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В Л А Д И Ч И Н  Х А Н 
226. 

На основу члана 46. став 1. Закона о плани-

рању и изградњи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 72/09 и 81/09-исправка 64/10-УС, 

24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,132/14 

и 145/14), члана 32. Закона о локалној самоуправи 

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

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

Општине Владичин Хан („Службени гласник 

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

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

Скупштина општине Владичин Хан, на седници 

одржаној дана       05.04.2018. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

 О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ДЕНИВЕЛИСАНЕ РАСКРСНИЦЕ ГРАМАЂЕ 

НА АУТОПУТУ Е75 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 

денивелисане регулације денивелисане раскрснице 

Грамађе на аутопуту Е75 (у даљем тексту: План 

детаљне регулације).  

План детаљне регулације се доноси за делове 

насељеног места, уређење неформалних насеља, 

зоне урбане обнове, инфраструктурне коридоре и 

објекте и подручја за која је обавеза његове израде 

одређена претходно донетим планским документом. 

 

 

Члан 2. 

   План се доноси за подручје од око 20,0 ha део 

територије општине Владичин Хан који обухвата 

део територије КО Грамађе. Оквирна граница 

планског обухвата оивичена је следећим 

катастарским парцелама: 

- Северно: 772/2 и 765 КО Грамађе; 

- Источно:772/1,764/1,763,771/1,793,1124/2,112

3,1125,1127,1128/1,1129/1,1129/3,1130/1,1156

,1157/1,1157/3,1160/1,1161/1,1717/1,1105,110

4,1103,1102,1093,1092,1091,1088,1087,1084/1,

1082,1081,1240/1,1645,1642,1640/1,1641 КО 

Грамађе; 

- Јужно:1626/1,1625,1624,1623,1622,1620/2,162

0/1,1619,1618,1617,1616 КО Грамађе; 

- Западно:1606,1607,1608,1614,1249,1250,1246,

1241,1226,1221/2,1220,1217,1216,1214,1212,1

209,1205,1203,1202,1176,1178,1180,1181/1,11

81/2,1182,1183,1184,1185,1167,1166,1164,116

3,1159,1158,1155,1154,1131,1134,1135,1141,1

123/1,1124/1,1122/2,791,792,783,778,777,773 

КО Грамађе; 

  

Граница планског обухвата из претходног 

става је оквирна, биће ближе утврђена у фази израде 

нацрта Плана. 

Подручје Плана детаљне регулације дато је 

на графичком приказу, који је прилог уз ову Одлуку 

и чини њен саставни део. 

 

Члан 3. 

Просторни план подручја инфраструктурног 

коридора Ниш-граница републике Македоније 

(Сл.гласник 77/02,102/10) и Просторни план 

ГОДИНА XXV 

БРОЈ 11 
В Р А Њ Е 

Четвртак,12.април.2018.године. 
 

Излази по потреби. 

Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. 

Цена овог броја 150,00 динара 

Рок за рекламацију 10 дана 
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општине Владичин Хан (Службени гласник града 

Врања“, број 22/10) представљају плански основ и  

план вишег реда чије смернице треба да буду 

уграђене у План детаљне регулације.   

Подлоге које ће бити коришћене за израду 

Плана су геореференциране катастарске подлоге и 

катастарско-топографски план који ће бити 

обезбеђен у току израде Плана. 

 

Члан 4. 

 Основни принципи просторног развоја су:  

примена савремених принципа у планирању, 

уређењу и заштити простора, заштита јавног 

интереса,  заштита и унапређење животне средине.  

 

Члан 5. 

Основни циљ израде Плана детаљне 

регулације је дефинисање регулације површина 

јавне намене и формирање површине за реализацију 

остале намене. Остали циљеви израде Плана 

детаљне регулације су: дефинисање планских 

решења утврђених планом вишег реда, дефинисање 

и регулација односа земљишта за површине јавне и 

остале намене, дефинисање правила уређења и 

правила грађења, развој комуналне инфраструктуре 

и опремање локације, дефинисање услова и мера 

заштите културног наслеђа, енергетске 

ефикасности, приступачности и животне средине.  

 

Члан 6. 

Концепт намене простора обухвата две 

основне намене – земљиште за површине и објекте 

јавне намене и земљиште за остале намене. 

Структуру коришћења земљишта у оквиру 

површина и објеката јавне намене чине објекти и 

површине саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре.  

 

Члан 7. 

Рок за израду Плана детаљне регулације ре-

гулисаће се посебним Уговором између обрађивача 

Плана  и  Носиоца израде Плана. 

 

Члан 8. 

Средства за израду Плана детаљне регулације 

обезбеђује Коридори Србије Д.О.О. Београд. 

 

Члан 9. 

Рани јавни увид и јавни увид ће се обавити у 

просторијама општине Владичин Хан, након 

оглашавања у дневном и локалном средству јавног 

информисања, у трајању у складу са законом.  

  

 

Члан 10. 

 Донета је одлука о приступању изради 

стратешке процене утицаја Плана на животну 

средину („Службени гласник  Града Врања“ број 

6/2018 ). 

 

Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном гласнику Града 

Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана 

05.04.2018. године, број:06-36/1/18-I  

   

             ПРЕДСЕДНИЦА,  

            Данијела Поповић,с.р. 

            

 

 

Графички приказ уз Одлуку о изради Плана детаљ-

не регулације денивелисане регулације денивелиса-

не раскрснице Грамађе на аутопуту Е75 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

227. 

У складу са чланом 15. и 21. Устава Србије ( 

„Службени гласник РС“ број 98/2006), чланом 40. 

Закона о равноправности полова („Службени 

гласник РС“ број 104/2009),  чланом 79. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник Републике 
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Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 

99/16 и 113/17), чланом 32. Закона о локалној 

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

83/2014 – др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 41. 

и 138.  Статута Општине Владичин Хан ( „Службе-

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

„Службени гласник Града Врања“, број 11/2013, 

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

на седници одржаној 05.04.2018. године,  доноси 

 

 

ОДЛУКУ  

О НАЧИНУ ПРИКУПЉАЊА 

СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА 

 

Члан 1. 

Ова одлука регулише начин прикупљања 

статистичких података који се прикупљају, 

евидентирају и обрађују у општини Владичин Хан. 

Подаци који се прикупљају, евидентирају и 

обрађују у општини Владичин Хан су подаци који 

се прикупљају у органима, установама и јавним 

предузећима чији је оснивач Општина Владичин 

Хан, као и у организацијама која обављају јавна 

овлашћења и привредним друштвима. 

Ови подаци су саставни део статистичког 

информационог система Општине Владичин Хан и  

Републике Србије и доступни су јавности у складу 

са законом. 

Члан 2. 

Подаци који се прикупљају, евидентирају и 

обрађују у општини Владичин Хан ће се 

прикупљати тако да су у свим фазама прикупљања, 

евидентирања и обраде исказани по полу. 

Подаци исказани по полу су подаци који 

означавају који подаци од прикупљених, обрађених 

и евидентираних података се односе на грађане, а 

које на грађанке општине. 

Овако прикупљени подаци дистрибуирају се 

према надлежним субјектима Републике и обавезно 

– до 15.07. за прво полугође текуће године односно 

до 30.01. за претходну годину достављају се 

Одељењу за финансије и привреду Општинске 

управе Владичин Хан у форми званичног извештаја 

са додатним напоменама, објашњењима и 

образложењима у погледу учинка на унапређењу 

родне равноправности на полугодишњем односно 

годишњем нивоу. 

Члан 3. 

Сви корисници буџета Општине Владичин 

Хан обавезни су да воде родно одговорне 

статистике у складу са законом и нарочито у складу 

са циљевима и индикаторима исказаним у 

финансијским плановима за 2018. годину као и 

наредне буџетске године.   

 

Члан 4. 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши 

Одељење за финансије и привреду Општинске 

управе Општине Владичин Хан. 

 

Члан 5. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана 

05.04.2018. године, број: 06-36/2/18-I  

   

             ПРЕДСЕДНИЦА,  

            Данијела Поповић,с.р. 

            

228. 

На основу члана 99. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр. 

64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 

50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 

145/14), члана 49. Одлуке о отуђењу, давању у за-

куп, прибављању и размени грађевинског земљишта 

у јавној својини општине Владичин Хан („Сл. гла-

сник Града Врања“, бр. 6/16, 43/16 и 28/17), члана 

32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 

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

41. и 138. Статута Општине Владичин Хан 

(„Службени гласник Пчињског округа“ бр. 21/08 и 

8/09 и „Службени гласник Грaда Врања“ бр. 11/13, 

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

на седници одржаној дана 05.04.2018. године, 

донела је  

 

 

ОДЛУКУ  

О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН 

ХАН  

  

 

Члан 1 

Овом одлуком из јавне својине Општине 

Владичин Хан отуђују се неизграђено грађевинско 

земљиште и то кп.бр. 3385/3 укупне површине 5252 

м2 уписана у лист непокретности бр. 118 КО 

Владичин Хан.  

Члан 2 

  Непокретност из члана 1. ове одлуке отуђују 

се из јавне својине општине Владичин Хан 

најповољнијем понуђачу КИРЧИ ДОО Владичин 

Хан, Индустријска зона бб, Сува Морава по цени од 

1.551,583 динара по 1 м2, што за укупну површину 

предметне парцеле  износи 8.148.913,916 динара.  
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Члан 3 

 Ближа права и обавезе између општине 

Владичин Хан и КИРЧИ ДОО Владичин Хан, 

Индустријска зона бб, Сува Морава, регулисаће се 

Уговором о отуђењу грађевинског земљишта који 

ће се потписати након ступања на снагу ове одлуке 

и прибављања мишљења надлежног правобрани-

лаштва.  

 

Члан 4 

 У име општине Владичин Хан Уговор о 

отуђењу грађевинског земљишта потписаће пред-

седник општине или лице које он овласти.  

 

Члан 5 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику града 

Врања".  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана 

05.04.2018. године, број: 06-36/3/18-I  

   

             ПРЕДСЕДНИЦА,  

            Данијела Поповић,с.р. 

            

 

229. 

На основу члана 99. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр. 

64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 

50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 

145/14), члана 77. Одлуке о отуђењу, давању у за-

куп, прибављању и размени грађевинског земљишта 

у јавној својини општине Владичин Хан („Сл. гла-

сник Града Врања“, бр. 6/16, 43/16 и 28/17), члана 

32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 

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

41. и 138. Статута Општине Владичин Хан 

(„Службени гласник Пчињског округа“ бр. 21/08 и 

8/09 и „Службени гласник Грaда Врања“ бр. 11/13, 

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

на седници одржаној дана 05.04.2018. године, 

донела је  

 

ОДЛУКУ 

 О РАЗМЕНИ  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

  

Члан 1 

Овом одлуком врши се размена грађевинског 

земљишта између општине Владичин Хан, која је 

власник кп. бр. 770/2 површине 21 м2, уписана у ЛН 

бр. 317 КО Владичин Хан и Божидара (Миливоје) 

Пешића из Владичиног Хана, ул. Градимира Михај-

ловића 3, који је власник кп. бр. 712/3 површине 12 

м2, уписане у ЛН бр. 214 КО Владичин Хан.  

 

Члан 2 

  Обавезује се Божидар (Миливоје) Пешић из 

Владичиног Хана, ул. Градимира Михајловића 3 да 

за разлику у површини предметних парцела,  која 

износи 9 м2, у року од 20 дана од дана закључења 

уговора о размени, изврши доплату у новцу општи-

ни Владичин Хан а по тржишној цени од 1.410,53 

динара по м2, што за површину од 9 м2 износи 

12.694,77 динара.   

 

Члан 3 

Ближа права и обавезе између општине 

Владичин Хан и Божидара (Миливоје) Пешића из 

Владичиног Хана, ул. Градимира Михајловића 3, 

регулисаће се уговором о размени грађевинског 

земљишта, који ће се потписати након ступања на 

снагу ове одлуке и прибављања мишљења надлеж-

ног правобранилаштва.  

 

Члан 4 

 У име општине Владичин Хан уговор о 

размени грађевинског земљишта потписаће пред-

седник општине или лице које он овласти.  

 

Члан 5 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику града 

Врања".  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана 

05.04.2018. године, број: 06-36/4/18-I  

   

             ПРЕДСЕДНИЦА,  

            Данијела Поповић,с.р. 

            

230. 

 На основу члана 32. став 1. тачка 1. и 41. 

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 

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

члана 41. став 1. тачка 1., 61. и 138. Статута 

општине Владичин Хан („Службени гласник 

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

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

члана 128. Пословника Скупштине општине 

Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, 

број 12/14-пречишћен текст и 22/15, 43/16 и 17/17), 

Скупштина општине Владичин Хан, на седници 

одржаној дана  05.04.2018. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

Члан 1. 

 У Пословнику Скупштине општине 

Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, 
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број 12/14-пречишћен текст и 22/15, 43/16 и 17/17),  

члан 73. мења се и гласи: 

 „Позив за седницу Скупштине доставља се 

одборницима најкасније пет дана пре дана 

одређеног за одржавање седнице. 

  У изузетним случајевима, које ће председник 

Скупштине образложити на почетку седнице 

Скупштине, позив за седницу се може доставити и у 

краћем року, али не краћем од 24 часа пре часа 

одређеног за почетак седнице. 

  Уз позив за седницу одборницима се 

доставља и материјал који се односи на предлог 

дневног реда и по правилу записник са претходне 

седнице. 

 Позив за седницу, материјал за рад  и 

записник достављају се у штампаном или 

електронском облику. 

 Под доставом у електронском облику подра-

зумева се достава слањем на адресу електронске 

поште.Дан и време доставе у електронском облику 

је дан и време пријема електронске поште у пријем-

но сандуче примаоца. 

  Уколико одборник жели да му се позив, ма-

теријал  и записник достављају електронским пу-

тем, доставља секретару Скупштине писану изјаву о 

томе, са навођењем адресе електронске поште на 

коју жели да му се позив и материјал достављају. 

 Изузетно се материјал за поједине тачке 

дневног реда може доставити и пре почетка седни-

це. 

 Пре почетка седнице се одборницима такође 

доставља и предлог акта чије је разматрање 

овлашћени предлагач предложио као допуну 

дневног реда, а који су припремљени у складу са 

одредбама овог Пословника, односно за које је 

предлагач тражио да се Скупштина изјасни о томе 

да ли су припремљени у складу са одредбама овог 

Пословника. 

 Материјал,односно предлози из става 7. и 8. 

овог члана, који се доставља пре почетка седнице, 

достављају се у штампаном облику. 

 

Члан 2. 

 Члан 75. мења се и гласи:  

  „Седницe Скупштине на којимa се води 

расправа о предлозима аката које доноси 

Скупштина одржавају се радним даном, суботом и 

недељом. 

 Дан одржавања и час почетка седнице одре-

ђује председник Скупштине. 

 Седница Скупштине траје до 20,00 часова, 

уколико је заказана са почетком у преподневном 

термину (до 12 часова), односно до 21,00 час уколи-

ко је заказана са почетком после 12,00 часова .  

Уколико Скупштина до 20,00, односно 21,00 

часова не заврши по тачки дневног реда која је у 

току продужава се рад Скупштине до завршетка 

расправе и доношења одлуке по започетој тачки 

дневног реда, а на предлог председника Скупштине, 

Скупштина може да одлучи да продужи радно 

време седнице Скупштине и након тога. 

Уколико до краја предвиђеног радног 

времена, односно након продужетка радног времена 

Скупштина не одлучи по свим тачкама дневног реда 

седница Скупштине ће се наставити следећег дана 

са почетком који одређује председник Скупштине. 

На предлог председника Скупштине, 

Скупштина може одлучити да се седница не настави 

следећег дана, већ неког наредног дана, у ком слу-

чају Скупштина истовремено одлучује и о часу 

наставка седнице.  

 Одсутни одборници ће о наставку седнице 

бити обавештени телефонским путем. 

 Уколико је почетак седнице Скупштине зака-

зан у преподневном термину (до 12 часова), седница 

се одржава са прекидом од 1 часа и то од 14,00 до 

15,00 часова. 

Скупштина може на предлог председника 

Скупштине да одлучи да се почетак прекида помери 

и после 14,00 часова уколико није завршена тачка 

дневног реда која је у току, у ком случају се не 

смањује време од 1 часа предвиђено за прекид. 

 Уколико је седница Скупштине заказана са 

почетком после 12,00 часова, Скупштина, на пре-

длог председника Скупштине, одлучује о прекиду 

Скупштине и почетку прекида. 

 

Члан 3. 

 У члану 77. у ставу 5.  иза речи „за одређени 

дан“, додају се речи „и час“, 

 

Члан 4. 

            У члану 78. у ставу 5. иза речи „одређује 

дан“, додају се речи „и час“. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику Града 

Врања''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана 

05.04.2018. године, број: 06-36/5/18-I  

   

             ПРЕДСЕДНИЦА,  

            Данијела Поповић,с.р. 

            

231. 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ 129/07, 83/14 - 

др. закон и 101/16-др. закон), члана 41., 49. и 138. 
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Статута Општине Владичин Хан („Службени 

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

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

14/17), члана 33. и 42. Одлуке о радним телима 

Скупштине општине Владичин Хан („Службени 

гласник Пчињског округа“, број 11/09 и „Службени 

гласник Града Врања“, број 23/09, 11/13 и 4/17) чла-

на 128. Пословника Скупштине општине Владичин 

Хан („Службени гласник Града Врања“, 12/14-

пречишћен текст, 22/15, 43/16 и 17/17), Скупштина 

општине Владичин Хан на седници одржаној дана 

05.04.2018. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАВНО-

ПРАВНОСТ ПОЛОВА 

 

I 

  Разрешава се Комисијa за равноправност 

полова због истека периода на који је именована и 

то: 

1.Слободанка Андрејевић, дипл. психолог из 

Владичиног Хана, председница  

2.Валентина Милошевић, ссс из Владичиног Хана, 

члан  

3.Бранка Милосављевић, дипл. економиста из 

Владичиног Хана, члан  

4.Сузана Стојадиновић, дипл.социолог из Репинца, 

члан  

5.Драган Николић, економиста из Владичиног Хана, 

члан  

6.Зоран Цветковић, економиста из Владичиног 

Хана, члан  

7.Александар Стевановић, дипл. инжењер 

саобраћаја из Владичиног Хана, члан 

 

II 

  Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

III 

          Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Врања“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење предложеног Ре-

шења садржан је у одредбама члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 

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

41., 49. и 138. Статута Општине Владичин Хан 

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

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

5/17 и 14/17), члана 33. и 42. Одлуке о радним тели-

ма Скупштине општине Владичин Хан („Службени 

гласник Пчињског округа“, број 11/09 и „Службени 

гласник Града Врања“, број 23/09, 11/13 и 4/17) чла-

на 128. Пословника Скупштине општине Владичин 

Хан („Службени гласник Града Врања“, 12/14-

пречишћен текст, 22/15, 43/16 и 17/17). 

 Чланом 49. Статута Општине Владичин Хан 

прописано је да Скупштина општине може да оснује 

посебна радна тела, између којих и Комисију за 

равноправност полова, што је прописано и чланом 

33. Одлуке о радним телима Скупштине општине 

Владичин Хан 

 Чланом 42. став 3. Одлуке о радним телима 

Скупштине општине Владичин Ханпрописано је да 

председника и чланове Комисије за равноправност 

полова бира Скупштина на период од четири годи-

не. 

 У складу са напред наведеним, а због истека 

периода на који је именована Комисија за равно-

правност полова, у складу са надлежностима Скуп-

штине општине Владичин Хан прописаним чланом 

32. Закона о локалној самоуправи и члааном 41. 

Статута Општине Владичин Хан, доноси се Решење 

као у диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против овог 

решења може се покренути управни спор пред 

Управним судом – Одељење у Нишу у року од 30 

дана од дана пријема решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана 

05.04.2018. године, број: 06-36/10/18-I  

   

             ПРЕДСЕДНИЦА,  

            Данијела Поповић,с.р. 

            

232.     Данијела Поповић 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ 129/07, 83/14 - 

др. закон и 101/16-др. закон), члана 41., 49. и 138. 

Статута Општине Владичин Хан („Службени 

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

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

14/17), члана 33. и 42. Одлуке о радним телима 

Скупштине општине Владичин Хан („Службени 

гласник Пчињског округа“, број 11/09 и „Службени 

гласник Града Врања“, број 23/09, 11/13 и 4/17) чла-

на 128. Пословника Скупштине општине Владичин 

Хан („Службени гласник Града Врања“, 12/14-

пречишћен текст, 22/15, 43/16 и 17/17), Скупштина 

општине Владичин Хан на седници одржаној дана 

05.04.2018. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАВНО-

ПРАВНОСТ ПОЛОВА 

I 

Образује се Комисија за равноправност полова у 

саставу: 
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1. Слободанка Андрејевић, дипл. психолог 

из Владичиног Хана, председница  

2. Јелена Станковић, дипл. правник из Ре-

пинца, чланица  

3. Сузана Стојадиновић, дипл.социолог из 

Репинца, чланица  

4. Валентина Станковић, ссс из Владичиног 

Хана, чланица  

5. Иван Анђелковић, струковни инжењер 

информатике из Лепенице, члан  

6. Саша Стаменковић, дипл.официр полици-

је из Кознице, члан  

7. Саша Николић, ссс из Владичиног Хана, 

члан  

 

II 

     Председница и чланови Комисијe за равно-

правност полова бирају се на период од 4 (четири) 

године, а по истеку мандата могу бити поново иза-

брани. 

 

III 

          Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

IV 

          Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Врања“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење предложеног Ре-

шења садржан је у одредбама члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 

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

41., 49. и 138. Статута Општине Владичин Хан 

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

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

5/17 и 14/17), члана 33. и 42. Одлуке о радним тели-

ма Скупштине општине Владичин Хан („Службени 

гласник Пчињског округа“, број 11/09 и „Службени 

гласник Града Врања“, број 23/09, 11/13 и 4/17) чла-

на 128. Пословника Скупштине општине Владичин 

Хан („Службени гласник Града Врања“, 12/14-

пречишћен текст, 22/15, 43/16 и 17/17). 

 Чланом 49. Статута Општине Владичин Хан 

прописано је да Скупштина општине може да оснује 

посебна радна тела, између којих и Комисију за 

равноправност полова, што је прописано и чланом 

33. Одлуке о радним телима Скупштине општине 

Владичин Хан 

 Чланом 42. Одлуке о радним телима Скуп-

штине општине Владичин Хан, ставовима 2., 3. и 4., 

прописано је да Комисија за равноправност полова 

има 7 чланова, који се бирају и разрешавају на пре-

длог одборничких група, да председника и чланове 

Комисије за равноправност полова бира Скупштина 

на период од четири године, а да по истеку мандата 

могу бити поново изабрани, те да су четири члана 

припаднице женског пола, а три припадници 

мушког пола. 

 На основу предлога одборничких група у 

Скупштини општине Владичин Хан, сагласно 

напред наведеним одредбама, а у складу са надлеж-

ностима Скупштине општине Владичин Хан пропи-

саним чланом 32. Закона о локалној самоуправи и 

члааном 41. Статута Општине Владичин Хан, доно-

си се Решење као у диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против овог 

решења може се покренути управни спор пред 

Управним судом – Одељење у Нишу у року од 30 

дана од дана пријема решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана 

05.04.2018. године, број: 06-36/11/18-I  

   

             ПРЕДСЕДНИЦА,  

            Данијела Поповић,с.р. 

            

233. 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07 и 83/14- др. закон и др.закони 101/16 - 

др.закон), члана 130. став  1. и 3.  и члана 137. став 

1.,3. и 4. Закона о здравственој заштити („Службени 

гласник РС“, број 107/2005, 72/2009- др закон, 

88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – 

др.закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015 и 113/17 – 

др.закон), члана 20. став 1.  Закона о јавним слу-

жбама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94, 

79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 

83/2005 - испр. др. закона и 83/14 – др.закон), члана 

17., 41. став 1. тачка 10. и 138. Статута Општине 

Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, 

број 11/13, 5/17 и 14/17) и члана 128. Пословника 

Скупштине општине Владичин Хан („Службени 

гласник Града Врања“ број 12/14 – пречишћен 

текст, 22/15, 43/16 и 17/17), Скупштина општине 

Владичин Хан на седници одржаној дана 

05.04.2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА  ВЛАДИЧИН ХАН 

 

I 

 У Решењу о именовању председника и чла-

нова Управног одбора Дома здравља Владичин Хан 

(„Службени гласник Града Врања“, број 25/16 и 

32/16), врши се измена у тачки 1. подтачка 3. и то: 

Разрешава се дужности члана Управног 

одбора  
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- Миша Станковић, економиста из с. 

Житорађе, због поднете оставке 

Именује се за члана Управног одбора  

- Далибор Митровић, специјaлиста 

струковни инжењер саобраћаја, из с. 

Врбово. 

 

II 

Мандат именованог члана Управног одбора 

траје до истека мандата Управног одбора Дома 

здравља Владичин Хан, именованог Решењем 06-

64/10/2016-01 од 21.07.2016. године („Службени 

гласник Града Врања“, број 25/16) 

 

III 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

IV 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Врања“. 

 

Образложење 

 Правни основ за доношење наведеног Реше-

ња налази се у одредбама члана члана 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

др.закони 101/16 - др.закон), члана 130. став  1. и 3.  

и члана 137. став 1.,3. и 4. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник РС“, број 107/2005, 

72/2009- др закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 

119/2012, 45/2013 – др.закон, 93/2014, 96/2015, 

106/2015 и 113/17 – др.закон), члана 20. став 1.  За-

кона о јавним службама („Службени гласник РС“, 

број 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. 

др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/14 – 

др.закон), члана 17., 41. став 1. тачка 10. и 138. Ста-

тута Општине Владичин Хан („Службени гласник 

Града Врања“, број 11/13, 5/17 и 14/17) и члана 128. 

Пословника Скупштине општине Владичин Хан 

(„Службени гласник Града Врања“ број 12/14 – пре-

чишћен текст, 22/15, 43/16 и 17/17). 

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

самоуправи прописано је да Скупштина општине у 

складу са Законом именује и разрешава управни и 

надзорни одбор јавних предузећа, установа, органи-

зација и служби чији је оснивач што је прописано и 

чланом 41. став 1. тачка 10. Статута Општине Вла-

дичин Хан.  

 Чланом 130. став 1. и 3. Закона о здравстве-

ној заштити прописано је да су органи здравствене 

установе, директор, управни одбор и надзорни 

одбор и да их именује и разрешава оснивач.  

 Чланом 137. став 1.,3. и 4. наведеног Закона 

прописан је број и састав Управног одбора Дома 

здравља, као и период на који се чланови Управног 

одбора именују. 

 .Чланом 20. став 1. Закона о јавним службама 

прописано је да Управни одбор установе  именује и 

разрешава оснивач.  

 Чланом 17. Статута Скупштине Општине 

Владичин Хан прописано је да Скупштина општине 

именује чланове управних и надзорних одбора, ди-

ректоре јавних предузећа, установа, организација и 

служби чији је оснивач на период од четири године 

осим када је Законом другачије предвиђено. Прили-

ком именовања управних и надзорних одбора 

Скупштина општине истовремено именује и пред-

седника тих одбора. 

 Како је Миша Станковић поднео оставку на 

функцију члана Управног одбора Дома здравља 

Владичин Хан, то се именовани разрешава ове дуж-

ности, а по предлогу оснивача за члана  именује 

Далибор Митровић из Владичиног Хана, с. Врбово. 

 На основу напред наведеног одлучено је као 

у диспозитиву решења. 

 Упутство о правном средству: Против овог 

Решења може се покренути спор пред Вишим судом 

у Врању у року од 30 дана од дана достављања ре-

шења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана 

05.04.2018. године, број: 06-36/12/18-I  

   

             ПРЕДСЕДНИЦА,  

            Данијела Поповић,с.р. 

 

 

234. 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07 и 83/14- др. закон и др.закони 101/16 - 

др.закон), члана 20. став 1.  Закона о јавним слу-

жбама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94, 

79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 

83/2005 - испр. др. закона и 83/14 – др.закон), члана 

17., 41. став 1. тачка 10. и 138. Статута Општине 

Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, 

број 11/13, 5/17 и 14/17) и члана 128. Пословника 

Скупштине општине Владичин Хан („Службени 

гласник Града Врања“ број 12/14 – пречишћен 

текст, 22/15, 43/16 и 17/17), Скупштина општине 

Владичин Хан на седници одржаној дана 

05.04.2018. године, донела је  

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 



Четвртак,12.април.2018.године.          "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"       Број -11- Страна -517 

 

 

ОДБОРА УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР 

„КУЊАК“  ВЛАДИЧИН ХАН 

 

I 

 У Решењу о именовању председника и чла-

нова Управног одбора УСЦ „Куњак“ Владичин Хан 

(„Службени гласник Града Врања“, број 25/16), 

врши се измена у тачки 1. подтачка 4. и то: 

Разрешава се дужности члана Управног 

одбора  

- Бранислав Радусиновић, ссс, из с.Сува 

Морава,  

Именује се за члана Управног одбора  

- Горан Станковић, ссс из Владичиног 

Хана. 

 

II 

Мандат именованог члана Управног одбора 

траје до истека мандата Управног одбора УСЦ 

„Куњак“ Владичин Хан, именованог Решењем 06-

64/10/2016-01 од 21.07.2016. године („Службени 

гласник Града Врања“, број 25/16) 

 

III 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

IV 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Врања“. 

 

Образложење 

 Правни основ за доношење наведеног Реше-

ња налази се у одредбама члана члана 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

др.закони 101/16 - др.закон), члана 20. став 1.  Зако-

на о јавним службама („Службени гласник РС“, број 

42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. 

закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/14 – 

др.закон), члана 17., 41. став 1. тачка 10. и 138. Ста-

тута Општине Владичин Хан („Службени гласник 

Града Врања“, број 11/13, 5/17 и 14/17) и члана 128. 

Пословника Скупштине општине Владичин Хан 

(„Службени гласник Града Врања“ број 12/14 – пре-

чишћен текст, 22/15, 43/16 и 17/17). 

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

самоуправи прописано је да Скупштина општине у 

складу са Законом именује и разрешава управни и 

надзорни одбор јавних предузећа, установа, органи-

зација и служби чији је оснивач што је прописано и 

чланом 41. став 1. тачка 10. Статута Општине Вла-

дичин Хан.   

 Чланом 20. став 1. Закона о јавним службама 

прописано је да Управни одбор установе  именује и 

разрешава оснивач.  

 Број чланова и састав Управног одбора утвр-

ђује се актом о оснивању с тим да се у Управни 

одбор именују и чланови из реда запослених у уста-

нови сходно члану 20. став 3 наведеног Закона.  

 Чланом 17. Статута Скупштине Општине 

Владичин Хан прописано је да Скупштина општине 

именује чланове управних и надзорних одбора, ди-

ректоре јавних предузећа, установа, организација и 

служби чији је оснивач на период од четири године 

осим када је Законом другачије предвиђено. Прили-

ком именовања управних и надзорних одбора 

Скупштина општине истовремено именује и пред-

седник тих одбора. 

 Како је члану Управног одбора УСЦ „Ку-

њак“ Владичин Хан Бранислву Радусиновићу пре-

стао радни однос у УСЦ „Куњак“ Владичин Хан  

што је представљало основ за именовање за члана 

Управног одбора УСЦ „Куњак“ Владичин Хан име-

нови се разрешава дужности члана,  а уместо њега 

именује се Горан Станковић из Владичиног Хана 

запослен у УСЦ „Куњак“ Владичин Хан. 

  На основу напред наведеног одлучено је као 

у диспозитиву решења. 

 Упутство о правном средству: Против овог 

Решења може се покренути спор пред Вишим судом 

у Врању у року од 30 дана о дана достављања ре-

шења 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана 

05.04.2018. године, број: 06-36/13/18-I  

   

             ПРЕДСЕДНИЦА,  

            Данијела Поповић,с.р. 

  

235. 

На основу члана 32. Закона о локалној само-

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

др.закон и 101/16-др.закон) члана 41., 106., 107. и 

138. Статута Општине Владичин Хан („Службени 

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

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

14/17) и члана 5. Одлуке о спровођењу јавне 

расправе („Службени гласник Града Врања“, број 

32/17), Скупштина општине Владичин Хан, на 

седници одржаној дана 05.04.2018. године, донела је 

 

 

ПРАВИЛНИК  

О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ РАСПРАВА  

 

Члан 1.  

Овом Правилником прописују се правила о 

одржавању јавне расправе, односно уређује се 

начин спровођења јавне расправе и начин 

обавештавања јавности о одржавању јавне расправе.  
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Члан 2.  

Јавна расправа подразумева отворени саста-

нак представника надлежних органа Општине, од-

носно јавних служби са заинтересованим грађанима 

и представницима удружења грађана и средстава 

јавног обавештавања. 

Пре одржавања јавне расправе, уз 

обавештење о дану и времену одржавања јавне 

расправе, акти за које се спроводи јавна расправа 

објављују се на званичној Wеb презентацији 

општине Владичин Хан, ради упознавања јавности.  

 

Члан 3.  

Акти, односно области за које се спроводи 

јавна расправа дефинисани су посебном одлуком 

Скупштине општине.  

О актима из става 1. овог члана мора се 

спровести најмање једна јавна расправа.  

Јавна расправа се може истовремено спро-

водити за више аката. 

   

Члан 4.  

Јавну расправу организује председник 

Скупштине општине у сарадњи са начелником 

Општинске управе, на иницијативу органа и тела 

општине, као и на сопствену иницијативу.  

 

Члан 5.  

Уз иницијативу коју достављају председнику 

Скупштине општине за организовање јавне 

расправе о актима за које се спроводи јавна 

расправа, обавезно достављају:  

- нацрт акта, а само изузетно предлог акта, 

који се упућује на јавну расправу, предлог 

учесника јавне расправе, са назначењем 

учесника којима се акт који је предмет јавне 

расправе доставља,  

- назначење лица, које ће образлагати у 

поступку јавне расправе нацрт акта, односно 

предлог акта, ако се јавна расправа спроводи 

у смислу члана 2. став 1. ове Одлуке, и  

- назначење времена у коме се јавна расправа 

мора одржати.  

 

Члан 6. 

На основу иницијативе из члана 5. ове 

Одлуке, председник Скупштине општине сазива 

јавну расправу у складу са чланом 2. ове Одлуке, у 

року од пет дана од дана пријема иницијативе за 

организовање јавне расправе.  

Од дана сазивања јавне расправе до дана 

одржавања јавне расправе, не може проћи мање од 

пет дана.  

 

Члан 7.  

Акт председника Скупштине општине којим се 

сазива јавна расправа садржи:  

- датум, време трајања и место одржавања 

јавне расправе,  

- форма у којој ће се јавна расправа 

организовати, 

- назначење акта о коме се спроводи јавна 

расправа,  

- назначење учесника који су позвани да 

учествују у јавној расправи,  

- назначење лица које ће образлагати у 

поступку јавне расправе нацрт акта односно 

предлог акта, ако се јавна расправа спроводи 

у смислу члана 2. став 1. ове Одлуке,  

- назначење да је акт који је предмет јавне 

расправе стављен на увид. 

Председник Скупштине општине позива 

одговарајуће представнике органа Општине и 

јавних служби чији је оснивач Општина да 

учествују у јавној расправи. 

 

Члан 8.  

О сазивању јавне расправе грађани се могу 

обавестити путем средстава јавног информисања и 

истицањем обавештења о сазваној јавној расправи 

на огласној табли у згради општине, на огласним 

таблама у месним канцеларијама, а у насељеним 

местима где не постоје месне канцеларије, на 

огласним таблама месних заједница, домова културе 

или на други погодан начин, тако да се свим 

грађанима општине омогући учешће у јавним 

расправама.  

Председник Скупштине општине у сарадњи 

са начелником Општинске управе уређује начин 

обавештавања јавности о одржавању јавне расправе. 

Обавештење о сазивању јавне расправе 

потписује председник Скупштине општине и оно 

садржи елементе које садржи акт председника 

Скупштине општине којим се сазива јавна расправа.  

 

Члан 9.  

Акт о коме се спроводи јавна расправа, 

доставља се лицима које је назначио подносилац 

иницијативе, а акт се ставља и на увид јавности. 

 

Члан 10.  

Јавна расправа не може да траје дуже од 

петнаест дана, осим ако законом није прописано 

другачије.  

Под трајањем јавне расправе подразумева се 

време од доношења акта о сазивању јавне расправе 

до завршетка отвореног састанка представника на-

длежних органа Општине, односно јавних служби 

са заинтересованим грађанима и представницима 

удружења грађана и средстава јавног обавештавања. 
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Члан 11.  

 Учесници у јавној расправи у писаној форми 

могу дати своје примедбе предлоге, и сугестије на 

нацрт, односно предлог акта који је предмет јавне 

расправе. 

 

Члан 12.  

О одржаној јавној расправи води се 

записник.  

У записник се обавезно уноси:  

- датум и место одржавања јавне расправе,  

- назив акта о коме се спроводи јавна расправа,  

- назначење учесника јавне расправе,  

- назначење учесника који у јавној расправи 

образлажу нацрт акта односно предлог акта, 

ако се јавна расправа спроводи у смислу 

члана 2. став 1. ове Одлуке,  

- примедбе, предлоге и сугестије учесника 

јавне расправе,  

- назначење који се представници органа 

општине, јавне службе и предузећа, нису 

одазвали позиву да учествују у јавној 

расправи.  

Записник из става 1. овог члана потписују 

лице које води јавну расправу и лице које је водило 

Записник.  

Члан 13.  

Записник са одржане јавне расправе, 

најкасније у року од три дана од дана одржавања 

јавне расправе доставља се органу, односно телу 

који је доставио нацрт, односно предлог акта, ради 

изјашњавања по примедбама и предлозима које су 

дате у јавној расправи и Општинском већу.  

 

Члан 14.  

Председник Скупштине општине у сарадњи 

са начелником Општинске управе  уређује начин на 

који ће се обезбедити увид јавности у садржај 

бележака о одржаним јавним расправама. 

Извештај о јавној расправи који се објављује 

мора да садржи и све предлоге који су добијени у 

току јавне расправе и информације о поступању по 

предлозима уз обавезно образложење за предлоге 

који су делимично или у потпуности одбијени. 

 

Члан 15.  

Председник Скупштине општине у сарадњи 

са начелником Општинске управе организује јавну 

расправу, у смислу члана 2. став 1. ове Одлуке, по 

правилу у седишту општине, а само изузетно на 

предлог органа и тела општине, јавна расправа се 

може организовати и ван седишта општине.  

 

Члан 16.  

Председник Скупштине у сарадњи са 

начелником Општинске управе обавештава 

Скупштину општине о спровођењу јавне расправе. 

 

Члан 17.  

Одредбе ове Одлуке примењују се и у 

случају када председник Скупштине организује 

јавну расправу по сопственој иницијативи. 

 

 

Члан 18.  

У случају да је за спровођење јавне расправе 

законом предвиђен другачији поступак од поступка 

предвиђеног овим Правилником, јавна расправа 

спроводиће се по одредбама закона. 

 

Члан 19.  

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику Града Врања” 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана 

05.04.2018. године, број: 06-36/7/18-I  

   

             ПРЕДСЕДНИЦА,  

            Данијела Поповић,с.р. 

 

236. 

На основу члана 55. став 5. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 30/10 93/12 и 101/16), 

члана 84. Закона о ванредним ситуацијама („Слу-

жбени гласник РС“, број 111/09, 92/11 и 93/12), 

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

Врања“ број 11/13, 5/17 и 14/17) и члана 128. 

Пословника Скупштине општине Владичин Хан 

(„Службени гласник Града Врања“ број 12/14 – пре-

чишћен текст, 22/15, 43/16 и 17/17), Скупштина 

општине Владичин Хан на седници одржаној дана 

05.04.2018. године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Доноси се Оперативни план за одбрану од 

поплава на водама II реда на територији Општине 

Владичин Хан за 2018. годину.  

II 

Оперативни план за одбрану од поплава на 

водама II реда на територији Општине Владичин 

Хан за 2018. годину саставни је део овог Закључка. 

 

III 
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