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Изборна комисија за спровођење избора за 
чланове савета месних заједница на територији 
градске општине Врање. 
260. 

На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 
и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана 26.05. 2021. године, утврђује 
 

 
ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ВРАЊЕ „БУНУШЕВАЦ“ 

   
1. Кандидати за чланове Савета месне заједнице 

Врање „Бунушевац“,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 

 
 

редн
и 

рој. 

име и презиме година 
рођењ
а 

занимање пребив
алишт
е 

1. НЕНАД 
ЈАЊИЋ 

1973 маш.бравар Врање 

2. МАРИНА 
НИКОЛИЋ 

1982 дипл.психо
лог 

Врање 

3. ИГОР ТАСИЋ 1979 маш.техни
чар 

Врање 

4. ГОРАН 1978 аутомехани Врање 

НИКОЛИЋ чар 
5. ЛУКА 

ТРАЈКОВИЋ 
1997 дипл.еконо

миста 
Врање 

6. НИКОЛА 
КОСТАДИНОВ
ИЋ 

1994 шумарски 
техничар 

Врање 

7. ДРАГАН  
ПЕТРУНОВИЋ 

1967 трговац Врање 

 
2. Изборну листу кандидата за чланове савета 

месне заједнице објавити у „Службеном 
листу града Врања”.                                                  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
 
261. 

На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 
и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05. 2021. године, утврђује 
 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ВРАЊЕ „ЦЕНТАР“ 
 

ГОДИНА XXVIII 
БРОЈ 12 

 

В Р А Њ Е 
Четвртак,03.јун.2021.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. Кандидати за чланове Савета месне заједнице 
Врање „Центар“,  на изборима расписаним за 
6. јун 2021. године, јесу 

 
ред
ни 
бро
ј. 

име и презиме година 
рођења 

занимањ
е 

пребива
лиште 

1. ГОРАН 
АНТОНИЈЕВИЋ 

1967 комерциј
алиста 

Врање 

2. СРЂАН 
ДЕЈКОВИЋ 

1981 економи
ста 

Врање 

3. НЕГИЦА 
МЕРЏИЈЕВИЋ 

1968 проф.раз
.наставе 

Врање 

4. НЕБОЈША 
МЛАДЕНОВИЋ 

1968 дипл.ин
ж.пољоп
р. 

Врање 

5. ДРАГАНА 
РИСТИЋ 

1975 архивато
р 

Врање 

6. НЕБОЈША 
СТОЈМЕНОВИЋ 

1984 машинск
и 
техничар 

Врање 

7. СУНЧИЦА  
МЛАДЕНОВИЋ 

1947 пензионе
р 

Врање 

8. ГОРАН 
СПИРИЋ 

1972 дипл.еко
номиста 

Врање 

9. НЕНАД 
ЈОВАНОВИЋ 

1984 дипл.еко
номиста 

Врање 

 
2. Изборну листу кандидата за чланове савета 

месне заједнице објавити у „Службеном 
листу града Врања”.   

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/1/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
                                                   
 
262. 

На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 
и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 

 
ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ВРАЊЕ „ТУЛБЕ“ 

   

1. Кандидати за чланове Савета месне 
заједнице Врање „Тулбе“,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 

 
 

редни 
број. 

име и презиме година 
рођења 

занимањ
е 

пребив
алишт
е 

1. МИЛОШ 
СТОЈКОВИЋ 

1990 дипл.пра
вник 

Врање 

2. БОЖИДАР 
ПОПОВИЋ 

1970 саоб.тех
ничар 

Врање 

3. СЛАЂАН 
МИШИЋ 

1965 службен
ик 

Врање 

4. БОБАН 
НИКОЛИЋ 

1978 радник Врање 

5. МИРОСЛАВ 
СТОЈАНОВИЋ 

1956 пензионе
р 

Врање 

6. АЛЕКСАНДАР 
РИСТИЋ 

1983 др.медиц
ине 

Врање 

7. ДИВНА 
ФИЛИПОВИЋ 

1976 службен
ик 

Врање 

8. НАТАША 
СТОЈИЉКОВИЋ 

1967 шнајдер Врање 

9. ДЕЈАН 
ДУНЧИЋ 

1981 електрот
ехничар 

Врање 

10. ГОРАН 
СТАЈИЋ 

1962 приватн
и 
предузет
ник 

Врање 

11. БОРИВОЈЕ 
ДРАГИЧЕВИЋ 

1959 војни 
пензионе
р 

Врање 

 
2. Изборну листу кандидата за чланове савета 

месне заједнице објавити у „Службеном 
листу града Врања”. 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/2/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
 
263. 

На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 
и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 
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ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ВРАЊЕ „ГОРЊА ЧАРШИЈА“ 
 

1. Кандидати за чланове Савета месне заједнице 
Врање „Горња чаршија“,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 

 
редни 
број 

име и презиме година 
рођења 

занима
ње 

пребив
алишт
е 

1. НЕНАД 
НИКОЛИЋ 

1979 архитек
та 

Врање 

2. САША 
СТАМЕНКОВИЋ 

1968 геолог Врање 

3. МАЈА 
ЂОРЂЕВИЋ 

1978 дипл.ек
он. 

Врање 

4. ЗОРАН 
ДИМИТРИЈЕВИЋ 

1965 дипл.ек
он. 

Врање 

5. БОЖИДАР ИЛИЋ 1978 приват
ник 

Врање 

6. НЕНАД НЕШИЋ 1981 приват
ник 

Врање 

7. СРБОЉУБ 
МАКСУТОВИЋ 

1964 радник Врање 

8. ЖЕЉКО ИЛИЋ 1977 радник Врање 
9. ТРАЈЧЕ 

ДЕМИРОВИЋ 
1970 радник Врање 

10. ФАРИЈА 
КАДРИЈЕВИЋ 

1961 радиол
ошки 
технича
р 

Врање 

11. ДАЛИБОР ИЛИЋ 1983 радник Врање 
 

2. Изборну листу кандидата за чланове савета 
месне заједнице објавити у „Службеном 
листу града Врања”. 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/3/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
 

264. 
На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 

и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ВРАЊЕ „ДОЊЕ ВРАЊЕ“ 
 

 
1. Кандидати за чланове Савета месне 

заједнице Врање „Доње Врање“,  на 
изборима расписаним за 6. јун 2021. 
године, јесу 

 
ред
ни 
бро
ј. 

име и презиме година 
рођења 

занимање пребива
лиште 

1. ГОРАН 
МИЦИЋ 

1973 дипл.еконо
миста 

Врање 

2. ЉУБИША 
КРСТИЋ 

1967 дипл.еконо
миста 

Врање 

3. СМИЉА 
АНТИЋ 

1975 спец.струк.
инж.менаџ. 

Врање 

4. ГОРАН 
КАЧАРЕВИЋ 

1969 геометар Врање 

5. ГОРАН 
СТОЈАНОВИЋ 

1968 радник Врање 

6. МАРЈАН 
ЂОРЂЕВИЋ 

1969 мајстор 
одржавања 

Врање 

7.  ЉУБИША 
АРСИЋ 

1973 машински 
техничар 

Врање 

8. СРЂАН 
СТОШИЋ  

1970 дипл.инже
њер  
пољопривр
еде  

Врање 

9. ДАРКО 
СТАНОЈЕВИЋ 

1980 машински 
техничар 

Врање 

10. НИКОЛА 
СТАНКОВИЋ  

1992 инжењер 
саобраћаја 

Врање 

11. МИЛОВАН 
СТОШИЋ 

1966 текстилни 
техничар 

Врање 

 
2. Изборну листу кандидата за чланове 

савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”. 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/4/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
 
265. 

На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 
и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
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Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 
 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ВРАЊЕ „РУДИНА“ 
 

1. Кандидати за чланове Савета месне 
заједнице Врање „Рудина“,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 

 
ред
ни 
бро
ј. 

име и презиме година 
рођења 

занимање пребив
алишт
е 

1. МИОДРАГ 
НИКОЛИЋ 

1987 радник Врање 

2. СРЂАН 
ЂОРЂЕВИЋ 

1964 радник Врање 

3. ИВАН 
СТЕВАНОВИЋ 

1981 професор Врање 

4. НИКОЛА 
НОВКОВИЋ 

1986 директор Врање 

5. ИВАНА 
СТАНКОВИЋ 

1984 инспектор Врање 

6. МИЛОШ 
СТОЈИЛКОВИЋ 

1988 радник Врање 

7. МИЛИЦА 
ЈОВАНОВИЋ 

1983 дипл.екон
омиста 

Врање 

8. СЛАЂАНА 
ДИМЧИЋ 

1972 професор 
разредне  
наставе 

Врање 

9. САЊА 
ЗДРАВКОВИЋ 

1980 васпитач Врање 

10. СТАНИМР 
РИСТИЋ 

1957 економск
и 
техничар 

Врање 

11. ДАНИЈЕЛ  
ИЛИЋ  

1990 радник Врање 

 
2. Изборну листу кандидата за чланове савета 

месне заједнице објавити у „Службеном 
листу града Врања”. 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/5/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
 
266. 

На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 
и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 

савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 
 
 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ВРАЊЕ „РАШКА“ 
 

1. Кандидати за чланове Савета месне 
заједнице Врање „Рашка“,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 
 

 
ред
ни 
бро
ј. 

име и презиме годи
на 
рође
ња 

занимање пребив
алишт
е 

1. БРАТИСЛАВ 
МАРКОВИЋ 

1968 прив.предуз
. 

Врање 

2. МИРА МИТОВА 1956 пензионер Врање 
3. ДРАГОМИР 

ЗДРАВКОВИЋ 
1951 пензионер Врање 

4. ЈЕЛЕНА 
СТОЈНЕВ 

1988 доктор Врање 

5. СЛАЂАН 
ЂОРЂЕВИЋ 

1970 вет.техничар Врање 

6. ДРАГАН 
ТАСИЋ 

1972 радник Врање 

7. ЗОРАН НИСИЋ  1954 машински 
техничар 

Врање 

8. АЛЕКСАНДАР 
СТОЈАНОВИЋ 

1983 правник Врање 

9. МИЛОШ 
СТАМЕНОВСКИ 

1986 пољопривр
едни 
техничар 

Врање 

 
2. Изборну листу кандидата за чланове 

савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”. 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/6/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
 
 
267. 

На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 
и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
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савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.06.2021. године, утврђује 

 
ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ВРАЊЕ „КУСО БЛАТО“ 

 
1. Кандидати за чланове Савета месне 

заједнице Врање „Кусо Блато“,  на 
изборима расписаним за 6. јун 2021. 
године, јесу 

редн
и 

број
. 

име и презиме годи
на 
рође
ња 

занимање пребива
лиште 

1. МИЛЕНА 
ПЕШИЋ 

1979  дипл.еконо
миста 

Врање 

2. ДАЛИБОР 
МИЛАНОВИЋ 

1983 правник Врање 

3. ДАНИЈЕЛА 
ЈЕВТИЋ 

1984 дипл.инже
њер 
шумарства 

Врање 

4. ДАНИЈЕЛА 
ЗДРАВКОВИЋ 

1979 медицинск
а сестра 

Врање 

5. МАРЈАН 
ПРВУЛОВИЋ 

1982 дипл. 
менаџер – 
архивиста 

Врање 

6. ГРУЈИЦА 
МИЛАДИНОВ
ИЋ 

1983 дипл.еконо
миста 

Врање 

7. ИВАН 
ДЕЈАНОВИЋ 

1994 графички 
дизајнер 

Врање 

8. МИЛАН 
МАРКИЋ 

1995 струк.инж.м
енаџмента 

Врање 

9. БРАНКО 
ПЕТРОВИЋ 

1958 пензионер Врање 

10. ИГОР 
СТАНКОВИЋ 

1976 столар Врање 

11. МИЛОШ 
СТОИЉКОВИЋ 

1989 дипл.еконо
миста 

Врање 

 
2. Изборну листу кандидата за чланове 

савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”.                                                                                    

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/7/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
 

268. 
На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 

и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05. 2021. године, утврђује 
 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ВРАЊЕ „ТЕКИЈА“ 
 

1. Кандидати за чланове Савета месне 
заједнице Врање „Текија“,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 

редн
и 

број 

име и презиме годи
на 
рође
ња 

занимање пребива
лиште 

1. ЗЛАТКО 
ЈОВАНОВИЋ 

1960 комерција
листа 

Врање 

2. САША 
ТРАЈКОВИЋ 

1974 професор Врање 

3. РАДОЈИЦА 
ПЕЈКОВИЋ 

1955 пензионер Врање 

4. ДИЈАНА 
ПОТУРИЦА 

1987 инж.зашти
те 
животне 
средине 

Врање 

5. БРАНИСЛАВ 
ТОМИЋ 

1963 дипл.екон
омиста 

Врање 

6. СИНИША 
СТОЈМЕНОВИЋ 

1977 машински 
техничар 

Врање 

7. ИГОР 
МЛАДЕНОВИЋ 

1977 професор 
разредне  
наставе 

Врање 

8. НИКОЛА 
ЛЕКИЋ 

1990 мастер 
географ 

Врање 

9. ИВАН 
ЗЛАТКОВИЋ 

1983 дипломир
ани 
правник 

Врање 

 
2. Изборну листу кандидата за чланове 

савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”.                      

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/8/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
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269. 
На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 

и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05. 2021. године, утврђује 

 
ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ВРАЊЕ „ДОЊИ АСАМБАИР“ 

 
1. Кандидати за чланове Савета месне 

заједнице Врање „Доњи Асамбаир“,  на 
изборима расписаним за 6. јун 2021. 
године, јесу 
 

 
ред
ни 
бро
ј. 

име и презиме годин
а 

рођењ
а 

занимање пребив
алиште 

1. ДАНИЈЕЛА 
МЛАДЕНОВИЋ 

1979 економски 
техничар 

Врање 

2. МИЛОШ 
КОСТИЋ 

1988 правник Врање 

3. НЕБОЈША 
РИСТИЋ 

1985 инкасант Врање 

4. НЕНАД 
СИМОНОВ 

1981 инжењер 
пољопривр
еде 

Врање 

5. СЛАВИЦА 
КОЈИЋ 

1971 васпитач Врање 

6. СТАНИМИР 
СТАЈИЋ 

1974 дипл.еконо
миста 

Врање 

7. МИЛАН 
СТАНКОВИЋ 

1991 грађевинск
и техничар 

Врање 

8. ИВИЦА 
РАШИЋ 

1974 електротех
ничар 

Врање 

9. ВЕЉКО 
ЂОРЂИЈЕВИЋ 

2000 студент Врање 

 
2. Изборну листу кандидата за чланове 

савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”.                                                              

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/9/2021-10 

 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
Стојан Илић,с.р.  

270. 
На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 

и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 
 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ВРАЊЕ „ГОРЊИ АСАМБАИР“ 
 

1. Кандидати за чланове Савета месне 
заједнице Врање „Горњи Асамбаир“,  на 
изборима расписаним за 6. јун 2021. 
године, јесу 

ред
ни 
бро
ј 

име и презиме годин
а 

рође
ња 

занимање пребив
алишт
е 

1. НЕЛА ВУЧИЋ 1967 секретар Врање 
2. ВЛАДАНКА 

НИКОЛИЋ 
1978 службеник Врање 

3. СРЂАН 
РАДЕНКОВИЋ 

1971 радник Врање 

4. НЕБОЈША 
ЦВЕТКОВИЋ 

1971 професор Врање 

5. РАДОВАН 
БОГДАНОВИЋ 

1981 економис
та 

Врање 

6. СМИЉА 
АНТАНАСИЈЕВИ
Ћ 

1960 медицинс
ка сестра 

Врање 

7. МАРИЈА ТАСИЋ 1981 медицинс
ка сестра 

Врање 

8. МАРКО СТОШИЋ 2000 техничар 
друмског 
саобраћаја 

Врање 

9. ЈАСМИНА 
СТАМЕНКОВИЋ 

1987 графички 
техничар 

Врање 

10. САША 
СТОЈИЉКОВИЋ 

1972 машин 
бравар 

Врање 

11. ИВИЦА 
МИЛОШЕВИЋ 

1979 комерција
листа 

Врање 

2. Изборну листу кандидата за чланове 
савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”. 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/10/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
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271. 
На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 

и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 
 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ВРАЊЕ „ДВА БРЕСТА“ 
 

1. Кандидати за чланове Савета месне 
заједнице Врање „Два Бреста“,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 

ред
ни 
бро
ј. 

име и презиме година 
рођења 

занимање пребив
алишт
е 

1. СИНИША 
СТОЈКОВИЋ 

1972 дипл.прав
ник 

Врање 

2. СРБА ЈАЊИЋ 1964 текстилни 
инжењер 

Врање 

3. МИРОЉУБ 
СТАНОЈКОВИЋ 

1989 струковни 
економис
та 

Врање 

4. МИЛЕНА 
АЦКОВИЋ 

1986 физиотера
пеут 

Врање 

5. ЈУГОСЛАВ 
БОЖИЛОВИЋ 

1986 предузетн
ик 

Врање 

6. НОВИЦА 
ЉУБИЋ 

1952 пензионер Врање 

7. СИНИША 
СТАНКОВИЋ 

1971 трговачки 
техничар 

Врање 

8. ЈОВАН 
СТАНОЈКОВИЋ 

1937 пензионер Врање 

9. ДРАГАН 
НИСИЋ 

1977 менаџер Врање 

10. СИНИША 
ЈОВАНОВИЋ 

1980 приватни 
предузетн
ик 

Врање 

11. ЗОРИЦА 
ПЕТРОВИЋ 

1967 медицинс
ка  сестра 

Врање 

2. Изборну листу кандидата за чланове савета 
месне заједнице објавити у „Службеном 
листу града Врања”. 

 ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ВРАЊЕ дана, 26.05.2021.године број: 
013-127/11/2021-10 

ПРЕДСЕДНИК, 
Стојан Илић,с.р.  

272. 
Врање, расписаних за 6. јун 2021. године 

(„Службени гласник Града Врања“, број 7/1/2021 и 
8/2021) Изборна комисија за спровођење избора за 
чланове савета месних заједница на територији 
градске општине Врање, на седници одржаној 
дана:26.05.2021. године, утврђује 

 
ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ВРАЊЕ „БУЈОВСКИ МОСТ“ 

 
1. Кандидати за чланове Савета месне 

заједнице Врање „Бујковски Мост“,  на 
изборима расписаним за 6. јун 2021. 
године, јесу 
 

 
редн
и 

број 

име и презиме годи
на 
рође
ња 

занимање пребива
лиште 

1. ТРИФУН 
РИСТИЋ 

1957 пензионер Врање 

2. ЈЕЛЕНА 
ДЕЈАНОВИЋ 

1981 правник Врање 

3. ДРАГАН 
СТЕФАНОВИЋ 

1956 аутомехан
ичар 

Врање 

4. АЛЕКСАНДАР 
МИКИЋ 

1982 економист
а 

Врање 

5. МИЛИЦА 
МАНАСИЈЕВИЋ 

1982 економск
и 
техничар 

Врање 

6. АЛЕКСАНДАР 
МАНЧИЋ 

1970 машински 
конструкт
ор 

Врање 

7. ДУШАН 
ЂЕДОВИЋ 

1976 предузетн
ик 

Врање 

8. ИВИЦА 
СТОЈКОВИЋ 

1977 дипл.мена
џер 

Врање 

9. ИГОР 
ПОПОВИЋ 

1976 дипл.инж.
електроте
хнике 

Врање 

 
2.Изборну листу кандидата за чланове савета 
месне заједнице објавити у „Службеном 
листу града Врања”. 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/12/2021-10 

 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
Стојан Илић,с.р.  
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273. 
Врање, расписаних за 6. јун 2021. године 

(„Службени гласник Града Врања“, број 7/1/2021 и 
8/2021) Изборна комисија за спровођење избора за 
чланове савета месних заједница на територији 
градске општине Врање, на седници одржаној 
дана:26.05.2021. године, утврђује 
 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ВРАЊЕ „ОЏИНКА“ 
   

1. Кандидати за чланове Савета месне 
заједнице Врање „Оџинка“,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 

 
ред
ни 
бро
ј. 

име и презиме годи
на 
рође
ња 

занимање пребива
лиште 

1. НЕМАЊА 
ЈОВАНОВИЋ 

1993 мастер 
правник 

Врање 

2. БИЉАНА 
КРСТИЋ 

1985 заменик 
матичара 

Врање 

3. БИЉАНА 
ДИМЧИЋ 

1986 финансијски 
референт 

Врање 

4. СРБА 
НИКОЛИЋ 

1951 пензионер Врање 

5. ИГОР МИТИЋ 1976 дипл.инж.по
љопривреде 

Врање 

6. ГОРАН 
ВЛАХОВИЋ 

1981 комерцијали
ста 

Врање 

7. ДУШКО 
СТАНКОВИЋ 

1966 архивар Врање 

8. БРАТИСЛАВ 
ВУЧКОВИЋ 

1961 радник Врање 

9. НЕНАД 
СТОЈАНОВИЋ 

1972 диспичар Врање 

 
2. Изборну листу кандидата за чланове савета 

месне заједнице објавити у „Службеном 
листу града Врања”.                                                                                

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/13/2021-10 

 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
Стојан Илић,с.р.  

 
274. 

Врање, расписаних за 6. јун 2021. године 
(„Службени гласник Града Врања“, број 7/1/2021 и 
8/2021) Изборна комисија за спровођење избора за 
чланове савета месних заједница на територији 

градске општине Врање, на седници одржаној 
дана:26.05.2021. године, утврђује 
 
 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ВРАЊЕ „ОГЛЕДНА СТАНИЦА“ 
 

 
1. Кандидати за чланове Савета месне 

заједнице Врање „Огледна Станица“,  на 
изборима расписаним за 6. јун 2021. 
године, јесу 

 
ре
д
н
и 
бр
ој 

име и презиме година 
рођења 

занимањ
е 

пребив
алишт
е 

1. МАРИЈА 
ВУКОЈИЧИЋ-
ИЛИЋ 

1975 дипл.еко
номиста 

Врање 

2. БОРКО 
СТОЈАНОВИЋ 

1951 пензионе
р 

Врање 

3. МАРЈАН 
СТАНКОВИЋ 

1968 дипл.ин
ж.грађев
ине 

Врање 

4. МАРИЈА 
СТАНИСАВЉЕВИ
Ћ 

1988 дипл.еко
номиста 

Врање 

5. АНИТА 
ЈОВАНОВИЋ 

1996 економи
ста 

Врање 

6. БИЉАНА 
ЗЛАТКОВИЋ 

1974 правни 
техничар 

Врање 

7. ЖАРКО ТАСИЋ 1973 машинск
и 
техничар
-возач 

Врање 

8. СРБА ТОШИЋ 1959 птт 
радник 

Врање 

9. ВЕСНА КРУМОВ  1969 текстилн
и 
техничар 

Врање 

 
2. Изборну листу кандидата за чланове 

савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”. 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/14/2021-10 

 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
Стојан Илић,с.р.  
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275. 
Врање, расписаних за 6. јун 2021. године 

(„Службени гласник Града Врања“, број 7/1/2021 и 
8/2021) Изборна комисија за спровођење избора за 
чланове савета месних заједница на територији 
градске општине Врање, на седници одржаној 
дана:26.05.2021. године, утврђује 

 
ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ВРАЊЕ „СОБИНА“ 

   
1. Кандидати за чланове Савета месне 

заједнице Врање „Собина“,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 
 

 
ред
ни 
бро
ј. 

име и презиме годи
на 
рође
ња 

занимање пребив
алишт
е 

1. МЛАДЕН 
СТОЈКОВИЋ 

1996 кувар Врање 

2. БУДИМИР 
МИХАЈЛОВИЋ 

1960 радник Врање 

3. ДРАГАН 
РИСТИЋ 

1953 молер Врање 

4. РАДОВАН 
МИТИЋ 

1965 машин 
бравар 

Врање 

5. ГОРАН АРСИЋ 1968 кожарски 
техничар 

Врање 

6. МИЛОШ 
СПАСИЋ 

1982 дипл.екон
омиста 

Врање 

7. ЈОВИЦА 
СТОЈКОВИЋ 

1959 радник Врање 

8. СТЕФАН 
СТОЈКОВИЋ 

1993 студент Врање 

9. АЛЕКСАНДАР 
СТАМЕНКОВИЋ 

1972 учитељ Врање 

 
2. Изборну листу кандидата за чланове 

савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”.                                                                                            

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/15/2021-10 

 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
Стојан Илић,с.р.  

 
276. 

Врање, расписаних за 6. јун 2021. године 
(„Службени гласник Града Врања“, број 7/1/2021 и 
8/2021) Изборна комисија за спровођење избора за 

чланове савета месних заједница на територији 
градске општине Врање, на седници одржаној 
дана:26.05.2021. године, утврђује 

 
ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ВРАЊЕ „ШАПРАНЦЕ“ 

  
 

1. Кандидати за чланове Савета месне 
заједнице Врање „Шапранце“,  на 
изборима расписаним за 6. јун 2021. 
године, јесу 
 

редн
и 

број 

име и 
презиме 

година 
рођења 

занимање пребива
лиште 

1. СЛАВКА 
РИСТИЋ 

1946 пензионер Врање 

2. ИВАН 
ПЕТКОВИЋ 

1986 дипл.екон
омиста 

Врање 

3. НЕНАД 
ЈОВИЋ 

1967 лаборант 
физике 

Врање 

4. СУЗАНА 
ПОПОВИЋ 

1984 домски 
васпитач 

Врање 

5. НЕБОЈША 
АНТИЋ 

1968 трговац Врање 

6. ЈОВАНА 
ТРАЈКОВИЋ 
-МИТРОВИЋ 

1991 домаћица Врање 

7. ДЕЈАН 
СТАМЕНКО
ВИЋ 

1984 ветеринарс
ки 
техничар 

Врање 

8. БРАНИСЛАВ 
КОСТИЋ  

1981 дипл.екон
омиста 

Врање 

9. СЛАВОЉУБ 
АНТАНАСИЈ
ЕВИЋ 

1968 текстилни 
техничар 

Врање 

10. ДАЛИБОР 
АНТАНАСИЈ
ЕВИЋ 

1982 инж.обра
де дрвета 

Врање 

11. МИЛАН 
ЦВЕТКОВИ
Ћ 

1989 економск
и 
техничар 

Врање 

 
2. Изборну листу кандидата за чланове 

савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”. 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/16/2021-10 

 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
Стојан Илић,с.р.  
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277. 
На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 

и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 
 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ДОЊИ ВРТОГОШ 
  

 
1. Кандидати за чланове Савета месне 

заједнице Доњи Вртогош,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 

 
ред
ни 
бро
ј. 

име и презиме година 
рођења 

занимањ
е 

пребивали
ште 

1. МАРИНА 
ЉУБИЋ 

1983 радник Врање, 
Вртогош-
2 

2. МИЛОШ 
СТАНКОВИЋ 

1991 приватн
ик 

Врање, 
Вртогош-
2 

3. ГОРАН 
ЈОВАНОВИЋ 

1969 радник Врање, 
Вртогош-
2 

4. СТЕФАН 
СТОШИЋ 

1996 маш. 
тех. 

моторни
х возила 

Врање, 
Вртогош-
2 

5. НЕНАД Т. 
ТРАЈКОВИЋ 

1969 пољопр
ивредни

к 

Врање, 
Вртогош-
2 

 
2. Изборну листу кандидата за чланове савета 

месне заједнице објавити у „Службеном 
листу града Врања”.                                                                                          

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/17/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
 
 
278. 

На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 
и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 

савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 

 
ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ТЕСОВИШТЕ 

 
 

1. Кандидати за чланове Савета месне 
заједнице Тесовиште,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 
 

редн
и 

број
. 

име и презиме годин
а 

рође
ња 

занимањ
е 

пребивали
ште 

1. ДРАГАН 
НИКОЛИЋ 

1967 незапосл
ен 

Врање, 
Тесовишт
е 

2. ДЕЈАН 
КОСТИЋ 

1982 радник Врање, 
Обличка 
Сена 

3. МИЛАН 
ДОДИЋ 

1991 струковн
и 
економи
ста 

Врање, 
Бојин Дел 

4. СРЂАН 
КОСТИЋ 

1976 радник Врање, 
Обличка 
Сена 

5. ЗОРАН 
НИКОЛИЋ 

1959 пољопри
вредник 

Врање, 
Бојин Дел 

6. СЛАЂАН 
НИКОЛИЋ 

1975 незапосл
ен 

Врање, 
Обличка 
Сена 

 
2. Изборну листу кандидата за чланове 

савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”.                      

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/18/2021-10 

 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
Стојан Илић,с.р.  

 
279. 

На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 
и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
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територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 

 
 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ГОЛЕМО СЕЛО 
   

 
1. Кандидати за чланове Савета месне 

заједнице Гоелмо Село,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 

 
ред
ни 
бро
ј. 

име и презиме годин
а 

рође
ња 

занимањ
е 

пребива
лиште 

1. МОМЧИЛО 
НАСТИЋ 

1982 предузет
ник 

Врање, 
Големо 
Село 

2. МОМЧИЛО 
ЈОВАНОВИЋ 

1964 радник Врање, 
Големо 
Село 

3. ЈАСМИНКА 
ЗДРАВКОВИЋ 

1965 медицин
ска 

сестра 

Врање, 
Големо 
Село 

4. СЛАВИША 
ЖИВКОВИЋ 

1963 учитељ Врање, 
Големо 
Село 

5. ЗОРАН ЈАЊИЋ 1973 директор Врање, 
Лалинц
е 

6. ЛАЗАР 
СТАНОЈКОВИЋ 

1956 пензионер Врање, 
Големо 
Село 

7. СЛАЂАН 
АЛЕКСИЋ 

1962 пољопри
вредник 

Врање, 
Големо 
Село 

 
2. Изборну листу кандидата за чланове 

савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”. 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/19/2021-10 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
Стојан Илић,с.р.  
 

280. 
На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 

и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 

 
ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
БАРЕЛИЋ 

 
1. Кандидати за чланове Савета месне 

заједнице Барелић,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 
 

 
ред
ни 
бро
ј. 

име и презиме година 
рођења 

занима
ње 

пребивал
иште 

1. ЛИДИЈА 
ЂОРЂЕВИЋ 

1972 домаћи
ца 

Врање, 
Вишевце 

2.  ВЛАДИМИР 
МИХАЈЛОВИЋ 

1965 пољопр
ивредн
ик 

Врање, 
Стара 
Брезовица 

3. СТАНИША 
РИСТИЋ 

1972 радник Врање, 
Горње 
Пунушев
це 

4. ВЛАСТИМИР 
ДИМИТРИЈЕВИЋ 

1986 радник Врање, 
Нова 
Брезовица 

5. СЛАЂАН 
НИКОЛИЋ 

1967 пољопр
ивредн
ик 

Врање, 
Барелић 

6. НЕНАД 
ЗЛАТАНОВИЋ 

1972 кувар Врање, 
Нова 
Брезовица 

7. СТАНИША 
ПЕТРОВИЋ 

1964 радник Врање, 
Средњи 
Дел 

 
2. Изборну листу кандидата за чланове 

савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”                       

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/20/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
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281. 
На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 

и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 
 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

РИБИНЦЕ 
   

1. Кандидати за чланове Савета месне 
заједнице Рибинце,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 

 
ред
ни 
бро
ј. 

име и презиме годин
а 

рође
ња 

занима
ње 

пребивал
иште 

1. ГОРАН 
АПОСТОЛОВИЋ 

1969 возач Врање, 
Рибинце 

2. ЈЕЛЕНА МАНИЋ 1996 струко
вни 
физио
терапе
ут 

Врање, 
Рибинце 

3. ЗОРАН ДЕНИЋ 1963 машин
бравар 

Врање, 
Рибинце 

4. СИНИША 
КАРАНФИЛОВИЋ 

1976 возач Врање, 
Рибинце 

5. МИЛОВАН 
ПЕТРОВИЋ 

1998 студент Врање, 
Рибинце 

 
2. Изборну листу кандидата за чланове 

савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”. 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/21/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
 

282. 
На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 

и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 

заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 

 
ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
МОШТАНИЦА 

 
1. Кандидати за чланове Савета месне 

заједнице Моштаница,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 

ре
д
н
и 
бр
ој 

име и презиме годи
на 
рође
ња 

занимање пребивал
иште 

1. САВА 
МИХАЈЛОВИЋ 

1952 радник Врање, 
Моштан
ица 

2. ДАЛИБОР 
СТАМЕНКОВИЋ 

1982 инспектор Врање, 
Моштан
ица 

3. ДРАГАН 
АЛЕКСИЋ 

1956 радник Врање, 
Моштан
ица 

4. ГОРАН 
МИХАЈЛОВИЋ 

1979 радник Врање,Мо
штаница 

5. НЕГИЦА 
ЈАНКОВИЋ 

1957 пензионер Врање,Мо
штаница 

2. Изборну листу кандидата за чланове 
савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”.                      

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/22/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
 

  283. 
На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 

и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седнии одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 

 
ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЗЛАТОКОП 
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1. Кандидати за чланове Савета месне 
заједнице Златокоп,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 
 

ред
ни 
бро
ј. 

име и презиме годин
а 

рође
ња 

занима
ње 

пребивал
иште 

1. СТЕФАН ТОМИЋ 1992 дипл. 
инж. 
безбед
ности 

Врање, 
Златокоп 

2. БОЈАН ДИМИЋ 1994 пољ.те
хничар 

Врање, 
Златокоп 

3. ИВИЦА 
НИКОЛИЋ 

1987 електр
омонт
ер 

Врање, 
Златокоп 

4. СРЂАН 
СТАНКОВИЋ 

1983 коноба
р 

Врање, 
Златокоп 

5. ОЛИВЕРА 
СИМЕОНОВА 

1978 медиц
ински 
технич
ар 

Врање, 
Златокоп 

6. МИРОСЛАВ 
АРСИЋ 

1983 проф. 
физич
ког 
васпит
ања 

Врање, 
Златокоп 

7. МИРОЉУБ 
СТАНИМИРОВИЋ 

1985 дипл. 
биолог 
мастер 

Врање, 
Златокоп 

 
2. Изборну листу кандидата за чланове 

савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”. 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/23/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
 

 
284. 

На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 
и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 
 
 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

БУШТРАЊЕ 
 

1. Кандидати за чланове Савета месне 
заједнице Буштрање  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 

 
ред
ни 
бро
ј. 

име и презиме годи
на 
рође
ња 

занимањ
е 

пребива
лиште 

1. СТАНОЈКО АРСИЋ 1959 пољопри
вредник 

Врање, 
Буштра
ње 

2. ИВАНА 
МИЛАНОВИЋ 

1982 радник Врање, 
Буштра
ње 

3. СТАНИСЛАВ 
СТАНИСАВЉЕВИЋ 

1968 радник Врање, 
Милано
во 

4. ЛЕПА МИТРОВИЋ 1962 незапосл
ена 

Врање, 
Буштра
ње 

5. ЗОРАН 
ТРАЈКОВИЋ 

1966 незапосле
н 

Врање, 
Буштра
ње 

6. СТОЈАДИН 
МИЛОСАВЉЕВИЋ 

1977 трговачки 
техничар 

Врање, 
Милано
во 

7.  НЕЛА СПАСИЋ 1971 домаћица Врање, 
Милано
во 

 
2. Изборну листу кандидата за чланове 

савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”.                      

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/24/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
 
285. 

На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 
и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 
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ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

КАТУН 
   

1. Кандидати за чланове Савета месне 
заједнице Катун,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 

 
ред
ни 
број

. 

име и презиме годи
на 
рође
ња 

занима
ње 

пребива
лиште 

1. ЈУЛИЈАНА 
АНТИЋ 

1986 радник Врање, 
Катун 

2. ДАНИЕЛ 
ВЕЛИЧКОВИЋ 

1983 предуз
етник 

Врање, 
Бели 
Брег 

3. СЛАЂАН 
НИКОЛИЋ 

1964 приват
ник 

Врање, 
Катун 

4. СЛАВОЉУБ 
АНЂЕЛКОВИЋ 

1960 радник Врање, 
Катун 

5. СЛАЂАН 
ИЛИЋ 

1966 пољоп
ривред
ник 

Врање, 
Миливо
јце 

 
2. Изборну листу кандидата за чланове 

савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”. 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/25/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
 
286. 

На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 
и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 

 
ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ДАВИДОВАЦ 

  
1. Кандидати за чланове Савета месне 

заједнице Давидовац,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 

 
 

ред
ни 
бро
ј. 

име и презиме година 
рођења 

занима
ње 

пребивали
ште 

1. САША 
АНТИЋ 

1987 радник Врање, 
Давидовац 

2. ДРАГАН 
СТОЈКОВИЋ 

1972 радник Врање, 
Давидовац 

3. ДАНИЈЕЛ 
МИЛОШЕВИЋ 

1988 радник Врање, 
Давидовац 

4. СТЕФАН 
ЦВЕТКОВИЋ 

1990 радник Врање, 
Давидовац 

5. ПРЕДРАГ 
СТАНКОВИЋ 

1978 трговац Врање, 
Давидовац 

 
2. Изборну листу кандидата за чланове 

савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”. 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/26/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
 
287. 

На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 
и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 

 
ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
СУВИ ДОЛ 

 
1. Кандидати за чланове Савета месне 

заједнице Суви Дол,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 
 

ред
ни 
бро
ј. 

име и презиме годи
на 
рође
ња 

занима
ње 

пребив
алишт
е 

1. АЛЕКСАНДАР 
АЛЕКСАНДРОВ 

1973 пољ. 
инжењер 

Врањ,С
уви Дол 

2. ЈОВАН ТОМИЋ 1994 студент Врање, 
Суви 
Дол 
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3. ДАНИЈЕЛ 
МИЛОВАНОВИЋ 

1983 доктор Врање, 
Суви 
Дол 

4. ДАВОР ТРАЈКОВ 1990 хемијски 
техничар 

Врање, 
Суви 
Дол 

5. СЛАЂАН 
СТАНИСАВЉЕВИЋ 

1974 кожарск
и 
техничар  

Врање, 
Суви 
Дол 

 
2. Изборну листу кандидата за чланове 

савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”.                                                                                          

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/27/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
 
 
288. 

На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 
и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 

 
 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

СОДЕРЦЕ 
   

 
1. Кандидати за чланове Савета месне 

заједнице Содерце,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 

 
редн
и 

број 

име и презиме годи
на 
рође
ња 

занимање пребивали
ште 

1. МИЛОШ 
СТОЈАНОВИЋ 

1987 радник Врање, 
Стропско 

2. ИГОР 
СТОЈИЉКОВИЋ 

1979 радник Врање, 
Содерце 

3. ЈЕЛЕНА 
СТАНКОВИЋ 

1989 радник Врање, 
Стропско 

4. ГОРАН МИТИЋ 1967 радник Врање, 
Содерце 

5. ДАЛИБОР 1989 саобраћа Врање, 

ТРАЈКОВИЋ јни 
техничар 

Содерце 

 
2. Изборну листу кандидата за чланове 

савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”.                      

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/28/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
 
289. 

На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 
и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 
 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

РИСТОВАЦ 
 

1. Кандидати за чланове Савета месне 
заједнице Ристовац,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 
 

редн
и 

број 

име и презиме годин
а 

рође
ња 

занима
ње 

пребивали
ште 

1. АЛЕКСАНДАР 
МОМЧИЛОВИЋ 

1995 службе
ник 
обезбеђ
ења 

Врање, 
Ристовац 

2. ДРАГАН 
СТОШИЋ 

1966 трговац Врање, 
Ристовац 

3. АЛЕКСАНДАР 
БОГДАНОВИЋ 

1990 трговац Врање, 
Ристовац 

4. ГОРАН 
БОГДАНОВИЋ 

1988 саобраћа
јно 
транспор
тни 
техничар 

Врање, 
Ристовац 

5. СТЕФАН 
СТАНКОВИЋ 

1996 саобраћа
јно 
транспор
тни 
техничар 

Врање, 
Ристовац 
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2. Изборну листу кандидата за чланове 
савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”.                                                                                              

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/29/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
 
 

290. 
На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 

и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 

 
ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЋУКОВАЦ 

  
 

1. Кандидати за чланове Савета месне 
заједнице Ћуковац,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 

 
ре
д
н
и 
бр
ој 

име и презиме годи
на 
рође
ња 

занимање пребивал
иште 

1. МИЛОШ 
СТОЈАНОВИЋ 

1992 инжењер Врање, 
Ћуковац 

2. НЕБОЈША 
СТАНКОВИЋ 

1976 професор Врање, 
Ћуковац 

3. САША 
ЈОВЧИЋ 

1980 приватни 
предузетн
ик 

Врање, 
Ћуковац 

4. МИОДРАГ 
ЂОРЂЕВИЋ 

1973 радник Врање, 
Ћуковац 

5. ЗОРАН 
НЕДЕЉКОВИЋ 

1973 дипл.инг. 
пољоприв
реде 

Врање, 
Ћуковац 

6. БОЈАН ЂОКИЋ 1976 радник Врање, 
Ћуковац 

7. МИЛОШ 
МИЛЕНКОВИЋ 

1994 варилац Врање, 
Ћуковац 

 

2. Изборну листу кандидата за чланове 
савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”. 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/30/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
 
291. 

На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 
и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 
 
 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ДОЊИ НЕРАДОВАЦ 
 

1. Кандидати за чланове Савета месне 
заједнице Доњи Нерадовац,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 
 

ред
ни 
бро
ј. 

име и презиме годи
на 
рође
ња 

занимање пребивал
иште 

1. ТАТЈАНА 
ЖИВКОВИЋ 

1979 радник Врање, 
Доњи 
Нерадовац 

2. БОБАН 
РИСТИЋ 

1973 машински 
техничар 

Врање, 
Горњи 
Нерадовац 

3. СТОЈМЕН 
СТОИЛКОВИЋ 

1961 пензионер Врање, 
Доњи 
Нерадовац 

4. ДРАГАН 
ЗЛАТАНОВИЋ 

1962 радник Врање, 
Горњи 
Нерадовац 

5. СРЂАН 
КОСТИЋ 

1962 трговачки 
техничар 

Врање, 
Доњи 
Нерадовац 

6. ЉУБИНКА 
РИСТИЋ 

1987 хемијски 
техничар 

Врање, 
Доњи 
Нерадовац 

7. ВИОЛЕТА 
СТОЈАНОВИЋ 

1990 економски 
техничар 

Врње, 
Горњи 
Нерадовац 
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2. Изборну листу кандидата за чланове 
савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”. 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/31/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
 
292. 

На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 
и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 
 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ДОЊЕ ТРЕБЕШИЊЕ 
 

 
1. Кандидати за чланове Савета месне 

заједнице Доње Требешиње,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 

 
ре
д
н
и 
бр
ој 

име и презиме годин
а 

рође
ња 

занимање пребивали
ште 

1. ЈОВИЦА 
РИСТИЋ 

1961 радник Врање, 
Доње 
Требешиње 

2. НЕНАД 
НИКОЛИЋ 

1969 контролор Врање, 
Доње 
Требешиње 

3. МИЛАН 
РИСТИЋ 

1986 приватник Врањ, 
Доње 
Требешиње 

4. ДРАГАН 
ЦВЕТКОВИЋ 

1962 радник Врање, 
Доње 
Требешиње 

6. ЉУБИША 
ПАВЛОВИЋ 

1958 пољоприв
редник 

Врање, 
Доње 
Требеши
ње 

7. ИВИЦА 
ТАСИЋ 

1979 предузетн
ик 

Врање, 
Доње 
Требешиње 

7. ЉИЉАНА 
ЂОРЂЕВИЋ-
КАЖИЋ 

1963 пензионер Врање, 
Доње 
Требешиње 

 
2. Изборну листу кандидата за чланове 

савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”. 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/32/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
 

 
293. 

На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 
и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 

 
ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
РАТАЈЕ 

 
1. Кандидати за чланове Савета месне 

заједнице Ратаје,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 
 

редн
и 
број

. 

име и презиме годин
а 

рође
ња 

занимање пребив
алишт
е 

1. ИВИЦА ЈАЊИЋ 1976 просветни 
радник 

Врање, 
Ратаје 

2. ДРАГАН 
ЗДРАВКОВИЋ 

1964 возач Врање, 
Алекса
ндрова
ц 

3. БИЉАНА 
РАДУЛОВИЋ 

1985 проф.разр
едне 
наставе 

Врање, 
Ратаје  

4. МИЛОРАД 
ПЕТРОВИЋ 

1949 пензионер Врање, 
Ратаје 

5. САША 
ЈОВАНОВИЋ 

1977 електроте
хничар 

Врање, 
Ратаје 

6. МЛАДЕН 
ПЕТРОВИЋ 

1993 трговац Врање, 
Ратаје 

7. МИЛАН  
НИКОЛИЋ 

1990 електроте
хничар 

Врање, 
Ратаје 
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2. Изборну листу кандидата за чланове 
савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”.                                                                                              

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/33/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
 
294. 

На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 
и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 
 
 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЖАПСКО 
 
   

1. Кандидати за чланове Савета месне 
заједнице Жапско,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 
 

ре
д
н
и 
бр
ој 

име и презиме годин
а 

рође
ња 

занимање пребива
лиште 

1. ТИЈАНА 
РАДИСАВИЋ 

1986 службеник Врање, 
Црни 
Лут 

2. ГРАДИСЛАВ 
ЈОВАНОВИЋ 

1961 радник Врање, 
Доње 
Жапско 

3. ГОРАН 
РИСТИЋ 

1965 пензионер Врање, 
Доње 
Жапско  

4. НЕНАД  
МИТИЋ 

1976 инд. 
менаџмент 

Врање, 
Доње 
Жапско 

5. КРУНИСЛАВ  
СТОЈМЕНОВИЋ 

1958 трговац Врање, 
Доње 
Жапско  

 

2. Изборну листу кандидата за чланове 
савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”.                      

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/34/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
 
295. 

На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 
и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 
 
 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ГОРЊИ ВРТОГОШ 
 
 

1. Кандидати за чланове Савета месне 
заједнице Горњи Вртогош,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 

 
ред
ни 
бро
ј. 

име и презиме годин
а 

рође
ња 

занима
ње 

пребивали
ште 

1. БОЈАН  
АРСИЋ 

1988 маш.те
хничар 

Врање, 
Вртогош-1 

2. МИРОСЛАВ 
НЕДЕЉКОВИЋ 

1988 возач Врање, 
Вртогош-1 

3. САЊА  
ЂОРЂЕВИЋ 

1982 фризер Врање, 
Вртогош-1 

4. САША 
СТАНКОВИЋ 

1985 електро
технича
р 

Врање, 
Вртогош-1 

5. ДРАГОСЛАВ 
ТРАЈКОВИЋ 

1985 маш.те
хничар 

Врање, 
Вртогош-1 

6. СРЂАН 
АЛЕКСАНДРО
ВИЋ 

1968 маш.те
хничар 

Врање, 
Вртогош-1 

7. МИЛКА 
ТРАЈКОВИЋ 

1964 тапетар Врање, 
Вртогош-1 
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2. Изборну листу кандидата за чланове 
савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”. 

ЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/35/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
 
296. 

На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 
и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 
 

 
ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ДРЕНОВАЦ 

   
1. Кандидати за чланове Савета месне 

заједнице Дреновац,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 
 

ред
ни 
бро
ј. 

име и презиме година 
рођења 

занимање пребива
лиште 

1. БОБАН 
ЉУБИЋ 

1988 електромо
нтер 

Врање, 
Секирје 

2. ИГОР 
СТОЈАНОВИЋ 

1978 ветеринар Врање, 
Добреја
нце 

3. НОВИЦА  
ЂОРЂЕВИЋ 

1976 радник Врање, 
Дренов
ац 

4. ЗОРАН 
ЈОВИЋ 

1961 пољоприв
редник 

Врање, 
Дренов
ац 

5. ЛАЗАР 
СТОЈАНОВИЋ 

2000 кувар Врање, 
Добреја
нце 

 
2. Изборну листу кандидата за чланове 

савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”. 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/36/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
 

297. 
На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 

и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 
 
 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ДУБНИЦА 
 

1. Кандидати за чланове Савета месне 
заједнице Дубница,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 

 
ред
ни 
бро
ј. 

име и 
презиме 

година 
рођења 

занимање пребивал
иште 

1. МИЛАН 
АЛЕКСИЋ 

1990 возач Врање, 
Дубница 

2. МИЛОШ  
ТРАЈКОВИЋ 

1986 технолог Врање, 
Дубница 

3. ЗОРАН  
ТОМИЋ 

1970 возач Врање, 
Дубница 

4. СТРАХИЊА  
ДОДИЋ 

1995 технолог Врање, 
Дубница 

5. ВЕСНА 
МИШИЋ 

1980 шивач -
радник 

Врање, 
Дубница 

6. МИЛОРАД  
ЂОРЂЕВИЋ 

1964 текстил.тех
ничар 

Врање, 
Дубница 

7. НЕМАЊА  
МИШИЋ 

1989 пољ.техни
чар 

Врање, 
Дубница 

 
2. Изборну листу кандидата за чланове 

савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”. 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/37/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
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298. 
На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 

и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 
 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ТИБУЖДЕ 
   

1. Кандидати за чланове Савета месне 
заједнице Тибужде,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 
 

 
ред
ни 
бро
ј. 

име и презиме годи
на 
рође
ња 

занимањ
е 

пребива
лиште 

1. СЛОБОДАН 
АЛЕКСИЋ 

1964 возач Врање, 
Луково 

2. ИВАНА 
СТАМЕНКОВИЋ 

1987 медиц.се
стра 

Врање, 
Тибужд
е 

3. СЛАЂАНА  
КОСТИЋ 

1984 проф.раз
.наставе 

Врање, 
Тибужд
е 

4. СРЂАН 
РАНКОВИЋ 

1969 возач Врање, 
Тибужд
е 

5. МИША 
МЛАДЕНОВИЋ 

1975 саобраћ.
техничар 

Врање, 
Тибужд
е 

6. ДРАГАН  
ЈОВАНОВИЋ 

1980 дипл.пра
вник 

Врање, 
Тибужд
е 

7. САША  
ЗЛАТКОВИЋ 

1979 конф.кро
јач 

Врање, 
Тибужд
е 

8. АЛЕКСАНДАР 
СТАНОЈКОВИЋ 

1979 обућарск
и радник 

Врање, 
Тибужд
е 

9. ДАРКО 
АЛЕКСИЋ 

1996 електрот
ех.рачун
ара 

Врање, 
Тибужд
е 

10. ИВИЦА 
СИМОНОВИЋ 

1979 електрои
нсталате
р 

Врање, 
Тибужд
е 

11. ДАВОР МИТИЋ 1985 механ.гр
еј.и 
расх.тех
нике 

Врање, 
Тибужд
е 

12 МАРКО  
КОСТИЋ 

1986 угостите
љски 
радник 

Врање, 
Тибужд
е 

 
2. Изборну листу кандидата за чланове 

савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”                       

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/38/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
 

299. 
На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 

и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 

 
ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
БРЕСНИЦА 

 
1. Кандидати за чланове Савета месне 

заједнице Врање „Бресница“,  на 
изборима расписаним за 6. јун 2021. 
године, јесу 

 
ред
ни 
бро
ј. 

име и презиме годи
на 
рође
ња 

занимањ
е 

пребивали
ште 

1. ИВАНА 
ЂОРЂЕВИЋ 

1976 радник Врање, 
Бресница 

2. АЛЕКСАНДАР 
СТОИЛКОВИЋ 

1991 хем.техн
ичар 

Врање, 
Ранутовац 

3. НЕБОЈША 
НИКОЛИЋ 

1977 радник Врање, 
Бресница 

4. ИГОР  
КОСТИЋ 

1988 економи
ста 

Врање, 
Ранутовац 

5. МИЛИЦА 
СТОИЛКОВИЋ 

1990 дипл.учи
тељ 

Врање, 
Ранутовац 

6. ГОРАН 
СТОЈАНОВИЋ 

1981 економс
ки 
техничар 

Врање, 
Бресница 

7. ЗОРАН  
ЗДРАВКОВИЋ 

1964 грађ.маш
инар 

Врање, 
Ранутовац 
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2. Изборну листу кандидата за чланове 
савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”.  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/39/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
 
300. 

На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 
и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 

 
ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЛЕПЧИНЦЕ 

 
1. Кандидати за чланове Савета месне 

заједнице Лепчинце,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 

ре
д
н
и 
бр
ој 

име и презиме годи
на 
рође
ња 

занимање пребивали
ште 

1. БОЖА КОСТИЋ 1949 пољоприв
редник 

Врање, 
Лепчинце 

2. ГОРАН 
СТАНОЈКОВИЋ 

1968 пољоприв
редник 

Врање, 
Копањане 

3. ТОМИСЛАВ 
ТАСКОВИЋ 

1970 пољоприв
редник 

Врање, 
Лепчинце 

4. МИЛОРАД 
СТОЈМЕНОВИЋ 

1960 радник Врање, 
Лепчинце 

5. АЛЕКСАНДАТР 
ПЕТРОВИЋ 

2001 радник Врање, 
Копањане 

2. Изборну листу кандидата за чланове 
савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”                                                                             

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/40/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
 

301. 
На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 

и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:26.05.2021. године, утврђује 
 

 
ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ПАВЛОВАЦ 

 
 

1. Кандидати за чланове Савета месне 
заједнице Павловац,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 

 
ред
ни 
бро
ј 

име и презиме годин
а 

рође
ња 

занимање пребивал
иште 

1. СТЕФАН 
МИТИЋ 

1995 радник Врање, 
Павловац 

2. ЈЕЛЕНА 
ЈАНКОВИЋ 

1988 радник Врање, 
Павловац 

3. ИГОР НЕШИЋ 1982 возач Врање, 
Павловац 

4. МАРИЈА ТОМИЋ 1993 радник Врање, 
Павловац 

5. ИСМЕТ КУРТИЋ 1969 незапосл
ен 

Врање, 
Павловац 

6. ЗВОНКО 
АЛИЈЕВИЋ 

1967 месар Врање, 
Павловац 

7. МИЛЕ 
АСАНОВИЋ 

1981 музичар Врање, 
Павловац 

2. Изборну листу кандидата за чланове 
савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”.                      

 ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-127/41/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
 
 
302. 

На основу члана 21. и члана 41. ст. 1. тач. 7) 
и ст. 2. Упутства за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница месних заједница на 
територији градске општине Врање, расписаних за 
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6. јун 2021. године („Службени гласник Града 
Врања“, број 7/1/2021 и 8/2021) Изборна комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање, на 
седници одржаној дана:28.05. 2021. године, утврђује 
 
 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ВЛАСЕ 
   

 
1. Кандидати за чланове Савета месне 

заједнице Власе,  на изборима 
расписаним за 6. јун 2021. године, јесу 

 
ред
ни 
бро
ј. 

име и презиме годин
а 

рође
ња 

занима
ње 

пребивали
ште 

1. ИВИЦА 
СТОЈКОВИЋ 

1979 возач Врање, 
Власе 

2. БОЈАН ДИСИЋ 1990 електр
омонт
ер 

Врање, 
Градња 

3. ДРАГАН 
СТОЈИЛКОВИЋ 

1962 незапо
слен 

Врање, 
Станце 

4. ЛАЗАР СТОШИЋ 1996 незапо
слен 

Врање, 
Власе 

5. МАРЈАН 
АНЂЕЛКОВИЋ 

1988 ветер.т
ехнича
р 

Врање, 
Власе 

6. ЈЕЛЕНА  
ЈОВАНОВИЋ 

1985 радник Врање, 
Градња 

7. МИЉАН МИКИЋ 1989 пољ.те
хничар 

Врање, 
Градња 

8.     
9.     

10.     
11.     

 
2. Изборну листу кандидата за чланове 

савета месне заједнице објавити у 
„Службеном листу града Врања”.  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕСАВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 
дана, 26.05.2021.године број: 013-131/2021-10 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Стојан Илић,с.р.  
 

Другостепена изборна комисија Града Врања 
303. 
 На основу чл. 30, чл.41. и чл.42. Одлуке о 
месним заједницама на територији градске општине 

Врање („Службени гласник Града Врања“, број 
36/20), Другостепена изборна комисија Града 
Врања, на седници одржаној 26. маја 2021. године, 
донела је 

 
П  О  С  Л  О  В  Н  И  К 

О РАДУ ДРУГОСТЕПЕНЕ ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ    

 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
            Овим пословником уређују се питања 
организације, начина рада и одлучивања Другостепене 
изборне комисије Града Врања (у даљем тексту: 
Другостепена изборна комисија), као и друга питања 
од значаја за рад Другостепене изборне комисије. 

 
Члан 2. 

            Седиште Другостепене изборне комисије је у 
Врању, улица Краља Милана број 1. 
 

Члан 3. 
            Другостепена изборна комисија у свом раду 
користи печат и штамбиљ Скупштине града Врања ( у 
даљем тексту: Скупштина Града). 
 
II САСТАВ И НАДЛЕЖНОСТ ДРУГОСТЕПЕНЕ 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 

Састав Другостепене изборне комисије 
Члан 4. 

Другостепену изборну комисију чине 
председник и два члана. 

Другостепена изборна комисија има 
секретара кога именује Скупштина града и који 
учествује у раду Другостепене изборне комисије, 
без права одлучивања. 

 
 

Права и обавезе 
Председник Другостепене изборне комисије 

Члан 5. 
           Председник  Другостепене изборне комисије: 

• Представља  Другостепену изборну 
комисију; 

• организује рад  Другостепене изборне 
комисије; 

• сазива седнице  Другостепене изборне 
комисије и председава седницама; 

• стара се о примени Пословника о раду 
Другостепене изборне комисије; 
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• стара се о томе да Другостепена изборна 
комисија своје послове обавља у складу са 
прописима и благовремено; 

• потписује акта Другостепене изборне 
комисије; 

• обавља друге послове утврђене овим 
пословником. 

 
Чланови Другостепене изборне комисије 

Члан 6. 
          Чланови Другостепене изборне комисије имају 
право и обавезу да: 

• редовно присуствују седницама 
Другостепене изборне комисије; 

• учествују у расправи о питањима која су на 
дневном реду седнице Другостепене 
изборне комисије и гласају о сваком 
предлогу о коме се одлучује на седници; 

• обављају све дужности и задатке које 
одреди председник Другостепене изборне 
комисије и Другостепена изборна комисија. 

 
    Секретар Другостепене изборне комисије 

Члан 7. 
          Секретар Другостепене изборне комисије: 

• припрема седнице Другостепене изборне 
комисије; 

• стара се о припреми предлога аката које 
доноси Другостепена изборна комисија; 

• обавља и друге послове у складу са овим 
Пословником. 
 

Надлежност Другостепене изборне комисије 
Члан 8. 

Другостепена изборна комисија врши 
следеће послове: 

1) доноси Пословник о раду Другостепене 
изборне комисије; 

2) одлучује по приговорима на одлуке 
Изборне комисије. 
 
III НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА 
 

Члан 9. 
            Другостепена изборна комисија доноси одлуке 
већином гласова од укупног броја чланова. 

 Другостепена изборна комисија је 
самостална у свом раду. 
 
Сазивање седнице Другостепене изборне комисије 

Члан 10. 
             Седницу Другостепене изборне комисије 
сазива председник Другостепене изборне комисије. 

             Седница Другостепена изборне комисије се 
сазива писаним/електронским  или телефонским 
путем, као и на други одговарајући начин, у 
зависности од материјала по тачкама из 
предложеног дневног реда. 
             Позив за сазив седнице садржи: дан, време, 
место одржавања седнице и предлог дневног реда. 
Уз позив се члановима Другостепене изборне 
комисије доставља матријал по тачкама 
предложеног дневног реда, као и записник са 
претходне седнице Другостепене изборне комисије, 
уколико је сачињен. 
             Дневни ред седнице предлаже председник 
Другостепене изборне комисије, уз помоћ секретара 
Другостепене изборне комисије. 
             Када се седница Другостепене изборне 
комисије сазива телефонским путем или на други 
одговарајући начин, дневни ред седнице се 
предлаже и материјал се уручује на самој седници 
или се  чланови упознају са материјалом и дневним 
редом на самој седници. 
 

Отварање седнице и учешће на седници 
Другостепене  изборне комисије 

Члан 11. 
             Комисија ради и пуноважно одлучује ако 
седници присуствује већина од укупног броја 
чланова. 
             Седници председава председник 
Другостепене изборне комисије, односно у његовом 
одсуству члан кога одреди председник Другостепене 
изборне комисије. 
             Отварајући седницу, председавајући 
констатује број присутних чланова Другостепене 
изборне комисије. 
              У расправи на седници могу да учествују 
председник, чланови, секретар Комисије. 
 

Ток седнице 
Члан 12. 

          Пре утврђивања дневног реда приступа се 
усвајању записника са претходне седнице 
Другостепене изборне комисије. 

Примедбе на записник може да изнесе сваки 
члан. 

О изнетим примедбама на записник, 
Другостепена изборна комисија одлучује 
редоследом којим су изнете. 

Након одлучивања о примедбама на 
записник, председавајући ставља на гласање 
усвајање записника са прихваћеним примедбама. 

Уколико нема изнетих примедби на 
записник, председавајући ставља на гласање 
записник. 
 



826-Страна-  Број -12-         „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“          Четвртак,03.јун.2021.године. 
  

 

Члан 13. 
           Дневни ред седнице утврђује Другостепена 
изборна комисија. 
           Право да предложи измену или допуну 
предложеног дневног реда има сваки члан 
Другостепене изборне комисије. 
           О предлозима за измену или допуну 
предложеног дневног реда одлучује се без расправе, 
редом којим су предлози изнети на седници. 
            Након изјашњавања о предлозима за измену 
или допуну предложеног дневног реда, 
Другостепена изборна комисија гласа о усвајању 
дневног реда у целини. 
 

Одржавање реда на седници 
Члан 14. 

            Председавајући се стара о раду на седници и 
даје реч члановима. 
 

Одлучивање 
Члан 15. 

             Другостепена изборна комисија доноси 
одлуке већином гласова од укупног броја чланова 
комисије. 
            У оквиру једне тачке дневног реда, 
председавајући ставља на гласање предлоге редом 
којим су изнети.  
             Пошто утврди да је расправа по тачки 
дневног реда исцрпљена, председавајући закључује 
расправу, након чега се прелази на одлучивање. 
              Након донете одлуке на седници 
Другостепене изборне комисије о  приговору, 
секретар Комисије припрема нацрт решења или 
другог акта у складу са одлуком комисије. 
             У поступку по приговорима сходно се 
примењују одредбе закона којим се уређује општи 
управни поступак. 
 

Члан 16. 
              Одлуку по приговору Другостепена изборна 
комисија доноси  у року од 48 часова од часа 
пријема приговора и доставља га подносиоцу 
приговора. 
 

Записник 
Члан 17. 

              О раду на седници сачињава се записник. 
             Записник садржи главне податке о раду на 
седници, и то: о присутним и одсутним члановима, 
о тачкама о којима се расправљало, са именима 
учесника у расправи, о одлукама и другим актима 
који су на седници донети, као и резултатима 
гласања на седници. 

            Председник, члан и секретар Другостепене 
изборне комисије, могу захтевати да се у записник 
унесе њихово издвојено мишљење. 
             Записник потписују председавајући седници 
и секретар Комисије. 
             О сачињавању и чувању записника стара се 
секретар Другостепене изборне комисије. 
 

Члан 18. 
               Председник, чланови и секретар 
Другостепене изборне комисије имају право на 
накнаду за рад у Комисији. 
                     
 VII ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА 
 

Члан 19. 
               Право предлагања измена и допуна 
Пословника има сваки члан Комисије. 
                Предлог за измену и допуну пословника 
подноси се у писаном облику. 
 
 VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 20. 
                  Питања која се односе на рад 
Другостепене Изборне комисије, а која нису 
уређена овим пословником, могу се уредити 
појединачним актима Другостепене Изборне 
комисије, у складу са Одлуком о месним 
заједницама. 
 

Члан 21. 
            Пословник ступа на снагу даном доношења.   
 

Члан 22. 
             Пословник ће се објавити  у „Службеном 
гласнику града Врања“  и на сајту Града. 
ДРУГОСТЕПЕНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА, дана  
26.маја 2021. године, број:06-111/2021-10 

        
 

        ПРЕДСЕДНИК     
Душан Аритоновић,с.р. 

 
Изборна комисија за спровођење избора за 
чланове савета месних заједница на територију 
Градске  општине Врањска Бања. 
304. 

На основу чл.5.ст.1.тач. 4) Упутства за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији Градске  општине  Врањска 
Бања,расписаних за 06.06 202.године, 
број,(„Сл.гласник Града Врања“,бр.08/21) и чл.4.ст. 
1. тач. 5) Пословника о раду Изборне комисије за 
спровођење  избора за чланове савета месних 
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заједница на подручју Градске  општине Врањска 
Бања, ,(„Сл.гласник Града Врања“,бр.08/21); 
Изборна комисија за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница на територију Градске  
општине Врањска Бања, на седници одржаној, 
24.05.2021.године, донела је  
 
 

П Р А В И Л А 
О РАДУ БИРАЧКИХ ОДБОРА 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ 

ВРАЊСКЕ БАЊЕ  
РАСПИСАНИХ ЗА 06.06.2021.ГОДИНЕ 

 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

   Овим правилима ближе се уређује рад 
бирачких одбора на спровођењу избора за чланове 
савета месних заједница на територији Градске  
општине Врањска Бања, расписаних за 06.06 
2021.године. 
 

Члан 2. 
         (1)Бирачки одбори именују се у складу са 
Упутством за спровођење избора за чланове савета 
месних заједница на територији Градске  општине 
Врањска Бања, расписаних за 06.06 2020.године. 
 (2)Бирачки одбор непосредно спроводи 
гласање на бирачком месту, обезбеђује правилност 
и тајност гласања, утврђује резултате гласања на 
бирачком месту и обавља друге послове одређене 
законом и овим правилима. 
 (3) Бирачки одбор одлучује већином гласова 
од укупног броја чланова. 
 (4) Рад бирачког одбора је јаван. 
 (5) Док је бирачко место отворено и док траје 
гласање, сви чланови бирачког одбора или њихови 
заменици морају бити на бирачком месту или да се 
у томе наизменично смењују. 
 (6) Члановима бирачког одбора који су 
одређени да рукују с невидљивим мастилом, а 
гласају на другом бирачком месту, омогућује се да 
на њиховом бирачком месту гласају уз решење о 
именовању за члана бирачког одбора. 
 
ПРИЈЕМ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА 
 

Члан 3. 
 (1) Изборна комисија за спровођење избора 
за чланове савета месних заједница на територији 
Грдаске општине Врањска Бања је дужна да до 

04.06.2021.године у 24.00 часова преда бирачким 
одборима изборни материјал за спровођење избора. 
 (2) Списак изборног материјала који се 
предаје бирачком одбору садржан је у записнику о 
примопредаји изборног материјала пре гласања 
између Изборне комисије и бирачког одбора, на 
обрасцу који прописује Изборна комисија. 
 
ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ГЛАСАЊА 
 

Члан 4. 
 (1) Бирачки одбор се састаје на бирачком 
месту 06.06.2021. године у 06.00 часова, да би се 
извршиле припреме за почетак гласања. 
 (2) Чланови бирачког одбора припремају 
почетак гласања следећим редоследом: утврђују да 
ли је материјал за гласање исправан и потпун; 
уређују бирачко место и договарају се о начину 
рада и подели задужења приликом спровођења 
гласања. 
  Утврђивање потпуности и исправности 
изборног материјала 
 

Члан 5. 
 (1)Примљени изборни материјал бирачки 
одбор упоређује са стањем из записника о 
примопредаји изборног материјала и утврђује да ли 
је примљени материјал потпун и исправан. 
 (2) Уколико нешто од изборног материјала 
недостаје, бирачки одбор то констатује у записнику 
о раду бирачког одбора и о томе одмах обавештава 
Изборну комисију. 
 (3) Уколико бирачком одбору није уручен 
укупан број гласачких листића, бирачки одбор 
отвара бирачко место са гласачким листићима које 
поседује, а остатак ће му бити достављен у току 
гласања. 
 

Уређивање бирачког места 
Члан 6. 

 Бирачки одбор уређује просторију за гласање 
тако да од улаза до гласачких кутија места за 
обављање изборних радњи буду постављена 
следећим редоследом: 
место на коме члан бирачког одбора рукује УВ 
лампом; 
место на коме се утврђује идентитет бирача; 
место на коме се налази извод из бирачког списка; 
место на коме се уручују гласачки листићи; 
место на коме члан бирачког одбора рукује спрејом 
за обележавање прста бирача. 
 

Договор о подели рада 
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Члан 7. 
  Чланови бирачког одбора договарају се о 
подели рада, при чему је најважније да се утврди 
који ће чланови, односно заменици чланова, бити 
задужени за спровођење изборних радњи: 
        -руковање УВ лампом; 
        -утврђивање идентитета бирача; 
        -руковање изводом из бирачког списка; 
       - чување и уручивање гласачких листића; 
       - руковање спрејом за обележавање прста 
бирача; 

- поучавање бирача о томе како се 
гласа; 

 
ОТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА 
 

Члан 8. 
 (1) Пошто обави припреме за спровођење 
гласања, бирачки одбор утврђује да гласање може 
да почне и то констатује у записник о раду бирачког 
одбора. 
 (2) Бирачко место се отвара 
06.06.2021.године у 07.00 часова. 
 

Провера исправности гласачке кутије 
 

Члан 9. 
 (1) Провера исправности гласачке кутије 
врши се у присуству првог бирача који дође на 
бирачко место, а резултат провере уписује се у 
контролни лист за проверу исправности гласачке 
кутије. 
 (2) Провера исправности гласачке кутије не 
може се вршити у присуству бирача за кога је, 
након провере УВ лампом, утврђено да је гласао на 
другом бирачком месту, који нема важећу јавну 
исправу за утврђивање идентитета, или који није 
уписан у извод из бирачког списка. 
 (3) Поступак провере се обавља следећим 
редоследом: 
 -када на бирачко место приступи први бирач 
који није члан бирачког одбора, бирачки одбор ће 
извршити проверу УВ лампом, утврдиће његов 
идентитет и утврдиће да ли је уписан у извод из 
бирачког списка; 
 -у присуству тог бирача бирачки одбор 
проверава да ли је гласачка кутија исправна и 
празна; 
 -попуњава контролни лист, који потписују 
сви чланови бирачког одбора и бирач који је први 
дошао на бирачко место; 
 -у присуству првог бирача, контролни лист 
се убацује у гласачку кутију, која се након тога 
затвара и печати јемствеником и печатним воском; 

 -све извршене радње констатују се у 
записнику о раду бирачког одбора. 
 
ГЛАСАЊЕ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ 

 
Члан 10. 

      Када бирач дође на бирачко место, 
бирачки одбор је дужан да предузме следеће радње: 
проверава да ли је бирач гласао на другом бирачком 
месту; утврђује идентитет бирача; проверава да ли 
је бирач уписан у извод из бирачког списка; уручује 
гласачке листиће; обележава бирача спрејом и 
поучава бирача о начину гласања. 
 
Провера да ли је бирач гласао на другом бирачком 

месту 
Члан 11. 

 (1) Када уђе на бирачко место, бирач прилази 
члану бирачког одбора са УВ лампом, који 
проверава да ли је кажипрст десне руке бирача већ 
обележен невидљивим мастилом. 
 (2) У случају да бирач нема кажипрст десне 
руке, проверава се да ли су невидљивим мастилом 
обележени остали прсти десне руке, а ако бирач 
нема десну руку, проверава да ли су невидљивим 
мастилом обележени прсти леве руке. 
 (3) Ако се након провере УВ лампом утврди 
да је бирач гласао на другом бирачком месту, он не 
може да гласа и дужан је да без одлагања напусти 
бирачко место.  
 

Утврђивање идентитета бирача 
Члан 12. 

  (1) Пошто утврди да бирач није гласао, он 
прилази следећем члану бирачког одбора, 
саопштава му своје име и презиме, предаје му 
обавештење о гласању и доказује свој идентитет. 
  (2) Бирач не може да гласа ако не поднесе 
доказ о свом идентитету. 
  (3) Бирач може да приступи гласању и без 
обавештења о дану и времену одржавања избора и 
бирачки одбор не може да бирача услови 
показивањем тог обавештења, већ мора да приступи 
проналажењу бирача у изводу из бирачког списка 
према доступним подацима о бирачу из његовог 
документа којим доказује идентитет. 
  (4) Бирач доказује свој идентитет важећом 
личном картом, односно важећом путном исправом 
(пасошем), као и важећом возачком дозволом која 
садржи јединствени матични број грађана. 
            (5) У случају да на бирачко место дође бирач 
који поседује важећи документ из става 4. овог 
члана у којем је наведено друго презиме у односу на 
презиме наведено у изводу из бирачког списка, 
бирачки одбор треба том бирачу да омогући да 
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гласа, без обзира на ту околност, под условом да на 
основу слике бирача и јединственог матичног броја 
у документу којим доказује свој идентитет може да 
утврди да је у питању иста особа. 

 
Члан 13. 

 Када се утврди идентитет бирача, бирач 
прилази члану бирачког одбора који је задужен за 
руковање изводом из бирачког списка, који 
проналази бирача и заокружује редни број испред 
имена бирача, а након тога се бирач потписује на 
одговарајућем месту у изводу из бирачког списка. 
Пошто се бирач потпише, члан бирачког одбора му 
предаје гласачки листић. 
 

Члан 14. 
 (1) Бирачки одбор не сме вршити никаква 
дописивања или друге промене у изводу из 
бирачког списка. 
 (2) Бирачки одбор неће дозволити да гласа 
лице које није уписано у извод из бирачког списка. 
 

  Члан 15. 
               (1) Бирач може да гласа само једанпут. 
               (2) Ниједно лице не може добити више од 
једног гласачког листића, нити је допуштено да 
једно лице гласа уместо другог лица. 
    (3) Гласање уз помагача у смислу ових 
правила не сматра се гласањем уместо другог лица. 
 

Употреба спреја 
Члан 16. 

 (1) Тек када му се уручи гласачки листић, 
бирач прилази члану бирачког одбора који му 
специјалним спрејом обележава кажипрст десне 
руке испод корена нокта, као знак да је гласао. 
 (2) Бирачу који нема кажипрст десне руке 
биће обележен следећи доступан прст удесно и 
коначно палац те руке, испод корена нокта. 
 (3) Бирачу који нема десну шаку, биће 
обележен кажипрст леве руке, односно следећи 
доступан прст улево и коначно палац те руке, испод 
корена нокта. 
 (4) Ако није могуће да се тако обележе прсти 
бирача, обележавање се не обавља. 
 

Попуњавање гласачких листића 
Члан 17. 

 (1) Бирач попуњава гласачки листић иза 
паравана за гласање пошто га члан бирачког одбора 
поучи о начину гласања, ако бирач то захтева. 
 (2) Члан бирачког одбора ће посебно 
упозорити бирача: 
 - да може да гласа највише за онолико 
кандидата колико се бирају , заокруживањем редног 

броја испред имена и презимена кандидата  или 
заокруживањем имена и презимена кандидата.; 
 - да је гласање тајно и да се обавља иза 
паравана за гласање; 
 - да је гласање слободно и да нико нема 
право да спречава или приморава бирача да гласа, 
да га позива на одговорност због тога што јесте или 
није гласао или да тражи од бирача да се изјасни 
зашто је и за кога гласао. 
 (3) Пошто попуни гласачки листић, бирач 
сам пресавија гласачки листић тако да се не види 
како је гласао и ставља гласачки листић у гласачку 
кутију, а затим напушта бирачко место. 

Члан 18. 
 (1) Бирачки одбор је дужан да се стара о 
обезбеђивању тајности гласања. 
 (2) Бирачки одбор је дужан да организује 
гласање тако да нико не може видети како бирач 
попуњава гласачки листић. 
 (3) У просторији у којој се гласа може бити 
присутно само онолико бирача колико има места на 
којима је обезбеђена тајност гласања. 
 
ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГЛАСАЊА ЗА ЛИЦА 
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И СПРЕЧЕНИХ ЛИЦА 
 

Члан 19. 
 (1) Бирач који не може сам да попуни 
гласачки листић (слепо, инвалидно или неписмено 
лице) има право да на бирачко место поведе 
помагача који ће уместо њега попунити гласачки 
листић онако како му бирач одреди. 
 (2) У записник о раду бирачког одбора се 
констатује колико је бирача гласало уз помоћ 
помагача и под којим редним бројевима су ти 
бирачи уписани у извод из бирачког списка. 

 
Лице које није у стању да дође на бирачко место 

Члан 20. 
 (1) Бирач који није у стању да гласа на 
бирачком месту (немоћно или спречено лице) 
обавештава бирачки одбор најкасније до 11.00 
часова на дан гласања, да жели да гласа. 
 (2) Немоћним и спреченим лицима сматрају 
се лица која из здравствених разлога нису у 
могућности да дођу на бирачко место, особе са 
инвалидитетом и немоћна стара лица.  
 (3) Немоћним и спреченим лицима не 
сматрају се лица која због природе посла које 
обављају нису у могућности да у време док је 
бирачко место отворено обаве гласање на бирачком 
месту. 
 (4) Пошто утврди да је такво лице уписано у 
извод из бирачког списка, председник бирачког 
одбора задужује најмање два члана бирачког одбора 
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/повереници/ да спроведу гласање ван бирачког 
места. 
 (5) Повереници бирачког одбора одлазе код 
бирача, утврђују његов идентитет и врше проверу 
УВ лампом. 
 (6) Потом повереници бирачког одбора 
предају службени коверат у којем се налази: 
гласачки листић;изборна листа; потврда о изборном 
праву за гласање ван бирачког места и посебан 
коверат у који ће бити стављен попуњени гласачки 
листић. 
 (7) Након тога, повереници бирачког одбора 
специјалним спрејом обележавају прст бирача, на 
начин утврђен одредбама ових правила. 
 

Члан 21. 
 (1) Пошто упознају бирача са начином 
гласања, повереници бирачког одбора напуштају 
просторију у којој бирач гласа. 
 (2) Пошто гласа, бирач потписује потврду о 
свом изборном праву. 
 (3) Потом бирач ставља попуњен и 
пресавијен гласачки листић у посебан коверат који 
повереници бирачког одбора пред њим печате 
жигом на печатном воску. 
 (4) Запечаћен посебан коверат у смислу става 
(3) овог члана бирач ставља заједно с потписаном 
потврдом о изборном праву у службени коверат 
који после тога повереници бирачког одбора пред 
њим печате жигом на печатном воску. 
 (5) Пре печаћења службене коверте са 
посебном ковертом, повереници бирачког одбора 
обавезно морају да провере да ли је бирач потписао 
потврду о изборном праву. 
 

Члан 22. 
 (1) Одмах по повратку на бирачко место, 
повереници бирачког одбора предају службене 
коверте бирачком одбору, који отвара службене 
коверте у којим се налазе потписане потврде о 
изборном праву и заокружује редни број под којим 
је бирач уписан у извод из бирачког списка. 
 (2) Затим бирачки одбор отвара запечаћене 
коверте и из њих вади пресавијене гласачке листиће 
и убацује их у гласачку кутију. 
 (3) Ако недостаје потврда о изборном праву, 
сматра се да бирач није гласао, што се уноси у 
записник о раду бирачког одбора. 
 (4) Бирачки одбор уноси у записник о раду 
бирачког одбора податак о томе колико је бирача 
гласало ван бирачког места и под којим редним 
бројевима су ти бирачи уписани у извод из бирачког 
списка, а након гласања, уз остали изборни 
материјал, у посебној коверти прилажу и све 
потписане потврде о изборном праву. 

 (5) Ако бирач који гласа ван бирачког места 
није у стању да попуни гласачки листић /слепо, 
инвалидно или неписмено лице/, може да гласа уз 
помоћ помагача којег сам одреди, на исти начин на 
који ту помоћ користе слепа, инвалидна или 
неписмена лица која гласају на бирачком месту. 
 
ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ 

 
Члан 23. 

 (1) Забрањено је задржавање на бирачком 
месту свих лица која немају права и дужности у 
вези са спровођењем избора. 
 (2) На бирачком месту забрањено је 
коришћење мобилних телефона и других средстава 
веза и комуникације, као и фото-апарата и камера. 
 (3) На бирачком месту забрањено је да се, 
ван службене евиденције у изводу из бирачког 
списка, праве спискови бирача који су изашли на 
гласање /уписивањем имена или редног броја из 
извода из бирачког списка бирача који су изашли, 
или нису изашли на гласање/. 
 (4) Изузетно, дозвољено је да чланови 
бирачког одбора који су задужени да рукују 
изводом из бирачког списка, уписивањем цртица на 
посебном листу хартије, воде евиденцију о 
излазности бирача и да податке о излазности 
саопштавају свим члановима бирачког одбора. 
 (5) Повреда забране из става (1), (2) и (3) 
овог члана, сматра се нарушавањем реда на 
бирачком месту. 
 

Члан 24. 
 (1) Представници средстава јавног 
информисања могу да буду присутни на бирачком 
месту само ради припреме извештаја о току гласања 
на бирачком месту. 
 (2) Све време од отварања до затварања 
бирачког места, бирачки одбор обавештава Изборну 
комисију о току гласања на начин који ће бити 
утврђен посебном одлуком Изборне комисије. 
 

Члан 25. 
 (1) Бирачки одбор је дужан да одржава ред 
на бирачком месту. 
 (2) Ако се на бирачком месту наруши ред, 
бирачки одбор може да прекине гласање док се ред 
не успостави. Разлози за прекид гласања и трајање 
прекида гласања уносе се у записник о раду 
бирачког одбора. 
 (3) Ако је прекид гласања трајао дуже од 
једног часа, гласање се продужава за онолико 
времена колико је прекид трајао. 
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Члан 26. 
 (1) Бирачки одбор је дужан да посматрачима 
којима је Изборна комисија одобрила праћење 
избора и издала акредитацију, омогући несметано 
праћење сваке изборне радње и да у записнику о 
свом раду констатује њихово присуство. 
 (2) Бирачки одбор може да удаљи посматрача 
са бирачког места ако нарушава ред на бирачком 
месту, омета рад бирачког одбора, а посебно ако на 
било који начин покуша да учествује у раду 
бирачког одбора, што констатује у записнику о раду 
бирачког одбора, уз навођење разлога за удаљавање. 
 
ЗАТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА 
 

Члан 27. 
 (1) Бирачко место се затвара у 20.00 часова. 
 (2) Бирачима који су се затекли на бирачком 
месту приликом затварања бирачког места, 
омогућава се да гласају. 
 (3) Као бирач који се затекао на бирачком 
месту сматра се бирач који се у 20.00 часова налази 
на бирачком месту или непосредно испред. 
 (4) Бираче који се затекне на бирачком месту 
бирачки одбор обавештава да могу да гласају. 
 (5) Председник бирачког одбора дужан је да 
одреди члана или заменика члана бирачког одбора 
који ће да утврди број бирача који су се затекли на 
бирачком месту, утврди редослед по коме они 
гласају, стане иза последњег затеченог бирача како 
би се означио крај реда и сачека да гласају сви 
бирачи који су се затекли на бирачком месту. 
 
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА 
 

Редослед утврђивања резултата избора 
Члан 28 

 (1) После затварања бирачког места бирачки 
одбор утврђује резултате гласања на бирачком 
месту. 
 (2) Утврђивању резултата гласања морају да 
присуствују сви чланови бирачког одбора или 
њихови заменици. 
 

Поступак утврђивања резултата гласања 
Члан 29. 

 Поступак утврђивања резултата гласања 
спроводи се на следећи начин: 
 - пребројавају се неупотребљени гласачки 
листићи и стављају се у посебан коверат који се 
печати; 
 - пребројавају се бирачи уписани у извод из 
бирачког списка и тако утврђује укупан број 
уписаних бирача; 

 - пребројавају се бирачи који су заокружени 
у извод из бирачког списка и тако утврђује број 
бирача који су гласали. Бирачки одбор мора да 
преброји и бираче заокружене у списку накнадних 
промена у бирачком списку, јер је он саставни део 
извода из бирачког списка; 
  - отвара се гласачка кутија и проверава се да 
ли се у њој налази контролни лист за проверу 
исправности гласачке кутије и резултат провере се 
уписује у записник о раду бирачког одбора. 
Контролни лист се ставља у посебан коверат који се 
печати; 
  - пребројавају се сви гласачки листићи који 
се налазе у гласачкој кутији и тај број се уписује у 
посебну рубрику у записнику о раду бирачког 
одбора; 
 - гласачки листићи се разврставају на важеће 
и неважеће; 
 - пребројавају се неважећи гласачки листићи, 
стављају посебан коверат који се печати, а број 
неважећих гласачких листића се уписује у посебну 
рубрику записника о раду бирачког одбора; 
 - пребројавају се важећи гласачки листићи и 
тај број уписује у посебну рубрику записника о раду 
бирачког одбора; 
 - важећи гласачки листићи се разврставају по 
изборним листама, утврђује се број гласова који је 
дат свакој изборној листи, који се уписује у посебну 
рубрику записника о раду бирачког одбора; 
 - сви важећи гласачки листићи стављају се у 
посебан коверат који се печати. 
 

Разликовање важећег и неважећег гласачког 
листића 
Члан 30. 

 (1) Неважећи гласачки листић јесте 
непопуњени гласачки листић, као и гласачки листић 
који је попуњен тако да се не може утврдити за коју 
је изборну листу бирач гласао, као на пример: 
 -листић на коме је бирач заокружио или 
подвукао више од једног редног броја испред назива 
изборне листе; 
 -листић на коме је бирач заокружио или 
подвукао више од једне изборне листе. 
 (2) Важећи гласачки листић јесте онај на 
коме је заокружен један редни број испред назива 
изборне листе, као и гласачки листић који је 
попуњен н начин из којег се са сигурношћу може 
закључити за кога је бирач гласао, као на пример: 
 -ако је на гласачком листићу бирач 
заокружио или подвукао назив или део назива једне 
изборне листе; 
 (3) Ако је листић попуњен на начин из кога 
се може поуздано утврдити за коју изборну листу је 
бирач гласао, он ће бити важећи упркос томе: 
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 -што су на листићу исписани или нацртани 
коментари, пароле и друге поруке; 
 -што су друге изборне листе прецртане. 
 
Попуњавање записника о раду бирачког одбора 

Члан 31. 
 (1) Кад утврди резултате гласања, бирачки 
одбор читко попуњава записник о раду бирачког 
одбора у коме, поред осталог, исписује: датум и 
место гласања; број и назив бирачког места; имена и 
презимена чланова бирачког одбора; број 
примљених гласачких листића; број 
неупотребљених гласачких листића; укупан број 
уписаних бирача, број бирача који су гласали ван 
бирачког места; број бирача који су гласали уз 
помоћ другог лица; број неважећих гласачких 
листића; број важећих гласачких листића; број 
гласова датих за сваку изборну листу. 
 (2) У записник о раду бирачког одбора уносе 
се и примедбе и мишљења чланова и заменика 
чланова бирачког одбора. 
 (3) Ако записник о раду бирачког одбора не 
потпишу сви чланови бирачког одбора, то се 
констатује у записнику о раду бирачког одбора и уз 
то се евентуално наводе и разлози због којих 
записник није потписан. 

 
Члан 32. 

 (1) Записници о раду бирачког одбора 
израђују се на прописаним обрасцима који се 
штампају у четири примерка. 
 (2) Први примерак записника о раду 
бирачког одбора доставља се Изборној комисији. 
 (3) Други примерак записника истиче се на 
бирачком месту на јавни увид. 
 (4) Преостала два примерка записника се 
уручују представницима подносилаца изборних 
листа који су освојили највећи број гласова на 
бирачком месту, водећи при том рачуна који 
подносиоци изборних листа су освојили највећи 
број гласова. 
 
ЛОГИЧКО-РАЧУНАРСКА КОНТРОЛА 
ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА 
 

Члан 33. 
 Логичко-рачунарска контрола записника о 
раду бирачког одбора обухвата: рачунско слагање 
података о бирачима; рачунско слагање података о 
бирачима и гласачким листићима и рачунско 
слагање података о гласачким листићима и 
гласовима. 
а) Рачунско слагање података о бирачима 
 
 

Члан 34. 
 (1) Укупан број бирача који су гласали једнак 
је броју бирача који су заокружени у изводу из 
бирачког списка. 
 (2) Укупан број бирача који су гласали може 
бити једнак или мањи од броја бирача уписаних у 
изводу из бирачког списка и списку накнадних 
промена у бирачком списку. 
 
б) Рачунско слагање података о бирачима и 
гласачким листићима 
 

Члан 35. 
 (1) Укупан број гласачких листића који се 
налазе у гласачкој кутији  једнак је или мањи од 
броја бирача који су гласали. 
 (2) Број примљених гласачких листића једнак 
је збиру броја неупотребљених гласачких листића  и 
броја бирача који су гласали. 
 
в) Рачунско слагање података о гласачким 
листићима и гласовима 

 
Члан 36. 

 (1) Број гласачких листића који се налазе у 
гласачкој кутији једнак је збиру броја неважећих 
гласачких листића и броја важећих гласачких 
листића. 
 (2) Број важећих гласачких листића једнак је 
збиру броја гласова који су добили кандидати. 

 
ДОСТАВЉАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА 
ПОСЛЕ ГЛАСАЊА 

 
Члан 37. 

 Након утврђивања  резултата гласања на 
бирачком месту, председник бирачког одбора и 
његов заменик, односно члан бирачког одбора којег 
одреди бирачки одбор, одговорни су за предају 
изборног материјала Изборној комисији. 
 

Члан 38. 
 Изборној комисији предаје се следећи 
изборни материјал: 

• први примерак записника о раду бирачког 
одбора; 

• извод из бирачког списка са евентуалним 
накнадним променама о упису у извод из 
бирачког списка; 

• запечаћени коверат у којем је контролни 
лист за проверу исправности гласачке кутије; 

• запечаћени коверат у који су стављени 
неупотребљени гласачки листићи; 
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• запечаћени коверат у који су стављени 
неважећи гласачки листићи; 

• запечаћени коверат у који су стављени 
важећи гласачки листићи; 

• запечаћени коверат у који су стављене 
потписане потврде о изборном праву за 
гласање ван бирачког места; 

 (2) Извод из бирачког списка, први примерак 
записника о раду бирачког одбора и запечаћени 
коверат са потврдама о изборном праву за гласање 
ван бирачког места, предаје се одвојено од осталог 
изборног материјала, који се пакује у врећу за 
одлагање изборног материјала. 
 (3) Преостали материјал (гласачку кутију, 
параван за гласање, УВ лампе, прибор за писање и 
др) бирачки одбор предаје Управи општинске 
јединице. 
 

Члан 39. 
 Приликом предаје изборног материјала, 
обавезно се доставља и евиденција о присутности 
на бирачком месту чланова и заменика чланова 
бирачког одбора. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 40. 
 Правила ступају на снагу даном објављивања 
у „Службеном гласнику града Врања“ и на интернет 
страници Градске општине Врањска Бања. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА, дана 
24.05.2021.године, број:013-134/2021-01 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ          

Данијела Јаћимовић,с.р. 
 
 
 
305. 

На основу чл. 21. Упутства за спровођење 
избора за чланове савета месних заједница Градске 
општине Врањска Бања, расписаних за 
06.06.2021.године („Службени гласник Града 
Врања, бр.08/21), Изборна комисија на спровођењу 
избора за чланове савета месних заједница на 
територији Градске општине Врањска Бања, на 
седници одржаној 25.05.2021.године, донела је: 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УТВРЂИВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 
КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ   
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА МЗ 

ПАНЕВЉЕ 
 
 

I 
УТВРЂУЈЕ СЕ изборна листа кандидата за 

чланове савета месних заједница Градске општине 
Врањска Бања, на изборима расписаним за 
06.06.2021.године, за месну заједницу ПАНЕВЉЕ и 
то: 
Ред. 
број 

Име и 
презиме 

Годи
на 
рође
ња 

Занимање Пребивал
иште, 
адреса 
стана 

1. Дејан 
Тасић 
 

1979 радник Врањска 
Бања, 
с.Превала
ц 
 

2. Никола 
Анђелкови
ћ 
 

1993 радник Врањска 
Бања, с. 
Паневље 

3. 
 

Стефан 
Ђорђевић 

1995 радник Врањска 
Бања, 
с.Паневљ
е 

4. 
 

Владимир 
Величкови
ћ 

1988 приватни 
предузетни
к 

Врањска 
Бања, 
с.Паневљ
е 

5. 
 

Драгољуб 
Јовановић 

1956 пензионер Врањска 
Бања, 
с.Превала
ц 

6. 
 

Бобан 
Џонић 

1975 пољопривр
едник 

Врањска 
Бања, 
с.Превала
ц 

7. 
 

Славиша 
Рајковић 

1979 аутоелектр
ичар 

Врањска 
Бања, 
с.Паневљ
е 

8. 
 

Часлав 
Антић 

1947 пензионер Врањска 
Бања, 
с.Паневљ
е 

(Навести  све кандидате по редоследу проглашења 
њихових кандидаатура као под 1). 
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II  
 Решење објавити у „Службеном гласнику 
Града Врања“ и на интернет страници Градске 
општине Врањска Бања. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА СПОРОВОЂЕЊУ 
ИЗБОРУ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТЕ  МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊАдана 25.05.2021. 
године, број:013-142/2021-01  

                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИЦА  

КОМИСИЈЕ                                                                                                       
Данијела Јаћимовић,с.р. 

 
306. 

На основу чл. 21. Упутства за спровођење 
избора за чланове савета месних заједница Градске 
општине Врањска Бања, расписаних за 
06.06.2021.године („Службени гласник Града 
Врања, бр.08/21), Изборна комисија на спровођењу 
избора за чланове савета месних заједница на 
територији Градске општине Врањска Бања, на 
седници одржаној 25.05.2021.године, донела је: 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УТВРЂИВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 
КАНДИДАТА  ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ   
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА 

МЗ ПРВОНЕК 
 
I 

УТВРЂУЈЕ СЕ изборна листа кандидата за 
чланове савета месних заједница Градске општине 
Врањска Бања, на изборима расписаним за 
06.06.2021.године, за месну заједницу ПРВОНЕК и 
то: 
 
Ре
д. 
бр
ој 

Име и 
презиме 

Годи
на 
рође
ња 

Занимање Пребивалишт
е, адреса 
стана 

1. Љубиша 
Стојковић 

1963 радник Врањска 
Бања, 
с.Првонек 

2. Драган 
Цветковић 
 

1961 пољоприв
редник 

Врањска 
Бања, с.Дуга 
Лука 

3. 
 

Чедомир 
Ристић 

1951 пензионер Врањска 
Бања, с.Дуга 
Лука 

4. 
 

Србољуб 
Јовчић 

1959 пољоприв
редник 

Врањска 
Бања, 
с.Првонек 

5. 
 

Милош 
Тасић 

1991 радник Врањска 
Бања,с.Првон

ек  
(Навести  све кандидате по редоследу проглашења 

њихових кандидаатура као под 1). 
 
 

II  
 Решење објавити у „Службеном гласнику 
Града Врања“ и на интернет страници Градске 
општине Врањска Бања. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА СПОРОВОЂЕЊУ 
ИЗБОРУ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТЕ  МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊАдана 25.05.2021. 
године, број:013-141/2021-01                                        

 
ПРЕДСЕДНИЦА  

КОМИСИЈЕ        
Данијела Јаћимовић,с.р. 

 
307.  

На основу чл. 21. Упутства за спровођење 
избора за чланове савета месних заједница Градске 
општине Врањска Бања, расписаних за 
06.06.2021.године („Службени гласник Града 
Врања, бр.08/21), Изборна комисија на спровођењу 
избора за чланове савета месних заједница на 
територији Градске општине Врањска Бања, на 
седници одржаној 25.05.2021.године, донела је: 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УТВРЂИВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 
КАНДИДАТА  ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА  

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ   
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА МЗ 

СТАРИ ГЛОГ 
 
I 

УТВРЂУЈЕ СЕ изборна листа кандидата за 
чланове савета месних заједница Градске општине 
Врањска Бања, на изборима расписаним за 
06.06.2021.године, за месну заједницу СТАРИ 
ГЛОГ и то: 
 
 
Ред

. 
бро
ј 

Име и 
презиме 

Годин
а 

рођењ
а 

Занимање Пребива
лиште, 
адреса 
стана 

1. Слађан Тасић 
 

1972 пољоприв
реднк 

Врањска 
Бања, 
с.Стари 
Глог 
 

2. Стаменко 
Спасић 

1947 пензионер Врањска 
Бања, 
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 с.Стари 
Глог 

3. 
 

Сунчица 
Анђелковић 

1980 домаћица Врањска 
Бања, 
с.Стари 
Глог 

4. 
 

Зоран 
Величковић 

1969 пољоприв
редник 

Врањска 
Бања, 
с.Стари 
Глог 

5. 
 

Негован 
Станковић 

1973 пољоприв
редник 

Врањска 
Бања, 
с.Стари 
Глог 

(Навести  све кандидате по редоследу проглашења 
њихових кандидаатура као под 1). 

 
II  

 Решење објавити у „Службеном гласнику 
Града Врања“ и на интернет страници Градске 
општине Врањска Бања. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА СПОРОВОЂЕЊУ 
ИЗБОРУ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТЕ  МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊАдана 25.05.2021. 
године, број:013-140/2021-01 

                                                                                                        
ПРЕДСЕДНИЦА  

КОМИСИЈЕ                                                                                                       
Данијела Јаћимовић,с.р. 
 

 
308. 

На основу чл. 21. Упутства за спровођење 
избора за чланове савета месних заједница Градске 
општине Врањска Бања, расписаних за 
06.06.2021.године („Службени гласник Града 
Врања, бр.08/21), Изборна комисија на спровођењу 
избора за чланове савета месних заједница на 
територији Градске општине Врањска Бања, на 
седници одржаној 25.05.2021.године, донела је: 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УТВРЂИВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

КАНДИДАТА  
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА  МЕСНИХ  
ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ   

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА 
МЗ ВРАЊСКА БАЊА I 

 
I 

УТВРЂУЈЕ СЕ изборна листа кандидата за 
чланове савета месних заједница Градске општине 
Врањска Бања, на изборима расписаним за 
06.06.2021.године, за месну заједницу ВРАЊСКА 
БАЊА I и то: 

 Ред
. 

број 

Име и 
презиме 

Годин
а 

рођењ
а 

Занимање Пребивали
ште, 
адреса 
стана 

1. Сања 
Јовановић 

1976 радник Врањска 
Бања, 
ул.Уроша 
Илића 17 
 

2. Бранислав 
Стошић 
 

1951 пензионер Врањска 
Бања, 
ул.Доситеје
ва бб 

3. 
 

Стефан 
Миленков
ић 

1987 доктор 
медицине  

Врањска 
Бања, 
нас.Ћосики 
26 

4. 
 

Сретен 
Стевановић 

1953 пензионер Врањска 
Бања, 
ул.Балканс
ка 23 

5. 
 

Владица 
Величковић 

1995 медицинск
и техничар 

Врањска 
Бања,ул.Бо
шка 
Ђорђевића 
18 

6. 
 

Незат 
Бећировић 

1990 музичар Врањска 
Бања, 
нас.Саглам
ци 33 

7. 
 

Милица 
Јовановић 

1989 медицинск
а сестра 

Врањска 
Бања, 
с.Изумно 

(Навести  све кандидате по редоследу проглашења 
њихових кандидаатура као под 1). 

 
II  

 Решење објавити у „Службеном гласнику 
Града Врања“ и на интернет страници Градске 
општине Врањска Бања. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА СПОРОВОЂЕЊУ 
ИЗБОРУ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТЕ  МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊАдана 25.05.2021. 
године, број:013-136/2021-01 

         
ПРЕДСЕДНИЦА  

КОМИСИЈЕ        
Данијела Јаћимовић,с.р. 

 
309. 

На основу чл. 21. Упутства за спровођење 
избора за чланове савета месних заједница Градске 
општине Врањска Бања, расписаних за 
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06.06.2021.године („Службени гласник Града 
Врања, бр.08/21), Изборна комисија на спровођењу 
избора за чланове савета месних заједница на 
територији Градске општине Врањска Бања, на 
седници одржаној 25.05.2021.године, донела је: 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УТВРЂИВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 
КАНДИДАТА  ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ   
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА 

МЗ ТОПЛАЦ 
 
 
I 

УТВРЂУЈЕ СЕ изборна листа кандидата за 
чланове савета месних заједница Градске општине 
Врањска Бања, на изборима расписаним за 
06.06.2021.године, за месну заједницу ТОПЛАЦ и 
то: 
Ред. 
број 

Име и 
презиме 

Година 
рођења 

Заним
ање 

Пребивалиште
, адреса стана 

1. Мирослав 
Ђорђевић 
 

1985 радник Врањска Бања, 
с.Кумарево 
 

2. Љубиша 
Симонов
ић 
 

1965 радник Врањска Бања, 
с.Топлац 

3. 
 

Станиша 
Јовић 

1968 радник Врањска Бања, 
с.Топлац 

4. 
 

Стојан 
Стошић 

1978 возач Врањска Бања, 
с.Топлац 

5. 
 

Срђан 
Петровић 

1973 радник Врањска Бања, 
с.Кумарево 

(Навести  све кандидате по редоследу проглашења 
њихових кандидаатура као под 1). 

 
II  

 Решење објавити у „Службеном гласнику 
Града Врања“ и на интернет страници Градске 
општине Врањска Бања. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА СПОРОВОЂЕЊУ 
ИЗБОРУ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТЕ  МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊАдана 25.05.2021. 
године, број:013-139/2021-01 

                                                                                                        
ПРЕДСЕДНИЦА  

КОМИСИЈЕ                                                                                                       
Данијела Јаћимовић,с.р. 

                                                                                                 
310. 

На основу чл. 21. Упутства за спровођење 
избора за чланове савета месних заједница Градске 
општине Врањска Бања, расписаних за 

06.06.2021.године („Службени гласник Града 
Врања, бр.08/21), Изборна комисија на спровођењу 
избора за чланове савета месних заједница на 
територији Градске општине Врањска Бања, на 
седници одржаној 25.05.2021.године, донела је: 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УТВРЂИВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 
КАНДИДАТА  ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА  

МЕСНИХ  ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ   
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА 

МЗ ВРАЊСКА БАЊА III 
 
I 

УТВРЂУЈЕ СЕ изборна листа кандидата за 
чланове савета месних заједница Градске општине 
Врањска Бања, на изборима расписаним за 
06.06.2021.године, за месну заједницу ВРАЊСКА 
БАЊА III и то: 
 
Ре
д. 
бр
ој 

Име и 
презиме 

Годи
на 
рође
ња 

Занимање Пребивалиш
те, адреса 
стана 

1. Данијела 
Илић 
 

1980 радник Врањска 
Бања, 
с.Бујковац 
 

2. Слободан 
Николић 
 

1989 физиотера
пеут 

Врањска 
Бања, 
ул.Краља 
Петра I 
Ослободиоца 
187 

3. 
 

Живојин 
Златановић 

1959 пензионер Врањска 
Бања, 
с.Бујковац 

4. 
 

Саша 
Стојиљковић 

1982 радник Врањска 
Бања, 
нас.Мишинс
ка махала 13 

5. 
 

Слободан 
Пауновић 

1987 радник Врањска 
Бања, 
ул.Краља 
Петра I 
Ослободиоца 
175 

6. 
 

Јована Стајић 1993 радник Врањска 
Бања, 
нас.Гуштери 
12а 

7. 
 

Бобан 
Ђорђевић 

1967 пољоприв
редник 

Врањска 
Бања, 
с.Бујковац 

(Навести  све кандидате по редоследу проглашења 
њихових кандидаатура као под 1). 
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II  
 Решење објавити у „Службеном гласнику 
Града Врања“ и на интернет страници Градске 
општине Врањска Бања. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА СПОРОВОЂЕЊУ 
ИЗБОРУ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТЕ  МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊАдана 25.05.2021. 
године, број:013-138/2021-01 

                                                                                                        
ПРЕДСЕДНИЦА  

КОМИСИЈЕ                                                                                                       
Данијела Јаћимовић,с.р. 

 
 

311. 
На основу чл. 21. Упутства за спровођење 

избора за чланове савета месних заједница Градске 
општине Врањска Бања, расписаних за 
06.06.2021.године („Службени гласник Града 
Врања, бр.08/21), Изборна комисија на спровођењу 
избора за чланове савета месних заједница на 
територији Градске општине Врањска Бања, на 
седници одржаној 25.05.2021.године, донела је: 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УТВРЂИВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 
КАНДИДАТА  ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА  

МЕСНИХ  ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ   
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА 

МЗ ВРАЊСКА БАЊА II 
 
I 

УТВРЂУЈЕ СЕ изборна листа кандидата за 
чланове савета месних заједница Градске општине 
Врањска Бања, на изборима расписаним за 
06.06.2021.године, за месну заједницу ВРАЊСКА 
БАЊА II и то: 
 
 
Ред

. 
бро
ј 

Име и 
презиме 

Годин
а 

рођењ
а 

Занимањ
е 

Пребивалиште, 
адреса стана 

1. Срђан 
Златановић 
 

1982 радник Врањска Бања, 
нас.Савинци 
001/11 
 

2. Милорад 
Илић 
 

1963 радник Врањска Бања, 
нас.Савинци 
01/16 

3. 
 

Далибор 
Спасић 

1986 радник Врањска Бања, 
нас.Штипљани 
031/8 

4. 
 

Предраг 
Костић 

1961 радник Врањска Бања, 
нас.Савинци 
011/1 

5. 
 

Маја 
Стаменкови
ћ 

1989 медицин
ска 
сестра 

Врањска Бања, 
нас.Грамађе бб 

6. 
 

Горан 
Стојановић 

1971 радник Врањска Бања, 
нас.Савинци 006 

7. 
 

Бојан 
Здравковић 

1988 радник Врањска Бања, 
нас.Савинци 013 

(Навести  све кандидате по редоследу проглашења 
њихових кандидаатура као под 1). 

 
II  

 Решење објавити у „Службеном гласнику 
Града Врања“ и на интернет страници Градске 
општине Врањска Бања. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА СПОРОВОЂЕЊУ 
ИЗБОРУ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТЕ  МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊАдана 25.05.2021. 
године, број:013-137/2021-01 

         
ПРЕДСЕДНИЦА  

КОМИСИЈЕ        
Данијела Јаћимовић,с.р. 

 
312. 

На основу чл. 21. Упутства за спровођење 
избора за чланове савета месних заједница Градске 
општине Врањска Бања, расписаних за 
06.06.2021.године („Службени гласник Града 
Врања, бр.08/21), Изборна комисија на спровођењу 
избора за чланове савета месних заједница на 
територији Градске општине Врањска Бања, на 
седници одржаној 25.05.2021.године, донела је: 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УТВРЂИВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

КАНДИДАТА  
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА  МЕСНИХ  
ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ   

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА 
МЗ КОРБЕВАЦ 

 
I 

УТВРЂУЈЕ СЕ збирна изборна листа 
кандидата за чланове савета месних заједница 
Градске општине Врањска Бања, на изборима 
расписаним за 06.06.2021.године, за месну 
заједницу КОРБЕВАЦ и то: 
 
Ред. 
број 

Име и 
презиме 

Годин
а 

рођењ
а 

Заним
ање 

Пребивалиш
те, адреса 
стана 

1. Златко 
Цветковић 
 

1953 пензио
нер 

Врањска 
Бања, 
с.Корбевац 
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2. Саша 
Марковић 
 

1975 радник Врањска 
Бања, 
с.Корбевац 

3. 
 

Миле Љубић 1971 радник Врањска 
Бања, 
с.Корбевац 

4. 
 

Миодраг 
Тасић 

1964 пензио
нер 

Врањска 
Бања, 
с.Корбевац 

5. 
 

Ивица 
Станимирови
ћ 

1983 настав
ник 
стручн
е 
спреме 

Врањска 
Бања, 
с.Корбевац 

(Навести  све кандидате по редоследу проглашења 
њихових кандидаатура као под 1). 

 
II  

 Решење објавити у „Службеном гласнику 
Града Врања“ и на интернет страници Градске 
општине Врањска Бања. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА СПОРОВОЂЕЊУ 
ИЗБОРУ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТЕ  МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊАдана 25.05.2021. 
године, број:013-144/2021-01 

                                                                                                        
ПРЕДСЕДНИЦА  

КОМИСИЈЕ                                                                                                       
Данијела Јаћимовић,с.р. 

 
 

313. 
На основу чл. 21. Упутства за спровођење 

избора за чланове савета месних заједница Градске 
општине Врањска Бања, расписаних за 
06.06.2021.године („Службени гласник Града 
Врања, бр.08/21), Изборна комисија на спровођењу 
избора за чланове савета месних заједница на 
територији Градске општине Врањска Бања, на 
седници одржаној 25.05.2021.године, донела је: 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УТВРЂИВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 
КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА  

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ   
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА 

МЗ КРИВА ФЕЈА 
 

I 
УТВРЂУЈЕ СЕ изборна листа кандидата за 

чланове савета месних заједница Градске општине 
Врањска Бања, на изборима расписаним за 

06.06.2021.године, за месну заједницу КРИВА 
ФЕЈА и то: 
 
Ре
д. 
бр
ој 

Име и 
презиме 

Годин
а 

рођењ
а 

Занимање Пребивали
ште, адреса 

стана 

1. Љубиша 
Момчиловић 
 

1979 радник Врањска 
Бања, 
с.Крива 
Феја 
 

2. Драган 
Цветковић 
 

1961 пензионер Врањска 
Бања, 
с.Крива 
Феја 

3. 
 

Ивица 
Павловић 

1975 радник Врањска 
Бања, 
с.Крива 
Феја 

4. 
 

Новица Илић 1983 радник Врањска 
Бања, 
с.Несврта 

5. 
 

Миле 
Стошић 

1990 електричар Врањска 
Бања, 
с.Несврта 

(Навести  све кандидате по редоследу проглашења 
њихових кандидаатура као под 1). 

 
II  

 Решење објавити у „Службеном гласнику 
Града Врања“ и на интернет страници Градске 
општине Врањска Бања. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА СПОРОВОЂЕЊУ 
ИЗБОРУ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТЕ  МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊАдана 25.05.2021. 
године, број:013-143/2021-01 

         
ПРЕДСЕДНИЦА  

КОМИСИЈЕ        
Данијела Јаћимовић,с.р. 

 
 

314. 
 На основу члана 34.Упутства за спровођење 
избора за чланове савета месних заједница на 
територији Градске општине Врањске 
Бањ(„Сл.гласник Града Врања,бр.8/21), Изборна 
комисија на спровођењу избора за чланове савета 
месних заједница на територији Градске општине 
Врањска Бања, на седници одржаној 
дана,28.05.2021. године, донела је 
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ОДЛУКУ 
О ОДРЕЂИВАЊУ БОЈЕ ГЛАСАЧКОГ 

ЛИСТИЋА И БОЈЕ КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА 
ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ 

КУТИЈЕ, ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА 
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА 
ТЕРИТОРЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА 

БАЊА, КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ, 
ДАНА,06.06.2021. ГОДИНЕ 

 
 

1. Гласачки листићи штампаће се на папиру плаве 
боје. 

2. Контролни лист за проверу исправности 
гласачке кутије штампаће се на папиру 
наранџасте  боје. 

3. Ову одлуку доставити, Штампарији „ПЛУТОС“ 
ДОО Врање,  које је Одлуком Изборне комисије, 
број 013-168/2021-01 од 28.05.2021. године, 
одређена за штампање гласачких листича и 
другог изборног материјала на  спровођењу 
избора за чланове савета месних заједница на 
територји Градске општине Врањска Бања, који 
ће се одржати 06.јуна 2021. године. 

4. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 
Града Врања“. 

5. Одлука ступа на снагу даном доношења. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА СПОРОВОЂЕЊУ 
ИЗБОРУ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТЕ  МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊАдана 28.05.2021. 
године, број:013-169/2021-01 

                                                                                                        
ПРЕДСЕДНИК  

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ,                                                                                                       
Данијела Јаћимовић,с.р. 

 
315.  
 На основу члана 34.Упутства за спровођење 
избора за чланове савета месних заједница на 
територији Градске општине Врањске 
Бањ(„Сл.гласник Града Врања,бр.8/21), Изборна 
комисија на спровођењу избора за чланове савета 
месних заједница на територији Градске општине 
Врањска Бања, на седници одржаној 
дана,28.05.2021. године, донела је: 
 

ОДЛУКУ 
О ОДРЕЂИВАЊУ ШТАМПАРИЈЕ ЗА 

ШТАМПАЊЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА И 
ДРУГОГ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА НА 
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВРАЊСКА БАЊА 

1. Одређује се , Штампарија „ПЛУТОС“ 
ДОО Врање   за штампање  гласачких 
листића и другог изборног материјала на 
спровођење избора за чланове савета 
месних заједница на територји Градске 
општине Врањска Бања, који ће се 
одржати дана,06.06.2021. године. 

2. Ова одлука биће достављена Штампарији 
„ПЛУТОС“ ДОО Врање,   којa је 
Одлуком Изборне комисије,број 013-
168/2021-01. одређена за штампање 
гласачких листића и другог изборног 
материјала на спровођење Избора за 
чланове савета месних заједница на 
територји Градске општине Врањска 
Бања. 

3. Ову одлуку објавити у „Службеном 
гласнику Града Врања“. 

4. Одлука ступа на снагу даном доношења. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ВРАЊСКА БАЊА БАЊА,дана 28.05.2021. године, 
број:013-168/2021-01 

         
ПРЕДСЕДНИК  

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ,        
Данијела Јаћимовић,с.р. 

 
 

316.   
         На основу члана 28. Упутства за спровођење 
избора за чланове савета месних заједница на 
територији Градске општине Врањска Бања 
(„Службени гlасник града Врања“, број 8/21) на 
изборима расписаним за 06. јун 2021.године, 
Комисија за провођење избора за чланове савета 
месних заједница, дана 01. јун 2021.године, доноси: 
 

 
РЕШЕЊЕ 

О БРОЈУ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ЗА ИЗБОР 
ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВРАЊСКА БАЊА 
 
 

I 
 УТВРЂУЈЕ СЕ број гласачких листића за 

избор чланова савета месних заједница на 
територији Градске општине Врањска Бања, 
расписаних за 06. јун 2021.године, по месним 
заједницама, и то: 

1. Месна заједница Врањска Бања I, укупан 
број листића -2274 + 0,3% =2281; 

2. Месна заједница Врањска Бања II, укупан 
број листића -2201 + 0,3% =2208; 
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3. Месна заједница Врањска Бања III, укупан 
број листића -1482 + 0,3% =1486; 

4. Месна заједница Топлац, укупан број 
листића -503 + 0,3 % =504; 

5. Месна заједница Корбевац, укупан број 
листића -712 + 0,3% =714; 

6. Месна заједница Паневље, укупан број 
листића -244 + 0,3% =245; 

7. Месна заједница Крива Феја, укупан број 
листића -531 + 0,3% =532; 

8. Месна заједница Првонек, укупан број 
листића -259 + 0,3% =260; 

9. Месна заједница Стари Глог, укупан број 
листића -61 + 0,3% =62. 
 

II 
     Решење ступа на снагу даном доношења. 

 
III 

  Решење објавити у „Службеном гласнику града 
Врања“ 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА, дана 
01.06.2021.године, број:013-173/2021-01 
 

                                                                           
ПРЕДСЕДНИК 

КОМИСИЈЕ                                                                               
Данијела Јаћимовић, с.р. 

 
317. 
        На основу члана 27. став  1. тач. 4) Одлуке о 
месним заједницама на подручју Градске општине 
Врањска Бања („Службени гласник Града Врања“, 
број 20/19), Изборна комисија за спровођење избора 
за чланове савета месних заједница на територији  
Градске општине Врањска Бања, на седници 
одржаној 03.06 2021. године, донела je: 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
 У П  У  Т  С  Т  В  А 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

 ВРАЊСКА БАЊА 
РАСПИСАНИХ ЗА 6. ЈУН 2021. ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

У Уптству  за спорвођење избора за чланове 
савета месних заједница на територији Грдаске 
општине Врањска Бања, расписних за 
06.06.2021.године, у Врањској Бањи („Сл.гласник 
Града Врања, бр.08/21), чл.34. ст. 8. мења се и гласи: 

Гласачки листићи штампају се на хартији са грбом 
Градске општине Врањска Бања. 
 

Члан 2. 
У осталом делу  Упутсво  за спорвођење 

избора за чланове савета месних заједница на 
територији Градске општине Врањска Бања, 
расписних за 06.06.2021.године, остаје 
непромењено. 
 

Члан 3. 
Одлуку објавити у „Службеном гласнику 

Града Врања“ 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА, дана 
03.06.2021.године, број:013-180/2021-01 

        
ПРЕДСЕДНИК 

КОМИСИЈЕ        
Данијела Јаћимовић, с.р. 

 
318. 
 На основу члана 28. став 3. Упутства за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница нa територији Градске општине Врањска 
Бања расписаних за 06. јун 2021.године („Службени 
гласник града Врања“, број 8/21), Изборна комисија 
за спровођење избора, по добијању Решења о 
закључењу бирачког списка за избор чланова савета 
месних заједница на територији Градске општине 
Врањска Бања, објављује: 
 

РЕШЕЊЕ О 
УКУПНОМ БРОЈУ БИРАЧА  

У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И НА 
БИРАЧКИМ МЕСТИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ВРАЊСКА БАЊА 

  
I 

 Укупан број бирача на територији Градске 
општине Врањска Бања износи 8.267, односно у 
месним заједницама и на бирачким местима на 
територији Градске општине Врањска Бања  износи: 

1. Месна заједница Врањска Бања I, укупан 
број бирача – 2.274 

- бирачко место број 1 – МЗ 
Врањска Бања – 775 

- бирачко место број 2 – Основна 
школа у Изумну – 268 

- бирачко место број 3 – Основна 
школа  Предраг Девеџић – 1.231 
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2. Месна заједница Врањска Бања II, укупан 
број бирача -2.201 

- бирачко место број 6 – Комбинат 
„Цвеће“ – 1.152 

- бирачко место број 7 – Комбинат 
„Цвеће „ – 1.049 

3. Месна заједница Врањска Бања III, укупан 
број бирача – 1.482 

- бирачко место број 8 – Д.П. 
Живинопродукт – 866 

- бирачко место број 4 – Лолак 
Станише Илића – Бујковац – 474 

- бирачко место број 5 – Кућа 
Станојевић Ч. Горана – Ђелинци – 
142 

4. Месна заједница Топлац, укупан број бирача-  
503 

- бирачко место број 10 . Основна 
школа у Топлацу – 286 

- бирачко место број 9 – Основна 
школа у Кумареву – 217 

5. Месна заједница Корбевац, укупан број 
бирача - 712 

- бирачко место број 11 – Месна 
заједница Корбевац – 549 

- бирачко место број 13 – Основна 
школа Себеврање – 81 

- бирачко место број 15 – Основна 
школа у Клисурици – 82 

6. Месна заједница Паневље, укупан број 
бирача - 244 

- бирачко место број 14 – Основна 
школа у Паневљу – 135 

- бирачко место број 12 – Локал 
Анђелковић Горана Превалац – 
109 

7. Месна заједница Крива Феја, укупан број 
бирача -  531 

- бирачко место број 16 – Основна 
школа Крива Феја – 473 

- бирачко место број 17 – Основна 
школа у Несврти – 58 

8. Месна заједница Првонек, укупан број 
бирача - 259 

- бирачко место број 18 – Основна 
школа у Првонеку – 89 

- бирачко место број 19 – Основна 
школа у Сливници – 80 

- бирачко место број 20 – Кућа 
Станковић Стане – Дуга Лука - 90 
 

9. Месна заједница Стари Глог, укупан број 
бирача – 61 

- бирачко место број 21 – Месна 
канцеларија Стари Глог - 61 

II 
 Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“ и интернет страници Градске општине 
Врањска Бања. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА  дана 01.06.2021.године, 
број: 013-172/2021-01 

        
ПРЕДСЕДНИК 

КОМИСИЈЕ        
Данијела Јаћимовић, с.р. 

 
319. 
 На основу члана 30. став 2. Упутства за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница нa територији Градске општине Врањска 
Бања расписаних за 06. јун 2021.године („Службени 
гласник града Врања“, број 8/21), Изборна комисија 
за спровођење избора, по добијању Решења о 
закључењу бирачког списка за избор чланова савета 
месних заједница на територији Градске општине 
Врањска Бања, објављује: 
 

РЕШЕЊЕ О 
КОНАЧНОМ  БРОЈУ БИРАЧА  

У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И НА 
БИРАЧКИМ МЕСТИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ВРАЊСКА БАЊА 

 
I 

 КОНАЧАН  број бирача на територији 
Градске општине Врањска Бања износи 8.267, 
односно у месним заједницама и на бирачким 
местима на територији Градске општине Врањска 
Бања  износи: 

1. Месна заједница Врањска Бања I, укупан број 
бирача – 2.274 

- бирачко место број 1 – МЗ 
Врањска Бања – 775 

- бирачко место број 2 – Основна 
школа у Изумну – 268 

- бирачко место број 3 – Основна 
школа  Предраг Девеџић – 1.231 

2. Месна заједница Врањска Бања II, укупан број 
бирача -2.201 

- бирачко место број 6 – Комбинат 
„Цвеће“ – 1.152 

- бирачко место број 7 – Комбинат 
„Цвеће „ – 1.049 

3. Месна заједница Врањска Бања III, укупан 
број бирача – 1.482 

- бирачко место број 8 – Д.П. 
Живинопродукт – 866 

- бирачко место број 4 – Лолак 
Станише Илића – Бујковац – 474 



842-Страна-  Број -12-         „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“          Четвртак,03.јун.2021.године. 
  

 

- бирачко место број 5 – Кућа 
Станојевић Ч. Горана – Ђелинци – 
142 

4.Месна заједница Топлац, укупан број бирача-  
503 

- бирачко место број 10 . Основна 
школа у Топлацу – 286 

- бирачко место број 9 – Основна 
школа у Кумареву – 217 

5.Месна заједница Корбевац, укупан број бирача 
- 712 

- бирачко место број 11 – Месна 
заједница Корбевац – 549 

- бирачко место број 13 – Основна 
школа Себеврање – 81 

- бирачко место број 15 – Основна 
школа у Клисурици – 82 

6.Месна заједница Паневље, укупан број бирача 
- 244 

- бирачко место број 14 – Основна 
школа у Паневљу – 135 

- бирачко место број 12 – Локал 
Анђелковић Горана Превалац – 
109 

7.Месна заједница Крива Феја, укупан број 
бирача -  531 

- бирачко место број 16 – Основна 
школа Крива Феја – 473 

- бирачко место број 17 – Основна 
школа у Несврти – 58 

8.Месна заједница Првонек, укупан број бирача 
- 259 

- бирачко место број 18 – Основна 
школа у Првонеку – 89 

- бирачко место број 19 – Основна 
школа у Сливници – 80 

- бирачко место број 20 – Кућа 
Станковић Стане – Дуга Лука - 90 

9.Месна заједница Стари Глог, укупан број 
бирача – 61 

- бирачко место број 21 – Месна 
канцеларија Стари Глог - 61 

 
II 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“ и интернет страници Градске општине 
Врањска Бања. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА  дана 03.06.2021.године, 
број: 013-181/2021-01 

                                                                               
ПРЕДСЕДНИК 

КОМИСИЈЕ                                                                                   
Данијела Јаћимовић, с.р. 

 

Градско веће града Врања,   седница одржана 
дана 18.05.2021. године. 
320.  

На основу члана 68. и члан 69 став 1. ,тачка 2. 
Закона о енергетској ефикасности и рационалној 
употреби енергије ("Службени гласник РС", број 
40/21), на основу Плана развоја града Врања 2021-
2030 и члана 61. и 63. Пословника Градског већа 
града Врања („Службени гласник града Врања“, 
број: 29/2020), Градско веће града Врања,  на 
седници одржаној дана 18.05.2021. године, донело 
је: 

 
ПРОГРАМ    

СУФИНАНСИРАЊА  ЕНЕРГЕТСКЕ  
ЕФИКАСНОСТИ 

СТАМБЕНИХ ЗГРАДА,  ПОРОДИЧНИХ  
КУЋА  И  СТАНОВА 

 КОЈЕ  СПРОВОДИ  ГРАД  ВРАЊЕ  У 2021.  
ГОДИНИ 

 
Стратегијом развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. 
године („Службени гласник РС”, број 101/15), 
енергетска ефикасност и веће коришћење 
обновљивих извора енергије сврстани су међу 
приоритете. 

Унапређење енергетске ефикасности како у 
секторима производње тако и у секторима 
потрошње енергије препознато је као један од 
кључних елемената енергетске политике Републике 
Србије, с обзиром да доприноси сигурности 
снабдевања енергијом, смањењу потрошње енергије 
у приватном и комерцијалном сектору, повећању 
конкурентности индустрије и повећању стандарда 
грађана, односно доприноси смањењу увозне 
зависности и смањењу негативних ефеката сектора 
енергетике на животну средину, а нарочито емисије 
гасова који стварају ефекат стаклене баште. 

 Законодавно-правни оквир за уређивање 
ефикасног коришћења енергије у Републици Србији 
успостављен је усвајањем Закона о енергетској 
ефикасности и рационалној употреби енергије 
("Службени гласник РС", број 40/21)– у даљем 
тексту: Закон), Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – 
исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 
50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 – др. закон и 9/20), Правилника о условима за 
расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда 
за унапређење енергетске ефикасности Републике 
Србије и критеријумима о изузимању од обавезе 
вршења енергетског прегледа („Службени гласник 
РС”, број 12/19 – у даљем тексту: Правилник), 
Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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(„Службени гласник РС”, број 61/11) и Правилника 
о условима, садржини и начину издавања 
сертификата о енергетским својствима зграда 
(„Службени гласник РС”, бр. 69/12 и 44/18 – др. 
закон). 

  Законом је предвиђено финансирање или 
суфинансирање пројеката, програма и активности 
које за циљ имају ефикасније коришћење енергије. 

   Планом развоја града Врања 2021-2030, je 
посебан акценат стављен на унапређење енергетске 
ефикасности и одрживо коришћење обновљивих 
извора енергије, заштита и побољшање животне 
средине. 

Град Врање је 2018. године донео Одлуку о 
бесповратном суфинансирању активности 
инвестиционог одржавања и унапређења својстава 
зграда поступку доделе средстава, проценту учешћа 
и условима под којим град Врање учествује у 
финансирању активности одржавања („Службени 
гласник града Врања“, број: 28/2018). Одлуком је 
предвиђено да у складу са расположивим 
средствима обезбеђеним у буџету града Врања могу 
се финансирати следеће активности инвестиционог 
одржавања и унапређења својстава зграде и то 
између осталог унапређење енергетских својстава 
зграде ради смањења негативних утицаја на 
животну средину (услед нерационалне потрошње и 
емисије штетних гасова); 

Овим програмом одређују се циљеви 
програма, мере енергетске санације стамбених 
зграда, породичних кућа и станова које ће бити 
финансиране, начин финансирања и носиоци 
програма. 

 
II. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА ФИНАНСИРАЊА 
ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ 
ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА У 
2021. ГОДИНИ 

 
          Основни циљ Програма финансирања 

енергетске санације стамбених зграда, породичних 
кућа и станова у 2021. години (у даљем тексту: 
Програм) је финансијска подршка мерама и 
механизмима унапређења енергетске ефикасности 
предвиђених Законом и Планом развоја града 
Врања 2021-2030. 

          Циљеви програма су у складу са 
циљевима и интервенцијама предвиђеним Планом 
развоја града Врања 2021-2030. 

          План развоја града Врања 2021-2030, 
дефинише као посебан циљ: Унапредити енергетску 
ефикасност и одрживо коришћење обновљивих 
извора енергије, омогућити заштиту и побољшање 
животне средине 

          Планом развоја града Врања 2021-2030, 
као посебна мера дефинише се: Развој 
инфраструктуре, модернизација и унапређење 
система за побољшање енергетске ефикасности и 
интензивније коришћење потенцијала обновљивих 
извора енергије, развој система заштите животне 
средине. 

Програмом треба да буду постигнути следећи 
посебни циљеви: 

1) остваривање уштеде енергије и њено 
рационално коришћење применом проверених 
савремених технологија и производа чије је 
коришћење економски оправдано; 

2) коришћење обновљивих извора енергије за 
сопствене потребе; 

3) упосленост привредних субјеката; 
4) заштита животне средине кроз смањене 

емисије гасова који стварају ефекат стаклене баште 
(ГХГ гасови); 

5) повећање јавне свести о значају енергетске 
ефикасности. 

 
       Мере и Интервеније предвиђене овим 

програмом су  ускладу и са развојним активностима 
министарства и Програмом финансирања 
активности и мера унапређења ефикасног 
коришћења енергије у 2021. години („Службени 
гласник РС”, број 9/21 и 32/21). 

 
III. НОСИОЦИ ПРОГРАМА 

 
Носилац Програма је  град Врање. 

 
IV. ФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 
САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, 
ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА 

 
У складу са расположивим средствима 

обезбеђеним у буџету града Врања могу се 
финансирати следеће активности на енергетској 
санацији стамбених зграда, породичних кућа и 
станова: 

 
1) унапређење термичког омотача путем 

појединачнe мерe:  
- замене спољних прозора и врата и других 

транспарентних елемената термичког омотача,  
2) унапређење термотехничких система 

објекта путем замене система или дела система 
ефикаснијим системом следећoм појединачнoм 
мерoм:  

- заменом постојећег котла ефикаснијим 
котлом (грејач простора или комбиновани грејач),  

Искључиво се прихвата уградња новог извора 
топлоте који као гориво користи:  
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1) дрвну биомасу (пелет, брикет, сечка, 
пиролизу дрвета);  

2) природан гас;  
3) течни нафтни гас. 
3) уградња соларних колектора у 

инсталацију за централну припрему потрошне 
топле воде.  

 
V. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА 

 
За реализацију овог програма користе се 

средства подстицаја за енергетску санацију 
стамбених зграда, породичних кућа и станова која 
су обезбеђена на основу Одлуке о буџету града 
Врања („Службени гласник РС”, број 149/20), у 
износу од 2.500.000,00 динара, на Разделу 5 –
Градска управа , Програм 1 – Становање урбанизма 
и просторно планирање, Програмска активност 
1101-0001 – Текуће поправке и одржавање Средства 
за финансирање пројеката енергетске санације 
стамбених зграда, породичних кућа и станова могу 
се определити као бесповратна средства. 

У току 2021. године биће расписан јавни позив 
за привредне субјекте и домаћинства за 
суфинансирање пројеката енергетске санације 
стамбених зграда, породичних кућа и станова. 
Реализација ова два јавна позива  се ближе одређује 
прописаним актима-Правилник и пратећа 
конкурсна документација. 

У току 2021. године је  расписан јавни позив 
за ЈЛС Министарства рударства и енергетике 

     Реализацију ова два јавна позива ће 
спровести град Врање и стручне службе у оквиру 
Градске управе града Врања. Финансирање 
пројеката вршиће се у складу са Правилником, 
којим ће јасно бити дефинисани услови пријаве и 
реализације конкурса. 

 
VI.АКТИВНОСТИ ГРАДА ВРАЊА НА 
СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ 

 
У претходном периоду је град Врање у складу 

са  Одлуком о бесповратном суфинансирању 
активности инвестиционог одржавања и 
унапређења својстава зграда у поступку доделе 
средстава, проценту учешћа и условима под којим 
град Врање учествује у финансирању активности 
одржавања („Службени гласник града Врања“, број: 
28/2018) суфинансирао реконструкцију кровног 
покривача на стамбеној згради, која је укључивала 
мере енергетске санације кровног покривача. 

Програм суфинансирања енергетске санације 
стамбених зграда, породичних кућа и станова које 
спроводи град Врање у 2021. Години ступа на снагу 

даном доношења и биће објављен у Службеном 
гласнику града Врања. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана 18.05.2021. 
године, број: 06-103/1//2021-04 

 
   ПРЕДСЕДНИК        

 ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
др Слободан Миленковић,с.р. 

 
Одељење за урбанизам, имовинско-правне 
послове, комунално–стамбене делатности и 
заштиту животне средине града Врања 
321. 
 На основу члана 5. и 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, број 135/04 и 88/10) и члана 20. 
Одлуке о организацији Градске управе града Врања 
(„Службени гласник РС“, број 35/2016, 23/2017, 
36/2017 и 10/2018.), Одељење за урбанизам, 
имовинско-правне послове, комунално–стамбене 
делатности и заштиту животне средине града Врања 
, донело је: 
 

О Д Л У К У 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНA ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА ИЗМЕЂУ 
УЛИЦА ТРГ 7.СЕПТЕМБРА, ОТОНА 

ЖУПАНЧИЋА, КОЗАРАЧКЕ, ЗЕЛЕНГОРСКЕ 
И 27.МАРТА У ВРАЊУ 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 Не приступа се изради Стратешке процене 
утицаја Планa детаљне регулације за део блока 
између Улица Трг 7.Септембра, Отона 
Жупанчића, Козарачке, Зеленгорске и 27.Марта 
у Врању , на животну средину, у даљем тексту 
“Стратешка процена“, према претходно 
прибављеном Мишљењу Одељења за урбанизам, 
имовинско-правне послове, комунално–стамбене 
делатности и заштиту животне средине, број 501-
49/2021-08 од 27.05.2021.год. 

 
Члан 2. 

Планом се разрађује подручје од око 1,69  ha. 
Граница плана обухвата део катастарске општине 
Врање 1 . Прелиминарна граница Плана дефинисана 
је катастарским парцелама и саобраћајницама .  

 
Члан 3. 

Планом генералне регулације зоне 1 у Врању 
– Централна зона („Службени гласник града 
Врања“, број 40/2020)  дефинисана је обавеза 
разраде овог подручја кроз ПДР број 4 - План 
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детаљне регулације у насељу Горња Чаршија у 
Врању.  

У Плану генералне регулације зоне 1 у 
Врању, обавезујућа смерница је:„За израду Планова 
детаљне регулације, обавезна је стратешка процена 
утицаја за све случајеве значајнијих промена у 
простору, потенцијалних утицаја и негативних 
ефеката по заштићена добра, животну средину и 
здравље становништва“.  

Израдом Плана детаљне регулације не 
долази до значајних промена у простору, како у 
погледу намене тако и у погледу потенцијалних 
утицаја на животну средину и здравље 
становништва, а нема негативних ефеката по 
заштићена културна добра која су евидентирана на 
овом подручју и у близини. 

На основу извршене анализе оцењено је да се 
Планом не угрожавају чиниоци животне средине и 
да сагласно условима и мерама које су планским 
решењем утврђени, неће доћи до деградирања 
животне средине, па се из тих разлога не приступа 
изради  стратешке процене утицаја за овај План. 

 
Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у “Службеном гласнику града Врања”. 
 Одељење за урбанизам, имовинско-правне 
послове , комунално-стамбене делатности и 
заштиту животне средине  града Врања, дана 350-
98/2021-08/1, број 27.05.2021.год.   
   

  НАЧЕЛНИК 
 ГРАДСКЕ УПРАВЕ  

 Душан Аритоновић,с.р 
 

Веће градске општине Врањска Бања 
322. 
 На основу члана 14. и члана 56. Пословника  
Већа градске општине Врањска Бања („Службени 
гласник града Врања“, број 5/2018), Веће градске 
општине Врањска Бања, на седници одржаној дана 
27.05.2021 .године, донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ОДБОРА ЗА КУЛТУРНО – ТУРИСТИЧКУ 
МАНИФЕСТАЦИЈУ 

„БАЊСКО КУЛТУРНО ЛЕТО  2021 ГОДИНЕ“  
 

Члан 1. 
         Образује се  Организациони одбор за културно 
– туристичку манифестацију Градске општине 
Врањска Бања под називим „Бањско културно лето 
2021.године“,  у следећем саставу: 

          председник, 
          Драган Сентић, председник Градске општине 
Врањска Бања. 
          заменик председника, 
          Марко Николић, заменик председника 
Градске општине Врањска Бања, 
         координатор, 
         Слађан Алексић, секретар Скупштине 
градске општине Врањска Бања, 
         секретар, 
         Ивана Недељковић, правни послови у Управи 
градске општине, 
        чланови: 
       1.Светлана Цветковић, председница 
Скупштине градске општине Врањска Бања, 
       2. Бобан Стевановић, заменик председнице 
Скупштине градске општине Врањска Бања, 
       3.Милош Џикић, в.д. дирекрора Јавног 
предузећа ,,Управа Бање“ Врањска Бања, 
       4.Столе Цветковић, члан Већа за ресор 
комунална делатност и инфраструктура, 
       5.Негован Тасић, члан Већа за ресор спорт, 
омладина и туризам, 
       6.Жарко Станковић, члан Већа за ресор 
привреда, локални развој и пољопривреда,  
       7. Слободан Николић, члан Већа за ресор 
екологија, 
       8.Раша Раћиповић, члан Већа за ресор 
социјална политика, невладине прганизације, 
националне мањине и ромска питања, 
       9.Милош Петровић, самостални саветник на 
финансијским пословима у Управи градске 
општине, 
      10.Предраг Костић, председник Удружења 
Српских домаћина - Врањска Бања, 
      11.Др. Светлана Јовановић, шеф Здравствене 
станице у Врањској Бањи, 
        12.Слађана Стошић, директорка ,,Специјалне 
болнице за рехабилитацију – Врањска Бања, 
        13.Весна Анђелковић, директорка ОШ 
,,Предраг Девеџић'' у Врањској Бањи, 
        14.Снежана Ристић Станисављевић, шев 
вртића ,,Бамби'' у Врањској Бањи, 
        15.Драган Костић, шеф испоставе 
Електродистрибуције у Врањској Бањи, 
        16.Новица Станојковић, полицајац у 
заједници, 
        17. Протојереј Бобан Илић, свештеник храма 
Свети пророк Илије у Врањској Бањи. 
 

Члан 2. 
         Задатак Организационог одбора је да предузме 
све потребне мере и активности око припреме и 
организовања свих планираних манифестација у 
оквиру „Бањско културно лето 2021.године“ као и 
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да по потреби, од чланова Одбора, образује радне 
групе које би биле ангажоване за обављање 
одређених послова за сваку манифестацију. 
        Организациони одбор је у обавези да након 
завршетка манифестација Већу градске општине 
поднесе Извештај о спроведеном програму „Бањско 
културно лето 2021.године“ са финансијским 
извештајем. 
 

Члан 3. 
         Овлашћује се Организациони одбор, да у 
складу са временским одржавањем манифестација 
пријављује јавне скупове на територији Врањске 
Бање. 

 
Члан 4. 

         Мандат Организационог одбора траје до 
завршетка манифестације, односно до подношења и 
усвајања Извештаја из члана 2. став 2. овог Решења 

 
Члан 5. 

Решење ступа на снагу даном  доношења. 
 

Члан 6. 
Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА,  
дана: 27.05.2021.године,  број: 02-25/2021-04 
 

                                                                     
   ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                     

Драган Сентић,с.р. 
                                                                                             

                                                          
 

323. 
 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: 37/18), 
Веће Градске општине Врањска Бања на седници 
одржаној дана 31.05.2021.године, доноси: 

 
РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
Члан 1. 

 Из средстава утврђених Одлуком о измени и 
допуни Одлуке о  буџету Градске општине Врањска 
Бања за 2021. годину („Службени гласник града 
Врања“, број 42/20), са раздела 4 – Управа Градске 

општине, главе 1.0 – Управа Градске општине 
Врањска Бања, програма 15 – Локална самоуправа, 
програмске активности 0602-0009 – Текућа 
буџетска резерва, функције 112 – Финансијски и 
фискални послови, позицијe 13, економскe 
класификације 49912 – Текућа резерва, одобравају 
се буџетска средства у износу од 250.000,00 динара. 
 

Члан 2. 
 Налаже се Одељењу за буџет и финансије да 
средства из члана 1. овог Решења распореди на 
следећoj апропријацији у оквиру: 

- раздела 4. Управа ГО Врањска Бања, главе 
1.  Управа ГО Врањска Бања, Програм 15 –Локална 
самоуправа, Програмска активност 0602-0001: 
Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, функција 130 – Опште услуге јавне управе 
, на позицији 25, економска класификација 426 – 
Материјал, извор финансирања 01 – Приходи из 
буџета, средства у износу од  250.000,00 динара за 
набавку материјала за превозна средства за потребе  
ГО Врањска Бања. 

Члан 3. 
 Решење ступа на снагу даном доношења. 
 Решење објавити у Службеном гласнику 
града Врањa 
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА 
дана  31.05.2021. године, број: 06-27/21-04 

        
ПРЕДСЕДНИК,        

Драган Сентић, с.р.  
 

  
Изборна комисија за спровођење избора за 
чланове савета месних заједница на територији 
градске општине Врање 
324. 
 На основу члана 21. став 1. тач. 6) одлуке о 
месним заједницама на територији градске општине 
Врање („Службени гласник града Врања“, број 
36/20), Изборна комисија за спровођење избора за 
чланове савета месних заједница на територији 
градске општине Врање, на седници одржаној1. јуна 
2021.године, донела је 

 
 

П  Р  А  В  И  Л  А 
О РАДУ БИРАЧКИХ ОДБОРА НА 

СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ВРАЊЕ 

 
 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
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Предмет 
Члан 1. 

 Овим правилима ближе се уређује рад 
бирачких одбора на спровођењу избора за чланове 
савета месних заједница на територији градске 
општине Врање, који су расписани за 6. јун 2021. 
године. 
 

Члан 2. 
 Изборе из члана 1. Ових правила спроводе 
бирачки одбори образовани у складу са Упутством 
за спровођење избора за чланове савета месних 
заједница на територији градске општине Врање 
(„Службени гласник Града Врања“, број 7/1/21, 
8/21-исп. и 11/21). 
 

Спровођење гласања на бирачком месту 
Члан 3. 

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање 
на бирачком месту, обезбеђује правилност и тајност 
гласања, утврђује резултате гласања на бирачком 
месту и обавља друге послове одређене законом, 
Одлуком о месним заједницама на територији 
градске општине Врање, Упутством за спровођење 
избора за чланове савета месних заједница на 
територији градске општине Врање ( у даљем 
тексту: Упутство) и овим правилима. 
 Бирачки одбор одлучује већином гласова од 
укупног броја чланова. 
 Рад бирачког одбора је јаван. 
 Док је бирачко место отворено и док траје 
гласање, сви чланови бирачког одбора или њихови 
заменици морају да буду на бирачком месту. 
 
II ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ГЛАСАЊА 

 
Члан 4. 

 На дан избора, 6. јуна 2021. године, бирачки 
одбор се састаје у 6,00 часова на бирачком месту, да 
би се извршила припрема за почетак гласања, што 
се констатује у Записнику о раду бирачког одбора. 
 Чланови бирачког одбора припремају 
почетак гласања следећим редоследом:  
 - отварају врећу са изборним материјалом и 
утврђују да ли је материјал за гласање исправан и 
потпун,  

- уређују бирачко место и  
            -договарају се о начину рада и подели 
задужења приликом спровођења гласања. 
 
Утврђивање потпуности и исправности изборног 

материјала 
Члан 5. 

 Примљени изборни материјал бирачки одбор 
упоређује са стањем из  Записника о примопредаји 

изборног материјала и тако утврђује да ли је 
примљени материјал потпун и исправан. 
 Ако нешто од изборног материјала недостаје, 
бирачки одбор то констатује у Записнику о раду 
бирачког одбора и о томе одмах обавештава 
Изборну комисију. 
 Ако бирачком одбору није уручен довољан 
број гласачких листића, бирачки одбор отвара 
бирачко место са гласачким листићима које 
поседује. 
  

Уређивање бирачког места 
Члан 6. 

 Пошто утврди да располаже изборним 
материјалом неопходним за почетак гласања, 
чланови бирачког одбора приступају уређивању 
бирачког места. 
 Прво се на улазу у објекат у којем се налази 
бирачко место истиче број и назив бирачког места и 
Извод из Решења о одређивању бирачких места. 
 Ако у објекту постоји више бирачких места 
или ако је објекат са једним бирачким местом 
велики, Градска управа се стара о постављању 
одговарајућих путоказа. 
 На улазу у просторију у којој је бирачко 
место истиче се број и назив бирачког места. 
 У просторији у којој је бирачко место или 
непосредно испред те просторије, обавезно се 
истиче Изборна листа кандидата за чланове Савета 
Месне заједнице за које се спроводе избори на том 
бирачком месту. 
 

Члан 7. 
 Бирачки одбор уређује просторију за гласање 
тако да од улаза до гласачке кутије, места за 
обављање изборних радњи буду постављена 
следећим редоследом: 
 - место на коме члан бирачког одбора рукује 
УВ лампом; 
 - место на коме се утврђује идентитет 
бирача; 
 - место на коме се налази извод из бирачког 
списка; 
 - место на коме се уручују гласачки листићи; 
 - место на коме члан бирачког одбора рукује 
спрејом за обележавање прста бирача; 
 - паравани за гласање, који морају бити тако 
постављени да обезбеде тајност гласања; 
 - гласачка кутија. 
 

Провера истакнутог изборног пропагандног 
материјала 
Члан 8. 

 Бирачки одбор проверава да ли су на 
бирачком месту и на 50 метара од бирачког места 



848-Страна-  Број -12-         „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“          Четвртак,03.јун.2021.године. 
  

 

истакнути изборни пропагандни материјали 
кандидата за чланове Савета Месне заједнице. 
 Ако је на бирачком месту и на 50 метара од 
бирачког места истакнут изборни пропагандни 
материјал кандидата, бирачки одбор га сама уклања 
или о потреби да се он уклони обавештава Градску 
управу. 
 О томе да у просторији у којој се гласа или 
на објекту у којем је бирачко место, као и на 50 
метара од бирачког места није истакнут изборни 
пропагандни материјал, бирачки одбор мора да се 
стара све време док траје гласање на бирачком 
месту. 
 

Договор о подели рада 
Члан 9. 

 Чланови бирачког одбора договарају се о 
подели рада, при чему је најважније да се утврди 
који ће чланови, односно заменици чланова, бити 
задужени за спровођење следећих радњи: 
 - руковање УВ лампом; 
 - утврђивање идентитета бирача; 
 - руковање изводом из бирачког списка; 
 - чување и уручивање гласачких листића; 
 - руковање изводом из бирачког списка; 
 - поучавање бирача о томе како се гласа; 
 - старање о томе да бирач убацује гласачке 
листиће у гласачку кутију. 
 

Члан 10. 
 Чланови и заменици чланова бирачког 
одбора могу да се упишу у одговарајућу евиденцију 
присутних чланова и заменика чланова бирачког 
одбора све време док је бирачко место отворено. 
 Евиденција из става 1. овог члана налази се 
код председника или заменика председника 
бирачког одбора и служи као основ за исплату 
накнада за рад у бирачком одбору. Податке у 
евиденцијама је потребно уписивати читко, како би 
се приликом исплате накнада несумњиво могли 
утврдити подаци о присутним члановима и 
заменицима чланова бирачких одбора. 
 Уписивање чланова и заменика чланова 
бирачког одбора у евиденцију присутних не 
замењује обавезу потписивања Записника о раду 
бирачког одбора. 
 
III ОТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА 
 

Члан 11. 
 Пошто У Записнику о раду бирачког одбора 
констатује да су испуњени услови за почетак 
гласања, односно да на бирачком месту и на 
удаљености до 50 метара од бирачког места нема 
истакнутог пропагандног материјала, да је 

просторија у којој ће се гласати уређена сагласно 
Упутству и овим правилима и да је обезбеђена 
тајност гласања, као и да је примљени изборни 
материјал који је неопходан за почетак гласања на 
бирачком месту, бирачки одбор отвара бирачко 
место. 
 Бирачко место се отвара  у 7,00 часова. 
 Време отварања бирачког места уписује се у 
Записник о раду бирачког одбора. 
 

Провера исправности гласачке кутије 
Члан 12. 

 Провера исправности гласачке кутије врши 
се у присуству првог бирача који дође на бирачко 
место, а резултат провере уписује се у контролни 
лист за проверу исправности гласачке кутије. 
 Провера исправности гласачке кутије не 
може се вршити у присуству бирача, за кога је, 
након провере УВ лампом, утврђено да је гласао на 
другом бирачком месту, који нема важећу јавну 
исправу за утврђивање идентитета, или који није 
уписан у извод из бирачког списка. 
 Поступак провере се обавља следећим 
редоследом: 
 - када на бирачко место приступи први бирач 
који није члан бирачког одбора, бирачки одбор ће 
извршити проверу УВ лампом, утврдиће његов 
идентитет и утврдиће да ли је уписан у извод из 
бирачког списка; 
 - у присуству тог бирача бирачки одбор 
проверава да ли је гласачка кутија исправна и 
празна, 
 - попуњава се контролни лист за проверу 
исправности гласачке кутије, које потписују сви 
чланови бирачког одбора и бирач који је први 
дошао на бирачко место; 
 - у присуству првог бирача, контролни лист 
за проверу исправности гласачке кутије се убацује у 
гласачку кутију, која се након тога затвара и печати 
јемствеником и печатним воском; 
 - све извршене радње констатују се у 
Записнику о раду бирачког одбора. 
 Када се обаве све радње из става 3. овог 
члана, првом бирачу ће се омогућити да гласа. 
 
IV ГЛАСАЊЕ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ 
 

Радње бирачког одбора на бирачком месту 
Члан 13. 

 Када бирач дође на бирачко место, бирачки 
одбор је дужан да предузме следеће радње:  
 - проверу да ли је бирач гласао на другом 
бирачком месту; 

- утврђивање идентитета бирача,  
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- провера да ли је бирач уписан у извод из 
бирачког списка,  

- уручивање гласачког листића; 
- обележавање бирача спрејом;  
- поучавање бирача о начину гласања. 

 
Провера да ли је бирач гласао 
на другом бирачком месту 

Члан 14. 
 Када уђе на бирачко место, бирач прилази 
члану бирачког одбора са УВ лампом, који 
проверава да ли је кажипрст десне руке бирача већ 
обележен невидљивим мастилом. 
 Ако бирач нема кажипрст десне руке, 
проверава се да ли је обележен следећи доступан 
прст удесно и коначно палац те руке, испод корена 
нокта. 
 Ако бирач нема десну шаку, проверава се да 
ли је обележен кажипрст леве руке, односно 
следећи доступан прст улево и коначно палац  те 
руке, испод корена нокта. 
 Ако бирач нема шаке, провера УВ лампом се 
не врши. 
 

Члан 15. 
 Ако се провером УВ лампом утврди да је 
прст бирача обележен невидљивим мастилом, то 
значи да је бирач већ гласао, због чега му бирачки 
одбор не сме дозволити да гласа, што ће му 
саопштити и наложити да без одлагања напусти 
бирачко место. 
 Изузетно од става 1. овог члана, 
члановима бирачког одбора који су одређени да 
рукују спрејом с невидљивим мастилом, а гласају на 
другом бирачком месту, омогућиће се да на свом 
бирачком месту гласају уз решење о именовању за 
члана бирачког одбора.  
 

Утврђивање идентитета бирача 
Члан 16. 

 Пошто се утврди да бирач није гласао, он 
прилази следећем члану бирачког одбора, 
саопштава му своје име и презиме, предаје му сва 
обавештења о дану и времену одржавања избора, 
уколико их поседује, и доказује свој идентитет.  
 Бирач не може да гласа без подношења 
доказа о свом идентитету. 
 Бирач може да приступи гласању и без 
обавештења о дану и времену одржавања избора и 
бирачки одбор не може бирачу да ускрати право на 
гласање уколико не поседује обавештења, већ 
бирачки одбор мора да приступи проналажењу 
бирача у изводу из бирачког списка према 
доступним подацима о бирачу из његовог 
документа којим доказује идентитет. 

 Свој идентитет бирач доказује важећом 
личном картом или важећом путном исправом 
(пасошем). 
 Бирачки одбор треба да омогући гласање 
бирачу који свој идентитет доказује личном картом 
или пасошем са истеклим роком важења, под 
условом да приложи потврду да је Министарству 
унутрашњих послова поднео захтев за издавање 
нове личне карте односно пасоша. 
 У случају да на бирачко место дође бирач 
који поседује важећи документ из става 4. овог 
члана у којем је наведено друго презиме у односу на 
презиме наведено у изводу из бирачког списка, 
бирачки одбор треба том бирачу да омогући да 
гласа, без обзира на ту околност, под условом да на 
основу слике бирача и јединственог матичног броја 
грађана у документу којим доказује свој идентитет 
може да утврди да је у питању иста особа. 
 

Утврђивање да ли је бирач уписан у извод из 
бирачког списка  и уручивање гласачких листића 

Члан 17. 
 Када се утврди његов идентитет, бирач 
прилази члану бирачког одбора који је задужен за 
руковање изводом из бирачког списка, који 
проналази бирача и заокружује редни број испред 
имена бирача, а након тога се бирач потписује на 
одговарајућем месту у изводу из бирачког списка, 
односно списку накнадних промена.  
 Пошто се бирач потпише, члан бирачког 
одбора му предаје гласачки листић. 
 Списак накнадних промена је списак бирача 
који су, у складу са законом и пратећим 
подзаконским актом, накнадно уписани да гласају 
на бирачком месту, или су брисани са тог бирачког 
места или им је промењен неки лични податак. 
 Списак накнадних промена сачињава 
Изборна комисија и налази се у прилогу 
одговарајућег извода из бирачког списка, као његов 
саставни део. 
 Ако бирачки одбор не може да пронађе 
бирача у изводу из бирачког списка мора да 
провери да ли је тај бирач евентуално уписан у 
приложени списак накнадних промена. 
 

Члан 18. 
            Бирач који је писмен и који је у стању да 
својеручно напише своје име и презиме, потписује 
се тако што својеручно исписује свој потпис на 
одговарајућем месту у изводу из бирачког списка. 
            Бирач који услед телесне или сензорне 
онеспособљености (бирач са инвалидитетом) није у 
стању да својеручно напише своје име и презиме у 
изводу из бирачког списка, потписује се тако што ће 
на одговарајуће место у изводу из бирачког списка 
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отиснути печат који садржи податке о његовом 
личном идентитету, односно печат са угравираним 
потписом ( факсимил). 
            Бирач који није писмен, односно бирач са 
инвалидитетом који не поседује печат који садржи 
податке о његовом личном идентитету, односно 
факсимил, ставља отисак прста, или се уместо њега 
својим именом и презименом потписује његог 
помагач, ако га је довео  са собом на бирачко место 
ради попуњавања гласачког листића. 
 Одредбе овог члана сходно се примењују и у 
случају гласања бирача ван бирачког места. 
 
Забрана дописивања или друге промене у изводима  

из бирачког списка. 
Члан 19. 

 Бирачки одбор не сме вршити никаква 
дописивања или друге промене у изводу из 
бирачког списка и списку накнадних промена у 
бирачком списку. 
 Бирачки одбор не сме  дозволити да гласа 
лице које није уписано у извод из бирачког списка и 
списку накнадних промена у бирачком списку. 
 Бирачки одбор не сме да допише у извод из 
бирачког списка лице које није уписано у извод без 
обзира на то што то лице тврди да гласа на том 
бирачком месту, или што га чланови бирачког 
одбора лично познају. 
  Бирачки одбор треба да лице које није 
уписано у извод из бирачког списка нити у списак 
накнадних промена у бирачком списку, упути да 
провери на којем је бирачком месту уписан у 
бирачки списак,  тако што ће контактирати 
телефоном Градску управу. 
 

Гласање бирача 
Члан 20. 

 На изборима за члана Савета месне 
заједнице, бирач може да гласа само једанпут. 
 Гласање се врши заокруживањем редном 
броја испред имена и презимена кандидата и то 
највише до броја чланова савета месне заједнице 
који се бира. 
 Ниједно лице не може добити више од једног 
гласачког листића нити је допуштено да једно лице 
гласа уместо другог лица. Гласање уз помоћ 
помагача у смислу одредаба ових правила не сматра 
се гласањем уместо другог лица. 
 

Употреба спреја 
Члан 21. 

 Тек када му се уруче гласачки листићи за  
изборе, бирач прилази члану бирачког одбора који 
му специјалним спрејом обележава кажипрст десне 
руке испод корена нокта као знак да је гласао. 

 Бирачу који нема кажипрст десне руке биће 
обележен следећи доступан прст удесно и коначно 
палац те руке, испод корена нокта. 
 Бирачу који нема десну шаку, биће обележен 
кажипрст леве руке, односно следећи доступан прст 
улево и коначно палац те руке, испод корена нокта. 
 Ако није могуће да се тако обележе прсти 
бирача, обележавање се не обавља. 
  Ако бирач одбије, односно не дозволи да му 
се спрејом обележи прст, бирачки одбор му неће 
дозволити да гласа и ту околност ће навести у 
Записнику о раду бирачког одбора. 
 

Попуњавање гласчког листића 
Члан 22. 

 Бирач попуњава гласачки листић иза 
паравана за гласање пошто га члан бирачког одбора 
поучи о начину гласања, ако бирач то захтева. 
 Члан бирачког одбора ће посебно упозорити 
бирача: 
 - да може да гласа само заокруживањем 
онолико редних бројева испред имена и презимена 
кандидата колико се бира чланова Савета месне 
заједнице; 
 - да је гласање тајно и да се обавља иза 
паравана за гласање; 
 - да је гласање слободно и да нико нема 
право да спречава или приморава бирача да гласа, 
да га позива на одговорност због тога што јесте или 
није гласао или да тражи од бирача да се изјасни 
зашто је и за кога је гласао. 
 Пошто попуни гласачки листић, бирач сâм 
пресавија гласачки листић тако да се не види како је 
гласао и ставља гласачки листић у гласачку кутију, 
а затим напушта бирачко место. 
 Бирачки одбор ће задужити члана или 
заменика члана да се стара о томе да бирач убацује 
гласачки листић у гласачку кутију. 
 Ако бирачки одбор констатује или посумња 
да бирач свој гласачки листић није убацио у 
гласачку кутију пре напуштања бирачког места, без 
одлагања ће о томе обавестити полицију и Изборну 
комисију и то унети у Записник о раду бирачког 
одбора као догађај од значаја за гласање. 
  

Обезбеђивање тајности гласања 
Члан 23. 

 Бирачки одбор је дужан да се стара о 
обезбеђивању тајности гласања. 
 Бирачки одбор је дужан да организује 
гласање тако да нико не може видети како бирач 
попуњава гласачке листиће. 
 У просторији у којој се гласа може бити 
присутно само онолико бирача колико има места на 
којима је обезбеђена тајност гласања. 
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V. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГЛАСАЊА ЗА ЛИЦА 
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ,  НЕПИСМЕНИХ И 
СПРЕЧЕНИХ ЛИЦА 
 

Члан 24. 
 Бирачки одбор је дужан да особи која се 
креће уз помоћ пса водича и има одговарајућу 
исправу за кретање уз помоћ пса водича, омогући 
слободан приступ објекту у којем је бирачко место 
и самом бирачком месту, као објекту у јавној 
употреби, како је то прописано Законом о кретању 
уз помоћ пса водича. 
 Под одговарајућом исправом за кретање 
уз помоћ пса водича сматра се: 
 1) доказ о стеченим знањима, 
способностима и вештинама за кретање са псом 
водичем - за особу која се креће уз помоћ пса 
водича; 
 2) доказ о завршеној обуци - за пса водича. 
Лице које није у стању да попуни гласачки листић 

Члан 25. 
 Бирач који не може сам да попуни гласачки 
листић (слепо лице, лице са другим видовима 
инвалидитета или неписмено лице) има право да на 
бирачко место поведе помагача који ће уместо њега 
попунити гласачки листић онако како му бирач 
одреди. 
 Уз помоћ помагача може да гласа и слепо 
лице, лице са другим видовима инвалидитета или 
неписмено лице које гласа ван бирачког места, у 
складу са одредбама  ових правила. 
 У Записник о раду бирачког одбора се 
уписује:  
 1) укупан број бирача који су гласали уз 
помоћ помагача;  
 2) колико је од тог броја гласало слепих 
лица, колико лица са другим видовима 
инвалидитета и колико неписмених лица;  
 3) под којим редним бројевима су ти 
бирачи уписани у извод из бирачког списка. 
 Приликом утврђивања података из става 3. 
овог члана, бирачки одбор треба да води рачуна о 
томе да у одговарајућу категорију буду убројани и 
бирачи који су уз помоћ помагача гласали ван 
бирачког места. 
 
Лице које није у стању да дође на бирачко место  

(гласање ван бирачког места) 
Члан 26. 

 Бирач који није у могућности да гласа на 
бирачком месту (немоћно или спречено лице) може 
да обавести бирачки одбор од петка, 4. јуна 2020. 
године, а најкасније до 11,00 часова на дан гласања, 
да жели да гласа. Пре дана гласања, бирач 

обавештава бирачки одбор преко Изборне комисије, 
а на дан гласања обавештава непосредно бирачки 
одбор или то чини преко Изборне комисије.  
 Немоћним и спреченим лицима сматрају се 
лица која из здравствених разлога нису у 
могућности да дођу на бирачко место, особе са 
инвалидитетом и немоћна стара лица. 
 Немоћним и спреченим лицима не сматрају 
се лица која због природе посла који обављају нису 
у могућности да у време док је бирачко место 
отворено обаве гласање на бирачком месту. 

Члан 27. 
 На основу благовремено примљених 
обавештења из члана 26. став 1. ових правила, 
бирачки одбор, прво, утврђује да ли су сва 
пријављена немоћна или спречена лица уписана у 
извод из бирачког списка, с тим да се редни број 
бирача у изводу из бирачког списка не сме 
заокружити све док се повереници бирачког одбора 
не врате после гласања ван бирачког места. 
 Гласање бирача ван бирачког места може се 
обавити само на подручју које обухвата бирачко 
место. 
 У складу са ставом 2. овог члана, бирачки 
одбор треба да утврди да ли се сва пријављена лица 
налазе на подручју које обухвата бирачко место. 
 Пошто утврди да су испуњени услови за 
спровођење гласања ван бирачког места у складу са 
ст. 1. и 3. овог члана, бирачки одбор попуњава 
обрасце потврда о изборном праву за све бираче 
који треба да гласају ван бирачког места, које 
потписује председник бирачког одбора. 
 Након попуњавања потврда о изборном 
праву за гласање ван бирачког места, бирачки одбор 
одређује два члана бирачког одбора, који треба да 
спроведу гласање ван бирачког места. 

 
Члан 28. 

 За потребе спровођења гласања бирача ван 
бирачког места, председник бирачког одбора и 
повереници бирачког одбора припремају следећи 
материјал за гласање: 
 1) Изборну листу кандидата за чланове 
Савета месне заједнице; 
 2) УВ лампу; 
 3) спреј за обележавање прста бирача; 
 4) попуњене потврде о изборном праву за 
гласање ван бирачког места, за све бираче који 
треба да гласају ван бирачког места; 
 5) потребан број гласачких листића за све 
бираче који треба да гласају ван бирачког места; 
 6) потребан број коверата у које бирачи 
који гласају ван бирачког места треба да ставе своје 
гласачке листиће пошто гласају (посебне коверте); 
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 7) потребан број коверата у које бирачи 
који гласају ван бирачког места треба да ставе 
посебне коверте са гласачким листићем и потписану 
потврду о изборном праву за гласање ван бирачког 
места (службене коверте); 
 8) прибор за писање и печаћење коверата 
(оловке, печат и печатни восак. 

 
Члан 29. 

 Повереници бирачког одбора одлазе код 
бирача, врше проверу УВ лампом да ли је бирач већ 
гласао и утврђују његов идентитет на начин утврђен 
одредбама ових правила. 
 Потом повереници бирачког одбора предају: 
гласачке листиће, изборне листе кандидата за 
чланове Савета месне заједнице, потврде о 
изборном праву за гласање ван бирачког места и 
коверат  у које ће бирач ставити попуњени гласачки 
листић. 
 Након тога, повереници бирачког одбора 
специјалним спрејом обележавају прст бирача, на 
начин утврђен одредбама ових правила. 

 
Члан 30. 

 Пре него што напусте просторију у којој 
бирач треба да гласа, повереници бирачког одбора 
упознају бирача с начином гласања и напомињу му 
да, пошто гласа, треба да поступи на начин описан 
одредбама овог члана. 
 Пошто упознају бирача с начином гласања и 
поступањем након гласања, повереници бирачког 
одбора напуштају просторију у којој бирач гласа.  
 Пошто гласа, бирач потписује потврду о свом 
изборном праву за гласање ван бирачког места. 
 Бирач, потом, ставља попуњени и 
пресавијени гласачки листић у посебан коверат, 
који повереници бирачког одбора пред њим печате. 
 Повереници бирачког одбора, затим, коверат 
са гласачким листићем, стављају у посебан 
службени коверат,  заједно са одговарајућом 
потписаном потврдом о изборном праву за гласање 
ван бирачког места.  

 
Члан 31. 

 По повратку на бирачко место, повереници 
бирачког одбора треба да председника бирачког 
одбора обавесте о томе да ли је неки бирач ван 
бирачког места (слепо лице, лице са другим 
видовима инвалидитета или неписмено лице) гласао 
уз помоћ помагача. 

 
Члан 32. 

 Одмах по повратку на бирачко место, 
повереници бирачког одбора предају службене 
коверте председнику бирачког одбора, који их 

отвара и проверава да ли се у њима налазе потврде о 
изборном праву за гласање ван бирачког места и да 
ли су потписане од стране бирача. 
 Тек пошто се утврди да се у службеном 
коверту налази потврда о изборном праву за 
гласање ван бирачког места и да је потписана од 
стране бирача, заокружује се редни број под којим 
је тај бирач уписан у извод из бирачког списка, а 
председник бирачког одбора отвара запечаћени 
посебан коверат и из њега вади гласачки листић и 
убацује га у гласачку кутију. 
 Ако потврда о изборном праву за гласање 
ван бирачког места недостаје или није потписана, 
сматра се да бирач није гласао, због чега 
председник бирачког одбора не сме да отвори 
запечаћени посебан коверат са гласачким листићем, 
већ се тако запечаћен коверат после гласања предаје 
Изборној комисији у коверти са неупотребљеним 
гласачким листићима. О наведеном се уноси 
напомена у Записник о раду бирачког одбора, као 
догађај од значаја за гласање. 
 Бирачки одбор уноси у Записник о раду 
бирачког одбора: 
 1) укупан број бирача који су гласали ван 
бирачког места; 
 2) колико је од тог броја гласало лица која 
нису могла да дођу на бирачко место из 
здравствених разлога, колико лица са 
инвалидитетом и колико немоћних старих лица; 
 3) под којим редним бројевима су ти 
бирачи уписани у извод из бирачког списка. 
 Приликом примопредаје изборног 
материјала после гласања, бирачки одбор, уз остали 
изборни материјал, Изборној комисији предаје све 
потврде о изборном праву бирача који су гласали 
ван бирачког места (и потписане и евентуално 
непотписане), у посебном коверту. 

 
VI. ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА БИРАЧКОМ 
МЕСТУ 

 
Члан 33. 

 Бирачки одбор је дужан да одржава ред на 
бирачком месту. 
 Ако се на бирачком месту наруши ред, 
бирачки одбор може да прекине гласање док се ред 
не успостави. 
 О прекиду гласања и разлозима за прекид 
председник бирачког одбора, без одлагања, 
обавештава Изборну комисију. 
 Разлози за прекид гласања и трајање прекида 
гласања уносе се у Записник о раду бирачког 
одбора. 
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            Ако је прекид гласања трајао дуже од једног 
часа, гласање се продужава за онолико времена 
колико је прекид трајао. 

 
Члан 34. 

 Забрањено је задржавање на бирачком месту 
свих лица која немају права и дужности у вези са 
спровођењем избора. 
 На бирачком месту забрањено је коришћење 
мобилних телефона и других средстава веза и 
комуникација, као и фото-апарата и камера. 
 На бирачком месту је забрањено да се, ван 
службене евиденције у изводу из бирачког списка, 
праве спискови бирача који су изашли на гласање 
(уписивањем имена или редног броја из извода из 
бирачког списка бирача који су изашли, или нису 
изашли на гласање). 
 Изузетно, дозвољено је да чланови бирачког 
одбора који су задужени да рукују изводом из 
бирачког списка, уписивањем цртица на посебном 
листу хартије, воде евиденцију о излазности бирача 
и да податке о излазности саопштавају свим 
члановима бирачког одбора. 
 Повреда забрана из ст. 1, 2. и 3. овог члана 
сматра се нарушавањем реда на бирачком месту. 

 
Присуство припадника полиције 

Члан 35. 
  Припадници полиције на дужности могу 
ући на бирачко место само ако су на бирачком 
месту нарушени ред и мир, на позив председника 
бирачког одбора. 
 Изузетно од става 1. овог члана, полицајац у 
униформи може да уђе на бирачко место на којем је 
уписан у извод из бирачког списка да би гласао, под 
условом да не носи оружје или друга средства 
принуде. 
 

Присуство представника  медија 
Члан 36. 

 Представници медија могу доћи на бирачко 
место да би припремили извештај о току гласања и 
мимо тога се не смеју задржавати на бирачком 
месту. 
 Све време од отварања до затварања 
бирачког места, бирачки одбор обавештава Изборну 
комисију о току гласања у складу са посебном 
одлуком Изборне комисије. 
 
Присуство посматрача на бирачким местима 

Члан 37. 
 Лицима која се налазе на списковима 
домаћих или страних посматрача и њихових 
преводилаца, достављеним бирачком одбору од 
стране Изборне комисије, и који имају акредитације 

које им је издала Изборна комисија, бирачки одбор 
је дужан да омогући да несметано надгледају све 
фазе рада бирачког одбора, почев од окупљања ради 
припреме за отварање бирачког места до завршетка 
рада на утврђивању резултата гласања на свим 
изборима на којима се гласало на бирачком месту. 
 Преводилац нема право да на бирачком 
месту борави без посматрача у чијој је пратњи. 
 Бирачки добор може да удаљи посматрача 
са бирачког места ако нарушава ред на бирачком 
месту, омета рад бирачког одбора, а посебно ако на 
било који начин покуша да учествује у раду 
бирачког одбора, што је бирачки одбор дужан да 
констатује у Записнику о раду бирачког одбора, уз 
навођење разлога за удаљавање, као и да о удаљењу 
обавести Изборну комисију. 

 
VII. ЗАТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЕСТА 
 

Члан 38. 
 Бирачко место се затвара у 20,00 часова. 
 Бирачима који су се затекли на бирачком 
месту приликом затварања бирачког места, 
омогућава се да гласају. 
 Као бирач који се затекао на бирачком месту 
сматра се бирач који се у 20,00 часова налази на 
бирачком месту или непосредно испред. 
 Бираче који се затекну на бирачком месту 
приликом затварања бирачког места бирачки одбор 
обавештава да могу да гласају. 
 Председник бирачког одбора дужан је да 
одреди члана или заменика члана бирачког одбора 
који ће да утврди број бирача који су се затекли на 
бирачком месту, да утврди редослед по коме они 
гласају, да стане иза последњег затеченог бирача 
како би означио крај реда и да сачека да гласају сви 
бирачи који су се затекли на бирачком месту. 
 Пошто гласа и последњи бирач, председник 
бирачког одбора констатује време у које је гласање 
завршено и то време уписује у Записник о раду 
бирачког одбора. 
 
VIII. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА 
 

Поступак утврђивања резултата гласања 
Члан 39. 

 После затварања бирачког места бирачки 
одбор утврђује резултате гласања на бирачком 
месту. 
 Утврђивању резултата гласања морају да 
присуствују сви чланови бирачког одбора или 
њихови заменици. 
 Поступак утврђивања резултата гласања 
спроводи се на следећи начин: 



854-Страна-  Број -12-         „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“          Четвртак,03.јун.2021.године. 
  

 

1) прво се утврђује укупан број уписаних бирача 
на бирачком месту. Овај број се утврђује на 
основу броја бирача уписаних у извод из 
бирачког списка и евентуалног броја бирача 
уписаних у списку накнадних промена у 
бирачком списку; 

2) затим се утврђује број бирача који су гласали, 
тако штго се пребројавају бирачи који су 
заокружени у изводу из бирачког списка и 
списку накнадних промена у бирачком 
списку; 

3) након тога се број примљених гласачких 
листића; 

4) потом се пребројавају неупотребљени 
гласачки листићи, који се стављају у посебан 
коверат који се печати; 

5)  отвара се гласачка кутија и проверава се да 
ли се у њој налази контролни лист за проверу 
исправности гласачке кутије; 

6) пребројавају се сви гласачки листићи у 
гласачкој кутији; 

7) гласачки листићи се, затим, разврставају на 
важеће и неважеће; 

8) пребројавају се прво неважећи гласачки 
листићи и исти стављају у посебан коверат 
који се печати; 

9) затим се пребројавају сви важећи гласачки 
листићи; 

10) након тога се важећи гласачки листићи 
разврставају по кандидатима, утврђује се број 
гласова који је дат сваком кандидату. 

11) сви важећи гласачки листићи стављају се у 
посебан коверат који се печати. 
Резултати гласања из става 3. овог члана 

уписују се у одговарајуће рубрике у Записнику о 
раду бирачког одбора. 
 

Разликовање важећег и неважећег гласачког 
листића 
Члан 40. 

 Неважећи гласачки листић јесте непопуњени 
гласачки листић, гласачки листић на коме је 
заокружен већи број кандидата од броја чланова 
савета месне заједнице који се бира, као и гласачки 
листић који је попуњен тако да се не може утврдити 
за које кандидате је бирач гласао. 
 Важећи гласачки листић јесте онај на коме је 
заокружено највише онолико редних бројева испред 
имена и презимена кандидата до броја чланова 
савета месне заједнице који се бира, као и гласачки 
листић који је попуњен на начин из којег се са 
сигурношћу може закључити за кога је бирач 
гласао. 
 Важећи гласачки листић је и онај гласачки 
листић из којег се може утврдити макар један 

кандидат за којег је бирач гласао, без обзира на то 
што се евентуално не може утврдити да ли је бирач 
гласао за још неког кандидата. 
 Ако је листић попуњен на начин из кога се 
може поуздано утврдити за кога је бирач гласао, он 
ће бити важећи упркос томе: 
 - што су на листићу исписани или нацртани 
коментари, пароле и друге поруке; 
 - што су други кандидати прецртани. 
 
IX. ЛОГИЧКО-РАЧУНСКА 
КОНТРОЛАЗАПИСНИКА О РАДУ 
БИРАЧКOОГ ОДБОРА 
 

Садржина логичко-рачунске контроле 
Члан 41. 

 Логичко-рачунска контрола Записника о 
раду бирачког одбора обухвата:  

а) рачунско слагање података о бирачима,  
б) рачунско слагање података о бирачима и 

гласачким листићима и  
в) рачунско слагање података о гласачким 

листићима и гласовима. 
 

Рачунско слагање података о бирачима 
Члан 42. 

 Укупан број бирача који су гласали једнак је 
броју бирача који су заокружени у изводу из 
бирачког списка. 
 Укупан број бирача који су гласали може 
бити само једнак или мањи од броја бирача 
уписаних у изводу из бирачког списка. 
 
Рачунско слагање података о бирачима и гласачким 

листићима 
Члан 43. 

 Број гласачких листића који се налазе у 
гласачкој кутији може бити једнак или је мањи од 
броја бирача који су гласали. 
 Број примљених гласачких листића једнак је 
збиру: броја неупотребљених гласачких листића  и 
броја бирача који су гласали. 
 
Рачунско слагање података о гласачким листићима 

и гласовима 
Члан 44. 

 Број гласачких листића који се налазе у 
гласачкој кутији једнак је збиру: броја неважећих 
гласачких листића и броја важећих гласачких 
листића. 
 
Уписивање резултата гласања у Записник о раду 

бирачког одбора 
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Члан 45. 
 Пошто констатује да су, након извршене 
логичко-рачунске контроле у складу са одредбама 
ових правила, резултати гласања логичко-рачунски 
исправни, бирачки одбор приступа уписивању 
резултата гласања у Записник о раду бирачког 
одбора, тако што прво треба да провери да ли је 
попунио прве четири тачке Записника, након чега у 
Записник читко уписује: 
 1) податке о гласању бирача уз помоћ 
помагача; 
 2) податке о гласању бирача ван бирачког 
места; 
 3) да ли је у гласачкој кутији пронашао 
Контролни лист за проверу исправности гласачке 
кутије; 
 4) укупан број уписаних бирача; 
 5) број бирача који су гласали; 
 6) број примљених гласачких листића; 
 7) број неупотребљених гласачких листића; 
 8) број гласачких листића у гласачкој кутији;  
 9) број неважећих гласачких листића;  
 10) број важећих гласачких листића; 
 11) број гласова које је добио сваки кандидат. 

 
Члан 46. 

 Пошто заврши са уписивањем резултата 
гласања у Записник о раду бирачког одбора, 
бирачки одбор: 
 1) Контролни лист за проверу исправности 
гласачке кутије ставља у посебан коверат који 
печати и на којем исписује да је у њему Контролни 
лист;  
 2) неупотребљене гласачке листиће ставља у 
посебан коверат који печати и на којем исписује да 
су у њему неупотребљени гласачки листићи за 
гласање;  
 3) неважеће гласачке листиће ставља у посебан 
коверат који печати и на којем исписује да су у 
њему неважећи гласачки листићи за гласање; 
 4) све важеће гласачке листиће ставља у 
посебан коверат који печати и на којем исписује да 
су у њему важећи гласачки листићи за гласање; 
 5) потврде о изборном праву за гласање ван 
бирачког места ставља у посебан коверат који 
печати и на којем исписује да су у њему потврде о 
изборном праву за гласање ван бирачког места. 

 
Члан 47. 

 У Записник о раду бирачког одбора уносе 
се и евентуалне примедбе чланова и заменика 
чланова бирачког одбора. 
 
 
 

Члан 48. 
 Записник о раду бирачког одбора потписују 
сви чланови, односно заменици чланова бирачког 
одбора. 
 Ако Записник о раду бирачког одбора 
одбију да потпишу поједини чланови бирачког 
одбора, то се констатује у Записнику о раду 
бирачког одбора и уз то се евентуално наводе и 
разлози због којих Записник нису желели да 
потпишу. 

 
Члан 49. 

 Пошто се обави потписивање Записника о 
раду бирачког одбора, председник бирачког одбора 
констатује време у које је бирачки одбор завршио са 
радом и то време уписује у Записник о раду 
бирачког одбора. 
 

Члан 50. 
 Записник о раду бирачког одбора израђује се 
на прописаном обрасцу, у два примерка. 
 Први (оригинални) примерак Записника о 
раду бирачког одбора обавезно се доставља 
Изборној комисији. 
 Други примерак Записника истиче се на 
бирачком месту на јавни увид. 
 
X. ДОСТАВЉАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА 
ПОСЛЕ ГЛАСАЊА 

 
Члан 51. 

 Приликом попуњавања Записника о раду 
бирачког одбора, бирачки одбор треба да одреди 
лица која ће бити одговорна за предају изборног 
материјала Изборној комисији. 
 Ако се чланови бирачког одбора не договоре 
другачије, председник бирачког одбора и први члан 
бирачког одбора  одговорни су за предају изборног 
материјала Изборној комисији. 
 Сви чланови и заменици чланова бирачког 
одбора имају право да присуствују примопредаји 
изборног материјала после гласања. 

 
Члан 52. 

 Задужени чланови бирачког одбора, без 
одлагања, у згради Градске управе предају Изборној 
комисији следећи изборни материјал: 
 1) први (оригинални) примерак Записника о раду 
бирачког одбора; 
 2) извод из бирачког списка и евентуално списак 
накнадних промена у бирачки списак; 
 3) запечаћени коверат у којем је Контролни лист 
за проверу исправности гласачке кутије; 
 4) запечаћени коверат у који су стављени 
неупотребљени гласачки листићи; 
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 5) запечаћени коверат у који су стављени 
неважећи гласачки листићи; 
 6) запечаћени коверат у који су стављени важећи 
гласачки листићи; 
 7) запечаћени коверат у који су стављене 
потписане потврде о изборном праву бирача који су 
гласали ван бирачког места; 
 Преостали материјал (гласачку кутију, 
спрејове за обележавање прста бирача, параване за 
гласање, УВ лампе, прибор за писање и др) бирачки 
одбор предаје Градској управи. 
 О примопредаји из ст. 1. и 2. овог члана 
саставља се записник на прописаном обрасцу. Један 
примерак овог записника чува се у Градској управи 
најмање четири године, док један примерак 
задржава Изборна комисија. 
 Записник о раду бирачког одбора, извод из 
бирачког списка, списак накнадних промена у 
бирачком списку и коверат са потврдама о 
изборном праву за гласање ван бирачког места не 
стављају се у врећу са осталим изборним 
материјалом, већ их Изборна комисија пакује 
одвојено од осталог изборног материјала и тако 
чува. 

 
Члан 53. 

 Приликом предаје изборног материјала, 
представници бирачког одбора који предају изборни 
материјал  дужни су да Изборној комисији и 
Градској управи предају и по један примерак 
попуњене евиденције о присутности на бирачком 
месту чланова и заменика чланова бирачког одбора. 

 
XI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Члан 54. 

 Ова правила ступају на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Врања“. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРА  ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ВРАЊЕ,дана01.06.2021.године, број 
013-136/2021-10 

                                                                                      
ПРЕДСЕДНИК  

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ,                                                                                                       
Стојан Илић,с.р. 

 
Градско веће града Врања,   седница одржана 
дана 20.05.2021. године. 
325. 

На основу члана 8. Правилника о 
финансирању активности у области спорта на 
територији града Врања („Службени гласник града 

Врања“, број: 23/2018), члана 6. став 1. тачка 10. и 
члана 63. Пословника Градског већа града Врања 
(„Службени гласник града Врања“, број: 29/2020), 
Градско веће града Врања на седници одржаној 
20.05.2021. године донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА 

ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ И 
ИЗБОР ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА   
 
 

Члан 1. 
У Решењу о формирању  Комисија за оцену и 

избор програма у области спорта на територији 
града Врања, број: 06-202/3/2020-04 од 28.12.2020, 
број: 06-3/13/2021-04, 06-11/1/2021-04 и 06-
60/2/2021-04 , у члану  1. број 1. мења се и гласи: 

„Милош Стевановић, професор физичке 
клутуре“ 

 
Члан 2. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 
 Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА дана.20.05.2021. 
годинеброј :06-107/1/2021-04. 
 

 
ПРЕДСЕДНИК        

 ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
др Слободан Миленковић,с.р. 

 
326. 

На основу члана 61 и 63 Пословника 
Градског већа (Службени гласник града Врања бр. 
29/20) Градско веће Града Врања, на седници 
одржаној 20.05.2021. године донело је 

 
 

 
ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ЕВИДЕНЦИЈИ И 
КОНТРОЛИ РАДНОГ ВРЕМЕНА 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА ГРАДА ВРАЊА 
 
 

Члан 1. 
У Правилнику о евиденцији и контроли 

радног времена запослених у органима града Врања 
(„Службени гласник града Врања“, бр.24/2018), у 
члану 26, став 1 речи: „аутоматски, из апликације,“ 
бришу се. 
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Члан 2. 
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику града Врања", 
примењиваће се од 01.07.2021. године. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА дана.20.05.2021. 
годинеброј :06-107/2/2021-04. 

 
ПРЕДСЕДНИК                                                                                   

 ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
др Слободан Миленковић,с.р. 

 
 
Градско веће града Врања,   седница одржана 
дана 01.06.2021. године. 
327.  

На основу члана 3 Одлуке о награђивању  
ученика  и студената и новчаној помоћи  ученицима 
основних школа на територији града Врања ( 
Службени гласник града Врања број 27/17),  Одлуке 
о буџету града Врања за 2021. годину ( Службени 
гласник града Врања број 40/20) и члана 61 
Пословника Градског већа града Врања ( Службени 
гласник града Врања број 29/20), Градско веће града 
Врања на седници одржаној дана:  01.06. 2021. 
године, донело је : 

 
ОДЛУКУ  

О УТВРЂИВАЊУ  ВРСТЕ И ОБИМА 
НАГРАЂИВАЊА 

УЧЕНИКА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА У 2021  
ГОДИНУ 

 
 Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се  награда  за 
ученике  основних и  средњих школа  из буџета 
града Врања, носиоца признања „Ђак генерације“. 

 
Члан 2. 

Право на награду коју чине  књига и бицикл, 
сходно Одлуци о награђивању ученика  и студената 
и новчаној помоћи  ученицима основних школа на 
територији града Врања ( Службени гласник града 
Врања број 27/17), имају ученици средњих  и 
основних школа -   носиоци признања „Ђак 
генерације“  школске 2020/2021 године.   

 
Члан 3. 

У Одлуци о буџету града Врања за 2021. 
годину, у оквиру раздела број  5, програм 1201  
развој културе и иинформисање,  програмске 
активности  12010002 , јачање културне продукције 
и уметничкког стваралаштва,  апропријација 73, 
функција 820, економска класификација  472  
накнада за социјалну заштиту, позиција 137  из 
буџета града Врања, опредељена су средства за 

награђивање ученика из буџета града Врања у 2021. 
години. 

Члан 4. 
 Одлука ступа на снагу  даном доношења. 

            Одлуку објавити у Службеном гласнику 
града Врања. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊЕ дана:01.06.2021.   
године, број:06- 117/1/ /2021-04 

        
 ПРЕДСЕДНИК        

 ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
др Слободан Миленковић,с.р. 

 
 

328. 
На основу члана 17. Закона о енергетској 

ефикасности и рационалној употреби енергије,“ 
(„Сл. гласник Републике Србије“, број: 40/2021) и 
члана 61. и 63. Пословника Градског већа града 
Врања („Службени гласник града Врања“, број: 
29/2020), Градско веће на седници одржаној дана: 
01.06.2021. године, донело је 

 
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ 

ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ 

ЕФИКАСНОСТИГРАДА ВРАЊА  
ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2022. ГОДИНЕ  

 
Члан 1. 

Преамбула Одлуке о приступању изради 
програма енергетске ефикасности града Врања за 
период од 2020. до 2022. године („Службени 
гласник града Врања“, број: 14/2020), мења се и 
гласи:  

 „На основу члана 17. Закона о енергетској 
ефикасности и рационалној употреби енергије,“ 
(„Сл. гласник Републике Србије“, број: 40/2021) и 
члана 61. и 63.  Пословника Градског већа града 
Врања („Службени гласник града Врања“, број: 
29/2020)“. 

 
Члан 2. 

У наслову, речи „за период од 2020. до 2022. 
године“ мењају се и гласе „за период од 2021. до 
2024. године“. 

Члан 3. 
У члану 1. став 1., речи „за период од 2020. до 

2022. године“ мењају се и гласе „за период од 2021. 
до 2024. године“. 

 
Члан 4. 

У члану 3. став 1. речи „за период од 2020. до 
2022. године“ мењају се и гласе „за период од 2021. 
до 2024. године“. 
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Члан 5. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊЕ  дана: 01.06.2021.   
године, број:06- 117/2/ /2021-04 

                                                                                     
 ПРЕДСЕДНИК                                                                                   

 ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
др Слободан Миленковић,с.р. 

 
 

329. 
 На основу члана 34. Закона о јавној својини 

(“Сл.гласник РС” бр.72/11, 88/13 , 105/14,104/16 – и  
др.закон,108/16 и 113/17), члана 10 став 1 тачка1 и 
став 2 Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и давања у 
закуп ствари у јавној својини односно  прибављања 
и уступања искоришћавања других имовинских 
права као и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда(“Сл.гласник 
РС”бр.16/18), члана 20. тачка 9. Одлуке о давању у 
закуп пословног простора у јавној својини града 
Врања (“Сл. гласник града Врања”бр. 24/18 )    
Одлуке Комисије за давање у закуп пословног 
простора у јавној својини града Врања о избору 
најповољнијег понуђача ван поступка јавног 
надметања односно прикупљања писаних понуда-
непосредном погодбом број 06-108-1/21-08 од 
25.05.2021 године, и члана 61 и 63. Пословника 
Градског већа града Врање (“Службени гласник 
града Врање” број 29/20), Градско веће града 
Врање, на седници одржаној дана:01.06.2021 
године, донело је  

 
О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 
ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА 

ВРАЊА ВАН ПОСТУПКА ЈАВНОГ 
НАДМЕТАЊА   ОДНОСНО ПРИКУПЉАЊА 

ПИСАНИХ ПОНУДА 
(НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ) 

                          
Члан 1. 

 Даје се у закуп пословни простор у јавној 
својини града Врања, на период од 5 година, ван 
поступка јавног надметања односно прикупљања 
писаних понуда (непосредном погодбом) и то: 

1.Пословни простор у Врању, ул.Партизанска  
бр.17 површине 54 м2 на к.п. бр. 5096 уписане у 
Лист непокретности бр. 14 976 КО Врање 1 закупцу  
Спортски савез града Врања , ул.Партизанска бр. 
17, по цени од 50,00 динара по 1м2 месечно без 
ПДВ-а. 

 

                               Члан 2. 
 Пословни простор из члана 1. ове Одлуке 

даје се у закуп у виђеном стању, ради обављања 
редовне делатности- активности осим делатности 
којима се ствара бука и загађује животна средина. 

 
Члан 3. 

 Закупац пословног простора из члана 1. ове 
Одлуке је у обавези да у року од 7 (седам)дана од 
дана пријема ове одлуке закључи Уговор о закупу 
пословног простора и потпише записник о 
примопредаји пословног простора. 

 
Члан 4. 

 Уговор о закупу пословног простора  у име 
града Врање закључиће градоначелник Врања.     

                                                                                 
Члан 5. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења.  
 Одлуку објавити у “Службени гласник града 

Врање” 
 

Члан 6. 
 Одлука Градског већа града Врања о давању 

у закуп пословног простора у јавној својини града 
Врања је коначна.   
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊЕ дана 01.06.2021.   
године, број:06- 117/3/2021-04 

        
 ПРЕДСЕДНИК        

 ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
др Слободан Миленковић,с.р. 

 
 

330. 
На основу  члана  20. став  1. тачка  10. и  

члана  78. став  1. Закона  о  локалној  самоуправи  
(„Службени  гласник  Републике  Србије“, бр. 
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 
47/2018),  члана  63.  Статута града Врања 
(„Службени  гласник града Врања”, бр. 37/2018 и 
36/2020),  члана  61 и 63  Пословника  Градског 
Већа  („Службени  гласник  града  Врања”, 
бр.29/2020),  Градско  Веће, града Врања,  на  
седници  одржаној дана:01.06.2021. године,  доноси 

 
РЕШЕЊЕ  

О ОБРАЗОВАЊУ РАДНОГ ТЕЛА ЗА 
ПОДРШКУ ПОДСТИЦАЈНОМ 

РОДИТЕЉСТВУ И РАЗВОЈУ ДЕЦЕ 
 

Предмет решења 
Члан 1. 

Образује се Радно тело за подршку 
подстицајном родитељству и развоју деце (у даљем 
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тексту: Радно тело), као мулти-секторско тело, у 
циљу унапређењу постојећих и дефинисању нових 
мера јавне политике усмерених на подршку 
подстицајном родитељству и развоју деце на 
територији града Врања. 

Радно тело образује се као стално стручно-
саветодавно Радно тело Већа града. 

Овим Решењем уређују се састав, задаци, 
начин функционисања, и средства за рад Радног 
тела. 

 
Састав Радног тела 

Члан 2. 
Радно тело чине по један члан и заменик 

члана из следећих органа, установа, организација: 
- Органа управе који је непосредно задужен 

за послове дечије заштите; 
- Предшколске установе ''Наше дете'' из 

Врања; 
- Дома здравља; 
- Центра за социјални рад; 
- МНРО (назив организације цивилног 

друштва 
- Завода за јавно здравље 
Градоначелник је председник Радног тела по 

функцији. 
 

Задаци радног тела 
Члан 3. 

Задаци Радног  тела  су  да  планира  и  
надзире  спровођење  мера  јавне  политике  из  
различитих  области које  су  усмерене  на  подршку  
подстицајном  родитељство  и развоју  деце, а  
посебно: 

-Анализира постојеће  стање у локалној 
заједници и мере које спроводи и финансира 
локална самоуправа  и  дефинише  кључне  
приоритете  за  деловање  у  локалној  заједници  у 
области  подстицајног  родитељства  и  развоја  
деце; 

-Учествује у  изради  и  имплементацији 
локалних мера за унапређење подршке 
подстицајном родитељству у првим годинама 
развоја детета и предлаже Градском Већу измене и 
допуне релевантних постојећих стратешких и 
програмских докумената односно израду нових 
докумената, јавних политикакојима би се планирале 
посебне мере за подршку подстицајном 
родитељству и развоју деце; 

-Даје подршку Градској управi и Градском 
већу у процесу припреме Предлога буџета града  и 
предлоге за  опредељивање  финансијских  
средстава  за  финансирање програма и сервиса за 
подршку подстицајном родитељству и развоју деце 
унутар стратешких опредељења и јавних политика; 

-Координира размену информација и 
података између установа, институција и 
организација које су у локалној заједници задужене 
за посебна питања подршке родитељству и развоју 
деце и разматра и дефинише мере заједничког 
односно интегрисаног мулти-секторског деловања у 
спровођењу јавних услуга и мера подршке у овим 
областима; 

-Учествује у процесу дефинисања тема и 
начина комуникације локалних органа са 
родитељима и будућим родитељима у вези са 
питањима подршке родитељству и развоја деце и по 
потреби предлаже Градском већу посебну локалну 
стратегију комуникације у вези са овим темама; 

-Остварује сарадњу са организацијама 
цивилног друштва, међународним и домаћим 
развојним партнерима, који дају подршку 
родитељству и развоју деце, припрема идеје и 
предлоге за спровођење локалних програма, 
пројеката и/или услуга подршке у овој области и 
учествује у изради и спровођењу пројеката и 
програма за подршку родитељству и развоју деце, у 
којима је Град носилац или партнер: 

-Предузима и  друге  активности  неопходне  
за  остваривање  наведених  задатака које му додели 
Градско веће. 

 
Функционисање Радног тела 

Члан 4. 
Председник радног  тела  сазива  и  

председава  седницама  Радног  тела. 
Радно тело  одржава  састанке  најмање  

једном у два месеца. Стручну и административно-
техничку  подршку  Радном  телу  пружа  градска  
управа. 

На састанке  Радног  тела  могу се  позивати  
стручњаци  и  представници  других  органа,  
установа  или  организација  који  немају  своје  
представнике  у  Радном  телу,  ако  је то  потребно  
ради  информисања  чланова  Радног  тела  о  
одређеном  питању. 

Радно тело доноси  пословник  којим  
детаљније  уређује  начин  рада. 

Радно тело  подноси  годишње  извештаје  о  
свом  раду  Градском већу. 

 
Средства за рад  

Члан 5. 
Средства за рад  Радног  тела  обезбеђује 

Град. 
 
Чланови Радног  тела  не  примају  посебну  

накнаду  за рад у  Радном  телу. 
 
Именовање чланова 
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Члан 6. 
Градско  веће  донеће  решење  о  именовању  

чланова  радног  тела  у  року  од 15 дана од дана  
доношења  овог  решења. 

 
Објављивање 

Члан 7. 
Ово решење  објављује  се у  Службеном 

гласник, града Врања.. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊЕдана:   01.06.2021.   
године, број:06- 117/4/2021-04 

                                                                                      
 ПРЕДСЕДНИК                                                                                   

 ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
др Слободан Миленковић,с.р. 

 
331. 

На основу члана 15, 22, 61. и 63. Пословника 
Градског већа града Врања („Службени гласник 
града Врања“, број: 29/2020), Градско веће  града 
Врања, на седници одржаној  дана:01.06.2021. 
године,  донело je 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ 
ОДБОРА  ОБЕЛЕЖАВАЊА 140. ГОДИНА ОД 

ОСНИВАЊА ГИМНАЗИЈЕ „БОРА 
СТАНКОВИЋ“  У ВРАЊУ   

 
Члан 1. 

 Образује се Организациони одбор за 
обележавње 140. година од оснивања Гимназије  
„Бора Станковић“ у Врању,  у саставу: 

 председник, др Слободан Миленковић, 
градоначелник,  

 заменик председника, Зорица Јовић, 
заменица градоначелника, 

секретар: Вида Стојановић, самостални 
саветник за културу у Одељењу за друштвене 
деалтности, 

 чланови,  
 1.др Дејан Тричковић, председник 
Скупштине, 
 2.Бојан Костић, члан Градског већа за ресор 
- буџет и финансије, 
 3. Сузан Мишић Станковић,  директор 
Гимназије „Бора Станковић“ у Врању, 
 4.Ненад Јовић, директор ЈУ Позориште 
„Бора Станковић“, 
 5.Томислав Симоновић, аутор научних и 
књижевних дела, 
 6.Нела Димитријевић, професор српског 
језика и књижевности,  
 7. Ненад Стоилковић, професор историје, 

8.Саша Стаменковић, директор Јавне 
установе „Народни музеј“, 

9.Боривоје Манасијевић, директор Јавне 
установе Историјски архив „31. Јануар“, 

10.Мирјана Савов, шеф Одсека за 
образовање, културу, спорт и омладину 

11.Небојша Стојановић, председник 
Школског одбора Гимназије „Бора Станковић“ у 
Врању, 

12.Валентина Матушко, Служба за односи 
са јавношћу и   

13.Зоран Спасић,  Одељење за послове 
органа Града. 

 
Члан 2. 

Задатак Организационог одбора је да  
предузме све потребне мере и активности у вези са  
организацијом  и реализацијом обележавња 140. 
година од оснивања Гимназије  „Бора Станковић“ у 
Врању. 

 
Члан 3. 

   Мандат Организационог одбора траје  до 
завршетака задатка из члана 2. овог Решења. 

  
Члан 4. 

Решење ступа на снагу даном  доношења. 
Решење објавити у “Службеном гласнику 

града Врања“. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊЕ дана:   
01.06.2021.   године, број:06- 117/6/2021-04 

        
 ПРЕДСЕДНИК        

 ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
др Слободан Миленковић,с.р. 

 
332. 

На основу члана 22, члана 38. став 4. и члана 
61. и 63. Пословника Градског већа града Врања 
(„Службени гласник града Врања“, број 29/2020), 
Градско веће града Врања, на ванредној седници 
одржаној дана:01.06.2021.године, донело је  

 
Р    Е   Ш   Е   Њ   Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ 
ОДБОРА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГРАДСКЕ 

СЛАВЕ ГРАДА ВРАЊА „СВЕТА ТРОЈИЦА“   
 

Члан 1. 
 Образује се Организациони одбор за 

реализацију Програма прославе обележавања 
Градске славе града Врања,  у саставу: 

 председник, 
 др Слободан Миленковић, градоначелник 

Врања. 
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 заменик председника, 
 др Дејан Тричковић, председник 

Скупштине града, 
 секретар, 
 Ирена Јовановић, заменик секретара 

Скупштине, 
 чланови, 

1. Зорица Јовић, заменица градоначелника, 
2. Душан Аритоновић, начелник Градске 

управе, 
3. Изабела Савић, члан Градског већа, 
4. Ненад Ђорђевић, члан Градског већа, 
5. Зоран Димитријевић, директор Јавног 

комуналног предузећа „Комрад“, 
6. Игор Живковић, начелник Полицијске 

управе Врање,  
7. представник Одељења саобраћајне полиције 

града Врања, 
8. Епископ врањски Пахомије, 
9. Новица Петровић, командант 4.бригаде 

Копнене Војске, 
10. Лука Трајковић, представник Канцеларија 

за младе, 
11. Стефан Филиповић, директор Туристичке 

организаицје града Врања, 
12. Смиља Антић, сарадник у Одељу за послове 

органа града,   
13. Вида Стојановић, самостални саветник за 

културу и информисање, 
14. Владица Ранђеловић, руководилац Службе 

за односе са јавношћу и 
15. Спасић Зоран, Одељење за послове органа 

Града. 
 

Члан 2. 
Задатак Организационог одбора је да 

предузме све потребне мере и активности ради 
реализације Програма прославе обележавања 
Градске славе града Врања. 

 
Члан 3. 

 Мандат Организационог одбора траје до 
завршетка прославе Програма прославе 
обележавања Градске славе града Врања. 

       
Члан 4. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 
Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊЕдана: 01.06.2021. 
године, број:06- 117/7/2021-04 

                                                                                     
 ПРЕДСЕДНИК                                                                                   

 ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
др Слободан Миленковић,с.р. 

333. 
На основу члана 6. и 7. Правилника о ближим 

условима, критеријумима, начину и поступку за 
остваривање права на накнаду трошкова за 
вантелесну оплодњу  у 2016. години (“Службени 
гласник града Врања, број: 1/2016), члана 15., 22., 
61. и 63. Пословника Градског већа града Врања 
(„Службени гласник града Врања број: 29/2020), 
Градско веће града Врања, на седници одржаној 
данa 01.06.2021 године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ 
 

Члан 1. 
  У Решењу  о измени Решења о формирању  

Комисије за вантелесну оплодњу број: 06-
122/1/2020-04 од 18.09.20210. године, у члану 1. 
тачка 3. мења се и гласи: 

 „др Ненад Миленковић, специјалиста 
гинекологије и акушерства  у Здравственом центру 
Врање“ . 

 
Члан 6. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 
 Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Врања“. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊЕ дана:01.06.2021.   
године, број:06- 117/10/2021-04 

 
 ПРЕДСЕДНИК        

 ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
др Слободан Миленковић,с.р. 

 
Градско веће града Врања,   седница одржана 
дана 03.06.2021. године. 
334. 
 На основу члана 41. Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15), члана 20. 
став 1. тачка 39. члана 66. став 1. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број:129/2007 
и 83/2014-др. Закон) и члана 61. и 63. Пословника 
Градског већа града Врања („Службени гласник 
града Врања“, број: 29/2020), Градско веће града 
Врања, на седници одржаној дана: 03.06.2021. 
године, 
 

О Д Л У К А 
 О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ  О УСВАЈАЊУ 
ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ВРАЊА ЗА 2021. 
ГОДИНУ 
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Члан 1. 
               У Одлуци о усвајању Локалног  
акционионог  плана запошљавања града Врања за 
2021. Годину, („Службени гласник Града Врања“, 
број: 10/2021), брише се „члан 3“, тако да „члан 4.“  
постоје „члан 3“.  
 

Члан 4. 
                Одлука ступа на снагу  наредног дана  од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Врања“. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊЕ дана:03.06.2021 
године, број: 06-121/1/2021-04 
 

 ПРЕДСЕДНИК                                                                                   
 ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

др Слободан Миленковић,с.р. 
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