утицаја израде Плана детаљне регулације 

денивелисане регулације денивелисане раскрснице 

Грамађе на аутопуту Е75 је саставни део Одлуке о 

приступању изради Плана детаљне регулације 

денивелисане регулације денивелисане раскрснице 

Грамађе на аутопуту Е75. 

 

Члан 14. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ,,Службеном гласнику града 

Врања“. 

           Одељење за  урбанизам, имовинско-правне, 

комуналне и грађевинске послове, број IV 35-

1/2018-03 од 06.02.2018.године. 

 

                  

  Руководилац  

Одељења за урбанизам,  

имовинско-правне, комуналне и  

грађевинске послове 

Љиљана Мујагић с.р.  

 

 

Градска општина Врањска Бања 

74. 

На основу члана 28. став 2. Статута Градске 

општине Врањска Бања („Службени гласник града 

Врања“ број 6/12 и 33/17), члана 96. Пословника 

Скупштине Градске општине Врањска Бања 

(„Службени гласник града Врања“ бр. 31/12), 

Скупштина Градске општине Врањска Бања на 

предлог председнице Скупштине Градске општине, 

на седници одржаној 14.02.2018. године, донела је    

 

 

О   Д   Л   У   К   У 

О  ПРОМЕНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА 

    

Члан 1. 

Пословник Скупштине Градске општине 

Врањска Бања („Службени гласник града Врања“ 

бр. 31/12), у члану 4. мења се и гласи: 

„ Уз позив за конститутивну седницу 

одборницима се доставља Статут  и Пословник о 

раду Скупштине Градске општине Врањска Бања“.

    

Члан 2. 

Члан 9. Мења се и гласи: 

„Одбор на основу извештаја Изборне 

комисије Градске општине за одборнике у 

Скупштини утврђује да ли су подаци из Уверења о 

избору за сваког кандидата за одборнике истоветни 

са подацима из извештаја Изборне комисије и о 

томе подноси извештај скупштине. 

     

Члан 3. 

У члану 11. иза става 1. додаје се нови став 

који гласи: 

„Потврђивање мандата за одсутне кандидате 

за одборнике са седнице врши се по условима из 

става 3. члана 7. Пословника. 

     

Члан 4. 

Иза члана 12. додаје се нови члан који гласи: 

    Члан 12а. 

Даном потврђивања мандата нових 

одборника престаје мандат одборника из 

предходног  

сазива. 

Члан 5. 

У члановима 25, 26, 27, 29, 30. И 31. речи: 

„Општинско веће“ мењају се речима: „Веће Градске 

општине“. 

Члан 6. 

У члану 36. став 2. мења се и гласи: 

                „Висину накнаде за рад одборника 

утврђује Комисија за мандатно-имунитетска и 

административна питања и избор и именовање 

Градске општине Врањска Бања“ 

 

Члан 7. 

У члану 49. став 1. мења се и гласи: 

„Комисија за мандатно-имунитетска и 

административна питања и избор и именовање“ 

     

Члан 8. 

 Члан 50. мења се  се и гласи:  

               Комисија за мандатно-имунитетска и 

административна питања и избор и именовање: 

Утврђује предлоге за именовање и разрешење 

директора и чланова управних и надзорних одбора 

јавних установа и других јавних служби, чији је 

оснивач Градска општина, ; за избор и разрешење 

чланова сталних скупштинских радних тела, као и 

комисија утврђених Статутом Градске општине; 

доноси акт о коефицијентима за обрачун и исплату 

плата изабраних, постављених и именованих лица 
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од стране органа Градске општине и појединачне 

акте које се односе на плате, додатке на плате, 

накнаде и остала примања изабраних и постављених 

лица од стране органа Градске општине; доноси 

појединачне акте о статусним питањима изабраних 

и постављених лица од стране органа Градске 

општине. 

 Утврђује предлоге за доделу јавних признања 

и одређује висину накнаде за јавна признања у 

складу са одлуком Скупштине. 

 Одлучује остваривању права и дужности 

одборника  утврђена Статутом Градске општине и 

обавља друге послове у складу са одлукама 

Скупштине Градске општине и Пословником 

Скупштине Градске општине“. 

      

Члан 9. 

  У члану 62. став. 2. мења се и гласи: 

 „Председник Скупштине сазива седницу 

писаним путем или путем електронског система. 

Позив се доставља одборницима најкасније пет дана 

пре дана за одржавање седнице и садржи предлог 

дневног реда, дан, час и место одржавања седнице“. 

 У истом члану у ставу 7, уместо речи: 

„руководилац Општинске управне јединице“ треба 

да стоје речи „начелник Управе“, а уместо речи: 

Општинско веће треба да стоји „Веће Градске 

општине“.  

       

Члан 10. 

У члану 63. речи: „Општинско веће“ мењају 

се речима: „Веће Градске општине“. 

        

Члан 11. 

 У члану 69. став 2. мења се и гласи:  

 „Присуство седници одборници пријављују 

потписом на евиденционој листи или путем 

електронског система“. 

      

Члан 12. 

 У члану 83. став 2. мења се и гласи: 

 „Јавно гласање се врши дизањем руке 

поименично или путем електронског система“. 

СКУПШТИНА  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА 

БАЊА,дана14.02.2018. године, број: 02-08/2017-01 

 

      

 ПРЕДСЕДНИЦА, 

             Светлана Цветковић,с.р. 
    
 

75. 

На основу чл. 63.став 2. Статута градске 

општине Врањска Бања („Службени гласник града 

Врања“, број 6/12 и 33/17) Скупштина Градске 

општине Врањска Бања, на седници одржаној 

14.02.2018. године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ 

ЧЛАНОВА ВЕЋА  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВРАЊСКА БАЊА 

 

I 

            Новици Ђорђевићу, из Врањске Бање и 

Звездану Рамићу из Врањске Бање престаје 

функција чланова Већа Градске општине      

Врањска Бања, подношењем оставке. 

 

II 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

III 

   Решење објавити у  „Службеном гласнику 

града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА 

БАЊА, дана 14.02.2018. године, број: 02-11/2018-01 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА, 

             Светлана Цветковић,с.р. 
    
 

76. 

На основу  члана 57. став 1., члана 58. и 

члана 59. Статута Градске општине Врањска Бања 

(„Службени гласник града Врања“, бр. 6/12 и 33/17) 

Скупштина Градске општине Врањска Бања на 

седници одржаној 14.02.2018. године донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА  ВЕЋА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ 

ВРАЊСКА БАЊА 

 

I 

 За чланове Већа Градске општине Врањска 

Бања, за мандатни период Скупштине изабрани су: 

-Данило Јоксић, из Врањске Бање  и 

-Раша Раћиповић, из Врањске Бање. 

 

II 

 Решење ступа на снагу даном доношења 

 

III 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“ 
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СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА 

БАЊА, дана 14.фебруар 2018. године, број: 02-

10/2018-01. 

ПРЕДСЕДНИЦА, 

             Светлана Цветковић,с.р. 

  

Градско веће града Врања,  седница одржана 

дана 13.02.2018. године. 

77. 

 На основу члана 41. Закона о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености („Службени 

гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15), члана 20. 

став 1. тачка 39. члана 66. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број:129/2007 

и 83/2014-др. Закон) 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: 13.02.2018. годи-

не, 

 

О Д Л У К А 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛА-

НА ЗАПОШЉАВАЊА  

ГРАДА ВРАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

            УСВАЈА  СЕ Локални акциони план за-

пошљавања града Врања за 2018. годину, у складу 

са Националним акционим планом запошљавања за 

2018. годину. 

 

Члан 2. 

           Локалним акционим планом запошљавања 

града Врања за 2018. годину, се планира финанси-

рање, као и суфинансирање програма и мера актив-

не политике запошљавања у 2018. години.  

 

Члан 3. 

           Локални акциони план запошљавања града 

Врања за 2018. годину спроводиће се у сарадњи са 

Националном службом за запошљавање. 

 

Члан 4. 

          Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана:13.02.2018. 

године, број:06-26/3/2018-04 

 

           ПРЕДСЕДНИК  

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

            др Слободан Миленковић,с.р. 

78. 

На основу члана 34. став 2. Закона о јавној 

својини (“Сл.гласник РС” бр.72/11 88/13 и 105/14), 

члана 8. Одлуке о  прибављању, коришћењу и 

управљању стварима у јавној  својини града Врања 

(“Службени гласник града Врање” број: 10/14),  

члана 20. и члана 28г,  Одлуке о давању у закуп 

пословног простора у јавној својини града Врања 

(“Службени гласник града Врање” број: 13/14, 

12/15и 13/17) и члана 61. и 63. Пословника Градског 

већа града Врање (“Службени гласник града Врање” 

број 20/2016), Градско веће града Врање, на 

седници одржаној дана 13.02.2018 године, донело је  

 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У 

ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ 

ПОНУДА 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком покреће се поступак давања у 

закуп пословног простора у јавној својини– 

прикупљањем писаних понуда, и то:  

 

1) Пословни простор у Врању, улица 

Партизанска 17а, трећи спрат, на кат. парцели број 

5096, КО Врање 1, укупне површине 216м2. 

         

Члан 2. 

 Почетна цена  закупнине износи 250 дин/м2. 

 Висина депозита износи 10% од укупног 

износа почетне цене закупа. 

 

Члан 3. 

 Пословни простор се издаје у закуп на 

период од пет година, за обављање  услужне 

делатности. 

 Пословни простор се издаје у виђеном стању. 

 

Члан 4. 

 Поступак давања у закуп пословног простора 

у јавној својини прикупљањем писаних понуда 

спровешће Комисија за давање у закуп пословног 

простора у јавној својини града Врање. 

 У току поступка Комисија ће утврдити да ли 

заинтересовано лице испуњава услове из члана 10. 

Одлуке о давању у закуп пословног простора у 

јавној својини града Врања и ценити доказе који 

оправдавају примену основа по којем се пословни 

простор може дати у закуп ван поступка јавног 

надметања. 

Члан 5. 

Након спроведеног поступка, Одлуку о 

давању у закуп пословног простора доноси Градско 

веће града Врање, на основу предлога Комисије из 

члана 2. ове Одлуке. 

 

Члан 6. 
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Уговор о закупу пословног простора  у име 

града Врања закључиће градоначелник Врања. 

 

Члан 7. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 8. 

Одлуку објавити у  “Службеном гласнику 

града Врање”          

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:13.02.2018. 

године, број:06-26/4/2018-04 

                                                                   

ПРЕДСЕДНИК  

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

            др Слободан Миленковић,с.р. 

 

79. 

На основу члана 34. став 2. Закона о јавној 

својини (“Сл.гласник РС” бр.72/11 88/13 и 105/14), 

члана 8. Одлуке о  прибављању, коришћењу и 

управљању стварима у јавној  својини града Врање 

(“Службени гласник града Врање” број: 10/14),  

члана 20. и члана 28е,  Одлуке о давању у закуп 

пословног простора у јавној својини града Врања и 

члана(“Службени гласник града Врање” број: 13/14, 

12/15и 13/17) и члана 61. и 63. Пословника Градског 

већа града Врање (“Службени гласник града Врање” 

број 20/2016), Градско веће града Врање, на 

седници одржаној дана 13.02.2018. године, донело 

је  

 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У 

ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ 

ПОНУДА 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком покреће се поступак давања у 

закуп пословног простора у јавној својини 

прикупљањем писаних понуда, и то: 

 1.Пословни простор који се налази у селу 

Ристовацу, на кат. парцели број 782/2 КО Ристовац, 

пословни простор и то: 

 - локал укупне површине 48,75м2, 

 - магацин број 1, површине 33,75м2 и 

 - магацин број 2, површине 13,5м2 

 

Члан 2. 

 Почетна цена  закупнине износи 100 дин/м2. 

 Висина депозита износи 10% од укупног 

износа почетне цене закупа. 

 

Члан 3. 

 Пословни простор се издаје у закуп на 

период од пет година, за обављање  услужно 

производне делатности. 

 Пословни простор се издаје у виђеном стању. 

 

Члан 4. 

 Поступак давања у закуп пословног простора 

у јавној својини прикупљањем писаних понуда 

спровешће Комисија за давање у закуп пословног 

простора у јавној својини града Врање. 

 У току поступка Комисија ће утврдити да ли 

заинтересовано лице испуњава услове из члана 10. 

Одлуке о давању у закуп пословног простора у 

јавној својини града Врања и ценити доказе који 

оправдавају примену основа по којем се пословни 

простор може дати у закуп ван поступка јавног 

надметања. 

 

Члан 5. 

Након спроведеног поступка, Одлуку о 

давању у закуп пословног простора доноси Градско 

веће града Врање, на основу предлога Комисије из 

члана 2. ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

Уговор о закупу пословног простора  у име 

града Врања закључиће градоначелник Врања. 

 

Члан 7. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 8. 

Одлуку објавити у  “Службеном гласнику 

града Врање”        

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:13.02.2018. 

године, број:06-26/5/2018-04 

                                                                   

ПРЕДСЕДНИК  

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

            др Слободан Миленковић,с.р. 

 

80. 

 На основу члана 13. и 13а. Закона о здрав-

стввеној заштити („Службени гласник РС”, бр. 

07/2005, 72/2009 , 88/2010, 99/2010, 57/2011, 

119/2012, 45/2013,  93/2014, 96/2015 i 106/2015), 

члана 20. став 1. тачка 39. члана 66. став 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број:129/2007 и 83/2014-др. Закон) 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: 13.02.2018. 

године, 

 

О Д Л У К А 



170-Страна-Број -6-            „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“        Петак,23.фебруар.2018.године. 
  

 

О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЈАВНОГ 

ЗДРАВЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 

ЗА ПЕРИОД 2018-2025 ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

                УСВАЈА  СЕ Акциони план јавног 

здравља на територији града Врања за период од  

2018-2025 године. 

 

Члан 2. 

                Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана:13.02.2018. 

године, број:06-26/6/2018-04 

                                                              

ПРЕДСЕДНИК  

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

            др Слободан Миленковић,с.р. 

 

81. 

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: 13.02.2018 годи-

не,  донело je 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБО-

РА МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ЗЛАТНИ ПУЖ 2018.“ 

– 12. ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ДЕЧИЈА РАДИО-

НИЦА АНИМИРАНОГ  ФИЛМА  

 

Члан 1. 

 Образује се Организациони одбор „Златни 

пуж 2018“-12. Интернационална дечија радионица 

анимираног филма Врање у саставу: 

 председник, 

 Ненад Антић, заменик градоначеник, 

 заменик председника, 

Зорица Јовић, члан Градског већа за ресор 

образовање, култура  и, информисање, 

 секретар: 

 Тања Спасић, самостални саветник у Оде-

љењу за образовање, културу, спорт, омладину и 

информисање, 

 чланови: 

1.Вера Митић, начелник Одељења за друш-

твене делатности,  

2. Далибор Станковић, председник Управ-

ног одбора ЈУ Школа анимираног филма Врање, 

3. Мирослав Ђерић, в.д. директор ЈУ Школа 

анимираног филма, Врање,  

4. Данијела Трајковић, в.д. директор ЈУ Ре-

гионални центар за таленте Врање и 

5. Вида Стојановић, самостални саветник у 

Одељењу за образовање, културу, спорт, омладину 

и информисање. 

 

Члан 2. 

 Задатк Организационог одбора је да орга-

низје манифестацију  „Златни пуж 2018.“ – у оквиру 

које се  организује 12. Интернационална дечија ра-

дионица анимираног филма, која ће бити одржана  

од 09. до 15. августа текуће године и поднесе 

Извештај Градском већу о спроведеном програму 

фестивала са  финансијским извештајем. 

 

Члан 3. 

            Мандат Организационог одбора траје од до-

ношења решења до завршетка фестивала, 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:13.02.2018. 

године, број:06-26/1/2018-04 

                                                              

   ПРЕДСЕДНИК  

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

              др Слободан Миленковић,с.р. 

 

82. 

На основу члана 19. став 2. Закона о безбед-

ности саобраћаја на путевима («Службени гласник 

РС», бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011, 2/2013 – 

Одлука УС, 55/2014, 96/2015 – д. закон i 9/2016 – 

одлука УС ), члана 62. став 1. тачка 11. Статута гра-

да Врања («Службени гласник града Врања», 

број:3/2017, 8/17 и 27/17), члана 61. и 63. Пословни-

ка Градског већа града Врања («Службени гласник 

града Врања», број 20/2016), Градско веће града 

Врања, на седници одржаној дана 

13.02.2018.године,  доноси 

 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИ-

РАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА ЗА 2018. ГО-

ДИНУ 

Члан 1. 

 Програмом коришћења средстава за финан-

сирање и унапређење безбедности саобраћаја на 

територији града Врања за 2018. годину (у даљем 
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тексту: Програм) утврђује се начин коришћења 

средстава од наплаћених казни за саобраћајне пре-

кршаје на територији града Врања, за активности 

које се током 2018. године планирају у циљу уна-

пређења безбедности саобраћаја на путевима. 

 

Члан 2. 

 Средства за реализацију Програма, предви-

ђена су Одлуком о буџету града Врања за 2018. го-

дину. 

 Коришћење наведених средстава биће засно-

вано на принципу финансирања програмских зада-

така из реалних извора у динамици која обезбеђује 

реализацију расхода по утврђеним приоритетима до 

нивоа реализованих прихода. 

 

Члан 3. 

 У складу са тачком 18. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима, средства за реализацију 

овог Програма треба да буду усмерена за унапређе-

ње безбедности саобраћаја на путевима на терито-

рији града Врања и то за следеће намене: 

 

 

 

 

Пози-

ција 
Назив активности 

% од 

уплаћених 

средстава 

Очекивана 

средства 
Носилац 

Очекивана средства у 2018. години 12000000 

1. Унапређење саобраћајне инфраструктуре 50.00 6,050,000.00   

1.1 

Уређење саобраћајне инфраструктуре у 

зонама школа (Постављање вертикалне и 

хоризонталне сигнализације, браника, 

успоривача саобраћаја и осталих заштитних 

компоненти) пренешене  обавезе из 2017. 

године 

47.00 5,640,000.00 

ГУ града Врања                         

(ОШ Вук Караџић, 

Предраг Девеџић и 

Бранислав Нушић) 

1.2 

Уређење саобраћајне инфраструктуре у 

Партизанској улици и израда пројекта 

(Постављање два успоривача саобраћаја-

платформи,заштитне ограде и појачано 

осветљење). На излазу из градског парка и 

код Гимназије 

2.08 250,000.00 
ГУ града Врања                         

и Паркинг сервис 

1.3 

Обнављање пешачких прелаза помоћу 

пластичних маса. Булевар Авноја, код 

спортске хале, Пролетерских бригада код 

Јасенова, код Болничке капије 

1.33 160,000.00 
ГУ града Врања                         

и Паркинг сервис 

2. 

Реализација саобраћајно-техничких мера 

намењених повећању безбедности 

учесника у саобраћају 

37.83 4,539,600.00   

2.1 

Материјално-техничко опремање 

саобраћајне полиције - пренешене  обавезе 

из 2017. године 

11.42 1,370,000.00 ГУ града Врања 
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2.2. 
Материјално-техничко опремање комуналне 

полиције града Врања 
0.33 39.600.00 ГУ града Врања 

2.3 

Израда студије зоне безбедности саобраћаја 

за три основне школе у Врању - 1. мај 

Вртогош-истурено одељење у Давидовцу, 

20.октобар Власе и Бора Станковић 

Тибужде, Г Врточош код гробља 

1.67 200,000.00 
Техничка школа у 

Врању 

2.4 

Израда пројекта за уређење зона школа за 

део основних школа и предшколских 

установа за које не постоје пројекти - 1. мај 

Вртогош и Дубница и Краља Петра 1. 

Корбевац-пренешене  обавезе из 2017. 

године 

0.83 100,000.00 ГУ града Врања                              

2.5 

Израда пројекта за уређење зона школа за 

део основних школа и предшколских 

установа за које не постоје пројекти - 1. мај 

Вртогош-истурено одељење у Давидовцу, 

20.октобар Власе и Бора Станковић Тибужде 

1.25 150,000.00 ГУ града Врања                              

2.6 

Израда пројекта за техничко регулисање 

саобраћаја на територији града Врања и ГО 

Врањска Бања - члан 157. ЗоБС 

21.50 2,580,000.00 ГУ града Врања                              

2.7 Израда студије о бициклистичком саобраћају 0.83 100,000.00 
Техничка школа у 

Врању 

3. 
Реализација промотивних активности из 

области безбедности саобраћаја 
11.77 1,410400.00   

3.1 

Организовање акција, израда и подела 

промотивног материјала за спровођење 

акција безбедности саобраћаја. 

0.17 20,000.00 ГУ града Врања 

3.2 
Куповина дечијих седишта у циљу 

промотивне кампање - 80 ком 
2.67 320,000.00 ГУ града Врања 

3.3 
Куповина ротација за тракторе циљу 

промотивне кампање - 30 ком 
0.42 50,000.00 ГУ града Врања 

3.4 

Едукација студената високошколских 

установа и ученика трећих година средњих 

школа 

0,92 110,400.00 ГУ града Врања 
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3.5 

Учествовање на стручним скуповима, 

представник Града Врања из области 

безбедност у саобраћају  

0.42 50,000.00 ГУ града Врања 

3.6 
Посета сајму аутомобила за ђаке Техничке 

школе саобраћајног смера 
0.67 80,000.00 ГУ града Врања 

3.7 

Реализација ликовног конкурса за најбољи 

цртеж - предшколци, ученици првог до 

четвртог разреда (организација и награде). 

0.54 65,000.00 

ЈП Паркин сервис 

Врање  

Техничка школа 

3.8 

Реализација такмичења о познавању 

саобраћајних прописа  за ученике средњих 

школа (организација) 

1.25 150,000.00 

ЈП Паркин сервис 

Врање  

Техничка школа 

3.9 

Реализација школског, градског и 

републичког такмичења за предшколце и 

основце (организација) 

1.67 200,000.00 

ЈП Паркин сервис 

Врање  

ГУ града Врања 

3.10 Куповина кацига - 15 ком 0.63 75,000.00 ГУ града Врања 

3.11 Куповина светла за бицикле - 150 ком 0.50 60,000.00 ГУ града Врања 

3.12 
Снимање документарног филма 

"Саобраћајна (не) култура у Врању" 
0.33 40,000.00 Техничка школа 

3.13 
Организовање трибине за ученике средњих 

школа са жртвама саобраћајних незгода 
1.25 150,000.00 ГУ града Врања 

3.14 

Куповина ДВД сваком ђаку прваку са 

игрицом Пажљивко, цртани филм и спот - 

800 ком 

0.33 40,000.00 ГУ града Врања 

  100.00 12,000,000.00  

 Очекиван прилив за 2018. годину  12.000000  

 

 

Члан 4. 

 Савет за безбедност саобраћаја на путевима 

на територији града Врања достављаће Градском 

већу Годишњи извештај о реализацији Програма  

 

коришћења средстава за унапређење безбедности 

саобраћаја, најкасније до 28. фебруара текуће годи-

не, за претходну годину. 

 Стручну обраду Годишњег извештаја за 

потребе Савета вршиће Одељење за буџет и финан-

сије,  Градске управе града Врања. 

 

 

 

Члан 5. 

 Програм ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 6. 

 Програм објавити у «Службеном гласнику 

града Врања». 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана:13.02.2018. 

године, број:06-26/2/2018-04 

                                                               

ПРЕДСЕДНИК  

                     ГРАДСКОГ ВЕЋА,

 др Слободан Миленковић,с.р. 
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Градско веће града Врања,  седница одржана 

дана 15.02.2018. године. 

83. 

На основу члана 18. Став.5 Закона о јавној 

својини (Службни гласник РС бр 

72/2011,88/2013,105/2014,104/2016 – др.закон и 

108/2016) и члана 62 став 1 тачка 11 Статута града 

Врања  (Службени гласник града Врања бр: 

3/17;8/17; 27/17), и члана 61 Пословника Градског 

већа (Службени гласник града Врања 120/16), 

Градско веће града Врања на седници одржаној 

дана: 15.01.2018. године донело је: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА  НА 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ГРАДА ВРАЊА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

УПРАВА БАЊЕ, ВРАЊСКА БАЊА 

 

 

I 

Градско веће града Врања преноси право 

коришћења на непокретности у јавној својини града 

Врања  Јавном предузећу Управа Бање, Врањска 

Бања, и то: 

- Спортски објекти : вишенаменска балон 

сала  са затвореним базеном која се 

налазе  на катастарској парцели бр. 2120 

КО Врањска Бања .  

                                                           

II 

              Непокретност описана у ставу I ове Одлуке  

даје се на коришћење на неодређено време, без 

накнаде, ради обављања делатности управљање 

спортскимм објектима                                                       

III 

Јавно предузеће Управа Бање, Врањска Бања 

има право да неполкретност држи  и користи у 

складу са природом и наменом исте, да њоме 

управља и изузетно, уз претходну сагласност 

Градског већа града Врања, непокретност да у 

закуп, у складу са законом и уредбом.  

 

IV 

Ближи услови и начин коришћења предметне 

непокретности  регулисаће се уговором који ће бити 

закључен између Града  Врања и Јавног предузећа 

Управа Бање, Врањска Бања. 

У име града Врања, уговор ће закључити 

градоначелник. 

 

V 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику града Врања, а 

примењиваће се  након испуњења свих техничких 

услова за употребу наведених спортских објеката. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана:13.02.2018. 

године, број:06-26/8/2018-04 

                                                                           

ПРЕДСЕДНИК  

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

            др Слободан Миленковић,с.р. 

 

Градско веће града Врања,  седница одржана 

дана 19.02.2018. године. 

84. 

На основу члана 9. и члана 65. Закона о соци-

јалној заштити (,,Службени гласник РС“, број 

24/11), члана 12 Одлуке о измени и допуни Одлуке 

о буџету Града Врања (,,Службени гласник града 

Врања“, број 28/2016), и Правилника о критерјуми-

ма за избор и финансирање пројеката за реализацију 

услуга социјалне заштите,  по расписаном конкурсу 

за финансирање и суфинансирање пројеката за реа-

лизацију услуга социјалне заштите,Одлуке о буџету 

града Врања (Службении гласник града Врања: 

31/2017), члана 61 Пословника Градског већа града 

Врања (Службени гласник града Врања  20/16), 

Градско веће на седници одржаној дана  19.2.2018. 

године, донело је    

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком додељују се средства у укуп-

ном износу 13.000.000,00 динара као помоћ и подр-

шка лицима у  стању социјалном потребе, кроз фи-

нансирање услуга из области социјалне заштите. 

Средства  за финансирање ових услуга обезбеђена 

су наменским трансфером од стране Министарства 

за рад, запошљавање и социјална питања и Одлуком 

о буџету града Врања за 2018 годину. 

 

Члан 2 

Средства из члана 1 ове одлуке додељују се сле-

дећим пружациома услуга: 

1. ЈУ Центар за развој локалних услуга Врање,  

чији пројеката носи назив Дајмо живо(с)т го-

динама – пружање  услуга помоћи у кући за 

стара лица.  Одобрени износ средстава 

1.654.200,00 динара. 

2. ЈУ Центар за развој локалних услуга Врање, 

са пројектом   Лични пратилац- подршка – 

оснажен ученик, одобрени износ средстава 

5.972.000,00 динара. 
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3. ЈУ Центар за развој локалних услуга Врање, 

назив пројекта Сигурна кућа, одобрени износ 

2.174.200,00 динара, 

4. ЈУ Центар за развој локалних услуга Врање  

са пројектом Прихватилиште – други дом, 

износ одобрених средстава  2.408.400,00 ди-

нара. 

5. ЈУ Центар за развој локалних услуга Врање 

назив пројекта  Дневни боравак – корак ка 

самосталности,   одобрени износ средстава 

791.200,00. динара. 

 

Члан 3 

 Са пружаoцима услуга  из члана 2. ове Одлу-

ке у име Града градоначелник закључује уговор о 

финансирању и суфинансирању пројеката за реали-

зацију услуга социјалне заштите. 

 

Члан 4. 

Пружаоци услуга дужни су да Комисији  за 

избор пројеката,   достављају  извештај о наменском 

трошењу одобрених новчаних средстава, односно о 

реализацији активности предвиђених  пројектом, а 

коначни наративни и фонансијски извештај  најка-

сније до 31.12.2018. године. 

 

Члан 5. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 6. 

           Одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,  дана:19.2.2018. 

године, број:06-33/2018-04 

 

 

        ПРЕДСЕДНИК  

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

            др Слободан Миленковић,с.р. 

 

85. 

На основу члана  17., 18., 63. и 65. 

Пословника Градског већа (Службени гласник града 

Врања 120/16), Градско веће града Врања на 

седници одржаној дана: 19.2.2018. године донело је: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ И 

ПРАЋЕЊЕ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ ЗА 

2017./2018. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 У Решењу о именовању Комисије за 

реализацију и праћење Програма стручне праксе за 

2017./2018. годину, број: 06-15/2/2018-04 од 

01.02.2018. године, у члану 1. став 2. мења се и 

гласи: 

 „председник, 

 „Данијела Милосављевић, члан Градског 

већа“. 

 

Члан 2. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

  

Члан 3. 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ВРАЊА дана: 

19.02.2018, број:06 -33/2/2018-04 

 

ПРЕДСЕДНИК  

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

            др Слободан Миленковић,с.р. 

 

 

Неважећа документа: 

–Марина Стојановић Ђорђевић из Врања, неважећи 

чек бр. 0000056866981 Банка Интеса ад Београд. 

–Стаменковић Александар с. Кијевац, неважећи чек 

бр. 0000004186913 Еуробанка Србија. 

–Милан Нојкић из Бујановца, неважећа тахо-

картица бр.SRB 0000044062000 Дунав осигурање 

Врање. 

–Алиу Дритрон из Прешева, неважећа тахо-картица 

бр.SRB 0000043066000 Дунав осигурање Врање. 

–Јовановић Ивица из Врања, неважећи чекови  бр. 

0000143546513, издат 16.03.2015.год, 

0000149433922  издат 20.11.2015.год. Банка Интеса 

ад Београд. 
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