Среда,28.фебруар.2018.године.

ГОДИНА XXV
БРОЈ 7

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

ВРАЊЕ
Среда,28.фебруар.2018.године.

Број -7- Страна -179

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

ТРГОВИШТЕ
86.
На основу члана 63. 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), члана 32. и 66.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број: 129/2007) ) и члана 41.
Статута општине Трговиште („Службени гласник
Пчињског округа“, бр. 28/08), Скупштина општине
Трговиште, на седници скупштине одржаној дана
19.02.2018. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Трговиште
бр.401-176/2017 од 22.12.2017. године, врше се следеће измене и допуне и то:
• Члан 1. у Одлуци мења се у делу:
Укупни приходи и примања остају непромењени.
Приходи
у
укупном
износу
гласе
517.804.000 динара.
Укупни расходи и издаци остају непромењени.
Расходи у укупном износу гласе 517.804.000
динара.
• Члан 2. у Одлуци мења се у делу:
Пренета средства из претходне године, смањити за износ од 17,792,000 динара (извор финансирања 13-Нераспоређени вишак прихода из рани-

јих година)., у укупном износу износи 52.208.000
динара.
741531 – Комунална такса за коришћење
простора на јавним површинама или испред
пословног простора у пословне сврхе, осим ради
продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности увећава се за 17,792,000 динара. (извор финансирања 01-Приходи из буџета), у укупном износу износе 127.792.000 динара.
• Члан 3. у Одлуци мења се у делу:
Економска класификација 423 замењује се
износом 54,620,000 динара (извор финансирања 01 –
Приход из буџета);
Економска класификација 464 замењује се износом
18,000,000 динара (извор финансирања 01 – Приход
из буџета);
Економска класификација 511 замењује се износом
112,708,000 динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета);
• Члан 4. у Одлуци мења се у делу:
Функција 474 смањује се и износи 99,000,000
динара;
Функција 411 увећава се и износи 41,000,000
динара;
• Члан 5. у Одлуци мења се у делу:
Функција 411:
- Позиција 91 економска класификација 423
износ од 16,700,000 динара увећава се за 8,300,000
динара, и износи 25,000,000 динара;
- Позиција 93 економска класификација 464
износ од 8,000,000 динара увећава се за 7,000,000
динара, и износи 15,000,000 динара;
Функција 474:
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- Позиција 106 економска класификација 485
износ од 500,000 динара смањује се за 300,000 динара, и износи 200,000 динара;
- Позиција 107 економска класификација 511
износ од 70,000,000 динара смањује се за 17,792,000
динара, (извор финансирања 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година) и износи 52,208,000
динара; износ од 40,500,000 увећава се за 2,792,000
динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета)
и износи 43,292,000 динара;
• Члан 6. у Одлуци мења се у делу:
Програм 3. Локални економски развој мења
се и у укупном износу износи 139,700,000 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
19.02.2018.године, број: 400-4/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
87.
На основу члана 41. Статута општине Трговиште („Службени гласник Пчињског округа“, број
28/08) Скупштина општине Трговиште, на седници
одржаној дана 19.02.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
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88.
На основу члана 41. Статута општине Трговиште («Службени гласник Пчињског округа»,
бр.28/08) а у складу са Закључком Владе Републике
Србије бр.023-12611/2017-2 од 21.12.2017.године,
Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 19.02.2018.године, донела је
ОДЛУКУ
ДА СЕ ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ПРЕМА ХК ПАМУЧНИ КОМБИНАТ
„YUMCO“А.Д.ВРАЊЕ
КОНВЕРТУЈУ У ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛУ
ИСТЕ

I
Доноси се одлука да се потраживања општине Трговиште према Холдинг компанији Памучни
комбинат „YUMCO“ А.Д.Врање, са стањем на дан
31.03.2017.године са каматом до дана правоснажности , на име главног дуга у износу од 5.420.775,75
динара и ззк 3.729.079,00 динара или укупно
9.149.854,75 динара, конвертује у трајни улог у капиталу Холдинг компаније Памучни комбинат
„YUMCO“ А.Д.Врање, у складу са Закључком Владе
Републике
Србије
бр.023-12611/2017-2 од 21.12.2017.године.
II
Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном гласнику Града Врање».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
23.02.2018.године, број: 416-1/2018

Члан 1.
Усваја се Локални акциони план запошљавања општине Трговиште за 2018.годину.

ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
89.

Члан 2.
Локални акциони план запошљавања
општине Трговиште за 2018.годину саставни је део
одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена на огласној табли органа општине
Трговиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
19.02.2018.године, број: 101-2/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.

На основу члана 41. Статута општине Трговиште («Службени гласник Пчињског округа»
бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 19.02.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

I
Милош Ђорђевић, дипл.правник из Трговишта, поставља се за заменика секретара Скупштине
општине Трговиште.
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II
Постављено лице је на сталном раду код
општине Трговиште почев од дана именовања
19.02.2018.године.

I
Томислав Спасић, именује се за председника
Савета за безбедност Скупштине општине Трговиште.

III
Решење ступа на снагу даном доношења.

II
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном гласнику Града Врање».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
23.02.2018.године, број: 119-18/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.

IV
Решење објавити у „Службеном гласнику Града Врање“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
23.02.2018.године, број: 119-19/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
90.
На основу члана 41. а у вези члана 45. и 46.
Статута општине Трговиште («Службени гласник
Пчињског округа», бр.28/08), Скупштина општине
Трговиште,
на
седници
одржаној
дана
19.02.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА
БЕЗБЕДНОСТ
I
Јелена Спасић, разрешава се чланства и
дужности председника Савета за безбедност Скупштине општине Трговиште.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном гласнику Града Врање».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
23.02.2018.године, број: 119-17/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
91.
На основу члана 41. а у вези члана 45. и 46.
Статута општине Трговиште («Службени гласник
Пчињског округа», бр.28/08), Скупштина општине
Трговиште,
на
седници
одржаној
дана
19.02.2018.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА
БЕЗБЕДНОСТ

92.
На основу члана 41. а у вези члана 45. и 46.
Статута општине Трговиште («Службени гласник
Пчињског округа», бр.28/08), Скупштина општине
Трговиште,
на
седници
одржаној
дана
19.02.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИГОВОРЕ
I
Милош Ђорђевић, разрешава се чланства и
дужности председника Комисије за представке и
приговоре Скупштине општине Трговиште.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном гласнику Града Врање».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
23.02.2018.године, број: 119-14/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
93.
На основу члана 41. а у вези члана 45. и 46.
Статута општине Трговиште («Службени гласник
Пчињског округа», бр.28/08), Скупштина општине
Трговиште,
на
седници
одржаној
дана
19.02.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИГОВОРЕ
I
Лидија Спасић, именује се за председника
Комисије за представке и приговоре Скупштине
општине Трговиште.
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II
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном гласнику Града Врање».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
23.02.2018.године, број: 119-15/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
94.
На основу члана 41. а у вези члана 45. и 46.
Статута општине Трговиште («Службени гласник
Пчињског округа», бр.28/08), Скупштина општине
Трговиште,
на
седници
одржаној
дана
19.02.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА МЛАДЕ
I
Марина Станковић, разрешава се дужности
члана Савета за младе Скупштине општине Трговиште.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном гласнику Града Врање».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
23.02.2018.године, број: 119-16/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
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Градско веће града Врања седница одржана дана
26.2.2018. године
95.
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 и 32/17), 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 26.2.2018. године,
донело је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА УДРУЖЕЊИМА ИЗ
ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ И
ХУМАНИТАРНОГ РАДА У 2018. ГОДИНИ
Члан 1.
У области друштвеног и хуманитарног рада,
из буџета града Врања у 2018. години,
финансирају/суфинансирју се следећи пројекти:

Редни
број

Подносилац
пројекта

Назив пројекта

Додељени
износ

1.

Удружење за помоћ ментално
недовољно развијеним особама
(МНРО) Врање

1.000.000,00

2.

„Активизам параплегичара“
„Рад за добробит слепих, слабовидих
из дана у дан“
„Анализа за бољи живот“
Свеобухватна помоћ особама са
инвалидитетом
„Наше чаролије“

450.000,00
1.000.000,00

8.

Међуопштинска организација глувих и
наглувих Врање
Удружење особа са параплегијом
Међуопштинска организација Савеза
слепих Србије Врање
Удружење КВАНТУМ
Друштво за целебралну парализу“
Сунце“
Удружење мултипле склерозе
Пчињског округа Врање
Ромски културни центар

Програмске кроз пројектне
активности Удружења за помоћ
недовољно развијеним
особама(МНРО)
„Наше руке, наш глас“

200.000,00

9.

Удружење ЕУРОС

Помоћ социо угроженим, ученицима
у образовању.
Млади и информације

3.
4.
5.
6.
7.

1.000.000,00

90.000,00
100.000,00
300.000,00

650.000,00
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10.
11.

Удружење Заштитник
Удружење Жуто цвеће

12.
13.

Удружење пензионера града Врања
Удружење пензионера Ђеренка

14.
15.

Одбор за људска права
Организација резервних војних
старешина Врање

16.
17.

Удружење САСТИПЕ
Интернационални конзорцијум за
солидарност ИКС
Удружење Процес
Удружење Коце заувек
Удружење Монарх
Центар за друштвене интеграције

18.
19.
20.
21

Заједно можемо више
Представљање обичаја и културе
Врања
Удружење за своје чланство
Побољшање положаја пензионера и
старих лица
Девојке кажу – насиље није кул
100 година пробоја Солунског фронта
и 99 година Удружења ратника и
резервних официра
Здравље, пре свега
Друштвени клуб Врање

300.000,00
1.000.000,00

Сликај се
Акција добровољног давања крви
Прича о људским правима
Од идеје до пројекта
укупно

100.000,00
100.000,00
60.000,00
100.000,00
8.300.000,00

Члан 2.
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 2018. години.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику
града Врања“
Образложење
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 5.01.2018. године до 22.01.2018. године.
Листа подржаних предлога
Редни
Подносилац
број
пројекта
1.

Удружење за помоћ ментално
недовољно развијеним особама
(МНРО) Врање

2.

Међуопштинска организација глувих и
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100.000,00
100.000,00
650.000,00
100.000,00

300.000,00
600.000,00

На конкурс је пристигло укупно 31 пријава.
Комисија за доделу средстава удружењима из
области друштвеног и хуманитарног рада, ценила је
сваки пројекат појединачно узимајући у обзир
стручне и техничке капациитете за реализацију
програма, план активности и приступ реализацији
пројекта, предвиђену
ефективност
пројекта,
биографију предложених чланова пројектног тима,
и у складу са тим утврдила Предлог одлуке о
додели средстава за суфинансирање пројеката из
области друштвеног и хуманитарног рада
У прилогу овог образложења налазе се листа
прихваћених предлога пројеката пријављених на
конкурсу и листа одбијених предлога пројеката
пријављених на конкурсу за финансирање односно
суфинансирање пројеката из области друштвеног и
хуманитарног рада.
Сва удружења којима су одобрена средства за
суфинансирање пројеката из области друштвеног и
хуманитарног рада, а којима су одобрена средства у
2017. години, доставила су Извештај о реализацији
пројекта и наменском трошењу одобрених
средстава и исти су прихваћени од стране Комисије
и Градског већа.

Назив пројекта

Додељени
износ

Програмске кроз пројектне
активности Удружења за помоћ
недовољно развијеним
особама(МНРО)
„Наше руке, наш глас“

1.000.000,00

1.000.000,00
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8.

наглувих Врање
Удружење особа са параплегијом
Међуопштинска организација Савеза
слепих Србије Врање
Удружење КВАНТУМ
Друштво за целебралну парализу“
Сунце“
Удружење мултипле склерозе
Пчињског округа Врање
Ромски културни центар

9.
10.
11.

Удружење ЕУРОС
Удружење Заштитник
Удружење Жуто цвеће

12.
13.

Удружење пензионера града Врања
Удружење пензионера Ђеренка

14.
15.

Одбор за људска права
Организација резервних војних
старешина

16.
17.

Удружење САСТИПЕ
Интернационални конзорцијум за
солидарност ИКС
Удружење Процес
Удружење Коце заувек
Удружење Монарх
Центар за друштвене интеграције

3.
4.
5.
6.
7.

18.
19.
20.
21

Р.број
1.
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„Активизам параплегичара“
„Рад за добробит слепих, слабовидих
из дана у дан“
„Анализа за бољи живот“
Свеобухватна помоћ особама са
инвалидитетом
„Наше чаролије“

450.000,00
1.000.000,00

Помоћ социо угроженим, ученицима
у образовању.
Млади и информације
Заједно можемо више
Представљање обичаја и културе
Врања
Удружење за своје чланство
Побољшање положаја пензионера и
старих лица
Девојке кажу – насиље није кул
100 година пробоја Солунског фронта
и 99 година Удружења ратника и
резервних официра
Здравље, пре свега
Друштвени клуб Врање

200.000,00

Сликај се
Акција добровољног давања крви
Прича о људским правима
Од идеје до пројекта
укупно

90.000,00
100.000,00
300.000,00

650.000,00
300.000,00
1.000.000,00
100.000,00
100.000,00
650.000,00
100.000,00

300.000,00
600.000,00
100.000,00
100.000,00
60.000,00
100.000,00
8.300.000,00

Листа одбојених прелога пројеката пријављених на конкурсу
Назив удружења
Назив пројкта
Коментар
Трошкови пројекта нису усклађени са
Удружење грађана
Јачање мезанизма активностима пројекта, јер су тржена
НЕКСУС
заштите деце и
средства нереална у односу на активности
јачање права детета које су представљене у предлоу пројкта

2.

Друштво онколошких
пацијената

Здравим стиловима
живота против
малигних болести

3.

Удружење Говори гласно

Не дискирминише
аутизамдискриминише

4.

Удружење Маргина

Помоћ за
незбринуте ратне
инвалиде

Трошкови пројекта нису усклађени са
активностима пројекта, јер су тржена
средства нереална у односу на активности
које су представљене у предлоу пројкта
Предлог пројекта нејасан, не постоји
усклађеност плана активности са циљевима
пројекта, недостаје стручни кадар за
реализацију пројектних активности
Трошкови пројекта нису усклађени са
активностима пројекта, јер су тржена
средства нереална у односу на активности
које су представљене у предлоу пројкта
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5.
6.

7.

Удружење Ваши најбољи
пријатељи
Удружење потомокка
ратника ослободилачких
ратника до 1918. године
Удружење грађана
ПОЗИТИВ

8

Субнор

9

Дечији савез града
Враања
КУД Младост

10.
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Промени негатив

Сервис подршке
деци и омладини са
потешкоћама
Неговање
слободарске
прошлости Врања и
бриге о борцима
У деци је срећа
највећа
Младост фест
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Буџет пројекта није усклађен са планираним
активностима
Пројекат не испуњава формалне услове
задате конкурсом (табеларни буџет није
попуњен)
Уопштен пројекат,нису прецизно наведене
теме планираних активности, без стручног
кадра за реализацију пројектих активности
Не испуњава услове конкусра

Не испуњава услове конкусра
Не испуњава услове конкусра

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана 26.02.2018 .
године, број:06-41/2/2018-04

апарата на површинама јавне намене на територији
града Врања.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.

Члан 2.
Привремени објекти у смислу овог
Пословника јесу привремени објекти за које се не
доноси план постављања и то: пулт тезге за продају
робе, апарати за продају
кокица, кестења,
кикирикија, сувенира, безалкохолног
пића,
фрижидери за продају индустријски пакованог
сладоледа.

96.
На основу чл. 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 i
145/2014), чл. 20, чл. 32. и чл. 66. ст. 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129(07 и 83/14-др.закон), чл. 14. и чл. 32. Статута
града Врања („Службени гласник града Врања“,
број 3/17,8/17 и 27/17), члана 52 став 3 Одлуке о
постављању
мањих
монтажних
објеката
привременог карактера на територији града Врања (
Службени гласник града Врања број 8/17)и члана 61
и 63 Пословника Градског већа ( Службени гласник
града Врања број 20/16), Градско веће града Врања ,
на седници одржаној 26.02.2018.године, доноси
ПОСЛОВНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОДБРАВАЊА
ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА - ПОКРЕТНИХ
ОБЈЕКАТА И АПАРАТА

Члан 3.
Привремени објекти се могу постављати
искључиво на јавним површинама, и то:
1. јавним саобраћајним површинама (пут, улица,
трг, пешачке зоне и сл);
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.

1.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Пословником уређују се начин и
поступак
доделе локација за постављање
првремених објеката - покретних објеката и

2.
3.
4.

Члан 4.
Привремени објекти не могу се постављати:
на јавним зеленим површинама (травнатим и
другим озелењеним површинама), изузев на
уређеним стазама и изграђеним платоима
уколико постављање привремених објеката не
захтева уклањање растиња;
на површинама јавних паркиралишта;
на површинама у отвореним деловима објеката
намењеним пешацима (пасажи и сл);
у зони раскрсница, уколико се омета
прегледност раскрснице;
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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 објектата за
чије постављање се у складу са одредбама
Одлуке о постављању мањих монтажних
објеката привременог карактера на територији
града Врања издају урбанистичко-технички
услови;
7. на другим јавним површинама утврђеним
планом постављања привремених објеката.
Члан 5.
За коришћење јавних површина за
постављање привремених објеката
плаћа се
локална комунална такса, чија се висина утврђује
решењем органа Градске управе надлежног за
послове локалне пореске администрације, на основу
посебне одлуке Скупштине Града.
Поступак доделе локације за постављање
привремених објеката
Члан 6.
Постављање привремених објеката врши се
по основу закупа јавне површине ( у даљем тексту:
локација), јавним надметањем или прикупљањем
писмених понуда путем јавног оглашавања.
Изузетно од става 1.овог члана, локације за
постављање привремених објеката дају се у закуп
непосредном погодбом, у случајевима утврђеним
овим Пословником.
Привремени објекти се постављају на
одређено време, односно на период од најдуже
годину дана
од дана издавања одобрења за
постављање.
Члан 7.
Одлуку о расписивању јавног огласа доноси
Градско веће, на предлог организационе јединице за
послове урбанизма.
Градско веће утврђује текст јавног огласа о
спровођењу поступка јавног надметања или
прикупљања писмених понуда за давање у закуп
локације за постављање привременог објекта ( у
даљем тексту: јавни оглас).
Јавни оглас из става 2.овог члана објављује
се у листу који се дистрибуира на територији града
Врања и на званичној интернет страници Града.
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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 за повраћај депозита учесницима који нису
успели у поступку јавног надметања, односно
прикупљања писмених понуда;
14. друге податке који се односе на услове закупа
локације.
Почетни износ закупнине, висину депозита
као и лицитациони корак утврђује Градско веће, на
предлог организационе јединице Градске управе
надлежне за послове финансија.
Рок за подношење пријава, односно понуда
на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања јавног
огласа у листу који се дистрибуира на територији
града Врања.
Члан 9.
Поступак
јавног
надметања,
односно
прикупљања писмених понуда за давање у закуп
локације за постављање привремених објеката
путем јавног оглашавања спроводи Комисија за
доделу локација
за постављање привремених
објеката – покретних објеката и апарата
на
територији града Врања, коју образује Градско веће
града Врања.
Актом о образовању Комисије утврђује се
број чланова, састав Комисије
и надлежност
Комисије.
Стручне, организационе и административнотехничке послове за потребе Комисије обавља
секретар Комисије.

Члан 8.
Јавни оглас садржи нарочито:
1. податке о локацији;

Члан 10.
Обавезан садржај пријаве, односно понуде
јесте:
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1. ознака локације на коју се пријава, односно
понуда односи;
2. име и презиме, ЈМБГ, адреса и потпис физичког
лица;
3. назив и седиште правног лица, односно
предузетника, доказ о упису у регистар
надлежног органа, ПИБ и матичан број, име и
презиме директора, односно лица овлашћеног за
заступање, потпис и печат;
4. изјаву о прихватању свих услова из јавног
огласа;
5. доказ о уплаћеном гарантном износу;
6. понуђени износ закупнине, осим код јавног
надметања;
7. потврда о измиреним пореским обавезама.
Пријава, односно понуда се доставља
Комисији са назнаком: „ГРАДСКА УПРАВА-ЗА
КОМИСИЈУ-ПОНУДА ЗА ЗАКУП ЛОКАЦИЈЕ-НЕ
ОТВАРАЈ“.
Члан 11.
Право учешћа у поступку јавног надметања
или прикупљања писмених понуда имају сва правна
и физичка лица, осим председника и члана
Комисије и оних који према Граду Врању имају
дуговања на дан јавног надметања или јавног
отварања понуда по основу закупа јавне површине
за постављање привремених објеката.
Члан 12.
Право на доделу локације у закуп стиче
учесник у поступку јавног надметања, односно у
поступку јавног отварања понуда који је понудио
највиши износ 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 претходну понуду.
По истеку рока из става 2.овог члана,
Комисија ће отворити понуде и утрдити
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
Члан 13.
Уколико учесник јавног огласа који је
изабран за најповољнијег понуђача за доделу
локације у закуп одустане од понуде, локација се
додељује у закуп следећем учеснику јавног
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надметања, односно јавног отварања понуда, који је
понудио највећи износ закупнине.
Учесник јавног огласа који је одустао од
понуде, губи право на повраћај депозита.
Члан 14.
Након
спроведеног
поступка
јавног
надметања или прикупљања писмених понуда
јавним оглашавањем, Комисија је дужна да
најкасније у року од пет дана донесе одлуку о
избору најповољнијег понуђача и исту уручи
учесницима поступка.
Учесници јавног огласа из става 1.овог члана
могу на одлуку Комисије да поднесу приговор
Градском већу у року од осам дана од дана
достављања исте.
Члан 15.
Градско веће је у обавези да најкасније у
року од 8 дана од дана пријема приговора учесника
јавног огласа на одлуку Комисије размотри
приговор и донесе одговарајућу одлуку.
Решавајући по приговору, Градско веће је
овлашћено да:
1.одбаци приговор, уколико је изјављен од
стране неовлашћеног лица или је приговор
неблаговремен;
2.одбије приговор као неоснован;
3. усвоји приговор и поништи одлуку о
избору најповољнијег понуђача и поништи
спроведени поступак јавног надметања или
прикупљања писмених понуда за отуђење или
давање у закуп грађевинског земљишта.
У случају из става 2.тач. 3) овог члана,
Градско веће доноси одлуку о спровођењу новог
поступка за давање у закуп локације јавним
надметањем или прикупљањем писмених понуда у
складу са одредбама овог Пословника, у року од
седам дана од дана достављања одлуке по
приговору учесницима поступка.
Члан 16.
Одлука Комисије о избору најповољнијег
понуђача је правоснажна по истеку рока за
приговор, односно уколико приговор није поднет,
или уколико је решавајући по приговору Градско
веће одбацило или одбило приговор.
Давање у закуп локације непосредном погодбом
Члан 17.
Локација за постављање привремених
објеката може се дати у закуп непосредном
погодбом у случајевима:
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1. постављања привремених објеката за потребе
државних органа и организација и других органа
и организација које врше јавну службу;
2. када закупац, односно корисник локације
престане да обављља 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;
Захтев за давање локације у закуп
непосредном погодбом подноси се организационој
јединици Градске управе надлежној за имовинскоправне послове.
Решење о давању у закуп локације
Члан 18.
На основу правоснажне одлуке Комисије о
избору најповољнијег учесника јавног огласа,
односно спроведеног поступка непосредне погодбе,
учесник јавног огласа у поступку јавног надметања
или прикупљања писмених понуда, односно
непосредне погодбе, дужан је да у року од 15 дана
од дана достављања Одлуке Комисије закључи
уговор о закупу локације.
Уговор о закупу локације са закупцем, у име
Града, закључује Градоначелник или лице које он
овласти.
Уговор 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;
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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 услови издавања привремене
локације у случају уклањања привременог објекта
са локације која је издата у закуп и за постављање
издато одобрење, због извођења радова на
реконструкцији, изградњи и одржавању комуналне
инфраструктуре или јавне површине;
8.друга права и обавезе по основу закупа
локације.
Члан 19.
Уговор о закупу се раскида пре истека
уговореног рока:
1. ако закупац користи локацију за постављање
привременог
објекта
супротно
издатом
одобрењу;
2. ако у року од 45 дана не измири обавезе из
уговора;
3. у случајевима прописаним овим Пословником за
престанак важења одобрења за постављање
привременог објекта.
Одобрење за постављање привременог објекта
Члан 20.
Постављање привременог објекта одобрава
се решењем организационе јединице Градске управе
надлежне за послове урбанизма.
Уз захтев за издавање одобрења из става 1.
овог члана прилаже се:
1.уговор о закупу локације;
Члан 21.
Одобрење за постављање привременог
објекта садржи нарочито:
1. локацију на којој се привремени објекат
поставља;
2. начин
постављања, облик и
величину
привременог објекта;
3. рок за постављање привременог објекта;
4. обавезу уклањања након истека рока;
5. друге услове од значаја за постављање
привремених објеката.
Члан 22.
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;
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3. ако привремени објекат не почне да се користи у
року од 30 дана од дана издавања одобрења за
постављање привременог објекта;
4. ако се у привременом објекту делатност не
обавља дуже од 30 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 организационе јединице Градске
управе надлежне за посве урбанизма.

5. преношење права коришћења локације, односно
привременог објекта другом лицу, односно
издавање у подзакуп локације или привременог
објекта другом лицу (у даљем тексту:
неовлашћени корисник).

1.
2.

3.
НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРИВРЕМЕНИХ
ОБЈЕКАТА
Члан 23.
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;
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.
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4.

5.
6.

7.
8.
9.

Члан 25.
Привремени објекат се уклања:
ако се привремени објекат поставља или користи
без одобрења;
ако се привремени објекат постави или користи
супротно издатом одобрењу, ако је привремени
објекат постављен ја јавној површини на којој је
забрањено постављање привремених објеката, у
складу са одредбама ове одлуке;
ако постављени привремени објекат користи
неовлашћено лице;
ако привремени објекат не почне да се користи
у року од 30 дана од дана издавања одобрења за
постављање привременог објекта;
ако се у привременом објекту делатност не
обавља дуже од 30 дана;
ако је то неопходно због измене услова и начина
коришћења јавне површине на којој је
постављен привремени објекат;
ако је то неопходно због измене режима
саобраћаја;
ако се приступи привођењу
намени
неизграђеног грађевинског земљишта;
у другим случајевима у којима престаје
одобрење за постављање привремених објеката.

Члан 26.
Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 26.02.2018.
године, број:06-41/14/2018-04

Члан 24.
Забрањено је:
1. постављање привременог објекта без одобрења
за постављање,
2. постављање привременог објекта противно
одобрењу за постављање, односно противно
издатим урбанистичко-техничким условима и
одобреној документацији;
3. вршити замену одобреног и постављеног
привременог објекта другим привременим
објектом, односно другим типом објекта, без
одобрења организационе јединице Градске
управе надлежне за послове урбанизма;
4. вршити промену намене привременог објекта,
без одобрења организационе јединице Градске
управе надлежне за послове урбанизма;

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
97.
На основу члана 20. став 1. тачка 39., у вези
са чланом 27. и 66. став 5. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/2007
и 83/2014 - др. закон), члана 33. Одлуке о држању
паса и мачака на територији града Врања
(„Службени гласник града Врања“, број: 18/15пречишћен текст и 2/17-др.одлука), члана 62.
Статута града Врања („Службени гласник града
Врања“, број: 3/17-пречишћени такст, 8/17 и 27/17),
члана 6. став 1. тачка 10. Пословника Градског већа
града Врања („Службени гласник града Врања“,
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број: 20/2016), Градско веће града Врања, на
седници одржаној 26.02.20168.године, донело је
ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА
ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ
НАСТАЛЕ УСЛЕД
УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ПАСА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА

Среда,28.фебруар.2018.године.

Инспектор зоохигијене
има обавезу да
уредно води евиденцију о пословима хватања и
збрињавања напуштених паса у прихватилиште за
псе, као и да Одељење за инспекцијске послове и
заштиту животне средине Градске управе доставља
месечне извештаје о пријављеним догађајима,
издатим потврдама и предузетим активностима на
проналажењу и збрињавању паса.
Месечни извештаји из претходног става овог
члана, достављају се до 5. у месецу за претходни
месец.

I Основне одредбе
Члан 1.
Правилником о поступку и начину решавања
захтева грађана за накнаду штете настале услед
уједа напуштених паса (у даљем тексту:
Правилник), утврђује се поступак и начин решавања
захтева грађана за накнаду штете настале услед
уједа напуштених паса на јавној површини
територије града Врања.
Члан 2.
Под напуштеним псом, у смислу овог
Правилника сматра се пас који нема власника,
односно држаоца или који се необележени (без
уграђеног чипа), лишени бриге, неге, надзора,
затекну на јавној површини територије града Врања.
II Подношење пријаве оштећеног лица
Члан 3.
Оштећено лице је у обавези да након уједа
пса поднесе писану пријаву о насталом догађају
инспектору зоохигијене у року од 24 часа од
тренутка уједа.
Изузетно, због медицинске интервенције, тај
рок се може продужити, али најдуже до 72 часа од
уједа.
Члан 4.
Пријава из члана 3.овог Правилника садржи
податке о оштећеном лицу (име и презиме, адреса
становања, ЈМБГ), место, датум и час насталог
догађаја и кратак опис догађаја.
Оштећено лице је у обавези, да у пријави
наведе све околности везане за критичан случај,
евентуалне сведоке, као и да опише пса од кога је
претрпео повреде.
Инспектор зоохигијене је у обавези да
оштећеном лицу изда потврду о пријављеном
догађају, као и да предузме све неопходне мере и
активности на проналажењу, хватању и збрињавању
напуштеног пса.

III Остваривање права на накнаду штете,
садржина захтева и прописана документација
Члан 5.
Оштећено лице, може остварити право на
накнаду штете, уколико о повреди насталој услед
уједа напуштеног пса и лечењу поседује
медицинску
документацију
из
надлежне
здравствене
установе
(извештај
надлежне
здравствене установе примарне заштите, извештај
лекара специјалисте, и сл.).
Такође је у обавези да о насталом случају
обавести Полицијску управу Врање, о чему ће
надлежна лица да сачине службену белешку.
Члан 6.
Оштећено лице Градском већу може да
поднесе захтев за накнаду штете настале услед уједа
напуштеног пса, на прописаном обрасцу (исти чини
саставни део овог Правилника - Образац 1.), који се
може преузети са шалтера Писарнице у Услужном
центру Градске управе.
Захтев за накнаду штете у смислу става 1.
овог члана, оштећено лице може да поднесе у
роковима предвиђеним законом.
Захтев за накнаду штете подноси се у писаној
форми, јасне садржине, уписују се основни подаци
оштећеног лица - име и презиме, адреса становања,
ЈМБГ, затим место, датум и час насталог догађаја,
кратак опис догађаја, као и опис претрпљених
повреда, контакт телефон, број рачуна, са износом
накнаде која се потражује.
Уз захтев из става 1. овог члана, доставља се
обавезно и следећа документација (у оригиналу или
овереној фотокопији):
• лична карта,
• уколико се ради о малолетном лицу, извод из
матичне књиге рођених прибавља се по
службеној дужности;
• потврда издата од стране инспекторa
зоохигијене, да је случај пријављен и
евидентиран;
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службена
белешка
издата
од
стране
Полицијске управе Врање;
комплетна медицинска документација, која се
односи на повреде и лечење;
писана изјава подносиоца о догађају под
претњом моралне, материјалне и кривичне
одговорности за давање лажне изјаве;
Уз захтев се могу доставити и:
фотографије места (део тела) уједа;
изјаве сведока догађаја;
други доказе који могу бити од значаја за
решавање захтева.

IV Подношење захтева и именовање
Комисије за утврђивање основа и висине
накнаде штете настале услед уједа напуштених
паса
Члан 7.
Поднети
захтеви
из
члана
6.овог
Правилника, достављају се Градском већу, а затим
преусмеравају Комисији за утврђивање основа и
висине накнаде штете настале услед уједа
напуштених паса, (у даљем тексту: Комисија).
Захтев за накнаду штете се може поднети и
Градском правобранилаштву, који са списима
предмета исти доставља Комисији.
У случају када је поднета тужба за накнаду
штете настале услед уједа напуштеног пса, а пре
тога није поднет захтев за накнаду штете Комисији,
Градско правобранилаштво може и те предмете
упутити Комисији на разматрање.
Комисију из става 1.овог члана именује
Градско веће посебним актом.
У састав Комисије обавезно се именују
лекари специјалисти са листе судских вештака, ради
давања стручног мишљења на прописаном обрасцу
(исти чине саставни део овог Правилника - Образац
2. и 3.) о одређивању висине накнаде штете настале
услед уједа напуштеног пса и у вези са тим
претрпљеног физичког бола и страха оштећеног
лица.
Ближи састав и број чланова Комисије, као и
послови и задаци које ће Комисија обављати и друга
питања од значаја за рад Комисије, утврђују се
актом о именовању Комисије, на основу става 2.
овог члана.
V Рад Комисије по поднетим захтевима
Члан 8.
У току свог рада, а у циљу прибављања
додатних информација и утврђивања релевантних
чињеница, Комисија може позивати оштећено лице,
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узимати
изјаве
сведока
догађаја,
вршити
консултације и провере са надлежним органима и
установама.
По разматрању примљеног захтева са
документацијом,
Комисија
упућује
предлог
Градском правобранилаштву да:
• прихвати захтев и са оштећеним лицем
закључи вансудско поравнање о накнади
штете на висини новчаног износа који је
Комисија предложила;
• одбије захтев;
• одбаци захтев;
• покрене судски поступак против лица, уколико
постоји основана сумња да се ради о
симулованој радњи.
Комисија је дужна да примљене захтеве
размотри
и
упути
предлог
Градском
правобранилаштву у смислу става 1. овог члана,
најкасније у року од 30 дана од дана пријема
захтева.
По пријему захтева оштећеног лица, секретар
Комисије утврђује да ли је уз захтев поднета
прописана документација из члана 6. овог
Правилника. Уколико није, обавештава подносиоца
да свој захтев допуни потребном документацијом у
року од осам дана од дана пријема обавештења.
У случају, када Комисија установи да
оштећено
лице
није
поднело
потпуну
документацију, писаним путем, обавестиће га да
свој захтев допуни у року из става 4. овог члана.
VI Износ накнаде штете
Члан 9.
Комисија може предложити износ накнаде
штете настале услед уједа напуштеног пса, у
зависности од врсте и тежине повреде, највише до
50.000,00 динара.
Уколико је оштећени малолетно лице,
Комисија може предложити и виши износ накнаде
штете, али не виши од 70.000,00 динара.
У случају да у одређеним ситуацијама када је
то неопходно, Комисија предложи виши износ
накнаде штете од износа прописаног чланом 1. и 2.
овог члана, такав предлог донетог акта упућује се
Градском већу на сагласност.
VII Обавезе Градског правобранилаштва
Члан 10.
Градско правобранилаштво оштећено лице
обавештава о предлогу висине накнаде штете и
оставља му рок од три дана, да се у писаној форми
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изјасни о понуђеном износу или да своју сагласност
да усмено на записник пред тим органом.
Уколико оштећено лице да сагласност на
предложену висину новчане накнаде штете, Градски
правобранилац ће са оштећеним лицем закључити
вансудско поравњање или судско поравњање
уколико се поступак за накнаду штете води пред
судом.
Члан 11.
Градско правобранилаштво је у обавези
да у року од 15 дана од дана пријема предлога
Комисије донесе акт по захтеву оштећеног лица, да
закључи вансудско поравњање или писаним путем
обавести подносиоца захтева да је надлежна
Комисија одбила или одбацила његов захтев.
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паса,
или
поступак
медијације,
Градско
правобранилаштво може ради мирног решавања
спора да понуди износ накнаде увећан до 50% у
односу на наканду коју је Комисија одрадила, а све
у циљу смањења судских трошкова.
VIII Завршне одредбе
Члан 13.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 26.02.2018.
године, број:06-41/1/2018-04

Члан 12.
Уколико се води судски поступак поводом
наканде штете настале услед уједа напуштених
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