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ГОДИНА XXIV
БРОЈ 10

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

ВРАЊЕ
Четвртак,11.мај.2017.године.

Број-10- Страна-679

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

БОСИЛЕГРАД
208.
На основу чл.110 и 111 Закон о социјалној
заштити (сл.гласник РС бр.24/11) и чл.37.став 1.6
Статута општине Босилеград(сл.гласник Пчинског
округа бр.16/08,20/09 и сл.гласник града Врања
бр.45/13),Скупштина општина Босилеград на седници одржаној дана 27.04.2017.године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА У
ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈА СЕ
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Члан 1.
У Одлуци о правима у области социјалне
заштите која се финансирају из буџета општине Босилеград
(сл.гласник
града
Врања
бр.45/2013,22/14,28/14 и 16/15) учлану 5 став 2 мења
се и гласи :
„износ једнократне новчане помоћи неможе бити
већи од просечне зараде по запосленом у јединици
локалне самоуправе у месецу који предходи месецу
у коме се врши исплата ,а према званичним статистичким подацима обљавјеним у Службеном гласнику Републике Србије.“
Члан2.
Члан 10 мења се и гласи:
„Услуга помоћи у кући пружа се старијима који
имају ограничења физичких и психичких

способности услед којих нису у стању да независно
живе у својим домовима без редовне помоћи у
активностима дневног живота, неге и надзора, при
чему је породична подршка недовољна или није
расположива.
Услуга помоћи у кући доступна је лицима из
става 1. овог члана која имају пребивалиште
односно боравиште на територији општине.
Приоритет у коришћењу услуге имају:
а) лица старија од 80 година;
б) стара лица са проценјеним I или II степененом
потребне подршке;
в) житељи неурбаног дела општине
г) старије особе особе са инвалидитеом
д) занемарене или злостављане старије особе“
Члан 3.
Између члана 10 и 11 убацује се:
Садржај, квалитет, финансирање и учешће корисника у трошковима услуге
Садржај и квалитет услуге
Члан 4.
Члан 11 мења се и гласи:
„Услуге помоћ у кући пружа се у складу са ближим условима и стандрдима за пружање услуга социјалне заштите, које је одговарајућим правилником прописао министар надлежан за социјалну заштиту.“
Члан 5.
Између члана 11 и 12 убацује се:
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Финансирање и учешће у трошковима услуге
Члан 6.
Члан 12 мења се и гласи:
„Услуге социјалне заштите из ове одлуке финансирају се из средстава буџета општине, а у трошковима услуге учествују корисник, сродник који има
законску обавезу и могућност издржавања корисника, као и лица која су преузела обавезу плаћања
трошкова пружања услуге.
Критеријуме и мерила за одређивање учешћа
корисника у трошковима услуге прописује
правлником надлежни орган општине.
Решење о учешћу корисника у трошковима
услуге доноси Центар за социјални рад.“
Члан 7.
Члан 13 мења се и гласи:
„Обавеза учешћа корисника утврђује се у складу са
”Табелом прихода и процента учешћа”, и то на следећи начин:
Табела прихода и процента учешћа
ПРОСЕЧНИ МЕСЕЧНИ ПРОЦЕНАТ
ПРИХОД КОРИСНИКА
УЧЕШЋА
У
ЦЕНИ УСЛУГЕ
До двоструког износа новчане социјалне помоћи за појединца
Од двоструког до троструког
износа новчане социјалне
помоћи за појединца
Од троструког до четвороструког износа новчане социјалне помоћи за појединца
Од четвороструког до петоструког износа новчане социјалне помоћи за појединца
Од петоструког до шестоструког износа новчане социјалне помоћи за појединца
Преко шестоструког износа
новчане социјалне помоћи за
појединца
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другог лица и право на увећани додатак за помоћ и
негу другог лица, односно право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица по било ком основу,
учествују сa најмање 20% износа тог додатка
односно накнаде у трошковима услуге.“
Члан 8.
Између члана 13 и 14 убацује се:
Средства којима корисник учествује у трошковима услуге
Члан 9.
Члан 14 мења се и гласи:
„Средства којима обвезник учествује у трошковима
услуге јесу она средства која од прихода корисника
преостану по умањењу за износ потребан за
издржавање сродника према којима има обавезу
издржавања, а који је утврђен одлуком суда“
Члан 10.
Члан 15 мења се и гласи:
„Корисници услуга и услови за коришћење права
наведени су у Члану 10. ове Одлуке, а услуге се могу пружати лицима ван наведене категорије у колико исти врше партиципацију трошкова за рад даваоца услуга по критеријуму из овое Одлуке.“
Члан 11.
Члан 16 мења се и гласи:
„Стручни тим Центра ван редовног радног времена
израчунава приход корисника на основу Закона о
социјалној заштити, даје предлог о корисницима
услуга који ће користити помоћ у кући, одређује
подобност геронтодомачица, одређује са којим корисницима услуга и којим геронтодомачицама треба
склопити уговор о коришћењу услуга и уговор о
добровољном раду.“
Члан 12.
Између члана 17 и 18 убацује се:
Начин учешћа корисника

100%

За утврђиванње обавезе и износа учешћа корисника узима се у обзир износ новчане социјалне
помоћи за месец за који је познат последњи податак
у време доношења решења.
Изутетно од става 4. овог члана, корисници
који остварују право на додатак за помоћ и негу

Члан 13.
Члан 18 мења се и гласи:
„Решењем се обавезује корисник да процентуални
и номинални износ од утврђене цене услуге, уплаћује директно на рачун Скупштине општине са које
се финансира пружалац услуге Помоћ у кући за старе.
Надлежни центар за социјални рад Решење
којим се корисник обавезује на учешће у цени услу-
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ге доставља служби Општине која врши исплате
пружаоцу услуге помоћ у кући за старе.
Износ из става 1. овог члана корисник уплаћује најкасније до десетог у месецу за претходни
месец у коме је пружена услуга.
Ако корисник не врши уплату у складу са
Решењем центра за социјални рад, у року од 30 дана
од дана доспелости потраживања може се
покренути поступак за наплату пред надлежним
судом.“
Члан 14.
Између члана 18 и 19 убацује се:
Пружаоци услуге социјалне заштите
Члан 15.
Члан 19 мења се и гласи:
„Пружалац услуге социјалне заштите из ове одлуке,
може бити установа социјалне заштите, други
овлашћени пружалац услуге социјалне заштите изабран кроз поступак јавне набавке у складу са законом којим се уређују јавне набавке и законом којим
се уређује социјална заштита, као и Центар за социјални рад, под условима прописаном законом којим
се уређује социјална заштита“
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће обљавјена у „Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана
27.04.2017. године,број: 06-129/2017
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.

209.
На основу члана 14. став 4. члана 60. став 2.
тачка 4. Закона о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник Републике Србије“, број 62/06
и 65/08-др. закон и 41/09 и 112/15) и члана 37. став
1. тачка 6. Статута општине Босилеград („Службени
гласник Пчињског округа“, број 16/08 и 20/09 и
„Службени гласник града Врања“, број 45/13), а уз
сагласност Министарства пољопривреде и заштите
животне средине,Управа за пољопривредно земљиште, број 320-11-02809/2017-14 од 05.04.2017.
године Скупштина општине Босилеград на седници
одржаној дана 27.04.2017. године, донела је

Број-10- Страна-681

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ
I
УСВАЈА СЕ Годишњи програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта
општине Босилеград за 2017. годину.
II
Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављивања у „Службеном гласнику града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана
27.04.2017. године,број: 06-129/2017
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.
210.
На основу члана 15. став 1. тачка 18. и члана
37. став 1. тачка 4. Статута општине Босилеград
(„Службени гласник Пчињског округа“, број 16/08 и
20/09 и „Службени гласник града Врања“, број
45/13), Мишљења ЈВП “Србијаводе“ Београд, ВПЦ
„Морава“ Ниш број 2-07-993/2 од 08.03.2017. године и Закључка о давању сагласности Општинског
штаба за ванредне ситуације општине Босилеград,
број 117/2017-1 од 10.04.2017. године, Скупштина
општине Босилеград на седници одржаној дана
27.04.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА
ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
ЗА 2017. ГОДИНУ
I
УСВАЈА СЕ Оперативни план за одбрану од
поплава за воде II реда за територију општине
Босилеград за 2017. годину.
II
Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у „Службеном гласнику града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана
27.04.2017. године,број: 06-129/2017
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.

ОДЛУКУ
211.
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На основу чл.122.Закона о социјалној
заштити И обезбедјивању социјалне сигурности
градјана (,,Сл.гласник РС бр.24/2011“) и чл.15.став 1
тачка 16.Статута општине Босилеград(„Сл.гласник
општина пчинског округа бр.16/08,20/09 и сл.
Гласник града Врања бр.45/2013“) Скупштина
општине Босилеград
дана 27.04.2017.године,
доноси
ОДЛУКУ
О ФОРМИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНЕ
ЈЕДИНИЦЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
,,ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ ЛОКАЛНИХ
УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ,,
Члан 1.
Овом Одлуком у оквиру права из социјалне
заштите
градјана
на
територији
општине
Босилеград формира се посебна организациона
јединица при Центру за социјални рад општине
Босилеград , под називом Центар за пружање
локалних услуга социјалне заштите формиран као
општински центар за развој услуга социјалне
заштите у надлежности локалне самоуправе.
Члан 2.
У оквиру Центра за пружање локалних
услуга социјалне заштите остварују се права:
1.Дневне услуге у заједници
- Дневни боравак
- помоћ у кући
- Свратиште
- Лични пратилац детета
2.Услуге подржке за самостални живот
-Становање уз подршку
-Персонална асистенција
Члан 3.
Права на услуге и програме социјалне
заштите уредјена овом Одлуком обезбедјују се
градјанима општине Босилеград под једнаким
условима на основу солидарности, поштовања
различитости и људског достојанства.
Члан 4.
Средства за остваривање права из Одлуке
која су овом Одлуком утврдјена обезбедјују се :
- У буџету општине Босилеград
- Непосредно од корисника
- Донаторством,
- Из пројектног финансирања
- Из других извора у складу са Законом.
Члан 5.
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
а биће објављена у ,,Сл.гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана
27.04.2017. године,број: 06-129/2017
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.

212.
На основу члана 15. став 1. тачка 4. Закона о
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“,
број 111/09) и члана 15. став 1. тачка 18. и члана 37.
став 1. тачка 6. Статута општине Босилеград („Службени гласник Пчињког округа“, број 16/08, 20/09 и
„Службени гласник града Врања“, број 45/13),
Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана 27.04.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
I
У Одлуци о образовању штаба за ванредне
ситуације („Службени гласник града Врања“, број
4/11, 41/12 и 28/16) у члану I. став 2. тачка 7.
речи: „Станиша Зиновиев“, замењују се речима:
„Миодраг Јакимов“.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана
27.04.2017. године,број: 06-129/2017
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.

213.
На основу члана 4. став 1.
Закона о
комуналним делатностима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 88/11 и 104/16),члана 20.
став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07
и 83/14) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута
општине Босилеград (''Службени гласник Пчињског
округа'', број 16/08 , 20/09 и ''Службени гласник
града Врања'', број 45/13), Скупштина општине
Босилеград на седници одржаној дана 27.04.2017.
године , донела је
ОДЛУКУ
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О ЈАВНОЈ РАСВЕТИ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Члан 1.
Под јавном расветом подразумева се
обезбеђивање јавног осветљења одржавањем,
адаптацијом и унапређењем објеката и инсталација
јавного светљења којима се осветљавају саобраћајне
и друге површине јавне намене (улице, тргови,
мостови, пешачке површине испредстамбених и
других
објеката,
паркови,
споменпаркови,
површине
у
стамбенинасељима,
гробља,
споменгробља, уређенеречнеобале и друге јавне
површине на којима је изграђена јавна расвета на
територији општине Босилеград.
Члан 2.
Одржавање објеката и инсталација јавне
расвете на подручјуопштинеБосилеград, поверава се
ЈП '' Грађевинско земљиште и путеве општине
Босилеград'' из Босилеграда.
Члан 3.
Одржавање јавне расвете вршисе по
Програму пословања ЈП '' Грађевинско земљиште и
путеве општине Босилеград'' из Босилеграда.
Члан 4.
Послови
одржавања
јавне
расвете
обухватају:
- редовну замену светлећих тела,
- редовно чишћење светлећих тела,
- замена постојећих светлосних тела са временијим
и сл.
Јавнарасвета
у
целинипредставља
„заједничку комуналну потрошњу“ која служи свим
грађанима општине Босилеград.
Попријави
надлежних
служби
Општинскеуправе
Босилеград,
вршиће
се
појединачна замена опреме јавне расвете у
пријављеним
улицама,
насељима
и
сл,
односностубовима.
Члан 5.
Јавна расвета не сме бити постављена на
начин којим се угрожава безбедно одвијање
саобраћаја и кретање пешака.
Члан 6.
Надзор над применом ове одлуке врши
Општинска управа.
Инспекцијски надзор над применом ове
одлуке обавља комунални инспектор.
Члан 7.
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Забрањено је:
-постављање рекламних паноа, причвршћивањ
апредмета и лепљење плаката на објекте и
инсталације јавне расвете,
-прикључивањана објекте и инсталациј јавне
расвете,
- уклањања, рушења, прљања и оштећења на било
који начин објеката и инсталацијајавнерасвете.
Члан 8.
Средства за одржавање
објеката и
инсталација јавне расвете, обезбеђујусе у буџету
општине Босилеград.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Новчаном казном од
10.000,00 динара
казниће се за прекршај физичко лице којеврши
радње из члана 7. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и предузетник новчаном казном од 50.000,00
динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и правно лице новчаном казном од 60.000,00
динара.
За прекршај из става 1. Овог члана казниће
се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од10.000,00 динара.
Новчаном казном од 20.000,00 динара
казниће се за прекршајЈП ''Грађевинско земљиште и
путеве Општине Босилеград'' у колико не врши
послове одржавања јавне расвете на начин прописан
овом одлуком.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику града
Врања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана
27.04.2017. године,број: 06-129/2017
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.
214.
На основу члана 29. став 3. Закона о основима система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/09, 52/11 и
55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 –
одлука УС), члана 3. Уредбе о критеријумима за
доношење акта о мрежи предшколских установа и
акта о мрежи основних школа („Службени гласник
Републике Србије“, број 80/10), члана 37. став 1.
тачка 6. Статута општине Босилеград („Службени
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гласник Пчињског округа“, број 16/08, 20/09 и
„Службени гласник града Врања“, број 45/13), и на
основу Мишљења Националног савета бугарске
националне мањине, број 07-02/2017од 13.04.2017.
године Скупштина општине Босилеград на седници
одржаној дана 27.04.2017. године, донела је

Четвртак,11.мај.2017.године.

Овом одлуком утврђује се број и просторни
распоред основних школа на територији општине
Босилеград.
Члан 2.
Основно васпитање и образовање у осмогодишњем трајању остварује се у једној школи.

ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Члан 3.
Мрежа основног васпитања и образовања:

Члан 1.
Шифра
школе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Назив школе
О.Ш. „Георги Димитров“
О.Ш. „Георги Димитров“
О.Ш. „Георги Димитров“
О.Ш. „Георги Димитров“
О.Ш. „Георги Димитров“
О.Ш. „Георги Димитров“
О.Ш. „Георги Димитров“
О.Ш. „Георги Димитров“
О.Ш. „Георги Димитров“
О.Ш. „Георги Димитров“
О.Ш. „Георги Димитров“
О.Ш. „Георги Димитров“
О.Ш. „Георги Димитров“
О.Ш. „Георги Димитров“
О.Ш. „Георги Димитров“
О.Ш. „Георги Димитров“
О.Ш. „Георги Димитров“
О.Ш. „Георги Димитров“
О.Ш. „Георги Димитров“
О.Ш. „Георги Димитров“
О.Ш. „Георги Димитров“
О.Ш. „Георги Димитров“
О.Ш. „Георги Димитров“
О.Ш. „Георги Димитров“
О.Ш. „Георги Димитров“

Четвороразредна и осморазредна
одељења
Матична школа у Босилеграду
Рајчиловци
Радичевци
Ресен
Гложје
Груинци
Зли – дол „Стари“
Млекоминци
Паралово
Рибарци
Бистар
Бранковци
Доње Тламино
Горње Тламино
Рикачево
Назарица
Доганица
Доња Љубата
Дукат „Центар“
Дукат „Дудина“
Црноштица „Две реке“
Црноштица „Придол“
Горња Љубата
Горња Лисина
Доња Лисина

Члан 4.
На ову одлуку сагласност даје Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије.

I-VIII
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-VIII
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-VIII
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-VIII
I-VIII
I-IV

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана
27.04.2017. године,број: 06-129/2017

Члан 5.
Ступањем на снагу ове Oдлуке престаје да
важи Одлука о мрежи основних школа на територији општине Босилеград („Службени гласник града Врања“, број 6/16).

ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.
215.

Члан 6.

Разреди

Четвртак,11.мај.2017.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

На основу члана 4. став 1.
Закона о
комуналним делатностима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 88/11 и 104/16), члана 20.
став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07
и 83/14) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута
општине Босилеград (''Службени гласник Пчињског
округа'', број 16/08 , 20/09 и ''Службени гласник
града Врања'', број 45/13), Скупштина општине
Босилеград на седници одржаној дана 27.04.2017.
године , донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ И ХИГИЈЕНИ
ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Члан 1.
У Одлуци о комуналном уређењу и хигијени
општине Босилеград (''Службени гласник града
Врања'', број 17/2013) у члану 9. после става 2.
додаје се нови став 3. који гласи: „Изношење смећа
са
дивљим депонијама у Босилеграду и с.
Рајчиловци, на градској депонији, поверава се ЈП
''Услуга'' Босилеград а по потреби и ЈП “
Грађевинско земљиште и путеве Општине
Босилеград''.
Ставови 3, 4 , 5. и 6. овог члана постају
ставови 4,5, 6 и 7.
У члану 9. став 3. речи: „ЈП ''Дирекција за
грађевинско земљиште и путеве општине
Босилеград““ ,
замењују се речима:
„ЈП
„Грађевинско земљиште и путеве Општине
Босилеград''“
Члан 2.
У члану 19. став 2. речи: „ЈП ''Дирекција за
грађевинско
земљиште
и
путевеопштине
Босилеград““ ,
замењују се речима:
„ЈП
„Грађевинско земљиште и путеве Општине
Босилеград''“
У члану 19. став 3. речи: „ЈП ''Дирекција за
грађевинско земљиште и путеве општине
Босилеград““ ,
замењују се речима:
„ЈП
„Грађевинско земљиште и путеве Општине
Босилеград''“
У члану 19. став 4. речи: „ЈП ''Дирекција за
грађевинско земљиште и путеве општине
Босилеград““ ,
замењују се речима:
„ЈП
„Грађевинско земљиште и путеве Општине
Босилеград''“
Члан 3.

Број-10- Страна-685

У члану 21. став 1. речи: „ЈП ''Дирекција за
грађевинско земљиште и путеве општине
Босилеград““ ,
замењују се речима:
„ЈП
„Грађевинско земљиште и путеве Општине
Босилеград''“
Члан 4.
У члану 37. став 2. после речи: „паркинга“
ставља се зарез и додају се речи: ''сеоских путева''
У члану 37. став 2. речи: „ЈП ''Дирекција за
грађевинско земљиште и путеве општине
Босилеград““ ,
замењују се речима:
„ЈП
„Грађевинско земљиште и путеве општине
Босилеград''“.
У члану 37. став 4. речи: „ЈП ''Дирекција за
грађевинско
земљиште
и
путевеопштине
Босилеград““ ,
замењују се речима:
„ЈП
„Грађевинско земљиште и путеве општине
Босилеград''.
Члан 5.
У члану 42. став 1. речи: „ЈП ''Дирекција за
грађевинско земљиште и путеве општине
Босилеград““ ,
замењују се речима:
„ ЈП
„Грађевинско земљиште и путеве општине
Босилеград''“.
Члан 6.
У члану 53. став 1. речи: „ЈП ''Дирекција за
грађевинско земљиште и путеве општине
Босилеград““ ,
замењују се речима:
„ЈП
„Грађевинско земљиште и путеве Општине
Босилеград''“.
Члан 7.
У члану 64. став 2. речи: „ЈП ''Дирекција за
грађевинско земљиште и путеве
општине
Босилеград““ ,
замењују се речима:
„ЈП
„Грађевинско земљиште и путеве Општине
Босилеград''“.
Члан 8.
У члану 68. став 3. речи: „ЈП „Дирекција за
грађевинско земљиште и путеве
општине
Босилеград““ ,
замењују се речима:
„ЈП
„Грађевинско земљиште и путеве Општине
Босилеград''“.
Члан 9.
У члану 73. став 2. речи: „ЈП ''Дирекција за
грађевинско земљиште и путеве општине
Босилеград““ ,
замењују се речима:
„ЈП
„Грађевинско земљиште и путеве Општине
Босилеград''“ .
Члан 10.

686-Страна – Број -10-

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“

У члану 84. став 1. речи: „ од 50.000,00 до
500.000,00 динара“ , замењује се речима: „од
100.000,00 динара''.
У члану 84. став 2. речи: „ од 10.000,00 до
50.000,00 динара“ , замењују се речима:
„од
50.000,00 динара''.
У члану 84. став 3. речи: „ од 5.000,00 до
50.000,00 динара“ , замењује се речима:
„од
10.000,00 динара''.
Члан 11.
У члану 85. став 1. речи: „од 5.000,00 до
50.000,00 динара , замењује се речима:
„од
10.000,00 динара''.
Члан 12.
У члану 86. став 1. речи: „од 2.500,00
динара“ , замењује се речма: „од 10.000,00 динара''.
Члан 13.
У члану 88. став 1. речи: „ЈП ''Дирекција за
грађевинско земљиште и путеве општине
Босилеград““ ,
замењују се речима:
„ЈП
„Грађевинско земљиште и путеве општине
Босилеград''“.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику града
Врања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана
27.04.2017. године,број: 06-129/2017
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.
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На основу члана 4. Закона о комуналним
делатностима (''Службени гласник Републике
Србије'', број 88/11 и 104/16),члана 20. став 1. тачка
5. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/07 и 83/14) и
члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине
Босилеград (''Службени гласник Пчињског округа'',
број 16/08 , 20/09 и ''Службени гласник града
Врања'', број 45/13), Скупштина општине
Босилеград на седници одржаној дана 27.04.2017.
године , донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПИЈАЦИ И ПИЈАЧНОМ РЕДУ
ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Члан 1.

Четвртак,11.мај.2017.године.

У Одлуци о пијаци и пијачном реду на
подручју општине Босилеград (''Службени гласник
Пчињског округа'', број 4/2009), члан 5. мења се и
гласи:
„Члан 5.
''Организација промета робе на пијаци,
одржавање, опремање и уређење простора на пијаци
у Босилеграду поверава се ЈП ''Грађевинско
земљиште и путеве општине Босилеград'' из
Босилеград (у даљем тексту : пијачно предузеће) , у
Месним заједницама Саветима МЗ свакој за своје
подручје.
Пијачни ред се истиће на погодном видном
месту на пијаци.''
Члан 2.
Члан 12. мења се и гласи:
„Члан 12.
''Радно време на пијаци у Босилеграду је од
07 до 17 часова сваког дана.''
Члан 3.
Члан 14. мења се и гласи:
„Члан 14.
''Изношење смећа са пијаца у Босилеграду
поверава се ЈП ''Услуга'' Босилеград.“
Члан 4.
У члану 28. став 1.
речи:„10.000,00 до
50.000,00 динара“замењују се речима: '' 100.000,00
динара''.
У члану 28. став 2.речи:„ 1.000,00 до
10.000,00 динара“замењују се речима: '' 5.000,00
динара''.
Члан 5.
У члану
29. став 1. речи:„5.000,00 до
15.000,00 динара“ замењују се са новчаним речима:
'' 100.000,00 динара''.
У члану 29. став 2. речи“ „500,00 до 5.000,00
динара“замењују се речима: '' 10.000,00 динара''.
У члану
29. став 3. речи: „500,00 до
15.000,00 динара“замењују се са речима: ''10.000,00
динара''.
У члану 29. став 4 . мења се и гласи:
'' Новчаном казном од 50.000,00 динара за
прекршај из став 1. овог члана казниће се и
предузетник''.
Члан 6.
У члану 30. речи: ''Закона о промету
робе''замењају се са речима: ''Закона о трговини''.
Члан 7.
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Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику града
Врања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана
27.04.2017. године,број: 06-129/2017
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.
217.
На основу члана 4. став 1.
Закона о
комуналним делатностима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 88/11 и 104/16), члана 20.
став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07
и 83/14), члана 1. Закона о сахрањивању и гобљима
(''Службени гласник РС'', број 101/2005) и члана 37.
став 1. тачка 6. Статута општине Босилеград
(''Службени гласник Пчињског округа'', број 16/08 ,
20/09 и ''Службени гласник града Врања'', број
45/13), Скупштина општине Босилеград на седници
одржаној дана 27.04.2017. године , донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА
Члан 1.
У Одлуци о сахрањивању и гробљима
(''Службени гласник Пчињског округа'', број
26/2002 и ''Службени гласник града Врања'', број
25/2013) у члану 4. став 1. речи: „ЈП ''Дирекција
за грађевинско земљиште и путеве општине
Босилеград““,
замењују се речима:
„ ЈП
„Грађевинско земљиште и путеве општине
Босилеград''“.
Члан 2.
У члану 29. став 1 . речи: „од 50.000,00 до
500.000,00 динара“ замењује се речима: ''60.000,00
динара''.
Члан 3.
У члану 30. став 1 . речи: „од 5.000,00 до
50.000,00 динара“ замењују се речима: ''10.000,00
динара''.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику града
Врања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана
27.04.2017. године,број: 06-129/2017
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.
218.
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На основу члана 4. став 1.
Закона о
комуналним делатностима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 88/11 и 104/16), члана 20.
став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07
и 83/14) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута
општине Босилеград (''Службени гласник Пчињског
округа'', број 16/08 , 20/09 и ''Службени гласник
града Врања'', број 45/13), Скупштина општине
Босилеград на седници одржаној дана 27.04.2017.
године , донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТУПАЊУ СА
ПРИНУДНО УКЛОЊЕНИМ ВОЗИЛИМА,
СТВАРИМА И ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Члан 1.
У Одлуци о поступању са принудно
уклоњеним возилима, стварима и другим
предметима ( ''Службени гласник града Врања'', број
28/2014) у члану 2. став 1. речи : „ЈП ''Дирекција
за ГЗП Босилеград““, замењују се речима: „ ЈП
„Грађевинско земљиште и путеве општине
Босилеград''“.
У члану 2. став 2. речи: „ЈП ''Дирекција за
ГЗП Босилеград““, замењују се речима:
„ЈП
„Грађевинско земљиште и путеве општине
Босилеград''“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику града
Врања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана
27.04.2017. године,број: 06-129/2017
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.

219.
На основу члaна 4. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број
88/2011 и 104/2016), члана 7. Закона о превозу у
друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број
46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2016 и 31/2011)
и члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“, број:
16/2008 и 20/2009 и „Службени гласник града
Врања“, број 45/2013),
Скупштина општне
Босилеград
на
седници
одржаној
дана
27.04.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
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О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПРЕВОЗУ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

1. Релација
БОСИЛЕГРАД-БИСТАРКАРАМАНИЦА
СТАЈАЛИШТА

Члан 1.
У Oдлуци о превозу у друмском саобраћају
на територији Општине Босилеград („Сл.гласник
Пчињског округа“ број4/09 и „Сл.гласник града
Врања“ број 16/15 и 2/16) после члана 1. додаје се
нови члан 1.а који гласи:
Члан 1а
Јединице Локалне самоуправе, у складу са
овим Законом одређује организационе, материјалне
и друге услове за изградњу, одржавање и финансирање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује комуналних делатности и њихов развој“.
Члан 2.
У члану 65. став 1. речи : „10.000,00 до
100.000,00 динара замењују се речима: „50.000,00
динара.
У ставу 2. речи: 2.500,00 до 25.000,00 динара
замењују се речима: „5.000,00 динара“.
Члан 3.
У члану 68. став 1. речи: “2.000,00 до
25.000,00 динара“ замењују се речима: „5.000,00
динара“.
Члан 4.
У члану 69. став 1. речи: „5.000,00 до
10.000,00 динара“ замњују се речима: „50.000,00
динара“.
Члан 5.
У члану 70. став 1. речи: „2.000,00 до
5.000,00 динара“ замењују се речима: „ 5.000,00 динара“.
Члан 6.
У члану 7. став 2 испред речи „ванлинијски“
додаје се реч „линијски и“
Члан 7.
Члан 32. мења се и гласи:
„Члан 32.
За линијски, градски, приградски превоз
путника на територији Општине Босилеград одређују се следећа аутобуска стајалишта са даљинаром у
километрима и минималним временом вожње између аутобуских станица односно аутобуским стајалиштима у минутама:
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У члану 7. после става 3. додаје се став 4
који гласи:
„ Линијски превоз путника може обављати
превозник који има најмање три регистровано возило која имају и мање од осамнаест седишта.“
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана
27.04.2017. године,број: 06-129/2017
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.

220.
На основу члана 2. став 3. тачка 10., члана 3.
став 1. тачка 10., члана 4. став 1., став 3. и став 6.
Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник
РС", бр. 88/11, 104/16), члана 10. став 7. Закона о
јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/11, 88/13 и
105/14, 104/16 и 108/16), члана 2. став 1. тачка 7. и
члана 3. Закона о јавним путевима ("Сл. гласник
РС", бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13),
члана 20. став 1. тачка 12., члана 32. став 1. и тачка
6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник", бр.
129/07, 83/2014, 101/16 - др. Закон), члана 3., члана
14. став 5., члана 20. и члана 21. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/15), члана 39. става 2. и 3. Закона о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/13, 13/16 и 98/16),члана 15. став 1.
тачка 12и члана 37. став1. тачка 6. Статута општине Босилеград („Службени гласник Пчињског
округа број 16/08,20/09 и „Службени гласник града
Врања број 45/13) Скупштина општине Босилеград, на седници одржаној 27.04.2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се критеријуми за
категоризацију општинских и јавних путева и улица на територији општине Босилеград, одређују се
делови општинских путева који пролазе кроз насељена места, прописује се начин обављања послова на одржавању, заштити, одржавању, изградњи,
реконструкцији,
финансирање,
управљању
општинским путевима и улицама у насељима,
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одређује се накнада која се плаћа за употребу и
коришћење општинских путева, прописује се надзор, као и казнене одредбе.
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци
имају следећа значења:
1. НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ - јесте саобраћајна
површина која је доступна већем броју разних
корисника, коју надлежни орган прогласи
некатегорисаним путем, која је уписана у катастар
непокретности као некатегорисани пут и која је у
својини јединице локалне самоуправе на чијој
територији се налази;
2. ПРИЛАЗНИ ПУТ - јесте саобраћајна површина
преко које се омогућава власнику, односно
непосредном држаоцу непокретности која се
налази поред некатегорисаног пута прилаз на тај
пут;
3. ПРИКЉУЧАК - јесте саобраћајна површина
којом се повезује прилазни пут са некатегорисаним
путем, односно некатегорисани пут са јавним
путем;
4. РАСКРСНИЦА - јесте површина на којој се
укрштају или спајају путеви;
5. ОДРЖАВАЊЕ ПУТА - јесте извођење радова
којима се обезбеђује несметано и безбедно
одвијање саобраћаја и чува употребна вредност
некатегорисаног пута у стању које је било у
тренутку изградње, односно реконструкције;
6. ЗАШТИТА ПУТА - јесте забрана или
ограничавање интервенција на путу, заштитном
појасу
и
појасу
контролисане
изградње,
прописаних Законом о јавним путевима (у даљем
тексту: Закон) и овом одлуком;
7. ЗЕМЉИШНИ ПОЈАС - јесте континуална
површина са обе стране усека и насипа, ширине
најмање један метар, мерено од линија које чине
крајње тачке попречног профила пута;
8. ЗАШТИТНИ ПОЈАС - јесте површина уз ивицу
земљишног појаса, на спољну страну и служи за
заштиту пута и саобраћаја на њему;
9. ОБЈЕКТИ, ПОСТРОЈЕЊА И УРЕЂАЈИ ЗА
ОДВОДЊАВАЊЕ - служе за сакупљање,
одвођење, односно преусмеравање површинских,
прибрежних и подземних вода ради заштите пута,
односно суседа пута од штетног дејства вода са
пута;
10. БАНКИНА - јесте елеменат пута у насипу који
обезбеђује
бочну
стабилност
коловозне
конструкције
и
служи
за
постављање
сигнализације и опреме пута;
11. РИГОЛА - јесте елеменат пута у усеку за
прихватање и контролисано вођење површинских
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вода који обезбеђује стабилност коловозне
конструкције;
12. ПУТНИ ОБЈЕКТИ - су мостови, надвожњаци,
подвожњаци, вијадукти, аквадукти, пропусти,
тунели, галерије, потпорни и обложни зидови и сл.;
13. КОНТРОЛНА ЛИСТА - јесте документ који
садржи списак приоритетних питања провере и
других радњи за које је инспекција овлашћена,
одређених према тежини могућих штетних
последица у одређеној области сагласно правилима
о процени ризика, предмет и обим провере;
14. НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ – јесте правно лице,
предузетник и физичко лице, организациони облик
преко кога физичко или правно лице обавља
делатност или врши активност за кога не постоји
обавеза регистрације, као и субјект са јавним
овлашћењима
у
складу
са
Законом
о
инспекцијском надзору, чије пословање и
поступање се надзире;
Члан 3.
Према значају саобраћајног повезивања јавни путеви на територији општине Босилеград се
деле на:
1) Општинске путеве (саобраћајно повезују територију једне месне заједнице са територијом суседних месних заједница, као и територију општине са
мрежом државних путева);

ознака пута
ОП 4
ОП 5
ОП 6
ОП 7
ОП 8
ОП 9
ОП 10
ОП 11
ОП 12
ОП 13
ОП 14
ОП 15
ОП 16
ОП 17
ОП 18
ОП 19
ОП 20
ОП 21
ОП 22
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2) Улице (саобраћајно повезују делове насеља),

Коловозне конструкције улица које су истовремено делови државних или општинских путева
који пролазе кроз насеља и саобраћајна сигнализација, осим светлосне, сматрају се деловима тих
путева.
Путеви и улице у насељима спадају у јавне
путеве и на њих се односе све одредбе Закона о
јавним путевима у погледу одржавања, заштите,
изградње и реконструкције.
Члан 4.
Некатегорисани путеви су Јавни путеви који
не испуњавају критеријуме из члана 2. ове одлуке
али су добра у општој употреби и у државној су
својини. То су пољски и шумски путеви, путеви на
насипима и путеви до излетишта.
II УТВРЂИВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И
ДЕЛОВА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА КОЈИ
ПРОЛАЗЕ КРОЗ НАСЕЉЕНА МЕСТА
Члан 5.
На територији општине Босилеград утврђују
се следећи Општински путеви (ОП) и Некатегорисани путеви ( НП ):

Списак општинских путева
путни правац
Босилеград-Извор(Славче)
Босилеград-Груинци
Босилеград-Милевци
Босилеград-Депонија- Белут
Босилеград-Паралово
Босилеград-Липа
Бреснички мост-Бресница
Бресница-Стари Зли Дол
Бранковци-Нови Зли Дол
Млекомински мост-Буцаљево
Радичевци-Ресен
Рикачево-Граовиште-Брањовица
Бистар-Јарешник
Јарешник-Назарица (амбуланта)
Назарица-Доганица
Голеш-Жеравино
Глошки дол-Гложје
Мусуљ-Барје
Плоча-Барје

дужина/ км
6,00
8,00
6,00
5,00
4,50
5,00
5,50
4,50
5,50
3,50
4,00
5,00
7,10
2,50
7,40
1,50
5,00
2,50
4,50

Четвртак,11.мај.2017.године.

ознака пута
ОП 23
ОП 24
ОП 25
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Списак општинских путева
путни правац
Чосина воденица-Плоча
Доња Ржана-Горња Ржана
Горња Лисина-Доња Ржана
Укупна дужина општинских путева

ознака пута
НП-1
НП-2
НП-3
НП-4
НП-5
НП-6
НП-7
НП-8
НП-9
НП-10
НП-11
НП-12
НП-13
НП-14
НП-15
НП-16
НП-17
НП-18
НП-19
НП-20
НП-21
НП-22
НП-23
НП-24
НП-25
НП-26
НП-27
НП-28
НП-29
НП-30
НП-31
НП-32
НП-33
НП-34
НП-35
НП-36
НП-37
НП-38
НП-39
НП-40
НП-41
НП-42

Списак некатегорисаних путева
путни правац
Босилеград-Рисовица
Извор-Белут
Извор-Груинци
Груинци (Караула)-Милкаше
Груинци-Милевци
Милевци-Крс
Милевци (Ливада махала)-Манастир
Тегарски дол-Белут (лева страна)
Паралово-Кин Стан
Ранчин Преслап-Чурчинци
Ранчин Преслап-Припор
Добри дол-Кусина Падина-Боботало
Добри дол-Крс
Добри дол-Жилин дел
Бресница-Ранчин Преслап
Бресница-Горњи Придол
Нови Зли Дол-Стари Зли Дол
Зли Дол-Рамњак
Зли Дол-Брезовец
Зли Дол-Петрева махала
Бабин град-Пресеченица
Стари Зли Дол-Брезовец
Рајчиловци-Буцаљево
Млекомински мост-Ђоринци
Радичевци-Бежаново брдо-Доње Буцаљево
Ресен-Степановци-Сушица
Рибарски мост-Падиње
Рибарци-Геловци
Рибарски мост-Диневци
Бранковци-Петрева махала
Бранковци-Бумбар
Бранковци-Копиште
Бранковци-Селиште-Балинци
Бранковци-Козарник
Брањовички Рид-Брањовица
Брањовица-регионални пут
Бистар-Присое-Планина
Вировци-Мечит
Бистар-Рупи
Бистар-Трновци-Вировци-Свињарници
Бистар-Танки рид-Репетитор
Јарешник-Кошарска махала

дужина/ км
3,00
4,00
6,00
150,1

дужина/ км
2,00
3,00
4,00
1,00
4,00
2,00
1,00
2,80
6,50
3,50
1,00
1,50
1,50
4,00
4,50
4,00
3,00
1,00
1,50
4,50
1,00
1,00
3,00
2,00
2,00
5,00
4,00
4,00
2,50
3,50
4,50
2,00
2,00
2,00
3,00
2,00
4,50
1,20
1,80
3,80
7,00
1,00
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НП-43
НП-44
НП-45
НП-46
НП-47
НП-48
НП-49
НП-50
НП-51
НП-52
НП-53
НП-54
НП-55
НП-56
НП-57
НП-58
НП-59
НП-60
НП-61
НП-62
НП-63
НП-64
НП-65
НП-66
НП-67
НП-68
НП-69
НП-70
НП-71
НП-72
НП-73
НП-74
НП-75
НП-76
НП-77
НП-78
НП-79
НП-80
НП-81
НП-82
НП-83
НП-84
НП-85
НП-86
НП-87
НП-88
НП-89
НП-90
НП-91
НП-92
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Списак некатегорисаних путева
путни правац

Доганица-Јасикар
Назарица-Горња махала
Назарица-Лазарова махала-Собориште
Јарешник-Тричковица
Јарешник-Караџинци
Доње Тламино-Црешњово
Регионални пут-Дрндупци
Горње Тламино-Ракике
Горње Тламино-Лучање
Горње Тламино-Јавор
Горње Тламино-Кршељ
Серафимова воденица-Баратарци-Свињориште
Горње Тламино-Баратарци
Регионални пут-Оматица (Г.Тламино)
Г.Тламино(река)-Петковица
Киселички поток-Гноиште-Милчовица
Киселичка махала-Плочарска махала
Караманица-Гаринарци
Деда Ристинци-Падиште
Падиште-Камик
Караманица-Деда Станојковци
Деда Станојковци-Марјаница
Голеш-Махала
Жеравино-Серафинова воденица
Четврти километар-Корије
Гложје-Големо осое-Баинци
Гложје(постојећи пут)-Трњаци
Личаровци-Грчка махала
Доња Љубата-Козји дол-Брзаци
Доња Љубата-Клађе
Доња Љубата-Бубевци
Доња Љубата-Крс
Шумање-Дураци
Доња Љубата-Стамболијинци
Доња Љубата-Гариште
Две реке-Караџинци
Две реке-Петковци-Караџинци
Дукат-Гаштевица-Доња Љубата
Дукат-Коњичка река
Дукат-Вертевица
Горња Љубата-Колчина гарина
Горња Љубата-Сливје
Горња Љубата-Криви дол
Селиште-Шароњинци
Селиште-Колчина гарина
Селиште-Шуглевци-Дебели рид
Горња Љубата-Станци-Јавор-Кајчинци
Станци-Маковиште
Ваљавичаре-Андоновци
Мусуљ-Шароњинци

Четвртак,11.мај.2017.године.

дужина/ км
1,00
1,50
2,50
2,50
5,00
3,00
1,40
2,50
1,50
3,00
1,50
5,00
1,00
2,00
1,20
3,20
2,40
1,50
3,00
1,00
2,30
1,90
0,80
3,50
3,00
3,50
1,00
2,50
8,00
2,00
2,50
2,00
1,00
1,70
1,50
8,00
5,00
12,50
4,00
1,30
4,00
3,00
4,00
2,50
3,00
3,00
7,50
1,50
3,50
1,00

Четвртак,11.мај.2017.године.

ознака пута
НП-93
НП-94
НП-95
НП-96
НП-97
НП-98
НП-99
НП-100
НП-101
НП-102
НП-103
НП-104
НП-105
НП-106
НП-107
НП-108
НП-109
НП-110
НП-111
НП-112
НП-113
НП-114
НП-115
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Списак некатегорисаних путева
путни правац
Мусуљ-Боровски дол
Мусуљ-Припор-Плоча
Плоча-Чосина махала
Плоча-Козарник
Г.Љубата(рег.пут)-Глоговачки дол
Плоча-Гузелинци
Горња Ржана-Споменик-Плоча
Доња Ржана-Гузобије-Кошари
Доња Ржана-Пешина
Горња Лисина-Расцепеница
Горња Лисина-Јарчеви-Павлови
Горња Лисина-Кумичини
Горња Лисина-Недокоље-Бакларе
Горња Лисина-Драгојчини кошари-Селиште
Горња Лисина-Падиње
Горња Лисина-Колиште
Горња Лисина-Глошка планина
Горња Лисина-Аризанови
Доња Лисина-Селиште
Доња Лисина-Пањевица
Доња Лисина-Леска
Голеш-Горња махала
Јасикар(Доганица)-Еленица-Црни вир
Укупна дужина некатегорисани путева

Остали некатегорисани путеви који нису
ушли у просторни план , а одржавју их Јавна
предузећа на територији општине Босилеград, као и
други путеви на територији општине предвиђени по
плану Месних заједница.
Члан 6.
У општини Босилеград протежу се следећи
државни путеви:
ДржавнипутевиII А и IIБреда:
Ознака
пута
231
Свође-ЦрнаТрава-Власина ОкруглицаБосилеград -државна граница са
Бугарском (гранични прелаз Рибарци)
442
везасадржавнимпутем 158-КриваФејаГорњаЉубата -везасадржавнимпутем
234
234
Кленике-Трговиште-Доњи
СтајевацБосилеград
444
Рибарци-ГорњеТламино-Караманица државнаграницасаБЈРМакедонијом
III
ИЗГРАДЊА
И
РЕКОНСТРУКЦИЈА
ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, ЈАВНИХ ПУТЕВА И
УЛИЦА У НАСЕЉИМА

дужина/ км
3,00
3,50
1,00
1,50
2,5
0,50
3,00
2,00
2,50
5,60
6,00
4,00
4,00
3,30
3,00
3,00
5,00
1,00
3,00
3,00
2,00
1
6
335,20

Члан 7.
Општински путеви и улице у насељима
изграђују се на основу техничке документације и
одредаба Закона о јавним путевима које се односе
на изградњу и реконструкцију путева.
Одлуку о изградњи и реконструкцији
општинских путева и улица доноси Скупштина
општине Босилеград, а одобрење за изградњу издаје орган општинске управе надлежан за послове
грађевинарства.
Члан 8.
Некатегорисани путеви се изграђују или реконструишу на основу техничке документације
чији обим и садржај одређује орган општинске
управе надлежан за послове грађевинарства.
Одлуку о изградњи и реконструкцији некатегорисаних путева доноси Скупштина општине
Босилеград на предлог Месне Заједнице, а одобрење за изградњу издаје орган општинске управе надлежан за послове грађевинарства.
Члан 9.
Јавни пут сачињавају: труп пута, путни
објекти и путни појас између тачака удаљених нај-
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мање 1 метар од крајње тачке попречног профила
пута са обе стране.
Члан 10.
Јавни путеви могу се изграђивати за двосмерни или једносмерни саобраћај. Ширина коловоза за двосмерни саобраћај мора да буде најмање
5 метара, а за једносмерни саобраћај 3 метра са
проширењем за мимоилажење или претицање на
сваких 500 метара.
Члан 11.
Некатегорисани путеви се могу изграђивати
са или без коловозног застора. На укрштању са
Општинским путем мора се изградити коловозни
застор од камена, бетона или асфалта на некатегорисаном путу у дужини од најмање 10 метара и са
ширином од 3 м.
Члан 12.
По завршеној изградњи или реконструкцији
јавних путева, за које је издато одобрење за градњу, надлежни орган општинске управе образује
Комисију за технички преглед изведених радова и
издаје одобрење за употребу и упис у катастар непокретности.
Члан 13.
Послови на изградњи и реконструкцији јавних путева: пројектовање, административно
технички пословии евиденција, поверавају се ЈП „
Грађевинско земљиште и путеве“ општине Босилеград.
Стручни надзор обезбеђује инвеститор односно Општина Босилеград.
Изградња и реконструкција јавних путева се
путем јавних набавки уступа предузећу које испуњава законске услове за извођење оваквих радова.
Члан 14.
Средства за изградњу и реконструкцију
општинских путева и улица у Босилеграду обезбеђују се у буџету општине Босилеград.
IV ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У БОСИЛЕГРА
Члан 15.
Послове одржавања општинских, некатегорисаних путева и улица у Босилеграду ( у даљем
тексту: Путеви), обавља управљач пута.

Четвртак,11.мај.2017.године.

Одржавање путева јесте извођење радова
којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува употребна вредност путева.
Радови на одржавању путева у смислу ове
одлуке су:
1. радови на редовном одржавању;
2. радови на периодичном одржавању;
3. радови на ургентном одржавању.
Путеви одржавају се на основу Годишњег
програма одржавања путева, који доноси Скупштина општине, на предлог Општинског већа. (у
даљем тексту: Програм)
Члан 16.
Радови на редовном одржавању путева су:
1. преглед, утврђивање и оцена стања пута и
путног објекта;
2. местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута;
3. постављање туцаничког застора на путу;
4. наношење новог туцаничког застора на
путу;
5. уређење површине (равнање) пута;
6. чишћење коловоза и осталих елемената
пута у границама земљишног појаса;
7. уређење банкина;
8. уређење и очување косина насипа, усека и
засека;
9. чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање
пута;
10. поправка путних објеката;
11. постављање, замењивање, допуњавање и
обнављање саобраћајне сигнализације, опреме пута
и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и
околине;
12. чишћење саобраћајне сигнализације,
опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута,
саобраћаја и околине;
13. кошење траве и уређивање зелених
површина на путу и земљишном појасу;
Радове на кошењу траве уређивања зелених
површина на путу и земљишном појасу, врши надлежно предузеће.
Члан 17.
Радови на периодичном одржавању путева
обухватају:
1. ојачање коловозне конструкције;
2. рехабилитацију;
3. појачано одржавање.
Радови на ојачању коловозне конструкције
су:
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1. постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима;
2. обрада површине коловозног застора или
заптивање;
3. наношење новог коловозног застора по
целој ширини коловоза;
Радови на рехабилитацији путева су:
1. селективно обнављање, замена и појачање
дотрајалих коловозних застора и промена попречних нагиба коловоза на путу, односно његовом делу;
2. замена деформисаних, дотрајалих и привремених пропуста за воду;
3. постављање нове саобраћајне сигнализације на путу, односно његовом делу;
Радови на појачаном одржавању путева су:
1. ублажавање појединих уздужних нагиба и
исправка појединих кривина;
2. проширење коловозне конструкције и
осталих елемената пута на краћим деловима;
3. проширење раскрсница у нивоу;
4. санирање клизишта и одрона;
5. замена или израда дренажног система за
одводњавање подземних вода са пута и путног
објекта;
6. постављање нове опреме пута и нових
објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и
околине на путу, односно његовом делу;
ЈП „ Грађевинско земљиште и путеве“ Босилеград образује Комисију за технички преглед
изведених радова на периодичном одржавању пута
и издаје акт о пријему тих радова.
Члан 18.
Ургентно одржавање путева условљено је
елементарним непогодама и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања проходности путева и
безбедног одвијања саобраћаја.
Радови на ургентном одржавању путева у
смислу ове одлуке, обухватају активности и мере у
циљу отклањања недостатака узрокованих елементарним непогодама и ванредним околностима, а
које је неопходно спровести да би се обезбедило
несметано одвијање саобраћаја или одвијање саобраћаја у отежаним условима, када је онемогућена
проходност и угрожена безбедност учесника у саобраћајуи то на некатегорисаним, општинксим,
атарским, сеоским, шумским, пољским, путевима
на насипима за одбрану од поплава и друго.
За реализацију става 2. овог члана , као и за
прилаз до 50. метара, горе наведеним путевима
стараће се комисија коју ће образовати Општинско
веће, у чији ће састав бити именована стручна лица
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из ЈП „Грађевинско земљиште и путеве“ општине
Босилеград, ЈП за комуналије и услуге „ Услуга“
Босилеград и општине.
Члан 19.
Одржавање некатегорисаних путева је обавеза Месних Заједница, предузећа које газдује шумама и других корисника уз евентуалну помоћ
општине.
Члан 20.
За време трајања радова на одржавању примењују се све прописане мере ХТЗ: сигнализација,
регулисање саобраћаја, безбедност радника и учесника у саобраћају, спречавање штете трећим лицима и др.
Члан 21.
За одржавање општинских путева и улица у
Босилеграду средства се обезбеђују у буџету
општине.
За одржавање улица у сеоским насељима и
некатегорисаних путева средства обезбеђују Месне
Заједнице, корисници путева и евентуално општина Босилеград.
Члан 22.
Послови на одржавању општинских путева,
јавних путева и улица у Босилеграду, административно технички послови, евиденција и стручни
надзор, поверавају се ЈП „Грађевинско земљиште и
путеве“ општине Босилеград.
Извођење радова се путем јавних набавки
уступа предузећу које испуњава законске услове за
извођење оваквих радова.
V ЗАШТИТА ОПШТИНСКИХ И ЈАВНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У БОСИЛЕГРАДУ
Члан 23.
Одредбе Закона о јавним путевима о заштити путева односе се и на заштиту општинских и
јавних путева и улица.
Члан 24.
На општинским и јавним путевима и улицама са савременим коловозом забрањено је кретање
возила са гусеницама сем возила Војске Србије али
уз надокнаду проузроковане штете као и запрежних возила без пнеуматика.
Члан 25.
Забрањено је заузимање и преоравање
општинских, јавних путева и улица, остављање
било каквих предмета или материјала на овим путевима, испуштање отпадних и других вода, баца-
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ње смећа или отпадног материјала, остављање нерегистрованих и неисправних возила или вршење
било каквих радњи којима се оштећује пут и омета
одвијање саобраћаја.
Члан 26.
Поред општинских и јавних путева не могу
да се подижу зграде, постројења и уређаји и зграде
други објекти на одређеној удаљености од спољне
ивице земљишног појаса а оно износи:
-За руднике, каменоломе, кречане, циглане,
индустријске зграде, постројења, депоније
отпада и смећа и сличних објеката 10 метара;
-За далеководе и стубне трафо станице најмање 5 метара;
-За стамбене, пословне, помоћне и сличне
зграде, бунаре, резервоаре, септичке јаме,
ђубране и слично 3 метара:
VI УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИМ, ЈАВНИМ
ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА У БОСИЛЕГРАДУ
Члан 27.
Управљање општинским, јавним путевима и
улицама у насељима у смислу ове Одлуке јесте:
заштита пута, вршење инвеститорске функције на
изградњи и реконструкцији путева, организовање и
обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута; организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута;
планирањем изградње, реконструкције, одржавања
и заштите јавног пута; вођење евиденције и вршење јавних овлашћења.
Члан 28.
Послови одржавања, заштите, коришћења,
развоја и управљања општинским путевима и улицама у Босилеграду поверавају се ЈП „Грађевинско
земљиште и путеве општине Босилеград и ЈП
„Услуга“ Босилеград.
Члан 29.
ЈП „ Грађевинско земљиште и путеве“
општине Босилеград и ЈП „Услуга“. предлаже програм изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских путева и улица у Босилеграду и у
складу са потребама и могућностима финансирања
изградње, реконструкције, одржавања и заштите
општинских путева и улица у Босилеграду.
Изградња и реконструкција путева врши се у складу са Законом којим се уређује планирање и
изградња.
Програм доноси Скупштина општине Босилеград.

Четвртак,11.мај.2017.године.

Средства за реализацију Програма обезбеђују се у буџету општине Босилеград.
Члан 30.
ЈП „ Грађевинско земљиште и путеве“
општине Босилеград је дужна да организује и реализује Програм СО Босилеград на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева
и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њима.
ЈП „ Грађевинско земљиште и путеве“
општине Босилеград одговара за штету која настане корисницима општинских путева због пропуштања извршења потребних радова предвиђених
Програмом СО, као и због извођења тих радова
супротно прописима, техничким условима и начину њиховог извођења.
Члан 31.
ЈП „ Грађевинско земљиште и путеве“
општине Босилеград обавља и следеће послове:
1. Даје услове и сагласност за прикључак прилазних путева на општинске путеве;
2. Издаје одобрење за постављање натписа поред
општинских путева и улица у насељима;
3. Води евиденцију о стању општинских, јавних
путева и улица у Босилеграду као и евиденцију
техничких података и катастра за ове путеве;
4. Даје сагласност за постављање инсталација и
водова у трупу јавних путева, земљишном и заштитном појасу;
5. Даје мишљење за ванредни превоз на општинским путевима;
6. Издаје сагласност за постављање објеката и
постројења у заштитном појасу поред општинских,
јавних путева и улица у насељима;
Дозволу, одобрење, сагласност или мишљење из става 1. Овог члана ЈП „ Грађевинско земљиште и путеве“ општине Босилеград је дужна да
изда, ако су испуњени услови, у року од осам дана
од подношења захтева.
ЈП „ Грађевинско земљиште и путеве“
општине Босилеград је дужна да води евиденцију о
управним актима донетим у вршењу јавних
овлашћења.
Против управних аката из става 2. Овог члана може се поднети жалба Општинском већу
општине Босилеград.
VII НАДЗОР
Члан 32.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор
има право и дужност да проверава:
1. радове на заштити, одржавању, изградњи путева
и путних објеката;
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2. техничку и другу документацију у вези са
одржавањем, изградњом и реконструкцијом путева;
3. стање пута и да ли се правилно и редовно
спроводе прописане мере заштите пута;
4. да ли је за изградњу и реконструкцију пута,
његовог дела и путног објекта издато одобрење за
изградњу;
5. услове одвијања саобраћаја на путу;
6. да ли се правилно и редовно спроводе прописане
мере заштите пута.
Члан 33.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор
је овлашћен да:
1. забрани, односно обустави извршење радова који
се изводе противно законским прописима,
техничким нормативима и стандардима одржавања
пута;
2. нареди отклањање недостатака на путу који
угрожавају стабилност пута и безбедност
саобраћаја;
3. нареди обустављање радова који се изводе у
непосредној близини пута, а који могу довести у
питање стабилност пута и безбедност саобраћаја;
4. нареди предузимање мера за обезбеђење пута и
по потреби забрани привремено одвијање
саобраћаја за сва возила или поједине категорије
возила која због своје укупне тежине, димензија и
других техничких својстава могу да нанесу штету
путу или угрозе безбедност саобраћаја;
5. нареди рушење и уклањање објеката, цевовода,
водовода, инсталација, натписа, ограда, дрвећа,
засада, грађевинског и другог материјала са пута,
његовог дела, путног објекта и земљишног појаса,
осим објеката цевовода, водовода и инсталација за
које је установљено право службености или друго
право одређено Законом;
6. поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка;
7. изда прекршајни налог;
8. предузима и друге мере и радње за које је
овлашћен.
VIII ОВЛАШЋЕЊА ИНСПЕКТОРА
УТВРЂИВАЊА ЧИЊЕНИЦА
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службеној дужности и да их копира, у складу са
Законом о инспекцијском надзору;
2. изврши увид у личну или другу јавну исправу са
фотографијом која је подобна да се идентификују
овлашћена лица у надзираном субјекту, друга
запослена или радно ангажована лица, физичка лица
која су надзирани субјекти, сведоци, службена лица
и заинтересована лица, као и физичка лица затечена
на месту надзора;
3. узима писане и усмене изјаве надзираних
субјеката - физичких лица и заступника, односно
овлашћених лица у надзираном субјекту - правном
лицу и других запослених или радно ангажованих
лица, сведока, службених лица и заинтересованих
лица, и да их позива да дају изјаве о питањима од
значаја за инспекцијски надзор;
4. наложи да му се у одређеном року ставе на увид
пословне књиге, општи и појединачни акти,
евиденције, уговори и друга документација
надзираног субјекта од значаја за инспекцијски
надзор, а у облику у којем их надзирани субјекат
поседује и чува;
5. фотографише и снима предмете инспекцијског
надзора;
6. предузме друге радње ради утврђивања
чињеничног стања, према Закону о инспекцијском
надзору.
Члан 35.
Надзирани
субјекат
обавезан
је
да
инспектору, односно комуналном полицајцу,
омогући несметано вршење послова и несметан
приступ објекту, средству или особљу који су у вези
са обављањем делатности на путу, стави на увид
тражену документацију од стране инспектора,
односно комуналног полицајаца и да у року који
одреди инспектор, односно комунални полицајац
достави потребне податке и поступи по налогу
инспектора, односно комуналног полицајца.
Надзирани субјекат је обавезан да се на
захтев инспектора, усмено или писмено изјасни о
предмету инспекцијског надзора, као и да поштује
интегритет и службено својство инспектора.

РАДИ

Члан 34.
Инспектор је овлашћен да ради утврђивања
чињеница:
1. изврши увид у јавне исправе и податке из
регистара и евиденција које воде надлежни државни
органи, органи аутономне покрајине, органи
јединице локалне самоуправе и други имаоци
јавних овлашћења ако су неопходни за
инспекцијски надзор, а није могао да их прибави по

Члан 36.
Надзирани
субјекат
може
доставити
инспекцији извештај о самопровери испуњености
захтева из контролне листе и самопроцени ризика,
које је спровео сагласно садржини контролне листе
и правилима о процени ризика. Уз овај извештај,
надзирани субјекат инспекцији прилаже и
одговарајућу документацију, односно други
материјал (фотографије и сл.) којима се
поткрепљују налази из извештаја.
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VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
За прекршај због непоступања по одредбама
ове Одлуке, као и за поступање супротно одредбама исте казниће се:
1. Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград, друго предузеће или правно лице новчаном
казном у фиксном износу од 50.000,00 динара;
2. Предузетник новчаном казном у фиксном износу
од 30.000 динара;
3. Физичко лице новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара.
Члан 38.
За прекршај због неизвршење решења
инспектора за општинске, јавне путеве и улице у
насељима казниће се:
1. ЈП „ Грађевинско земљиште и путеве“ општине
Босилеград за грађевинско земљиште и путеве
општине Босилеград, друго предузеће или правно
лице новчаном казном у фиксном износу од 50.000
динара;
2. Предузетник новчаном казном у фиксном износу
од 30.000 динара;
3. Физичко лице новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара.

Четвртак,11.мај.2017.године.

Члан 41.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Врања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана
27.04.2017. године,број: 06-129/2017
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.
221.
На основу члана 38. став 2. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014- др. закон) и
члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Босилеград („Службени гласник Пчињског опкруга“,
број 16/2008 и 20/2009 и „Службени гласник града
Врања“, број 45/2013), Скупштина општине Босилеград на седници одржаној 27.04.2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋA
„ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ
ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД“

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39
Овлашћује се Општинско веће да формира
комисију за попис и упис свих путева на територији
општине Босиелград, као и ближе услове рада
комисије у саставу:
-Представник општинке управе задужен за
путеве
- Представник ЈП „ЈП „ Грађевинско
земљиште и путеве“ општине Босилеград за
грађевинско земљиште и путеве“
-Представник службе за урбанизам и
грађевинарство
-Представних
месних
заједница
на
територији на којој се врши попис
- Представник ЈП „Услуга“
-Представник Катастра непокретности
-Представник имовинско правне службе
Члан 40.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о категоризацији општинских путева и
улица
на територији општине Босилеград
(„Службени гласник града Врања“ бр.22/14, 6/16 и
28/16 ).

1. Покреће се поступак за избор директора
Јавног предузећa „Грађевинско земљиште и путеве
општине Босилеград“ чији је оснивач општина Босилеград.
2. Поступак из тачке 1. ове одлуке спроводи
Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа чији је оснивач
општина Босилеград ( у даљем тексту: Комисија) на
основу Огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећa „Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ у складу са Законом о
јавним предузећима и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени
гласник Републике Србије“, број 65/2016)
3.
Огласом о јавном конкурсу, који је
саставни део ове одлуке, наведени су услови за именовање директора утврђени Законом о јавним
предузећима и оснивачким актом Јавног предузећа.
4. Оглас о јавном конкурсу објавиће се
„Службеном гласнику
Републике Србије“,
„Службеном гласнику града Врања“, дневним новинама које се дистрибутирају на целој територији
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Републике Србије и на интернет станици општине
Босилеград,
5. Овa Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављенa у „Службеном гласнику града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана
27.04.2017. године,број: 06-129/2017
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.
На основу члана 36 став 3. и 37. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр: 15/16) и
Одлуке спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећa „Грађевинско земљиште
и путеве општине Босилеград“, број: 06-129/2017
од 27.04.2017. године, Скупштина општине
општине Босилеград, објављује
ОГЛАС
о јавном конкурсу за избор директора Јавног
предузећa „Грађевинско земљиште и путеве
општине Босилеград“
1. Расписује се јавни конкурс за избор
директора Јавног предузећa „Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ , чији је оснивач
општина Босилеград ради именовања на период од
четири године.
1. Податци о јавном предузећу:
Јавн предузеће послује под пословним именом Јавног предузећa „Грађевинско земљиште и
путеве општине Босилеград“.
Седиште: Босилеград, ул Георги Димитрова,
број 81.
Матични број: 17396854
ПИБ:100981404
Пословање Јавног предузећа уређено је
Одлуком о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско
земљиште и путеве општине Босилеград“ („Службени гласник града Врања“, број 36/2016).
3. Јавни конкурс се спроводи за радно
место:
Директора Јавног предузећa „Грађевинско
земљиште и путеве општине Босилеград“
Директор се именује на период од четири
године.
4. Услови за именовање директора Јавног
предузећа :
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Кандидат за избор, односно именовање
директора Јавног предузећa „Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ мора испунити
следеће услове:
- да је пунолетно и пословно способно лице;
- да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским
студијама,
мастер
струковним
студијама, специјалистичким академским студијама
или специјалистичким струковним студијама;
- да има најмање пет година радног искуства
на пословима за које се захтева високо образовање
из алинеје 2 ове тачке;
- да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима Јавног
предузећа;
да познаје област
корпоративног
управљања;
- да има радно искуство у организовању рада
и вођењу послова;
- да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
- да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
- да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
а) обавезно психијатријско лечење и чување
у здравственој установи;
б) обавезно психијатријско лечење на
слободи;
в) обавезно лечење наркомана;
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и
дужности.
5. Стручна оспособљеност, знања и
вештине кандидата оцењују се у изборном
поступку увидом у податке из пријаве и доказе
поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и
усменом провером, односно на други одговарајући
начин сходно потребама рада Јавног предузећа, у
складу са Законом којим се уређује правни положај
јавних предузећа и Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа („Службени
гласник РС”, бр. 65/16).
6. Место рада: Босилеград, на адреси
седишта Јавног предузећа.
7. Рок за подношење пријава: 30 дана од
дана објављивања овог јавног конкурса у
„Службеном гласнику РС“.
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8. Пријава на јавни конкурс садржи: име
и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, број телефона, e-mail адресу, податке о
образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства, податке о познавању корпоративног
управљања и податке о посебним областима знања.
Уз пријаву са личном и радном биографијом
(са навођењем на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство до подношења пријава ) прилажу се докази
о испуњености услова у оригиналу или овереној
фотокопији, и то:
- Извод из матичне књиге рођених ( издат у
складу са Законом о матичним књигама),
- Уверење о пословној способности (издато
од стране надлежног центра за социјални рад),
- Уверење о држављанству РС (не старије од
шест месеци у односу на дан објављивања јавног
конкурса у ''Службеном гласнику РС“),
- Диплома о стручној спреми,
- Исправе којима се доказује радно искуство
(потврде или други акти из којих се доказује
најмање пет година радног искуства на пословима
за које се захтева високо образовање),
- Исправе којима се доказује радно искуство
на пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа (потврде или други акти из којих се
доказује да лице има најмање три године радног
искуства на пословима који су повезани са
пословима Јавног предузећа, са краћим описом
послова које је обављао до подношења пријава.),
- Исправе којима се доказује радно искуство
у организовању рада и вођењу послова (потврде или
други акти из којих се доказује да лице има радно
искуство у организовању рада и вођењу послова),
- Изјава кандидата дата под кривичном и
материјалном одговорношћу да није члан органа
политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке
странке,
- Уверење надлежног органа да лице није
осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци
и уверење надлежног органа да му нису изречене
мере безбедности у складу са законом којим се
уређују кривична дела, и то:
a) обавезно психијатријско лечење и чување
у здравственој установи;
б) обавезно психијатријско лечење на
слободи;
в) обавезно лечење наркомана,
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и
дужности
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Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази,
Комисија ће одбацити закључком против кога није
допуштена посебна жалба.
9. Адреса на коју се подносе пријаве:
Пријава на јавни конкурс са документацијом и
доказима подносе се у запечаћеној коверти,
препорученом
пошиљком путем поште или лично преко пријемне
канцеларије органа Општине, Комисији за
спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Босилеград, на
адресу:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Комисији за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа чији је оснивач
општина Босилеград, са назнаком: Пријава на
конкурс- НЕ ОТВАРАЈ
Ул. Георги Димитрова 82
17540 Босилеград
10. Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу је Владимир Стојнев, члан
Комисије, e-mail adresa: vladimirfilozof @gmail. com,
телефон број 065/5698545 сваког радног дана од 8
до 14.00 часова.
––––––––––––––––––––––––––––––

222.
На основу члана 38. став 2. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014- др. закон) и
члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Босилеград („Службени гласник Пчињског опкруга“,
број 16/2008 и 20/2009 и „Службени гласник града
Врања“, број 45/2013), Скупштина општине Босилеград на седници одржаној 27.04.2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋA
ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА „БОСИЛЕГРАД“
2. Покреће се поступак за избор директора
Јавног предузећa Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ чији је оснивач општина Босилеград.
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2. Поступак из тачке 1. ове одлуке спроводи
Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа чији је оснивач
општина Босилеград ( у даљем тексту: Комисија) на
основу Огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећa Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ у складу са Законом о јавним предузећима и
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2016)
3.
Огласом о јавном конкурсу, који је
саставни део ове одлуке, наведени су услови за именовање директора утврђени Законом о јавним
предузећима и оснивачким актом Јавног предузећа.
4. Оглас о јавном конкурсу објавиће се
„Службеном гласнику
Републике Србије“,
„Службеном гласнику града Врања“, дневним новинама које се дистрибутирају на целој територији
Републике Србије и на интернет станици општине
Босилеград,
5. Овa Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављенa у „Службеном гласнику града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана
27.04.2017. године,број: 06-129/2017
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.
На основу члана 36 став 3. и 37. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр: 15/16) и
Одлуке спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа Ветеринарска амбуланта
„Босилеград“ број: 06-129/2017 од 27.04.2017. године, Скупштина општине општине Босилеград,
објављује
ОГЛАС
о јавном конкурсу за избор директора Јавног
предузећa Ветеринарска амбуланта „Босилеград“
1. Расписује се јавни конкурс за избор
директора Јавног предузећa Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ , чији је оснивач општина Босилеград ради именовања на период од четири
године.
2.
Податци о јавном предузећу:
Јавн предузеће послује под пословним именом Јавно предузећa Ветеринарска амбуланта „Босилеград“
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Скраћено пословно име: Ј.П. Ветеринарска
амбуланта „Босилеград“
Седиште: Босилеград, ул Добродолски поток
бб.
Матични број: 20734949
ПИБ:107069615
Пословање Јавног предузећа уређено је
Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ са Законом о јавним предузећима („Службени гласник
града Врања“, број 28/16).
3. Јавни конкурс се спроводи за радно
место:
Директора Јавног предузећa Ветеринарска
амбуланта „Босилеград“
Директор се именује на период од четири
године.
4. Услови за именовање директора Јавног
предузећа :
Кандидат за избор, односно именовање
директора Јавног предузећa Ветеринарска амбуланта „Босилеград“ мора испунити следеће услове:
- да је пунолетно и пословно способно лице;
- да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским
студијама,
мастер
струковним
студијама, специјалистичким академским студијама
или специјалистичким струковним студијама;
- да има најмање пет година радног искуства
на пословима за које се захтева високо образовање
из алинеје 2 ове тачке;
- да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима Јавног
предузећа;
да познаје област
корпоративног
управљања;
- да има радно искуство у организовању рада
и вођењу послова;
- да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
- да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
- да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела,
и то:
а) обавезно психијатријско лечење и чување
у здравственој установи;
б) обавезно психијатријско лечење на
слободи;
в) обавезно лечење наркомана;
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г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и
дужности.
5. Стручна оспособљеност, знања и
вештине кандидата оцењују се у изборном
поступку увидом у податке из пријаве и доказе
поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и
усменом провером, односно на други одговарајући
начин сходно потребама рада Јавног предузећа, у
складу са Законом којим се уређује правни положај
јавних предузећа и Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа („Службени
гласник РС”, бр. 65/16).
6. Место рада: Босилеград, на адреси
седишта Јавног предузећа.
7. Рок за подношење пријава: 30 дана од
дана објављивања овог јавног конкурса у
„Службеном гласнику РС“.
8. Пријава на јавни конкурс садржи: име
и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, број телефона, e-mail адресу, податке о
образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства , податке о познавању корпоративног
управљања и податке о посебним областима знања.
Уз пријаву са личном и радном биографијом
(са навођењем на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство до подношења пријава) прилажу се докази
о испуњености услова у оригиналу или овереној
фотокопији, и то:
- Извод из матичне књиге рођених ( издат у
складу са Законом о матичним књигама),
- Уверење о пословној способности (издато
од стране надлежног центра за социјални рад),
- Уверење о држављанству РС (не старије од
шест месеци у односу на дан објављивања јавног
конкурса у ''Службеном гласнику РС),
- Диплома о стручној спреми,
- Исправе којима се доказује радно искуство
(потврде или други акти из којих се доказује
најмање пет година радног искуства на пословима
за које се захтева високо образовање),
- Исправе којима се доказује радно искуство
на пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа (потврде или други акти из којих се
доказује да лице има најмање три године радног
искуства на пословима који су повезани са
пословима Јавног предузећа, са краћим описом
послова које је обављао до подношења пријава.),
- Исправе којима се доказује радно искуство
у организовању рада и вођењу послова (потврде или

Четвртак,11.мај.2017.године.

други акти из којих се доказује да лице има радно
искуство у организовању рада и вођењу послова),
- Изјава кандидата дата под кривичном и
материјалном одговорношћу да није члан органа
политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке
странке,
- Уверење надлежног органа да лице није
осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци
и уверење надлежног органа да му нису изречене
мере безбедности у складу са законом којим се
уређују кривична дела, и то:
a) обавезно психијатријско лечење и чување
у здравственој установи;
б) обавезно психијатријско лечење на
слободи;
в) обавезно лечење наркомана,
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и
дужности
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази,
Комисија ће одбацити закључком против кога није
допуштена посебна жалба.
9. Адреса на коју се подносе пријаве:
Пријава на јавни конкурс са документацијом и
доказима подносе се у запечаћеној коверти,
препорученом
пошиљком путем поште или лично преко пријемне
канцеларије органа Општине, Комисији за
спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Босилеград, на
адресу:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Комисији за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа чији је оснивач
општина Босилеград, са назнаком: Пријава на
конкурс- НЕ ОТВАРАЈ
Ул. Георги Димитрова 82
17540 Босилеград
10. Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу је Владимир Стојнев, члан
Комисије, e-mail adresa: vladimirfilozof @gmail. com,
телефон број 065/5698545 сваког радног дана од 8
до 14.00 часова.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
223.
На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9.
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Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014- др.
закон) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине
Босилеград („Службени гласник Пчињског опкруга“, број 16/2008 и 20/2009 и „Службени гласник
града Врања“, број 45/2013), Скупштина општине
Босилеград на седници одржаној 27.04.2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
КОМУНАЛИЈЕ И УСЛУГЕ„УСЛУГА“
1.Покреће се поступак за избор директора
Јавног предузећа за комуналије и услуге„Услуга“
чији је оснивач општина Босилеград.
2. Поступак из тачке 1. ове одлуке спроводи
Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа чији је оснивач
општина Босилеград ( у даљем тексту: Комисија) на
основу Огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа за комуналије и услуге„Услуга“
у складу са Законом о јавним предузећима и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног
предузећа („Службени гласник Републике Србије“,
број 65/2016)
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„Услуга“ број:06-129/2017 од 27.04.2017. године,
Скупштина општине општине Босилеград, објављује
ОГЛАС
о јавном конкурсу за избор директора Јавног
предузећа за комуналије и услуге„Услуга“
1. Расписује се јавни конкурс за избор
директора Јавно предузеће за комуналије и услуге
„Услуга“, чији је оснивач општина Босилеград ради
именовања на период од четири године.
3. Податци о јавном предузећу:
Јавн предузеће послује под пословним именом Јавно предузеће за комуналије и услуге „Услуга“
Скраћено пословно име: JП „Услуга“
Седиште: Босилеград, ул Добродолски поток
бб.
Матични број: 7357362
ПИБ:100981084
Пословање Јавног предузећа уређено је
Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа за комуанлије и услуге „Услуга“ Босилеград из
Босилеграда са Законом о јавним предузећима
(„Службени гласник града Врања“, број 28/16).
3. Јавни конкурс се спроводи за радно
место:

3.Огласом о јавном конкурсу, који је саставни део ове одлуке, наведени су услови за именовање
директора утврђени Законом о јавним предузећима
и оснивачким актом Јавног предузећа.

Директора Јавног предузеће за комуналије и
услуге „Услуга“
Директор се именује на период од четири
године.

4. Оглас о јавном конкурсу објавиће се
„Службеном гласнику
Републике Србије“,
„Службеном гласнику града Врања“, дневним новинама које се дистрибутирају на целој територији
Републике Србије и на интернет станици општине
Босилеград,

4. Услови за именовање директора Јавног
предузећа :
Кандидат за избор, односно именовање
директора Јавног предузеће за комуналије и услуге
„Услуга“ мора испунити следеће услове:
- да је пунолетно и пословно способно лице;
- да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским
студијама,
мастер
струковним
студијама, специјалистичким академским студијама
или специјалистичким струковним студијама;
- да има најмање пет година радног искуства
на пословима за које се захтева високо образовање
из алинеје 2 ове тачке;
- да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима Јавног
предузећа;

5. Овa Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављенa у „Службеном гласнику града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана
27.04.2017. године,број: 06-129/2017
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.
На основу члана 36 став 3. и 37. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр: 15/16) и
Одлуке спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за комуналије и услуге
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да познаје област
корпоративног
управљања;
- да има радно искуство у организовању рада
и вођењу послова;
- да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
- да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
- да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
а) обавезно психијатријско лечење и чување
у здравственој установи;
б) обавезно психијатријско лечење на
слободи;
в) обавезно лечење наркомана;
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и
дужности.
5. Стручна оспособљеност, знања и
вештине кандидата оцењују се у изборном
поступку увидом у податке из пријаве и доказе
поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и
усменом провером, односно на други одговарајући
начин сходно потребама рада Јавног предузећа, у
складу са Законом којим се уређује правни положај
јавних предузећа и Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа („Службени
гласник РС”, бр. 65/16).
6. Место рада: Босилеград, на адреси
седишта Јавног предузећа
7. Рок за подношење пријава: 30 дана од
дана објављивања овог јавног конкурса у
„Службеном гласнику РС“.
8. Пријава на јавни конкурс садржи: име
и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, број телефона, e-mail адресу, податке о
образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства , податке о познавању корпоративног
управљања и податке о посебним областима знања.
Уз пријаву са личном и радном биографијом
(са навођењем на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство до подношења пријава) прилажу се докази
о испуњености услова у оригиналу или овереној
фотокопији, и то:
- Извод из матичне књиге рођених (издат у
складу са Законом о матичним књигама),
- Уверење о пословној способности (издато
од стране надлежног центра за социјални рад),
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- Уверење о држављанству РС (не старије од
шест месеци у односу на дан објављивања јавног
конкурса у “Службеном гласнику РС“),
- Диплома о стручној спреми,
- Исправе којима се доказује радно искуство
(потврде или други акти из којих се доказује
најмање пет година радног искуства на пословима
за које се захтева високо образовање),
- Исправе којима се доказује радно искуство
на пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа (потврде или други акти из којих се
доказује да лице има најмање три године радног
искуства на пословима који су повезани са
пословима Јавног предузећа, са краћим описом
послова које је обављао до подношења пријава.),
- Исправе којима се доказује радно искуство
у организовању рада и вођењу послова (потврде или
други акти из којих се доказује да лице има радно
искуство у организовању рада и вођењу послова),
- Изјава кандидата дата под кривичном и
материјалном одговорношћу да није члан органа
политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке
странке,
- Уверење надлежног органа да лице није
осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци
и уверење надлежног органа да му нису изречене
мере безбедности у складу са законом којим се
уређују кривична дела, и то:
a) обавезно психијатријско лечење и чување
у здравственој установи;
б) обавезно психијатријско лечење на
слободи;
в) обавезно лечење наркомана,
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и
дужности
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази,
Комисија ће одбацити закључком против кога није
допуштена посебна жалба.
9. Адреса на коју се подносе пријаве:
Пријава на јавни конкурс са документацијом и
доказима подносе се у запечаћеној коверти,
препорученом
пошиљком путем поште или лично преко пријемне
канцеларије органа Општине, Комисији за
спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Босилеград, на
адресу:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Комисији за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа чији је оснивач

Четвртак,11.мај.2017.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

општина Босилеград, са назнаком: Пријава на
конкурс- НЕ ОТВАРАЈ
Ул. Георги Димитрова 82
17540 Босилеград
10. Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу је Владимир Стојнев, члан
Комисије, e-mail adresa: vladimirfilozof @gmail. com,
телефон број 065/5698545 сваког радног дана од 8
до 14.00 часова.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

224.
На основу члана 201. Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и
32/2013), и члана 37. став 1. тачка 6. Статута
општине Босилеград („Службени гласник Пчињског
округа“ број 16/08, 20/09 и „Службени гласник града Врања“ број 45/2013), Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана 27.04.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ И УСАВРШАВАЊУ
Члан 1.
У Одлуци о стручном оспособљавању и усавршавању („Службени гласник града Врања“ број
3/14) у члану 3. после става 2. додаје се нови став 3.
који гласи:
„Дом здравља у Босилеграду може да прими
лице са средњом стручном спремом, апотекарског
смера уколико подносилац захтева обезбеди ментора.“.
Став 3. постаје став 4.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у „Службеном гласнику града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана
27.04.2017. године,број: 06-129/2017
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.
225.
На основу члана 34. став 2. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број
15/2016), и члана 37. став 1. тачка 9. Статута
општине Босилеград („Службени гласник Пчињског
округа“, број16/2008 и 20/2009 и „Службени
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гласник града Врања“, број 45/2013) ,Скупштина
општине Босилеград, на седници одржаној дана 27.
04. 2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД
I
Образује се Комисија за спровођење
конкурса за избор директора јавних предузећа чији
је оснивач општина Босилеград (у даљем тексту:
Комисија).
Комисија има пет чланова, од којих је један
председник.
Председник и чланови Комисије именују се
на период од три године.
II
У састав Комисије из тачке I овог Решења
именују се:
1. Станиша Зиновиев - за председника
2. Смиљка Митов – за члана
3. Љубинка Миланов – за члана
4. Ананија Јорданов – за члана
5. Владимир Стојнев – за члана.
III
Задатак Комисије је да
прегледа све
приспеле пријаве по Јавном конкурсу за избор
директора јавног предузећа, да донесе закључак о
одбацивању
неблаговремених,
неразумљивих
пријава, као и пријава уз које нису приложени сви
потребни докази, да састави списак кандидата међу
којима се спроводи изборни поступак, да спроведе
изборни поступак међу кандидатима који
испуњавају услове – оцењивањем стручне
оспособљености, знања и вештина према мерилима
за именовање директора јавног предузећа која
прописује Влада Републике Србије, да утврди
резултате кандидата према мерилима, да састави
ранг листу са највише три кандидата која су са
најбољим резултатом испунила мерила за избор
директора, да ранг листу и записник о спроведеном
изборном поступку достави надлежном органу
општине Босилеград-Општинској управи, ради
припреме предлога акта о именовању првог
кандидата са ранг листе.
IV
Чланови Комисије морају имати стечено
високо образовање на основним студијама у трајању
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од најмање четири године, односно на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским студијама или специјалистичким
струковним студијама.
Председник и чланови Комисије не могу
бити народни посланици, посланици у скупштини
аутономне покрајине, одборници у скупштинама
јединица локалне самоуправе, као ни постављена
лица у органима државне управе, органима
аутономне покрајине или органима јединица
локалне самоуправе.
V
За извршење задатка из тачке III овог
Решења, Комисија има право на накнаду у износу
од 2.000,00
динара по сваком спроведеном
поступку за избор директора јавног предузећа, која
се исплаћује након спроведеног поступка и
достављања ранг листе Органу управе - Општинској
управи.
Чланови Комисије, чије је пребивалиште
изван насељеног места Босилеград, имају право и на
накнаду путних трошкова за долазак и одлазак на
седницу Комисије, у висини превозне карте у аутобуском саобраћају.
VI
Административне
послове за потребе
Комисије обавља Општинска управа општине Босилеград.
VII
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана
27.04.2017. године,број: 06-129/2017
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.
226.
На основу члана 34. став 2. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број
15/2016), и члана 37. став 1. тачка 9. Статута
општине Босилеград („Службени гласник Пчињског
округа“, број16/2008 и 20/2009 и „Службени
гласник града Врања“, број 45/13) ,Скупштина
општине Босилеград, на седници одржаној дана
27.04.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ

Четвртак,11.мај.2017.године.

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
I
Разрешава се Комисија за именовање
директора јавних предузећа општине Босилеград и
то:
1. Никола Савов - председник,
2. Смиљка Митов- члан,
3. Љубинка Миланов- члан,
4. Ананија Јорданов- члан,
5. Владимир Стојнев- члан.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана
27.04.2017. године,број: 06-129/2017
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.
227.
На основу члана 110. И 111. Закона о социјалној заштити ( „Службени гласник РС“ бр.
24/2011), члана 43. Одлуке о правима у области
социјалне заштите које се финансирају из буџета
општине Босилеград ( „Службени гласник Града
Врања“ бр.45/13, 22/14,28/14 и 16/15 )и члана
37.став 1. Тачка 4. Статута општине Босилеград
(службени гласник Пчинског округа број 16/08 и
20/09 и службени гласник града Врања број 45/13)
Скупштине општине Босилеград на седници одржаној дана 27.04.2017. године, доноси
СОЦИЈАЛНИ
ПРОГРАМ ЗА 2017. ГОДИНУ
1. Опис проблема
Општина „Босилеград“ је одлучила да
спроведе социјални програм у виду помоћи
здравствено и материјално угроженим грађанима са
циљем да покаже да су општина и њени надлежни
заинтересовани да учествују у решавању свих
проблема својих грађана. У овај програм укључени
су здравствени центар, Јавна предузећа, Установе и
удружења грађана, а реализује се преко Центра за
социјални рад чији је оснивач општина Босилеград.
Општина „Босилеград“ је и раније
спроводила акције на захтев грађана са разним
проблемима
и
показала
висок
ниво
професионализма и организације када је у питању
ефикасно деловање у корист грађана.

Четвртак,11.мај.2017.године.
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Крајњи
циљ
читавог
програма
је
задовољавање потреба грађана са инвалидитетом,
сиромашних, рома и друге популације лошег
материјалног стања на територији општине
Босилеград.
2. Визија и циљеви
Визија социјалне заштите на територији
општине Босилеград представља у пракси
постизање оптималног друштвеног одговора
локалне самоуправе на реалне социјалне проблеме
грађана општине Босилеграда, са задатком да уједно
прати потребе својих становника:
На
подручју
Општине
Босилеград,
заједничким активностима грађана и представника
релевантних институција, успостављена је развијена
интегрална социјална заштита и унапређена
социјална сигурност свих социјално угрожених
категорија становништва, посебно осетљивих група
грађана, чиме ће се унапредити квалитет њиховог
живота и стварање амбијента једнаких могућности
за све.
Визија Општине „Босилеград“ је да покаже
ефикасно деловање на захтеве грађана и тиме им
улије сигурност и поверење како би грађани у
сваком тренутку могли да се ослоне на помоћ и
подршку, што доводи до стабилнијег друштва,
спречавање миграција, пораст наталитета на
територији општине Босилеград.
Циљ 1. Успостављање интегративног приступа
кроз координирану, интерактивну и континуирану
сарадњу и транспарентност рада свих партнера у
пружању постојећих, као и креирање и пружање
иновативних услуга социјалне заштите.
Циљ 2. Успостављање јединствене базе података
грађана који се налазе у стању социјалне потребе
која ће се интегрално користити, размењивати и
допуњавати.
Циљ 3. Унапређење информисаности грађана и
локалне јавности о значају и доступности система
социјалне заштите.
Циљ 4. Унапређење и дефинисање сарадње
локалне
самоуправе
са
институцијама
и
организацијама социјалне заштите као и другим
интегралним
јавним
системима,
као
и
организацијама цивилног друштва.
Циљ 5. Успостављање система континуираног
стручног усавршавања кадрова у институцијама и
организацијама које пружају услуге социјалне
заштите у циљу развијања њихових потребних и
применљивих компетенција.
Циљ 6. Унапређење квалитета и доступности
услуга социјалне заштите свим грађанима, а
нарочито осетљивим групама. У складу са тим,
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унапређење материјално-техничке и финансијске
подршке институцијама и организацијама социјалне
заштите.
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПО
ПРИОРИТЕТИМА/КОРИСНИЦИМА
Деца и млади
1. Унапређење социјалне заштите деце и младих
без
родитељског
старања
кроз
систем
организованих и континуираних програма помоћи и
подршке у локалној заједници (веза са циљевима 1.
и 6)
2. Обезбеђење континуираног и интегративног
система заштите деце и младих од занемаривања,
злостављања и злоупотреба у складу са начелима
Конвенције о дечјим правима и важећим домаћим
законима (веза са циљевима 1.и 6)
3. Превенција друштвено неприхватљивог
понашања деце и младих и
успостављање интегративног система у циљу
смањења асоцијалних дела (веза са стратешким
циљевима 1. и 6)
4. Унапређење положаја и друштвених
постигнућа деце са сметњама у развоју и стварање
могућности једнаких шанси за њихово равноправно
учешће у друштвеном животу (веза са циљем 6)
Старија лица
1. Унапређење социјалног и здравственог
статуса, као и квалитета свакодневног живота
старијих лица на подручју Општине Босилеград
применом превентивних програма за ову категорију
грађана Босилеграда (веза са стратешким циљевима
4. и 6)
2. Побољшање положаја посебно осетљивих
група старијих лица на подручју Општине
Босилеград (лица без породичног старања, физички
или психички теже оболели) кроз програме који
пружају помоћ и подршку старијим лицима у
природном окружењу (веза са циљевима 4. и 6)
3. Побољшање положаја посебно старијих лица
на подручју Општине
Босилеград који су жртве занемаривања и
породичног насиља (веза са
циљевима 1, 2, 3, 4. и 6)
4. Развијање свести грађана и јавног мњења о
проблемима насиља над старима у породици кроз
информативне кампање и појединачне акције
информисања и сл. (веза са циљевима 1, 3. и 4)
5. Развијање свести грађана и јавног мњења о
потребама и капацитетима старијих особа на
општини Босилеград (веза са циљевима 1, 3. и 4)
Особе са инвалидитетом (ОСИ)
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1. Формирање јединствене базе података особа
са инвалидитетом на општини, систематизоване по
категоријама инвалидности.
2. Припрема стандарда и инструмената за
утврђивање потреба ове категорије грађана
Босилеграда
3. Стварање услова за унапређење адекватног и
трајног запошљавања теже запошљиве групе - особе
са инвалидитетом на подручју Општине Босилеград
кроз систем континуираних програма за њихово
активно укључивање у процес рада уз сарадњу са
локалним социјалним партнерима од значаја за ову
област - Национална служба за запошљавање,
удружење грађана и др. (веза са циљевима 1. и 6)
4. Развијање свести грађана и јавног мњења о
проблемима особа са
инвалидитетом
у
остваривању
права
на
рад/запошљавање кроз информативне кампање,
континуиране примере добре праксе запошљавања
ОСИ и успешно пружање помоћи у налажењу
запослења, појединачне акције информисања и сл.
(веза са стратешким циљевима 1, 3. и 4)
5. Повећање запослености радно активних ОСИ
кроз програме активне сарадње социјалних
партнера у локалној заједници (веза са циљевима 1.
и 6)
6.
Побољшање
приступачности
јавних
инситуција на подручју општине
Босилеград за ОСИ уклањањем постојећих
архитектонских баријера и
постављањем
одговарајуће
саобраћајне
сигнализације (веза са стратешким циљевима 1. и 6)
Незапослени
1 . Стварање услова за унапређење запошљавања
теже запошљивих група (млади, старији од 45
година,
жене,
особе
са
инвалидитетом,
Роми/Ромкиње, породице које се налазе у стању
социјалне потребе,радно способни који су остали
без посла и немају средства за егзистенцију, теже
запошљиве којима недостаје радни стаж до три
године како би остварили право на пензију) на
подручју општине Босилеград кроз систем
континуираних програма и пројеката за њихово
активно укључивање у процес рада уз сарадњу са
локалним социјалним партнерима од значаја за ову
област - Национална служба за запошљавање,
Центар за социјални рад, Удружења грађана и др.
(веза са циљевима 1. и 6)
2. Побољшање информисаности појединаца и
послодаваца на подручју општине Босилеград о
субвенцијама за запошљавање социјално осетљивих
и теже запошљивих група (веза са циљевима 1. и 2)
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Једнородитељске и породице са проблемима у
функционисању
1. Стварање услова за формирање јединствене
базе података о једнородитељским породицама на
подручју
Општине
Босилеград,
са
јасно
дефинисаним стандардима (веза са стратешким
циљевима 1. и 2)
2.
Побољшање
информисаности
једнородитељских породица о успостављеном
интегративном програму подршке и помоћи овој
категорији становништва (веза са стратешким
циљевима 1. и 2)
Жртве насиља
1. Утврђивање прецизних процедура и чврстих
партнерстава између јавног и цивилног сектора у
процесуирању и поступању у пружању помоћи и
подршке жртвама насиља (веза са циљевима 4. и 6)
2. Развијање свести грађана/ки и јавног мњења о
проблемима насиља у породици кроз информативне
кампање, континуиране примере добре праксе у
области смањења насиља и успешном пружању
помоћи жртвама насиља, појединачне акције
информисања и сл. (веза са стратешким циљевима
1, 3. и 4)
3. Унапређење превенције насиља међу децом
предшколског и основношколског узраста кроз
систем превентивних интегративних програма
примерених деци тог узраста (веза са стратешким
циљевима 3. и 4)
4. Унапређење постојећих професионалних
компетенција стручних кадрова који раде са децом,
младима и жртвама насиља кроз систем
професионалне размене у локалној мрежи
међусекторске и међуинституционалне сарадње
(веза са стратешким циљем 5)
5. Оснаживање жртава породичног насиља кроз
програме психо-социјалне подршке, правне помоћи
и економског оснаживања (веза са стратешким
циљевима 3, 4. и 6)
Интерно расељена и избегла лица
1. Стварање услова за формирање јединствене
базе података о интерно расељеним и избеглим
лицима и њиховим социјалним потребама на
подручју
Општине
Босилеград,
са
јасно
дефинисаним стандардима (веза са стратешким
циљевима 1. и 2)
2. Побољшање информисаности о интерно
расељеним и избеглим лицима и успостављеном
интегративном програму подршке и помоћи овој
категорији становништва (веза са стратешким
циљевима 1. и 2)
3. Побољшање информисаности појединаца и
послодаваца на подручју
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Општине Босилеград о субвенцијама за
запошљавање интерно расељених и избеглих лица
као социјално осетљивих и теже запошљивих група
(веза са стратешким циљевима 1. и 2)
Роми/Ромкиње
1. Стварање услова за формирање јединствене
базе података о ромској популацији као и њиховим
социјалним потребама на подручју Општине
Босилеград, са јасно дефинисаним стандардима
(веза са циљевима 1. и 2)
2.
Побољшање
информисаности
ромске
популације о успостављеном интегралном програму
подршке и помоћи овој категорији становништва
(веза са циљевима 1. и 2)
3. Успостављање програма „смањења штете“
друштвеног положаја ромске популације кроз
конкретне програме превенције маргинализације
појединаца и породица ромске националности на
подручју Општине Босилеград, као и развијање
других социјалних програма (веза са циљевима 3, 4.
и 6)
4.
Побољшање услова
за укључивање
Рома/Ромкиња на подручју Општине Босилеград у
системе
образовања,
професионалног
оспособљавања
и
легалног
и
одрживог
запошљавања (веза са стратешким циљевима 1, 3, 4.
и 6)
5. Успостављање интегралног програма подршке
младим
Ромима/Ромкињама
и
старијим
Ромима/Ромкињама кроз одговарајуће програме
помоћи, подршке и услуге социјалне заштите на
подручју Општине Босилеград (веза са стратешким
циљевима 3, 4. и 6)
Породице психијатријских болесника/ца и друге
маргинализоване групе
1. Успостављање интегралног програма подршке
породицама са психијатријским болесницима/цама
кроз одговарајуће програме помоћи, подршке и
услуге социјалне заштите на подручју Општине
Босилеград
(веза са стратешким циљевима 3, 4. и 6)
2. Побољшање информисаности породица са
психијатријским
болесницима
и
другим
маргинализованим групама о успостављеном
интегралном програму подршке и помоћи овој
категорији становништва (веза са циљевима 1. и 2)
3. Процеси пословања
Процеси пословања се односе на визије и
циљеве који су претходно описани. Процес развоја
услуга има за циљ задовољење корисника и као
излаз – задовољне грађане.
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Процес развоја услуга има за циљ ефикасно
решавање проблема својих грађана
4. Приоритети
На основу ситуационе анализе мапе
социјалних проблема грађана и расположивих
могућности система социјалне заштите на подручју
Општине Босилеград,
Стратешки приоритети су:
1. Побољшање социјалног положаја следећих
циљних група:
1) Деца и млади
2) Старија лица
3) Особе са инвалидитетом
4) Незапослени
5) Једнородитељске и породице са проблемима у
функционисању
6) Жртве насиља
7) Интерно расељена и избегла лица
8) Роми/Ромкиње
9) Породице психијатријских болесника/ца и друге
маргинализоване групе
5. Врсте помоћи
На основу Одлуке о правима у области
социјалне заштите које се финансирају из буџета
општине Босилеград, реализација специјалног
програма општине Босилеград одвијаће се кроз
следеће врсте помоћи:
1) једнократне помоћи,
2) помоћ у кући,
3) саветодавно
–
терапеутски
рад
са
породицама у кризи и децом са
проблемима у понашању,
4) ослобађање од плаћања комуналних услуга и
других накнада,
5) погребни трошкови,
6) новчана помоћ новорођеној деци,
7) новчана помоћ деци ученицима и студентима
без једног или оба родитеља,
8) новчана помоћ ученицима прве године
средње школе,
9) социјална подршка деци ометеној у развоју и
10) новчана помоћ оболелима од малигних
обољења,
11) други облици социјалне заштите
Права, начин и реализација ових врсти помоћи
регулисана су Одлуком о правима у области
социјалне заштите које се финансирају из буџета
општине Босилеград, ( „Службени гласник Града
Врања“ бр.45/13 )
6. Јачање институционалних капацитета
пружалаца социјалних услуга на подручју
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општине Босилеград
Поштовање принципа и циљева унапређења
социјалне заштите општине, као и на основу
искуства досадашњег рада Цента за социјални рад
који је носилац извршења одлуке о ЈНП и ове
године ће општина капацитете пружалаца
социјалних услуга подржати издвајањем буџетске
линије за социјална давања и развој непосредне
социјалне заштите. Додатна средства за социјална
давања општина ће обезбедити кроз
Учешће на
конкурсима за пројекте подршке развоју система
социјалне заштите на локалном нивоу, ресорних
министарстава Републике Србије и Европске Уније.
Одлуком о буџету за 2017. годину предвиђен
је износ на позицији 472,за учешће у активностима
социјалне заштите које ће се реализовати преко
Центра за социјални рад, на основу програма рада и
финансијског плана Центра, и пројеката у области
социјалне заштите где је носилац пројекта Центар за
социјални рад у коме су као партнери укључени
здраствени центар,установе,јавна предузећа као и
удружења грађана на територији општине
Босилеград, а које се односе искључиво на грађане
са територије општине Босилеград, на начин
предвиђен Одлуком о правима у области социјалне
заштите које се финансирају из буџета општине
Босилеград,(службени
гласник
града
Врања
бр.45/13,22/14,28/14 и 16/15) и закључком већа
којима се одређују ближи услови реализације
одлуке.
Реализација социјалног програма који се
конкретно односи на:
– добровољни рад на основу упута Центра за
социјално угрожене грађане општине Босилеград
члан 43 и 44 Одлуке о правима у области социјалне
заштите које се финансирају из буџета општине
Босилеград, („Службени гласник Града Врања“
бр.45/13, 22/14,28/14 и 16/15), (млади, старији од 45
година,
жене,
особе
са
инвалидитетом,
Роми/Ромкиње, породице које се налазе у стању
социјалне потребе,радно способни који су остали
без посла и немају средства за егзистенцију)
обављаће се преко Центра за социјални ради биће
предвиђене програмом рада Центра који се усваја
од стране Скупштине општине Босилеград.
- Теже запошљива лица којима недостаје радни
стаж у висини до три године како би остварили
право
на
пензију
као
и
лица
са
инвалидитетом,здраствена
помоч
старим
и
изнемоглим лицима,као и остале облике помоћи(у
виду обезбеђивања стамбених минималних услова
за егзистенцију,поправка и реконструкција објеката
социјално угрожених лица , ршчишчавање окучнице
и прилазних путева старим и изнемоглим лицима и
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сл.)
одвијаће се преко пројеката из области
социјалне заштите чији носилац је Центар за
социјални рад у партнерством са здраственим
центром,установама,јавних предузећа и удружења
грађана у складу са Одлуком о буџету за 2017
годину и Правилником о критеријумима и поступку
доделе средстава из буџета општине Босилеград за
реализовање пројеката у области социјалне заштите
који ће се реализовати преко Програма рада Центра
за социјални рад број: 06-292/2015 од 25.11.2015.
године.
Реализацију социјалног програма код Центра
за социјални рад обављаће лица запошљена од
стране Центра за социјални рад на одређено
време,за период трајања социјалног програма , а све
у складу са усвојеним буџетом за 2017. годину.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана
27.04.2017. године,број: 06-129/2017
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.

В Л А Д ИЧ И Н Х А Н
228.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон ) и члана 41. и 142.
Статута Општине Владичин Хан („Службени
гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и
„Службени гласник Града Врања“ бр. 11/13 и 5/17)
Скупштина Општине Владичин Хан, на предлог
председника Општине Владичин Хан, на седници
одржаној дана 07.05.2017. године донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
Члан 1.
Приступа се промени Статута Општине
Владичин Хан („Службени гласник Пчињског
округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник
Града Врања“ бр. 11/13 и 5/17) .
Члан 2.
Образује се Комисија за израду нацрта акта
о промени Статута Општине Владичин Хан у
саставу:
1.
Драган
Милосављевић,дипл.правник
за
председника,
2. Милош Стојановић, дипл.правник за члана,
3. Марија Станојевић, дипл.правник за члана,
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Члан 3.
Задатак Комисије из члана 2.ове Одлуке је да
преиспита усклађеност свих одредби Статута
Општине Владичин Хан са законом које је односе
на непосредно учешће грађана у остваривању локалне самоуправе и месну самоуправу.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 07.05.2017. године,број: 06-68/2/17-IV/04
ПРЕДСЕДНИК,
Данијела Поповић,с.р.
230.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику „Града
Врања.“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 07.05.2017. године,број: 06-68/1/17-IV/04
ПРЕДСЕДНИК,
Данијела Поповић,с.р.
229.
На основу члана 536. став 5. Закона о
привредним друштвима („Службени гласник РС“,
број 36/11, 99/11, 83/14-др.закон и 5/15), члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/14-др. закон и 101/16 – др. закон), члана 41. и 138. Статута Општине Владичин
Хан („Службени гласник Пчињског округа 21/08 и
8/09 и „Службени гласник Града Врања“ број 11/13
и 5/17) и члана 12. Одлуке о покретању поступка
ликвидације Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан
(„Службени гласник Града Врања“, број 35/16),
Скупштина општине Владичин Хан, на седници
одржаној дана 07.05.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
O УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И
ПУТЕВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН У
ЛИКВИДАЦИЈИ
Члан 1.
Усваја се Почетни ликвидациони извештај
Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан у ликвидацији, матични број 07282893, ПИБ 100927528, са
седиштем у Владичином Хану, Светосавска 1, који
је саставио ликвидациони управник дана 12.04.2017.
године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Врања“.

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број: 68/15 и 81/2016 одлука УС), поглавља 7. и 8. Одлуке Владе Републике Србије о максималном броју запослених на
неодређено време у систему државних органа,
систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за
2015. годину („Службени гласник РС“, број: 101/15,
114/15, 10/16, 22/16 и 45/16), члана 32. став 1. тачка
6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 – др.
закон), члана 41. став. 1. тачка 7. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан („Служени гласник
Пчињског округа 21/08 и 8/09 и „Службени гласник
Града Врања“ број: 11/13 и 5/17), Скупштина
општине Владичин Хан, на седници одржаној дана
07.05.2017.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОДРЕЂИВАЊУ МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА
СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У
СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о одређивању максималног броја
запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2015. годину („Службени гласник Града Врања“ број: 2/16, 32/16, 34/16 и 5/17),
тачка 3. мења се и гласи:
У оквиру утврђеног броја запослених на неодређено време у систему локане самоуправе
Општине Владичин Хан, одређује се максималан
број запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе
Општине Владичин Хан за и то:

Назив организационог облика:

Максимални број
запослених на не-
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одређено
време
Органи локалне самоуправе:
1) Скупштина Општине
2) Председник Општине
3) Општинско веће
4) Општинска управа
Јавна предузећа:
1) ЈП за водоснабдевање и канализацију Водовод Владичин Хан
2) ЈП за комунално уређење Владичин Хан
Установе у области културе,
образовања, спорта и социјалне
заштите:
1) Центар за културне делатности,
туризам и библиотекарство
2) Спортски центар „Куњак“ Владичин Хан
3) Центар за социјални рад
4) Предшколска установа „Пчелица“
Црвени крст Владичин Хан
УКУПНО:

85
60
42

13
11
1
23
3
238

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 07.05.2017. године,број: 06-68/3/17-IV/04
ПРЕДСЕДНИК,
Данијела Поповић,с.р.
231.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон ), члана 40., 45. и
209. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС“ број 24/11), и члана 41. и 138. Статута
Општине Владичин Хан („Службени гласник
Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени
гласник Града Врања“ бр. 11/13 и 5/17), Скупштина
Општине Владичин Хан, на седници одржаној
07.05.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ПРАВИМА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН

Члан 1.
У Одлуци о правима из области социјалне
заштите на територији Општине Владичин Хан
(„Службени гласник Града Врања“, број 28/15 и
10/16), у члану 3. став 1. додаје се тачка 5. “ услуга
личног пратиоца детета“
Члан 2.
Испод члана 8. додаје се поднаслов који гласи „5. Услуга личног пратиоца детета“
Члан 3.
Испод поднаслова „5. Услуга личног пратиоца детета“ додаје се члан 8а који гласи:
“Услугу непосредно пружа лични пратилац
детета кроз активности које се планирају и реализују у складу са индивидуалним потребама детета, у
области кретања, одржавања личне хигијене, облачења, храњења и комуникације са другима.
Услуга се може користити до краја редовног
школовања укључујући завршетак средње школе.“
Члан 4.
Иза члана 8а додаје се члан 8б који гласи:
„Услуга личног пратиоца намењена је деци са
сметњама у развоју којима је потребна подршка за
задовољавање основних потреба у свакодневном
животу, под условом да су укључени у образовноваспитни процес.
Члан 5.
У члану 28. иза става 1. додаје се став 2. „О
потреби за ангажовањем личног пратиоца детета
одлучује Центар за социјални рад на основу мишљења Интерресорне комисије.“
Став 2. постаје став 3.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Врања.“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 07.05.2017. године,број: 06-68/4/17-IV/04
ПРЕДСЕДНИК,
Данијела Поповић,с.р.
232.
На основу члана 41a став 4. Закона о
заштити природе („Службени Гласник РС“, бр.
36/09, 88/10, 91/10/испр. и 14/16), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др.закон) и члана
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41. и 138. Статута општине Владичин Хан
(„Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и
8/09 и „Службени гласник града Врања“ 11/13 и
5/17),
Скупштина општине Владичин Хан на
седници одржаној 07.05.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
„ЈОВАЧКА ЈЕЗЕРА“
Члан 1.
У Одлуци
о проглашењу
споменика
природе „Јовачка језера“ (Службени гласник града
Врања број 30/14) члан 6. мења се и гласи :
„Заштићено подручје поверава се на
управљање Установи
Центар за културне
делатности, туризам и библиотекарство општине
Владичин Хан- Oдсеку за туризам (у даљем тексту:
Управљач)“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 07.05.2017. године,број: 06-68/5/17-IV/04
ПРЕДСЕДНИК,
Данијела Поповић,с.р.

Број-10- Страна-713

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови, начин
конституисања службености пролаза, висина накнаде за успостављање права службености пролаза на
површинама јавне намене и непокретностима у јавној својини општине Владичин Хан (у даљем тексту: послужно добро), случајеви када се накнада не
плаћа и друга питања у вези са конституисањем
службености пролаза.
Члан 2.
Под површином јавне намене подразумева се
простор одређен планским документом за уређење
или изградњу објеката јавне намене или јавних
површина за које је предвиђено утврђивање јавног
интереса, у складу са посебним законом ( улице,
тргови, паркови и др)
Члан 3.
Одлуку за успостављање права службености
на површинама и непокретностима из члана 1. ове
одлуке у име општине Владичин Хан, као власника
послужног добра, доноси Скупштина општине Владичин Хан.
На основу одлуке из става 1. овог члана, по
прибављеном мишљењу Општинског јавног
правобраниоца, у име општине Владичин Хан,
уговор о успостављању права службености пролаза
на површинама јавне намене и непокретностима у
јавној својини општине Владичин Хан, закључује
председник општине или лице које он овласти.

233.
На основу члана 53. Закона о основама
својинскоправних односа („Службени лист СФРЈ“
број 6/80 и 36/90, „Службени лист СРЈ“ број 29/96 и
„Службени гласник РС'', број 115/05- др. закон),
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16др. закон) и чл. 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 и 5/17), Скупштина
општине Владичин Хан на седници одржаној дана
07.05.2017.године, донела је
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА
УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ
ПРОЛАЗА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

Члан 4.
Захтев за успостављање права службености
на површинама и непокретностима из члана 1. ове
одлуке, власник повласног добра подноси Општинском већу општине Владичин Хан.
Уз захтев прилаже се информација о локацији односно локацијски услови у зависности од врсте
радова коју ће власник повласног добра изводити.
Предлог одлуке о успостављању права службености, утврђује Општинско веће, а нацрт одлуке
израђује општинска управа, на иницијативу
Општинског већа.
Члан 5.
Уговор о успостављању права службености
закључује се на одређено време, док трају инсталације или ствари које су постављене на површинама
јавне намене, или на земљишту у јавној својини
општине Владичин Хан.
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По завршетку уговорног периода власник
повласног добра дужан је да послужно добро врати
у стање пре успостављања права службености.
Члан 6.
Приликом постављање инфраструктурних
инсталација (водовод, канализација, електричне
инсталације, ПТТ инсталације, кабловске, топлификације, гасовода и сл.), власник повласног добра
дужан је да исте сними и елаборат теренских података добијених снимањем инсталација достави
Општини Владичин Хан и СКН Владичин Хан.
Члан 7.
Власник повласног добра одговоран је за
штету коју проузрокује трећим лицима приликом
извођења радова на постављању инфраструктурних
инсталација из чл. 6. ове Одлуке.
Члан 8.
У случају да општина Владичин Хан врши
реконструкцију, адаптацију и доградњу послужног
добра власник повласног добра дужан је да о свом
трошку измести постављене инфраструктурних
инсталација из чл. 6. ове Одлуке.
Члан 9.
За успостављање права службености пролаза
власник повласног добра плаћа накнаду, чији висина зависи од врсте, дужине или површине оптерећења послужног добра.
Члан 10.
За постављање инфраструктурних инсталација (водовод, канализација, електричне инсталације, ПТТ инсталације, кабловске, топлификације, гасовода и сл.) накнада се одређује по метру дужном
постављених инсталација и пречнику истих.
За постављање стубова, бандера и сличног,
накнада се одређује по површини којом је оптерећено послужно добро.
Члан 11.
У случајевима када је власник повласног
добра јавно предузеће, установа или друго правно
лице, чији је оснивач општина Владичин Хан, накнада за успостављање права службености се не
наплаћује.
Члан 12.
За постављање инфраструктурних инсталација накнада се плаћа и то за:
- инсталације пречника до 20 цм у износу
од 100 динара по метру дужном;
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инсталације пречника од 20 до 50 цм у
износу од 300 динара по метру дужном;
- инсталације пречника преко 50 цм у
износу од 500 динара по метру дужном;
Накнада из овог члана плаћа се једнократно
приликом закључења уговора.
-

Члан 13.
За постављање стубова, бандера и слично,
накнада се плаћа у износу од 2.000,00 динара по м2
послужног добра.
Накнада из овог члана плаћа се једнократно
приликом закључења уговора.
Власнику послужног добра који плати накнаду из става 1. овог члана неће се наплаћивати локална комунална такса за заузеће јавне површине у
тој години.
Члан 14.
За сваки конкретан случај успостављања
права службености на површинама и непокретностима из члана 1. ове одлуке, председник општине
формираће комисију која ће вршити контролу успоставља права службености.
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 07.05.2017. године,број: 06-68/10/17-IV/04
ПРЕДСЕДНИК,
Данијела Поповић.с.р.

234.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и
83/14-др.закон, 101/16-др.закон ), члана 2. Закона о
правобранилаштву ( „Службени гласник РС“, број
55/14), члана 41. и 138. Статута Општине Владичин
Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број
21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“,
број 11/13 и 5/17), члана 15. Одлуке о правобранилаштву Општине Владичин Хан ( „Службени гласник Града Врања“ број 17/15 и 6/16) и члана 128.
Пословника Скупштине општине Владичин Хан
(„Службени гласник Града Врања број 12/14пречишћени текст , 22/15 и 43/16), Скупштина
општине Владичин Хан на седници одржаној дана
07.05.2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
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О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
I
Марији Станојевић, дипломираном правнику из Владичиног Хана, ул. Ратка Софијанића
бр.88, престаје мандат вршиоца дужности Општинског правобраниоца Општине Владичин Хан,због
истека времена на који је постављена.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
III
Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 07.05.2017. године,број: 06-68/6/17-IV/04
ПРЕДСЕДНИК,
Данијела Поповић.с.р.
235.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и
83/14-др.закон, 101/16-др.закон), члана 53. Закона о
правобранилаштву ( „Службени гласник РС“, број
55/14), члана 41. и 138. Статута Општине Владичин
Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број
21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“,
број 11/13 и 5/17), члана, 13 и 14. Одлуке о правобранилаштву Општине Владичин Хан ( „Службени
гласник Града Врања“ број 17/15 и 6/16) и члана
128. Пословника Скупштине општине Владичин
Хан („Службени гласник Града Врања број 12/14пречишћени текст и 22/15 и 43/16), Скупштина
општине Владичин Хан на седници одржаној дана
07.05.2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
I
Марија Станојевић, дипломирани правник
из Владичиног Хана, ул. Ратка Софијанића бр.88,
поставља се за
Општинског правобраниоца
Општине Владичин Хан, на период од 5 ( пет) година.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
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III
Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
дана 07.05.2017. године,број: 06-68/7/17-IV/04
ПРЕДСЕДНИК,
Данијела Поповић.с.р.
Општинско веће општине Владичин Хан
236.
На основу члана 65., 66., и 68. Закона о
заштити животне средине (“Сл.гл.РС”,бр.135/04 и
36/09), и члана 68. Статута општине Владичин Хан
(“Сл.гл.Пчињског округа”, бр. 21/8 и 8/09 и Сл.гл.
града Врања број 11/2013 и 5/17 ), и чл. 30. Одлуке о
Општинском већу општине Владичин Хан
(“Сл.гл.града Врања”, бр.23/08 ), и
чл. 51.
Пословника о раду Општинског већа Општине
Владичин Хан (“Сл.гл. града Врања број 40/13),
Општинско веће општине Владичин Хан
на
седници одржаној дана 28.04.2017. године донело
је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ РЕВИЗИЈЕ
ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА (ЛЕАП)
ЗА ОПШТИНУ ВЛАДИЧИН ХАН
Члан 1.
Приступа се изради ревизије Локалног
еколошког акционог плана за општину Владичин
Хан (у даљем тексту ЛЕАП).
Члан 2.
Циљ израде ЛЕАП-а је процена стања
животне средине, идентификација проблема,
успостављање стратешких циљева и специфичних
смерница,
индентификација
приоритета,
и
одређивање активности за унапређење стања
животне средине на подручју општине Владичин
Хан.
Члан 3.
Ревизијом ЛЕАП-а обрадиће се кључне теме
у области заштите животне средине и предложиће
се акције које ће одржавати интерес читаве
заједнице.
Члан 4.
Решењем Начелника Општинске управе
општине Владичин Хан именоваће се лице испред
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општине које ће координирати израду ревизије
ЛЕАП-а (општински координатор).
Члан 5.
У сврху израде ревизије ЛЕАП-а формираће
се радна група и друге институције које ће бити
ангажоване по потреби.
Члан 6.
Решењем Начелника Општинске управе
општине Владичин Хан именоваће се чланови
радних група из члана 5. ове Одлуке.
Члан 7.
Израда ревизије
Локалног Еколошког
Акционог Плана (ЛЕАП) на територији општине
Владичин Хан финансираће се из буџета општине
Владичин Хан и других извора.
Члан 8.
На начин прописан законом, биће изабрана
пројектантска кућа са лиценцом која ће израдити
ЛЕАП за подручје општине Владичин Хан.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана
објављивања
у “Службеном гласнику града
Врања”.
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН
ХАН, дана 28.04.2017.године,број:06-67/3/17-III
ПРЕДСЕДНИК,
Горан Младеновић,с.р.
237.
На основу члана 39. – 42. Закона о Агенцији
за борбу против корупције („Службени гласник
РС“, број 97/2008, 53/2010, 66/2011 – одлука УС,
63/2013 – одлука УС и 8/2015 – одлука УС) и члана
51. Пословника Општинског већа Општине
Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“,
број 40/13), Општинско веће Општине Владичин
Хан на седници одржаној дана 28.04.2017. године,
донело је:
ПРАВИЛНИК
О ПОКЛОНИМА ФУНКЦИОНЕРА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се: услови примања и давања поклона које у вези са вршењем јав-
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не функције прима и даје функционер, начин располагања примљеним поклонима, вођење евиденције
примљених и датих поклона и друга питања у вези
са дужностима функционера и органа у коме функционер врши јавну функцију.
Члан 2.
Поједини изрази коришћени у овом правилнику имају следеће значење:
1. Јавна функција је функција у органима
Општине Владичин Хан.
2. Функционер је свако изабрано, постављено
или именовано лице у органима Општине Владичин
Хан.
3. Евиденција поклона је јединствена листа
која се израђује на основу евидентираних примљених и датих поклона на прописаном обрасцу.
4. Збирка обавештења је збир свих поднетих
обавештења о појединачним примљеним поклонима
функционера по хронолошком редоследу.
Члан 3.
Поклон је новац, ствар, право и услуга извршена без одговарајуће накнаде и свака друга корист
која је дата функционеру или повезаном лицу у вези
са вршењем јавне функције, који је могуће финансијски вредновати.
Функционер не сме да прими и да поклон у
вези са вршењем јавне функције, изузев протоколарног или пригодног поклона уколико исти нису у
новцу и хартијама од вредности.
Члан 4.
Финансирање учествовања на конференцијама ,округлим столовима, семинарима, састанцима и
др. (путни трошкови, трошкови смештаја, исхране,
котизације) од стране домаћих или међународних
органа и организација не представља поклон по
одредбама овог Правилника.
Спомен плакете, значке, заставице, канцеларијски материјал и други рекламни материјал (свеске, роковници, постери, календари, хемијске оловке и др.) не представљају поклоне по одредбама
овог Правилника.
Легитимациони папири, као што су карте и
улазнице за културне, спортске и сличне манифестације, нису поклони по одредбама овог Правилника, уколико на њима пише да су бесплатни примерци, односно да су у облику позивнице.
Члан 5.
Функционер може да прими протоколарни и
пригодни поклон чија вредност не прелази 5% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији, односно пригодне поклоне чија
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укупна вредност у једној календaрској години не
прелази износ од једне просечне месечне зараде без
пореза и доприноса у Републици Србији.
Протоколарни поклон је поклон који функционер прими од стране државе, њеног органа или
организације, међународне организације или страног правног лица приликом службене посете, гостовања или у другим приликама и остали поклони
примљени у сличним околностима.
Пригодни поклон је поклон који се уручује
функционеру у приликама када се традиционално
размењују поклони.
Члан 6.
Вредност поклона је тржишна цена поклона,
на дан када је поклон понуђен, односно примљен.
Тржишна цена поклона је просечна цена тог
производа или услуге на локалном тржишту, односно просечна цена производа или услуге сличне
врсте и вредности у слободној продаји на тржишту.
II ЗАБРАНА ОДНОСНО ОГРАНИЧЕЊА
КОД ПРИМАЊА ПОКЛОНА
Члан 7.
Протоколарни поклони и пригодни поклони
за које се након уручења утврди да прелазе вредност
од 5% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији, односно пригодни поклони чија укупна вредност прелази износ од једне
просечне месечне зараде без пореза и доприноса у
Републици Србији, постају јавна својина Општине.
У протоколарне и пригодне поклоне, без
обзира на њихову вредност, не рачунају се поклони:
- чије је уручење или пријем забрањено законским прописима,
- ако су уручени у облику новца, хартија од
вредности,
- ако би њихов пријем био у супротности са
етичким стандардима који важе за одређене функционере.
Поклони из претходног става не могу постати власништво функционера, нити јавна својина и
потребно их је одбити, вратити поклонодавцу, односно треба са њима поступати у складу са законском регулативом.
Забрана и ограничења из овог члана односе
се и на случајеве када се поклон у вези са вршењем
јавне функције функционера уручује повезаним лицима функционера.
III ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПРИМАЊА ПОКЛОНА
Члан 8.
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Функционер који прими поклон дужан је да
одмах испуни обавештење о примљеном поклону и
да га преда органу у коме врши јавну функцију. У
обавештење из претходног става, функционер је у
обавези да упише следеће податке: своје лично име
и функцију коју врши, назив органа у коме врши
јавну функцију, име, презиме и адресу поклонодавца, односно име и седиште правног лица или органа,
уколико је поклон дат у име правног лица или органа, датум пријема поклона, податак да ли се ради о
протоколарном или пригодном поклону, повод за
уручење поклона, опис поклона, вредност поклона,
податак на који је начин одређена вредност поклона, податак да ли је поклон постао власништво
функционера или јавна својина, датум испуњавања
обавештења и потпис функционера.
Ако поклон прими повезано лице, функционер је дужан да испуни обавештење и да исто преда
лицу које је задужено за вођење списка у органу у
коме врши јавну функцију.
О предаји обавештења о примљеном поклону
функционеру се на његов захтев издаје писмена
потврда.
Орган у коме функционер врши јавну функцију у попуњено обавештење уноси редни број и
улаже га у збирку обавештења.
Орган из претходног става дужан је да збирку обавештења чува као архивски материјал, и да
води евиденцију о примљеним поклонима и да примерак евиденције за претходну календарску годину
израђен на прописаном обрасцу, уз потврде о предатим протоколарним поклонима који су постали
јавна својина достави Агенцији за борбу против
корупције најкасније до 1. марта текуће године.
Члан 9.
Ако је функционеру понуђен поклон који не
сме да прими, дужан је да понуду одбије и да саопшти поклонодавцу, да ако исти прими он постаје
јавна својина. Функционер је дужан да у најкраћем
року поднесе писмени извештај о наведеном случају
органу који га је изабрао на функцију.. Протоколарне поклоне који постају јавна својина функционер је дужан да одмах након пријема преда органу
надлежном за поступање са имовином у јавној својини и да испуни обавештење о примљеном поклону.
О предатом протоколарном поклону који је
постао јавна својина, функционеру се издаје писмена потврда.
Уз обавештење о примљеном поклону, функционер је дужан да органу у коме врши јавну функцију достави потврду о предатом поклону.
Агенција за борбу против корупције утврђује
да ли има повреде закона и о утврђеним повредама
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обавештава орган у коме функционер врши јавну
функцију.
Члан 10.
Приликом попуњавања обавештења функционер је дужан да означи тржишну вредност поклона.
Тржишну вредност поклона утврђује Комисија коју посебним актом образује Општинско веће
Општине Владичин Хан у складу са мерилима Агенције за борбу против корупције којима се одређује који се поклон сматра пригодним и протокоралним и обавеза њиховог пријављивања и евидентирања.
Ако је поклон уметничко дело или предмет
који представља историјску вредност или другу
вредност која се не може проценити према тржишним критеријумима, вредност поклона ће утврдити
стручњак из одговарајуће области.
Члан 11.
Ако функционер прими поклон поштом или
на други начин, навешће ту чињеницу у обавештењу о пријему поклона и у том случају уписаће податке који су му познати приликом пријема поклона.
Члан 12.
Одредбе овог Правилника којим се утврђују
услови примања поклона, врста примљених поклона, вредност и вођење евиденције истих, сходно се
примењују и на давање поклона које у вези са
вршењем јавне функције даје функционер.
IV ЕВИДЕНЦИЈА ПОКЛОНА
Члан 13.
Евиденција поклона представља јединствену
листу примљених и датих поклона, сачињену на
основу поднетих обавештења о примљеним и датим
поклонима функционера, означену редним бројем
према хронолошком редоследу примања и давања.
Евиденција садржи: назив органа у коме
функционер врши јавну функцију, име и презиме
функционера, назив функције коју врши, име и презиме и адресу поклонодавца, односно име и седиште правног лица или органа уколико је поклон дат у
име правног лица или органа, датум пријема поклона, податак да ли се ради о протоколарном или пригодном поклону, опис поклона, вредност поклона
или податак да је процена у току, податак да ли је
поклон постао власништво функционера или јавна
својина, место и датум попуњавања евиденције,
потпис одговорног лица и место за печат.
Евиденција поклона води се за временски
период од једне календарске године.
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Сваки функционер има право увида у евиденцију поклона у вези са подацима који се односе
на исте.
Члан 14.
Руководиоци органа у којима функционер
обавља јавну функцију дужни су да одреде једно
лице које ће бити одговорно за правилно вођење
евиденције поклона.
Одговорно лице из претходног става дужно
је да до 1. марта текуће године, евиденцију поклона
за претходну годину достави Агенцији за борбу
против корупције у електронској форми и у штампаној форми препорученом поштанском пошиљком.
V КОНТРОЛА СПРОВОЂЕЊА
ВИЛНИКА

ПРА-

Члан 15.
Унутрашњу контролу спровођења одредаба
овог Правилника спроводе руководиоци органа у
којима функционер врши јавну функцију.
Спољну контролу спровођење одредаба овог
Правилника спроводи Агенција за борбу против
корупције у складу са овлашћењима која су утврђена Законом о Агенцији за борбу против корупције.
VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Комисија из члана 10. став 2. овог Правилника у обавези је да сачини списак примљених поклона до дана ступања на снагу овог Правилника и разврста поклоне по вредности и припадности у складу
са Законом и овим Правилником.
Члан 17.
Обавештење о примљеном поклону функционера саставни је део овог Правилника (прилог 1.).
Образац за израду јединствене листе евиденције поклона функционера саставни је део овог
Правилника (прилог 2.).
Члан 18.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН
ХАН, дана 28.04.2017.године,број:06-67/7/17-III
ПРЕДСЕДНИК,
Горан Младеновић,с.р.

Четвртак,11.мај.2017.године.
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИМЉЕНОМ ПОКЛОНУ
У складу са Правилником о поклонима функционера, а у вези са ограничењима и обавезама
функционера када прима поклоне из чл. 39, 40, 41. Закона о Агенцији за борбу против корупције
(„Службени гласник РС“, бр. 97/08, 53/10 и 66/11), подноси се обавештење примљеном поклону.

1. Подаци о функционеру
1.1. Име и презиме функционера:
1.2. Назив органа, организације или јавне
службе у којој функционер врши функцију:
1.3. Назив функције:
2. Подаци о примљеном поклону
2.1. Поклонодавац (име и презиме или назив и
седиште органа ако је поклон дат у име правног
лица или тела, датум пријема, уколико је поклон
примљен поштом или на други посредан начин
навести ту чињеницу и навести податке који су
приликом пријема поклона познати):
2.2. Поклон:

а) протоколаран б) пригодан

2.3. Повод за уручење поклона:
2.4. Опис поклона (Нпр: угоститељске услуге,
трошкови путовања, трошкови смештаја, адвокатске услуге, лекарске услуге, грађевинске услуге,
карте за представе, карте за утакмице,чланство у
теретанама, велнес клубовима, ски пас итд, до 5 %
вредности просечне месечне зараде без пореза и
доприноса у Републици Србији):
2.5. Вредност поклона у динарима:
2.6. Метод утврђивања вредности (тржишна
вредност, процена Агенције за борбу против
корупције):
2.7. Поклон постаје својина:
У __________________, _____________ године
(место)
(датум)

а) функционера б) јавна својина
_____________________
(потпис функционера)
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Градско веће града Врања седница одржана дана
28.4.2017. године
238.
На основу члана 61. Став 13. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.
закон, 103/2015 i 99/2016) и члана 25. Одлуке о буџету града Врања за 2017. годину (Службени гласник града Врања за 20/2016) Градско веће града
Врања на седници одржаној дана 28.4.2017. године,
доноси:
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ
Члан 1.
У члану 11. Одлуке о буџету града Врања за
2017. годину (Службени гласник града Врања 40/16
– даље Одлука о буџету) са апропријације у оквиру
раздела 4. Градска управа, главе 1. Градска управа,
програма 15. Локална самоуправа, Пројекaт 0602-п3
Трошкови
ликвидације
јавног
предузећа
"Скијалиште Бесна Кобила" и преузимање
неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра
2016. године, функција 472-Хотели и ресторани, на
позицији бр. 185, економска класификација 423 –
Услуге по уговору средства у износу од 1.547.000,00

Четвртак,11.мај.2017.године.

динара преносе се у текућу буџетску резерву на
апропријацију у оквиру раздела 4 – Градска управа,
главе 1 – Градска управа, програма 15 – Локалана
самоуправа, програмске активности 0602-0009 –
Текућа буџетска резерва, функције 112 – Финансијски и фискални послови, позицијe 165, економскe
класификације 49912 – Текућа резерва.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Одлуку објавити у Службеном гласнику града Врања.
ГРАДСКО
ВЕЋЕ
ГРАДА
ВРАЊАдана
28.04.2017.године, број: 06-91/2017-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
239.
На основу члана 69. став 2. и 4. 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 – др. Закон, 103/15 и
99/16), члана 6. став 1. тачка 11, члана 63. и 65.
Пословника Градског већа града Врања („Службени

Четвртак,11.мај.2017.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

гласник града Врања“, број: 20/2016), Градско веће
на седници одржаној 28.04.2017.године, донело је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Из средстава утврђених Одлуке о буџету
града Врања за 2017. годину („Службени гласник
града Врања“, број 40/16), са раздела 4 – Градска
управа, главе 1 – Градска управа, програма 15 – Локалана самоуправа, програмске активности 06020009 – Текућа буџетска резерва, функције 112 – Финансијски и фискални послови, позицијe 165, економскe класификације 49912 – Текућа резерва, одобравају се буџетска средства у износу од
1.547.000,00 динара.
Члан 2.
Налаже се Одељењу за буџет и финансије да
средства из члана 1. овог Решења распореде на следећим апропријацијама у члану 11. Одлуке о буџету
града Врања за 2017. годину („Службени гласник
града Врања бр. 40/2016):
- у оквиру раздела 4. Градска управа, главе 1.
Градска управа, Програма 15 – Локална самоуправа, Пројекта 0602-п3 Трошкови ликвидације јавног предузећа "Скијалиште Бесна Кобила" и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра 2016. године, функција 472-Хотели и ресторани, на новој поуицији бр. 181/1, економска класификација 411 –
Плате и додаци и накнаде запослених у износу
од 1.229.000,00 динара
- у оквиру раздела 4. Градска управа , главе 1.
Градска управа , Програма 15 – Локална самоуправа, Пројекта 0602-п3 Трошкови ликвидације јавног предузећа "Скијалиште Бесна Кобила" и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра 2016. године, функција 472-Хотели и ресторани, на новој позицији бр. 181/2, економска класификација 412 –
Социјални доприноси на терет послодаваца у
износу од 220.000,00 динара
- у оквиру раздела 4. Градска управа , главе 1.
Градска управа , Програма 15 – Локална самоуправа, Пројекта 0602-п3 Трошкови ликвидације јавног предузећа "Скијалиште Бесна Кобила" и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра 2016. године, функција 472-Хотели и ресторани, на новој позицији бр. 188/1, економска класификација 465 –
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Остале дотације и трансфери у износу од
98.000,00 динара.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Решење објавити у Службеном гласнику града Врања
ГРАДСКО
ВЕЋЕ
ГРАДА
ВРАЊАдана
28.04.2017.године, број: 06-91/2017-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА .
др Слободан Миленковић, с.р
Градско веће града Врања седница одржана дана
05.05.2017. године
240.
На основу члана члана 4. став 1. тачке 2. Уредбе о одлагању отпада на депоније („Службени
гласник РС“, број: 92/2010), члана 62. став 1. тачка
11. Статута града Врања“ Статута града Врања
(„Службени гласник града Врања“ бр. 18/15 и
„Службени гласник града Врања бр. 1/16)), члана 6.
став 1. тачка 10. Пословника Градског већа града
Врања ((„Службени гласник града Врања“, број:
20/2016), Градско веће града Врања, на седници
одржаној дана 05.05.2017. године, донело је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА НАСИПАЊЕ
ТЕРЕНАИНЕРТНИМ МАТЕРИЈАЛОМ У СВРХУ НИВЕЛАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА У ПРИВРЕДНО-РАДНОЈ ЗОНИ БУНУШЕВАЦ У ВРАЊУ И
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се локација за насипање терена инертним материјалом (земља, песак,
камен и сл.), која обухвата следеће парцеле:
кат.парцела број: 629; кат.парцела број: 632/1,
кат.парцела број: 634, у сврху нивелације земљишта
у привредно-радној зони Бунушевац у Врању и реализације инвестиције.
Члан 2.
Под овом Одлуком подразумева се насипање
терена инертним материјалом (земља, песак, камен
и сл.) на парцелама ближе означених у члану 1. ове
Одлуке само до нивоа површине земље.
Насипање терена може да се врши само инертним материјалом, који се налази на подручју
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привредно-радне зоне Бунушевац у Врању у циљу
нивелације земљишта и реализације инвестиције.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 05.05.2017.
године,број: 06-94/4/2017-04.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА .
др Слободан Миленковић, с.р
241.
На основу члана 17. став 1. члана 18. став 1. и
члана 19. став 1. и 2. Закона о јавном информисању
и медијима („Службени гласник Републике Србије“,
број: 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично
тумачење), члана 5. став 1., члана
На основу
члана 17. став 1. члана 18. став 1. и члана 19. став 1.
и 2. Закона о јавном информисању и медијима
(„Службени гласник Републике Србије“, број:
83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење),
члана 5. став 1., члана 6 и члана 7. став 1.
Правилника о суфинансирању пројеката из буџета
града Врања за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања („Службени гласник
града Врања“, број: 5/2017), члана 11. раздео 4,
глава 1, Програм 13 – Развој културе, Програмска
активност 1201-0004: Остваривање и унапређивање
јавног интереса у области јавног информисања,
функција 830 – Услуге емитовања и штампања,
економска класификација 423 – Услуге по уговору,
позиција 112. Одлуке о буџету града Врања за 2017.
годину („Службени гласник града Врања“, број:
40/2016), члана 95-97 Уредбе о правилима за доделу
државне помоћи („Службени гласник РС“, број:
13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и
119/2014), члана 6. став 1. тачка 10., члана 61. и 63.
Пословника Градског већа града Врања („Службени
гласник града Врања“, број: 20/2016), Градско веће
града Врања, на седници одржаној 05.05.2017.
године, донело је

Четвртак,11.мај.2017.године.

Члан 1.
Утврђује се да Градско веће расписује општи
конкурс, у облику јавног позива за суфинансирање
пројеката из буџета града Врања ради остваривања
јавног интереса у области јавног информисања у
2017.години за пројекте производње медијских
садржаја.
Члан 2.
Висина буџетских средстава предвиђених за
суфинансирање пројеката из области јавног информисања, опредељена је у укупном износу од
15.000.000,00 динара, у члану 11. раздео 4, глава 1,
Програм 13 – Развој културе, Програмска активност
1201-0004: Остваривање и унапређивање јавног
интереса у области јавног информисања, функција
830 – Услуге емитовања и штампања, економска
класификација 423 – Услуге по уговору, позиција
112. Одлуке о буџету града Врања за 2017. годину
(„Службени гласник града Врања“, број: 40/2016).
Члан 3.
Укупна висина средстава која се предвиђа за
пружање финансијске подршке медијским садржајима, у складу са чланом 2. ове Одлуке утврђује се у
износу од 15.000.000,00 динара.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту утврђује се у износу од
100.000,00, а највећи износ средстава по пројекту
утврђује се у износу од 7.500.000,00 динара.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 05.05.2017.
године,број: 06-94/3/2017-04.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА .
др Слободан Миленковић, с.р

242.
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ВРСТЕ КОНКУРСА КОЈИ
СЕ РАСПИСУЈЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА
РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017.
ГОДИНИ И УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КОНКУРСА

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: 05.05.2017. године, донело je
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РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ ГРАДА
И НАЗИВОМ „ВРАЊСКО КУЛТУРНО ЛЕТО
2017.ГОДИНЕ“
Члан 1.
Образује се Организациони одбор за културно-туристичке манифестације под покровитељством
Града и називом „Врањско културно лето
2017.године“, у следећем саставу:
председник,
др Слободан Миленковић, градоначелник,
заменик председника,
Дејан Тричковић, председник Скупштине
града,
координатори:
-Зорица Јовић, чланица Градског већа за
ресор образовање, култура и, информисање - координатор свих активности који су у вези са ресорним
задужењем,
- Мића Младеновић, члан Градског већа за
ресор туризам и угоститељство - координатор свих
активности који су у вези са ресорним задужењем
секретар,
Тања Спасић, самостални саветник,
чланови:
1.Ненад Антић, заменик градоначелника,
2. Душан Аритоновић, начелник Градске
управе,
3. Небојша Богдановић, председник Градске општине Врањска Бања,
4.Светлана Цветковић, председник Скупштине Градске општине Врањска Бања,
5. Иван Станковић, члан Градског већа за
ресор буџет и финансије,
6.Марина Ђорђевић, чланица Градског већа
за ресор - екологија и заштита животне средине,
7. Дејан Станојевић,представник ЈП „Водовод“,
8. Момир Стојилковић, в.д. директор ЈКП
„Комрад“,
9. Гордана Станковић,в.д. директор ЈУ
„Народни универзитет“,
10. Саша Иванов, в.д. директор ЈУ „Туристичка организација града Врања“,
11.Ненад Јовић, в.д. директор ЈУ Позориште
„Бора Станковић“,
12.Весна Петриц, в.д.директор ЈУ Библиотека „Бора Станковић“,
13.Саша Иванов, в.д.директор ЈУ Народни
музеј,
14. Боривоје Манасијевић, в.д. директор ЈУ
Историјски архив „31. јануар“.
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15.Драгана Младеновић, директор Музичке
школе „Стеван Мокрањац“,
16.Томислав Спасић, командир Саобраћајне
полицијске испоставе за град - ПУ Врање.
17. др Драган Величковић, в.д. директор
Дома здравља,
18.
Весна Милетић, шеф Одсека за
информисање,
19. Вида Стојановић, самостални саветник
за културу и
20.Зоран Спасић, виши референт у Градској
управи.
Члан 2.
Задатак Организационог Одбора је да предузме све потребне мере и активности око припреме и
оранизовања свих планираних манифестација у
оквиру „Врањског културног лета 2017. године“,
као и да по потреби, од чланова Одбора, образује
групе које би биле ангажоване за обављање одређених послова за сваку манифестацију, а њима би руководили координатори Одбора.
Организациони одбор одлучује које ће све
манифестације бити спроведене у оквиру „Врањског културног лета 2017. године“.
Такође, Одбор је у обавези да након завршетка манифестација Градском већу поднесе
Извештај о спроведеном програму „Врањског културног лета“ са финансијским извештајем.
Члан 3.
Овлашћује се Организациони одбор, да у
складу са временским одржавањем манифестација
пријављује јавне скупове на територији Града.
Члан 4.
Мандат Одбора траје до завршетка свих манифестација, односно до подношења и усвајања
Извештаја из члана 2. става 3. овог Решења.
Члан 5.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 6.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 05.05.2017.
године,број: 06-94/2017-04.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА .
др Слободан Миленковић, с.р
243.
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На основу члана 61. и 63. Пословника Градског већа града Врања (“Службени гласник града
Врања” број: 20/2016), Градско веће града Врања на
седници одржаној дана 05.05.2017 године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЧИЊЕНИЧНОГ СТАЊА У ЗГРАДИ
ДОМА КУЛТУРЕ У ВРАЊУ
Члан 1.
Образује се Радна група за утврђивање чињеничног стања у згради Дома културе, у саставу:
председник:
Славољуб Стојменовић, помоћник градоначелника,
чланови:
1. Наташа
Трајковић,
Одељење
за
привреду, економски развој и заштиту
животне средине,
2. Саша Цветковић,
Одељење за
привреду, економски развој и заштиту
животне средине,
3. Мирослав Ђерић, в.д. директор ШАФ-а,
4. Предраг
Јанчић,
Одељење
за
имовинско-правне послове,
5. Данијела Бандовић, ЈП „Завод за
урбанизам Врање,
6. Мирослав Стошић, дипл.оец, Одсек за
јавне набавке;
7. Ненад
Тасић,
Локална
пореска
администрација и
8. Милош Антаснасијевић, дипл.прав. у
Одељењу за имовинско-правне односе;
Члан 2.
Задатак радне групе је да сачини комплетан
извештај о згради Дома културе у Врању односно
просторијама које користе државни органи и
организације или друга правна лица, тако што ће
изласком на лицу места утврдити:
- тачан број просторија и стање у коме се
налазе,
- ко користи наведене просторије и по ком
правном основу;
- да ли простор који користе задовољава
њихове потребе (број радника и канцеларије),
- да ли корисници плаћају накнаду за
утрошак електричне енергије, воду и канализацију
или друге трошкове и коме (постоје ли одвојена
бројила и ако има на чије се име воде),
-да ли код неких просторија односно делова
зграде постоји потреба за адаптацијом, па уколико
постоји потребно је навести које радове конкретно
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треба извршити како би овај простор могао да се
користи,
- као и све остале чињенице које су од
важности за функционисање и одржавање зграде
Дома Културе.
Члан 3.
Рок за израду Извештаја је 15 дана, након
тога су у обавези да исти доставе Градском већу на
разматрање и усвајање.
Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 5.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 05.05.2017.
године,број: 06-94/2017-04.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА .
др Слободан Миленковић, с.р.

244.
На основу члана 62. став 1. тачка 11. Статута
града Врања („Службени гласник града Врања“,
број: 18/2015 и 1/2016), члана 6. став 1. тачка 10.,
члана 17, 18, 61. и 63. Пословника Градског већа
града Врања („Службени гласник града Врања“,
број: 20/2016), Градско веће града Врања, на седници одржаној 05.05.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗРАДУ (РЕВИЗИЈУ) ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА, ТИМА ЗА КАПИТАЛНО
ИНВЕСТИЦИОНО ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКОГ ТИМА
Члан 1.
У Решењу о именовању координатора и
образовању Комисије за израду (ревизију) Плана
капиталних инвестиција, Тима за капитално инвестиционо планирање и Финансијског тима број: 06156/2016-04 од 23.09.2016. године, у члану 2. речи
„Игор Антонов“, замењују се речима „Ненад
Антић“.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.
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Члан 3.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 05.05.2017.
године, број: 06-94/5/2017-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА .
др Слободан Миленковић, с.р.
Градска општина Врањска Бања
245.
На основу члана 18. став 1. и 2. Одлуке о
оснивању месних заједница на подручју Градске
општине Врањска Бања („Службени гласник града
Врања“ , број: 7/2013, 11/2013и 9/2017), доносим
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА
I
Расписују се избори за чланове свих савета
Месних заједница на територијиГрадске општине
Врањска Бања за 11. јун 2017. године.
II
Изборне радње зa избор чланова савета
месних заједница на подручју Градскеопштине
Врањска Бања почињу да теку 15. маја 2017. године.
III
Одлуку објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
Врањској Бањи, дана 08. маја 2017. године.број: 0214/2017- 01
ПРЕДСЕДНИК
Светлана Цветковић, с.р.
Општинско веће градске општине Врањска Бања
246.
На основу члана 58. Пословника Општинског
већа Градске општине Врањска Бања (,,Службени
гласник града Врања“, број 30/2012), Општинско
веће градске општине Врањска Бања, на седници
дана 08.05.2017.године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ТИМА
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ЗА ПРАЋЕЊЕ И РЕАГОВАЊЕ У ВЕЋИМ
ВАНРЕДНИМ ДОГАЂАЈИМА И ВАНРЕДНИМ
СИТУАЦИЈАМА
Члан 1.
У Решењу о образовању Оперативног тима за
праћење и реаговање у већим ванредним догађајима
и ванредним ситуацијама (,,Службени гласник града
Врања“, број 34/2016) у члану 1. став 4. ,,Секретар“,
мења се и гласи:
,,Слађан Алексић, секретар Скупштине градске општине Врањска Бања“.
Члан 2.
Мандат секретара траје до истека мандата
Оперативног тима за праћење и реаговање у већим
ванредним догађајима и ванредним ситуацијама,
који је образован решењем Општинског већа Градске општине Врањска Бања, број 02-16/2016-04 од
09.11.2016.године.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Решење објавити у ,,Службеном гласнику
града Врања“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ВРАЊСКА БАЊА,дана: 08.05.2017.године, број 0231/2017-04
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Небојша Богдановић,с.р.
Општинско веће општине Босилеград
247.
На основу члана 56. Став 1. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“, број : 129/2007,
83/2014 – др. закон и 101/2016) и члана 99. став 1.
Закона о Запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе («Службени гласник Р Србије» број 21/2016), Општинско веће
општине Босилеград на седници одржаној дана
18.04.2017 године донело је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
I
Поставља се Миодраг Јакимов , дипломирани правник из Босилеграда за
начелника
Општинске управе општине Босилеград.
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II
Именовани се поставља на временски период
од пет године.
III
Решење ступа на снагу даном доношења.
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У Службеном гласнику града Врања број 8
од 18.04.2017.године у Одлуци о изменама и
допунама одлике о безбедности и техничком
регулисању саобрћаја на јавним путевима на
терторији града врања , на страни 583 начињена је
грешка у члану 15. ове Одлуке па се даје исправка
Објављено:

IV
Решење објавити у «Службеном гласнику
града Врања»
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
дана 18.04.2017 године,број. 06- 121-3/2017 године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Владимир Захаријев,с.р.

Члан 15
У чл. 24, уместо речи: „Дирекција“ треба да
стоје речи: „надлежна организациона јединица“, а
уместо тачке (.) ставља се запета (,) и додају речи: „
и то на пет и више метара поред пута, мерено са
спољне стране ивице пута“.
а треба:
Члан 15
У чл. 24, уместо речи: „Дирекција“ треба да
стоје речи: „управљач путева“, а уместо тачке (.)
ставља се запета (,) и додају речи: „ и то на пет и
више метара поред пута, мерено са спољне стране
ивице пута“.
Редакција
Службеног Гласника

Исправка
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