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Веће градске општине Врањска Бања,  седница 

одржана дана 18.04.2018.године. 

237. 

 На основу члана 95. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне са-

моуправе (,,Службени гласник РС“, број 21/2016), 

члана 66. став 3. Статута градске општине Врањска 

Бања (,,Службени гласник града Врања“ бр.6/12, 

31/12 и 5/2018), Веће градске општине Врањска Ба-

ња, на седници одржаној дана 18.04.2018.године, 

донело је 

 

 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА  

ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА  

УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА 

БАЊА 

 

 

Члан 1. 

          Расписује се Јавни конкурс за попуњавање 

положаја начелника Управе градске општине Врањ-

ска Бања, на пет година. 

 

Члан 2. 

          Саставни део ове Одлуке је Јавни конкурс за 

попуњавање положаја начелника Управе градске 

општине Врањска Бања. 

 

Члан 3.           

          Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

Члан 4.           

          Одлуку објавити у ,,Службеном гласнику гра-

да Врања“. 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА 

дана18.04.2018.године,број:02-57/2018-04.                                                                                                 

 

ПРЕДСЕД НИК ВЕЋА,                                                                                                                     

Драган Сентић,с.р.  

 

 

238. 

          На основу члана 95. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне са-

моуправе (,,Службени гласник РС“, број 21/2016), 

Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 

попуњавање радних места у аутономним покраји-

нама и јединицама локалне самоуправе (,,Службени 

гласник РС“,број 95/2016), члана 56. и 58. Послов-

ника Већа градске општине Врањска Бања 

(,,Службени гласник града Врања бр. 5/2018“), Веће 

градске општине Врањска Бања, на седници одржа-

ној дана 18.04.2018.године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ 

ЗА ИЗБОР НАЧЕЛНИКА 

УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА 

БАЊА 

 

I 

          Oбразује се Конкурсна комисија за избор на-

челника Управе градске општине Врањска Бања ( у 

даљем тексту: Конкурсна комисија), у саставу: 

ГОДИНА XXV 

БРОЈ 12 
В Р А Њ Е 

Четвртак,19.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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          1. Хелена Стајић, дипломирани правник, 

председник комисије, 

          2. Маја Јовић, , дипломирани правник, члан 

комисије и 

          3. Слађан Алексић, дипломирани правник, 

члан комисије 

 

II 

          Конкурсна комисија одлуке доноси већином 

гласова. 

          Конкурсна комисија води записник о свом 

раду, који потписује председник комисије. 

 

III 

          Конкурсна комисија спроводи изборни посту-

пак за попуњавање положаја начелника Управе 

градске општине Врањска Бања. 

         Задатак Конкурсне комисије је да: 

         - утврди мерила и критеријуме за избор начел-

ника Управе градске општине Врањска Бања; 

         - утврди које ће се стручне оспособљености, 

звања и вештине проверити у изборном поступку и 

начин њихове провере; 

         - по истеку рока за подношење пријава на јав-

ни конкурс, прегледа приспеле пријаве и састави 

списак кандидата међу којима се спроводи  изборни 

поступак, који потписују председник и чланови ко-

мисије; 

         - по окончању изборног поступка састави 

листу од највише три кандидата који су са најбољим 

резултатима испунили мерила прописана за избор и 

исту достави Већу градске општине са записником о 

предузетим радњама у току изборног поступка. 

 

IV           

          Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

V 

          Решење објавити у ,,Службеном гласнику гра-

да Врања“. 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА 

дана 18.04.2018.године,број:02-56/2018-04,  

 

ПРЕДСЕД НИК ВЕЋА,                                                                                                           

Драган  Сентић,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, 

99/16 и 113/2017) и члана 26. Одлуке о буџету 

Градске општине Врањска Бања за 2018. 

(„Службени гласник града Врања“, број: 31/17), 

Веће Градске општине Врањска Бања на седници 

одржаној дана 18.04.2018.године, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

Члан 1. 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Градске општине Врањска Бања за 2018. годину 

(„Службени гласник града Врања“, број 31/17), са 

раздела 3 – Општинаска управна јединица, главе 1.0 

– Општинаска управа, програма 15 – Локална 

самоуправа, програмске активности 0602-0009 – 

Текућа буџетска резерва, функције 112 – 

Финансијски и фискални послови, позицијe 47, 

економскe класификације 4991 – Текућа резерва, 

одобравају се буџетска средства у износу од 

136.000,00 динара. 

 

Члан 2. 

 Налаже се Одељењу за буџет и финансије да 

средства из члана 1. овог Решења распореди на 

следећим апропријацијама у оквиру: 

- раздела 3. Општинска управна јединица, 

главе 1.0  Општинска управа, Програм 15 – Локална 

самоуправа, Програмска активност 0602-0001: 

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општинаа, функција 130 – Oпште услуге , на 

позицији 49/1, економска класификација 472 – 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета, извор 

финансирања 01 – Приходи из буџета, средства у 

износу од 136.000,00 динара за исплату дуговања 

превоза за социјално угрожене учекине та 

териоторији ГО Врањска Бања. 

 

Члан 3. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Решење објавити у Службеном гласнику 

града Врањa 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА 

дана 18.04.2018. године, број: 02-55/18-04 

 

ПРЕДСЕД НИК ВЕЋА,                                                                                                           

Драган  Сентић,с.р.                                                                                                                                                                                                                             

 

Комисија за мандатно-имунитетска и 

административна питања и избор и именовање 

Скупштине Градске општине Врањска Бања 

240. 

На основу чл. 11.ст. 1 и 2. Закона о платама у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 
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Србије“, број 21/16), чл. 2, чл. 3, чл. 4 и чл. 9. Закона 

о платама у државним органима и јавним службама 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 34/01, 

62/06-др.закон, 63/06-испр.др.закона, 116/08-

др.закон, 92/11, 99/11-др.закон, 10/13, 55/13 и 99/14 

и 21/16-др.закон) , чл. 5. ст. 1. тач. 2), ал. 1 и ст. 2. 

ал. 1. Уредбе о коефицијентима за обрачун и 

исплату плата именованих и постављених лица 

запослених у државним органима („Службени 

гласник Републике Србије“, број 44/08-пречишћен 

текст и 2/12), чл. 41.став 2. тачка1. Статута Градске 

општине Врањска Бања („Службени гласник Града 

Врања“. Број 6/12 и 33/17) и чл. 50. ст. 1. 

Пословника Скупштине Градске Општине Врањска 

Бања  („Службени гласник града Врања“, број. 31/12 

и 6/18), Комисија за мандатно-имунитетска и 

административна питања и избор и именовање 

Скупштине Градске општине Врањска Бања на 

седници одржаној 16. априла 2018.године, донела је 

 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

О УТВРЂИВАЊУ  ПЛАТА ИЗАБРАНИХ И 

ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА 

ОД СТРАНЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ   

ОПШТИНЕ И ИЗВРШНИХ 

ОРГАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА 

БАЊА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овим правилником уређује се начин 

утврђивања плата, додатака, накнада и осталих 

примања изабраних, постављених и именованих 

лица од стране Скупштине Градске општине  и 

извршних органа Градске општине. 

 Изабрана лица од стране Скупштине Градске 

општине, у смислу закона и овог Правилника, јесу: 

председник Градске општине, заменик председника 

Градске општине, чланови Већа Градске општине, 

председник Скупштине Градске општине, заменик 

председника Скупштине Градске општине. 

  Постављено лице од стране 

Скупштине Градске општине,  у смислу закона и 

овог Правилника јесте секретар Скупштине Градске 

општине.    

 Постављена лица од стране председника 

Градске општине, у смислу закона и овог 

Правилника јесу помоћници председника Градске 

општине. 

 Постављено лице од стране Већа Градске 

општине, у смислу закона и овог Правилника, јесте 

начелник Управе Градске општине  - службеник на 

положају. 

II УТВРЂИВАЊЕ ПЛАТА ИЗАБРАНИХ И 

ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА 

 

Члан 2. 

 Плате изабраних и  постављених лица из 

члана 1. овог Правилника утврђују се на основу: 

1)основице за обрачун плата ( у даљем 

тексту: основица); 

2)коефицијента; 

3)додатка на плату; 

4)обавеза које запослени плаћа по основу 

пореза и доприноса за обавезно социјално 

осигурање из плате, у складу са законом. 

 Плата изабраних и постављених лица  

обрачунава се  тако што се основица из тач. 1) овог 

члана множи коефицијентом утврђеним овим 

Правилником и увећава додатком на плату за време 

проведено у радном односу (минули рад) у складу 

са законом и овим Правилником. 

 Плата утврђена у смислу члана 2. овог 

Правилника исплаћује се за рад у пуном радном 

времену, односно радном временом који се сматра 

пуним. 

 

Члан 3. 

 Основицу за обрачун и исплату плата за 

изабрана и постављена  лица утврђује Влада 

Републике Србије. 

 

Члан 4. 

 Коефицијент изражава сложеност послова, 

одговорност и услове рада, у складу са законом. 

 Коефицијент садржи и додатак на име 

накнаде за исхрану у току рада и регреса за 

коришћење годишњег одмора. 

 

Члан 5. 

 Додатак на плату припада изабраним и 

постављеним  лицима за: 

1) време проведено у радном односу (минули 

рад) у висини од 0,4% основне плате за сваку 

навршену годину рада у радном односу (минули 

рад) у државном органу, органу аутономне 

покрајине, односно органу локалне самоуправе, 

независно од тога у ком органу је радио и да ли је 

орган у коме је запослени радио у међувремену 

променио назив, облик организовања или је престао 

да постоји. 

 Право на минули рад остварује се и  за 

године рада код послодавца од кога је орган, 

односно послодавац преузео надлежности, послове 

и запослене. 

 Запослени остварује право на минули рад и 

за године рада проведене у органима ранијих 

савезних држава чији је правни следбеник 
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Република Србија, а који су услед промене 

државног уређења престали да постоје; 

2)дежурство и друге случајеве рада дужег од 

пуног радног времена одређене прописима 

(прековремени рад); 

3)рад на дан државног и верског празника; 

4)друге случајеве, прописане законом. 

Додатак на плату из става 1. тач. 2) -4) овог 

члана, обрачунава се и исплаћује у висини 

утврђеној прописима о раду. 

 

III КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗА ОБРАЧУН И 

ИСПЛАТУ ПЛАТА  ИЗАБРАНИХ И 

ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА 

 

1. Коефицијенти за обрачун и исплату 

плата изабраних и постављених лица 

Коефицијенти за обрачун и исплату плата 

изабраних лица  

 

Члан 6. 

 Коефицијенти за обрачун и исплату плата 

изабраних лица износе: 

1)  7,74- за  председника Градске општине; 

2) 6,90- за заменика председника Градске 

општине; 

3)  7,10- за председника Скупштине Градске 

општине; 

4)  5,40- за члана  Већа Градске општине на 

сталном раду;  

 

Члан 7. 

Накнада за рад председника Скупштине 

Градске општине који није на сталном раду 

одређује се у висини од 30% од плате коју би 

остваривао да је на сталном раду. 

Накнада за рад заменика председника 

Скупштине Градске општине одређује се у висини 

од 15% од плате председника Скупштине Градске 

општине. 

Накнада за рад чланова Већа Градске 

општине који нису на сталном раду у Већу Градске 

општине, одређује се у висини од 19,17% од плате 

коју би остваривали да су на сталном раду у  Већу 

Градске општине. 

 

Коефицијенти за обрачун и исплату плата 

постављених лица 

 

                                      Члан 8. 

 Коефицијенти за обрачун и исплату плата 

постављених лица износе: 

 

1)  14,50 - за начелника Управе Градске 

општине; 

2)  13,85 -  за секретара Скупштине Градске 

општине; 

3)  15,50  - за помоћника председника 

Градске општине на сталном раду 

Коефицијент из става 1. овог члана  увећава 

се по основу сложености и одговорности послова, 

за додатни коефицијент, и то: 

1) 7,00  -   за начелника Управе Градске 

општине; 

2) 6,50- за секретара Скупштине Градске 

општине; 

3) 5,00 - за помоћника председника Градске 

општине на сталном раду; 

Коефицијент из става 1. овог члана, увећан 

за коефицијент утврђен за постављена лица у ставу 

2. овог члана, увећава се за 30%. 

 

IV НАКНАДЕ ПЛАТА И ДРУГА ПРИМАЊА 

 

Члан 9. 

 Изабрана, постављена лица у смислу члана 1. 

овог Правилника имају право на накнаду плате, као 

и накнаду материјалних трошкова, у складу са 

законом и другим прописима. 

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 10. 

 На питања која нису регулисана овим 

Правилником непосредно се примењују одредбе 

закона и других прописа којима се уређује плата 

изабраних, постављених и именованих лица у 

јединицама локалне самоуправе. 

 

Члан 11. 

 Решења о коефицијентима за обрачун и 

исплату плата изабраних и постављених лица 

ускладити са овим правилником, и то у делу 

основице за обрачун и исплату плате, најкасније у 

року од десет дана од дана ступања на снагу 

Правилника. 

 

                                       Члан 12. 

 Правилник ступа на снагу  даном 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.  

КОМИСИЈА ЗА МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА И 

АДМИНИСТРАТИВНАПИТАЊА И ИЗБОР И 

ИМЕНОВАЊЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА, дана16. април 2018. 

године, број : 02- 01/2018-01. 

                                                                        

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ, 

                                       Светлана Цветковић,с.р. 



Четвртак,19.април.2018.године.          "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"       Број -12- Страна -525 

 

 

Градско веће града Врање,  седница одржана 

дана 13.04. 2018 године 

241. 

На основу члана 34. став 2. Закона о јавној 

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

члан 6. и 7. Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом, 

давања у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима  јавног надметања и прикупљања 

писмених поднуда („Службени гласник РС“ број: 

24/12 и 48/15),  члана 18. Одлуке о  прибављању, 

коришћењу и управљању стварима у јавној  својини 

града Врања (“Службени гласник града Врање” 

број: 10/14),  члана 19. И 20.  Одлуке о давању у 

закуп пословног простора у јавној својини града 

Врања (“Службени гласник града Врање” број: 

13/14, 12/15и 13/17) и члана 63. Пословника 

Градског већа града Врање (“Службени гласник 

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

Врање, на седници одржаној дана 13.04.2018 

године, донело је  

 

 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У 

ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ВАН ПОСТУПКА ЈАВНОГ 

НАДМЕТАЊА, ОДНОСНО ПРИКУПЉАЊЕМ 

ПИСАНИХ ПОНУДА 

(НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ) 

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком покреће се поступак давања у 

закуп пословног простора непосредном погодбом за 

следећу непокретност и то: 

          1.Пословни простор у Врању, улица 

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

5096, уписане у Лист непокретности број 14510 КО 

Врање 1, укупне површине П 216м2. 

Пословни простор се даје у закуп на одређено 

време од 5 (пет) година у виђеном стању. 

 

Члан 2. 

 Поступак непосредне погодбе спровешће 

Комисија за давање у закуп пословног простора у 

јавној својини града Врања. 

 

Члан 3. 

 Након спроведеног поступка непосредне 

погодбе, Одлуку о давању у закуп пословног 

простора доноси Градско веће града Врања, на 

основу предлога Комисије из члана 2. ове Одлуке. 

 

 

Члан 4. 

Уговор о закупу пословног простора  у име 

града Врања закључиће градоначелник Врања. 

 

Члан 5. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 6. 

Одлуку објавити у  “Службеном гласнику 

града Врање” 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана:13.4.2018. 

године, број:06-70-2/2018-04 

 

          ПРЕДСЕДНИК  

  ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

            др Слободан Миленковић,с.р. 

 

242. 

 На основу чл. 13. и чл. 13. а .,Закона о 

здравственој заштити Сл. Гласник , бр.107/2005, 

72/2009 – др. закони, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 

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

106/2015) и члана 6. став 1. тачка 10. члана 61. и 63 

Пословника Градског већа града Врања“Службени 

гласник града Врања“ бр. 20/2016), Градско веће 

града Врања, на седници одржаној дана 13.04.2018, 

донело је  

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ „АПОТЕКА 

ВРАЊЕ“  И ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ ВРАЊЕ  

 

Члан 1. 

 У Одлуци о давању на коришћење пословног 

простора Здравственој установи „Апотека Врање“  и 

Здравственом центру Врање , број: 06-153/3/2017-04 

од 11.07.2017. године, у члану 1. реч „Косовкој“, 

замењује се речима: 

  „Милентије Поповића, ламела 5“ 

  

 

Члан 2. 

 Одлука о измени Одлуке  ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику града Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана:13.4.2018. 

године, број:06-70-5/2018-04 

 

                                                             

         ПРЕДСЕДНИК  

  ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

            др Слободан Миленковић,с.р. 
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243. 

На основу члана 15, 22, 61. и 63. Пословника 

Градског већа града Врања („Службени гласник 

града Врања“, број: 20/2016), Градско веће  града 

Врања, на седници одржаној  дана: 13.04.2018 

године,  донело je 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ОДБОРА ЗА РЕАЛИАЗЦИЈУ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ „МИНИ БАСКЕТ 

ФЕСТИВАЛ“ 

 

Члан 1. 

 Образује се Организациони одбор за 

реализацију Манифестације „Мини баскет 

фестивал“ у саставу: 

 председник, 

 др Дејан Тричковић, председник 

Скупштине, 

 чланови: 

1.Ненад Ђорђевић, члан Градског већа, 

2.Маријан Станојковић, председник 

Кошаркашког клуба „Пантери“, 

3.Небоја Цветковић, председник Спортског 

Савеза града Врања, 

4.Бојан Костић, члан Градског већа, 

5.Младеновић Бобан, директор Спортске 

хале Врања и 

6.Мирослав Спасић, самостални саветник. 

 

Члан 2. 

 Задатк Организационог одбора је да 

организје манифестацију  „Мини баскет фестивал“. 

 

Члан 3. 

 Административно техничке послове 

запотребе Одбора обављаће  Мирослав Спасић. 

            Мандат Организационог одбора траје од 

доношења решења до завршетка фестивала. 

 

Члан 4. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 5. 

Решење објавити  у „Службеном гласнику 

града Врања”. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:13.4.2018. 

године, број:06-70-3/2018-04 

                                                             

   

       ПРЕДСЕДНИК  

  ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

            др Слободан Миленковић,с.р. 

244. 

На основу члана 15, 22, 61. и 63. Пословника 

Градског већа града Врања („Службени гласник 

града Врања“, број: 20/2016), Градско веће  града 

Врања, на седници одржаној  дана: 13.04.2018 

године,  донело je 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ЗЛАТНИ ПУЖ 2018.“ – 12. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ДЕЧИЈА РАДИОНИЦА 

АНИМИРАНОГ  ФИЛМА  

 

Члан 1. 

 У Решењу о образовању Организационог 

одбора „Златни пуж 2018“-12. Интернационална 

дечија радионица анимираног филма Врање, 

број:06-26/1/2018-04 од 13.02.2018. године, у члану 

1. тачка 2. мења се и гласи: 

 „2. Стефан Недељковић, председник 

Управног одбора у Јавној установи Школа 

анимираног филма Врање“ 

  

 Члан 2. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 3. 

Решење објавити  у „Службеном гласнику 

града Врања”. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана:13.4.2018. 

године, број:06-70-4/2018-04 

                                                             

                  ПРЕДСЕДНИК  

  ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

            др Слободан Миленковић,с.р. 

 

245. 

На основу члана 62. Статута Града Врања 

(“Службени  гласник града Врања”, 3/217, 8/17 и 

27/17) и члана  61. и 63. Пословника Градског већа 

града Врања („Службени гласник града Врања“, 

број: 20/2016), Градско веће на седници одржаној 

дана 13.04.2018. године, донело је 

 

ПРАВИЛНИК 

О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О  УСЛОВИМА И 

КРИТЕРИЈУМИМА ЗА  ИЗБОР КОРИСНИКА 

СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА 

И ПОСТУПАК РАДА КОМИСИЈЕ 

  

Члан 1. 

 У Правилнику о условима и критеријумима 

за избор корисника социјалног становања и 

поступак рада комисије, број: 06-168/2017-04 од 
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06.10.2016. година, иза члана 16. додаје се нови 

члан 16а. који гласи: 

 

„Члан 16а. 

 Уколико након спроведног поступка за избор 

корисника стамбених јединица остану слободне 

смештајне јединице, исте могу служити за 

збрињавање породица са децом које се изненада 

нађу у тешкој ситуацији, односно остану без 

смештаја. 

 Привремени смештај породици из става 1. 

овог члана, одобрава Јавна установа Центар за 

социјални рад Врање, на основу стручне процене 

стручног тима Центра за социјални рад“ 

 

Члан 2. 

  Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 3. 

Правилник објавити у Службеном гласнику 

града Врања. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:13.4.2018. 

године, број:06-70-6/2018-04   

      

 

    ПРЕДСЕДНИК  

                     ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

            др Слободан Миленковић,с.р. 

 

246. 

На основу члана 19. став 2. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима («Службени 

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

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

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

града Врања («Службени гласник града Врања», 

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

Пословника Градског већа града Врања («Службени 

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

града Врања, на седници одржаној дана 

13.04.2018.године,  доноси 

 

ПРОГРАМ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА О 

КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 У Програму о  коришћењу средстава за 

финансирање и унапређење безбедности саобраћаја 

на територији града Врања за 2018. годину 

(„Службени гласник града Врања“ број: 3/2018 

године) у члану 3. табеларни приказ мења се и 

гласи:  

 

Пози-

ција 
Назив активности 

% од 

уплаћених 

средстава 

Очекивана 

средства 
Носилац 

Очекивана средства у 2018. години 12000000 

1. Унапређење саобраћајне инфраструктуре 51.17 6,140,000.00  

1.1 

Уређење саобраћајне инфраструктуре у зонама 

школа (Постављање вертикалне и хоризонталне 

сигнализације, браника, успоривача саобраћаја и 

осталих заштитних компоненти) пренешене 

обавезе из 2017. године 

47.00 5,640,000.00 

ГУ града Врања 

(ОШ Вук Караџић, 

Предраг Девеџић и 

Бранислав Нушић) 

1.2 

Уређење саобраћајне инфраструктуре у 

Партизанској улици и израда пројекта 

(Постављање два успоривача саобраћаја-

платформи,заштитне ограде и појачано 

осветљење). На излазу из градског парка и код 

Гимназије 

2.08 250,000.00 
ГУ града Врања и 

Паркинг сервис 

1.3 

Обнављање пешачких прелаза помоћу пластичних 

маса. Булевар Авноја, код спортске хале, 

Пролетерских бригада код Јасенова 

2.08 250,000.00 
ГУ града Врања и 

Паркинг сервис 
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2. 

Реализација саобраћајно-техничких мера 

намењених повећању безбедности учесника у 

саобраћају 

35.76 4,291,600.00  

2.1 
Материјално-техничко опремање саобраћајне 

полиције - пренешене обавезе из 2017. године 
11.42 1,370,000.00 ГУ града Врања 

2.2 
Материјално-техничко опремање комуналне 

полиције града Врања 
0.33 39,600.00 ГУ града Врања 

2.3 

Израда студије зоне безбедности саобраћаја за три 

основне школе у Врању - 1. мај Вртогош-

истурено одељење у Давидовцу, 20.октобар Власе 

и Бора Станковић Тибужде 

1.67 200,000.00 
Техничка школа у 

Врању 

2.4 

Израда пројекта за уређење зона школа за део 

основних школа и предшколских установа за које 

не постоје пројекти - 1. мај Вртогош и Дубница и 

Краља Петра 1. Корбевац-пренешене обавезе из 

2017. године 

0.01 1,000.00 ГУ града Врања  

2.5 

Израда пројекта за уређење зона школа за део 

основних школа и предшколских установа за које 

не постоје пројекти - 1. мај Вртогош-истурено 

одељење у Давидовцу, 20.октобар Власе и Бора 

Станковић Тибужде 

0.01 1,000.00 ГУ града Врања  

2.6 

Израда пројекта за техничко регулисање 

саобраћаја на територији града Врања и ГО 

Врањска Бања - члан 157. ЗоБС 

21.50 2,580,000.00 ГУ града Врања  

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

Врању 

3. 
Реализација промотивних активности из 

области безбедности саобраћаја 
13.07 1,568,400.00  

3.1 

Организовање акција, израда и подела 

промотивног материјала за спровођење акција 

безбедности саобраћаја. 

0.17 20,000.00 ГУ града Врања 

3.2 
Куповина дечијих седишта у циљу промотивне 

кампање - 80 ком 
2.67 320,000.00 ГУ града Врања 

3.3 
Куповина ротација за тракторе циљу промотивне 

кампање - 30 ком 
0.83 100,000.00 ГУ града Врања 

3.4 
Едукација студената високошколских установа и 

ученика трећих година средњих школа 
0.92 110,400.00 ГУ града Врања 

3.5 

Учествовање на стручним скуповима по 

пријављеним радовима за Град Врање из области 

безбедност у саобраћају  

0.58 70,000.00 ГУ града Врања 
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3.6 
Посета сајму аутомобила за ђаке Техничке школе 

саобраћајног смера 
0.67 80,000.00 ГУ града Врања 

3.7 

Реализација ликовног конкурса за најбољи цртеж 

- предшколци, ученици првог до четвртог разреда 

(организација и награде). 

0.54 65,000.00 ГУ града Врања 

3.8 

Реализација такмичења о познавању саобраћајних 

прописа за ученике средњих школа (организација 

и награде) 

1.25 150,000.00 Техничка школа 

3.9 

Реализација школског, градског и републичког 

такмичења за предшколце и основце(организација 

и награде) 

1.67 200,000.00 ГУ града Врања 

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

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

3.12 
Снимање и емитовање документарног филма 

"Саобраћајна (не) култура у Врању" 
1.07 128,000.00 Техничка школа 

3.13 
Организовање трибине за ученике средњих школа 

са жртвама саобраћајних незгода 
1.25 150,000.00 ГУ града Врања 

3.14 
Куповина ДВД сваком ђаку прваку са игрицом 

Пажљивко, цртани филм и спот - 150 ком 
0.33 40,000.00 ГУ града Врања 

  100.00 12,000,000.00   

      

 Очекиван прилив за 2018. годину  12000000   

 

                                                                 

Члан 2. 

 Програм о измени и допуни  Програма ступа 

на снагу даном доношења. 

 

Члан 3. 

 Програм о измени и допуни  Програма 

објавити у «Службеном гласнику града Врања». 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана:13.04.2018. 

године, број: 06-70-1/2018-04 

 

    ПРЕДСЕДНИК  

                     ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

            др Слободан Миленковић,с.р. 
 

 

 

 

Комисија за доделу средстава за 

финансирање/суфинансирање пројеката из 

области културе на територији града Врања за 

2018.годину 

247. 

На основу члана 76. став 13.  Закона о култу-

ри („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016 и 

30/2016 - исправка), члана 8. став 2. Уредбе о 

критеријумима, мерилима и начину избора 

пројеката у култури који се финансирају и 

суфинансирају из буџета Републике Србије, 

аутономне покрајине, односно јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број: 

105/2016), Комисија за доделу средстава за 

финансирање/суфинансирање пројеката из области 

културе на територији града Врања за 2018.годину, 
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на седници одржаној дана 16. 04. 2018. године, 

донела је, 

 

П О С Л О В Н И К 

О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ФИНАНСИРА-

ЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ 

ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРА-

ДА ВРАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овим пословником уређује се делокруг Ко-

мисије, начин рада и одлучивања и друга питања од 

значаја за рад Комисије за финансира-

ње/суфинансирање пројеката из области културе на 

територији града Врања за 2018.годину (у даљем 

тексту: Комисија). 

 

Члан 2. 

 Комисију именује Градско веће посебним 

актом, којим се утврђује састав, број чланова и ман-

дат Комисије. 

 Комисија  је независна у свом раду. 

 Комисија за свој рад одговара Градском већу 

града Врања ( у даљем тексту: Градско веће). 

 Комисија је дужна да на захтев Градског ве-

ћа, а најмање једном годишње, поднесе извештај о 

свом раду. 

 

II САСТАВ И ИМЕНОВАЊЕ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 3. 

 Комисија има пет чланова. 

Чланови Комисије могу се именовати из реда 

лица која су својим радом у области културе и у-

метности дала значајан допринос унапређењу кул-

турног живота и уметничког стваралаштва Града. 

 

Члан 4. 

 Комисија на првој седници бира председника 

Комисије.  

Председник Комисије представља Комисију, 

координира рад Комисије, заказује и председава 

седницама, потписује акта Комисије и обавља друге 

послове у складу са овим пословником и другим 

прописима. 

 

Члан 5. 

Комисијом на првој седници до избора пред-

седника, председава члан Комисије кога већином 

гласова изаберу присутни чланови Комисије. 

Председавајући из става 1. овог члана пре-

длаже Дневни ред. 

Избором председника Комисије наставља се 

са радом по тачкама утврђеног Дневног реда.  

 

Члан 6. 

 Комисија доноси и усваја Пословник о раду. 

 Градско веће актом о именовању Комисије 

одређује лице које обавља стручне и администра-

тивно техничке послове за потребе Комисије. 

 О раду Комисије води се записник. 

 

Члан 7. 

 Члановима Комисије престаје мандат пре 

истека времена на које су именовани, подношењем 

оставке или разрешењем. 

 Градско веће  може разрешити поједине чла-

нове Комисије на образложен писани предлог нај-

мање једне трећине чланова Комисије. 

 Члан Комисије се разрешава у случајевима 

када најмање три пута неоправдано одсуствује са 

седница Комисије, када несавесним радом онемогу-

ћава рад Комисије, као и када својом неактивношћу 

не доприноси раду Комисије.  

 

Члан 8. 

 У случају престанка мандата члана Комисије 

пре истека времена на које је именован, до имено-

вања новог члана, преостали број чланова Комисије 

чини његов пуни састав за постојање кворума за 

одлучивање, с тим да не могу бити мање од пет 

чланова. 

 

III ДЕЛОКРУГ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 9. 

 Комисија спроводи поступак по расписаном 

конкурсу Градског већа за финансира-

ње/суфинансирање пројеката из области културе из 

буџета града Врања. 

 Комисија врши вредновање пројеката из ста-

ва 1 овог члана, у складу са овим пословником и 

Правилником о начину, мерилима и критеријумима 

за избор пројеката из области културе који се фи-

нансирају/суфинансирају из буџета града Врања 

 

Члан 10. 

 Комисија  може, по потреби, пре оцењивања, 

односно вредновања програма и пројеката из обла-

сти културе и уметности да тражи информације и 

мишљења од органа града, других органа и органи-

зација, као и носилаца пројеката. 

 Дужност је органа и организација, као и 

одговорних субјеката из става 1. овог члана, да тра-

жене податке доставе у одређеном року. 

 

IV НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА 
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Члан 11. 

 Седнице Комисије сазива председник Коми-

сије, по потреби. 

 Председник Комисије је дужан да сазове 

седницу на писани предлог најмање једне трећине 

чланова Комисије. 

Члан 12. 

 Седницама Комисије председава председник 

Комисије. 

 У случају одсуства или спречености пред-

седника Комисије, седницу може сазвати и њоме 

председавати, по овлашћењу председника, члан Ко-

мисије кога одреди председник. 

 

Члан 13. 

Комисија пуноважно ради и одлучује ако 

седници присуствује већина од укупног броја чла-

нова Комисије, а одлуке доноси већином гласова 

присутних чланова Комисије. 

 Уколико се утврди да већина не постоји, 

председавајући одлаже седницу Комисије. 

 О одлагању седнице обавештавају се чланови 

Комисије који су одсутни. 

 Седница ће се прикинути или одложити и у 

случају када се у току трајања седнице утврди да 

није присутна већина чланова Комисије. 

 

Члан 14. 

 Комисија неће разматрати непотпуне и 

неблаговремене пријаве на конкурс, као и пријаве 

оних подносиоца који за претходни конкурс нису 

поднели извештај о утрошеним средствима у складу 

са потписаним уговором и Правилником о начину, 

мерилима и критеријумима за избор пројеката из 

области културе који се финансирају/суфинансирају 

из буџета града Врања, односно којима није усвојен 

извештај. 

 

Члан 15. 

 Комисија врши оцену сваког пројекта на 

основу вредновања критеријума утврђених конкур-

сом и Правилником о начину, мерилима и критери-

јумима за избор пројеката из области културе који 

се финансирају/суфинансирају из буџета града 

Врања, а које је расписало, односно донело Градско 

веће.  

 Оцењивање пројеката на основу критеријума 

из става 1. овог члана, врши посебно сваки члан 

Комисије, за сваки пројекат појединачно. 

 Комисија је обавезна да за сваки пројекат 

који се разматра сачини писано образложење у коме 

се наводе разлози за прихватање или неприхватање 

пројекта. 

 Комисија сачињава предлог који садржи спи-

сак изабраних пројеката и износе финансијских 

средстава и доставља Градском већу на разматрање 

и доношење одлуке. 

 Комисија поред предлога пројеката са распо-

делом средстава за финансирање/ суфинансирање из 

буџета града Врања за 2018.годину може доносити 

и закључке које упућује Градском већу на разма-

трање и усвајање.  

 

Члан 16. 

 У случају конфликта интереса, односно када 

је подносилац пројекта удружење у којој је члан 

Комисије запослен, или је на било који други начин 

укључен у актвности везане за тај пројекат, такав 

члан Комисије је дужан да о томе обавести остале 

чланове Комисије и изузима се из гласања о том 

предлогу пројекта. 

 

Члан 17. 

 Комисија је дужна да, најкасније у року од 20 

дана од дана истека рока за подношење пријава по 

расписаном конкурсу, размотри приспеле пријаве и 

у складу са прописаним критеријумима сачини пре-

длог пројеката са расподелом средстава за финанси-

рање/ суфинансирање из буџета града Врања за 

2018.годину. 

 Предлог, ближе описан у ставу 1. овог члана, 

Комисија доставља Градском већу, ради доношења 

одлуке о избору пројекта и расподели средстава. 

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 18. 

 Пословник  ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 19. 

 Пословник објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВАЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊАЗА 2018. ГОДИНУ 

дана: 16.04.2018.године,број:06 – 77/2018-04. 

 

                         

ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ, 

                    Радмила Ђорђевић,с.р.                                             

 

 

 

Неважећа документа: 

–Насић Ивана из Врања, неважећи чекови бр. 

0000172111015,0000172111023, 0000172111031, 
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Издавач: Скупштина града Врања - Одељање за послове Скупштине града, Ул. Краља Милана бр. 1 

Главни и одговорни уредник: Марко Тричковић - секретар Скупштине града Врања, тех. уредник  Владица Митић 

Уређује: Одељање за послове Скупштине града 

Телефон: 017/402-389, факс: 017/421-576, жиро рачун:840-742341843-24 , поз. на број: 97-47114, извршење буџета СГ 

Врање 
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