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Градско веће града Врања,  седница одржана 

дана 24.05.2018.године. 
355. 

 На основу члана 99. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, број: 72/2009, 

81/2009-испр.,64/2010-одлука УС 24/2011, 121/2012, 

42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-

одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Програма отуђења 

грађевинског земљишта у јавној својини града 

Врања за 2018. годину („Службени гласник града 

Врања“, број: 8/2018), члана 15. Одлуке о 

грађевинском земљишту у јавној својини града 

Врања („Службени гласник града Врања“, број: 

44/2016), члана 5. Одлуке о покретању поступка за 

отуђење грађевинског земљишта у јавној својини 

града Врања јавним надметањем („Службени 

гласник града Врања“, број: 14/2018) и члана 61. и 

63. Пословника Градског већа града Врања 

(„Службени гласник града Врања, број: 20/2016), 

Градско веће града Врања, на седници одржаној 

24.05.2018.године, донело је 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА  ЗА 

ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА ВРАЊА ЈАВНИМ 

НАДМЕТАЊЕМ 

 

Члан 1. 

 Овом Oдлуком расписује се оглас за отуђење 

неизграђеног грађевинског земљишта у јавној 

својини града Врања јавним надметањем, у складу 

са Програмом отуђења грађевинског земљишта у 

јавној својини града Врања за 2018.годину 

(„Службени гласник града Врања“ број 8/2018), 

Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини 

града Врања („Службени гласник града Врања“, 

број: 44/2016) и Одлуке о покретању поступка за 

отуђење грађевинског земљишта у јавној својини 

града Врања јавним надметањем („Службени 

гласник града Врања“, број: 14/2018). 

 

Члан 2. 

 Грађевинско земљиште у јавној својини 

града Врања за које се расписује оглас за отуђење је:  

 

Ι. Локација бр. 1 (24 грађевинске парцеле) - у 

улици Иве Андрића.  

А. намена – становање малих густина – (изградњa 

двојних стамбених објеката), на основу услова 

предвиђених у Плану Генералне регулације зоне 2 у 

Врању (Сл. Гласник града Врања бр.33/2011)  и 

Урбанистичком пројекту потеза између улица Иве 

Андрића, Предрага Девеџића, Будислава Шошкића 

и Чегарске, по степену комуналне опремљености 

налази се на граници друге и треће зоне. Почетна 

цена за непокретности на овој локацији износи 

2.521,00 динара по м2. 

 

Р. 

Бр. 

Катастар

ска 

парцела 

Површи

на у m² 

Катастарс

ка 

општина 

Врста 

права 

Обим 

удела 

1. 8676/3 274 КО 

Врање 1 

Својина1

/1 

2. 8676/4 284 КО 

Врање 1 

Својина 

1/1 

ГОДИНА XXV 

БРОЈ 17 
В Р А Њ Е 

Понедељак,04.јун.2018.године. 
 

Излази по потреби. 

Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. 

Цена овог броја 150,00 динара 

Рок за рекламацију 10 дана 

ара 

Рок за рекламацију 10 дана 
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3. 8676/5 274 КО 

Врање 1 

Својина 

1/1 

4. 8660/4 270 КО 

Врање 1 

Својина 

1/1 

5. 8660/5 306 КО 

Врање 1 

Својина 

1/1 

6. 8676/7 275 КО 

Врање 1 

Својина 

1/1 

7. 8676/9 289 КО 

Врање 1 

Својина 

1/1 

8. 8676/10 307 КО 

Врање 1 

Својина 

1/1 

9. 8660/7 291 КО 

Врање 1 

Својина 

1/1 

10. 8660/8 289 КО 

Врање 1 

Својина 

1/1 

11. 8660/9 318 КО 

Врање 1 

Својина 

1/1 

12. 8660/10 309 КО 

Врање 1 

Својина 

1/1 

 

Б. намена – становање малих густина – (изградња 

слободностојећих стамбених објеката), на основу 

услова предвиђеним у Плану Генералне регулације 

зоне 2 у Врању (Сл. Гласник града Врања 

бр.33/2011) и Урбанистичком пројекту потеза 

између улица Иве Андића, Предрага Девеџића, 

Будислава Шошкића и Чегарске, по степену 

комуналне опремљености налази се на граници 

друге и треће зоне. 

 

Р.б

р. 

Катастарск

а парцела 

Површ

ина у 

m² 

Катастар

ска 

општина 

Врста 

права 

Обим 

удела 

1. 8661/1 554 КО 

Врање 1 

Својина 

1/1 

2. 8658/4 384 КО 

Врање 1 

Својина 

1/1 

3. 8658/2 370 КО 

Врање 1 

Својина 

1/1 

4. 8658/5 429 КО 

Врање 1 

Својина 

1/1 

5. 8657/1 423 КО 

Врање 1 

Својина 

1/1 

6. 8658/6 365 КО 

Врање 1 

Својина 

1/1 

7. 8654/1 428 КО 

Врање 1 

Својина 

1/1 

8. 8651/3 638 КО 

Врање 1 

Својина 

1/1 

9. 8651/1 511 КО 

Врање 1 

Својина 

1/1 

10. 8648/3 456 КО Својина 

Врање 1 1/1 

11. 8648/5 348 КО 

Врање 1 

Својина 

1/1 

12. 8655/2 327 КО 

Врање 1 

Својина 

1/1 

 

IIЛокација бр.2 (22. грађевинске парцеле) - у улици 

Будислава Шошкића.  

намена- становање средњих густина – изградња 

индивидуалних једнопородичних стамбених 

објеката, вишепородичних објеката и 

компатибилних садржаја који иду уз становање, 

објеката намењених за становање, на основу услова 

предвиђених у Плану Генералне регулације зоне 2 у 

Врању (Сл. Гласник града Врања бр.33/2011), по 

степену комуналне опремљености налази се у трећој 

зони. Почетна цена за непокретности на овој 

локацији износи 2.521,00 динара по м2. 

 

Р.б

р 

Кат.пар

цела 

Површи

на у m² 

Катастарс

ка 

општина 

Врста 

права 

Обим 

удела 

1. 12902 450 КО Врање 

1 

Својина 

1/1 

2. 12903 420 КО Врање 

1 

Својина 

1/1 

3. 12904 420 КО Врање 

1 

Својина 

1/1 

4. 12905 420 КО Врање 

1 

Својина 

1/1 

5. 12906 420 КО Врање 

1 

Својина 

1/1 

6. 12907 495 КО Врање 

1 

Својина 

1/1 

7. 12909 713 КО Врање 

1 

Својина 

1/1 

8. 12910 608 КО Врање 

1 

Својина 

1/1 

9. 12911 384 КО Врање 

1 

Својина 

1/1 

10. 12915 387 КО Врање 

1 

Својина 

1/1 

11. 12916 392 КО Врање 

1 

Својина 

1/1 

12. 12920 398 КО Врање 

1 

Својина 

1/1 

13. 12921 404 КО Врање 

1 

Својина 

1/1 

14. 12924 370 КО Врање 

1 

Својина 

1/1 

15. 12925 374 КО Врање 

1 

Својина 

1/1 

16. 12926 379 КО Врање Својина 
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1 1/1 

17. 12927 382 КО Врање 

1 

Својина 

1/1 

18. 12912 394 КО Врање 

1 

Својина 

1/1 

19. 12914 395 КО Врање 

1 

Својина 

1/1 

20. 12917 396 КО Врање 

1 

Својина 

1/1 

21. 12919 397 КО Врање 

1 

Својина 

1/1 

22. 12922 398 КО Врање 

1 

Својина 

1/1 

 

IIIЛокација бр.3 (4. грађевинске парцеле)- у улици 

Ивана Мештровића. 

намена – становање средњих густина – изградња 

индивидуалних једнопородичних стамбених 

објеката, вишепородичних објеката и 

компатибилних садржаја који иду уз становање, 

објеката намењених за становање, на основу услова 

предвиђеним у Плану Генералне регулације зоне 3 у 

Врању (Сл. Гласник града Врања бр.18/2011), по 

степену комуналне опремљености налази се у трећој 

зони. Почетна цена за непокретности на овој 

локацији износи 2.521,00 динара по м2. 

 

Р.б

р. 

Катастарска 

парцела 

Повр

шина 

у m² 

Катастар

ска 

општина 

Врста 

права 

Обим 

удела 

1. 12016/10 603 КО 

Врање 1 

Својина 

1/1 

2. 12016/4 604 КО 

Врање 1 

Својина 

1/1 

3. 12015/13 430 КО 

Врање 1 

Својина 

1/1 

4. 12015/8 425 КО 

Врање 1 

Својина 

1/1 

 

IV локација бр.5 (2 грађевинске парцеле) – у 

Врањској Бањи  

Намена – спорт – изградња спортских објеката, 

балон сала, хотелски капацитети и други 

компатибилни садржаји на основу услова 

предвиђеним у Плану генералне регулације 

Врањска Бања („Сл.гласник града Врања“ 

бр.14/2013), по степену комуналне опремљености 

налази се у четвртој зони. Почетна цена за 

непокретности на овој локацији износи 3.530,00 

динара по м2. 

 

Р.бр

. 

Катастарс

ка 

Површ

ина у 

Катас

тарска 

Врста права 

Обим удела 

парцела м2 општ

ина 

1. 2986/10 3.605 КО 

Вр.Ба

ња 

Својина 1/1 

2. 2986/11 507 КО 

Вр.Ба

ња 

Својина 1/1 

 

   Члан 3. 

Почетни износ цене за отуђење горе 

наведеног грађевинског земљишта утврђен је у  

висини тржишне вредности по метру квадратном 

грађевинског земљишта, а на основу процене 

Министарства финансија – Пореске управе Врање.  

Гарантни износ износи 20% од процењене 

тржишне вредности за парцелу за коју се лицитира.             

   

 Члан 4. 

Поступак отуђења непокретности из члана 2. 

ове Одлуке спроводи Комисија за спровођење 

поступка отуђења или давања грађевинског 

земљишта у јавној својини у закуп.     

 

Члан 5. 

   Саставни део ове Одлуке је текст Јавног 

огласа о отуђењу неизграђеног грађевинског 

земљишта у јавној својини града Врања ради 

изградње јавним надметањем. 

   Јавни оглас се објављује у дневном листу 

који се дистрибуира на целој територији Републике 

Србије, као и на званичном сајту града Врања.  

    На званичном сајту града Врања осим 

текста јавног огласа објављује се и пријавни образац 

за учествовање у поступку јавног надметања. 

  

Члан 6. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 7. 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА дана: 

24.05.2018.године,број: 06-115/1/2018-04. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

  др Слободан Миленковић,с.р. 

 

 

356. 

На основу Одлуке о изменама и допунама 

Одлуке о локалним комуналним таксама – Тарифе 

локалних комуналних такси, Тарифни број 4. – 

Напомена („Службени гласник града Врања“, број 
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28/2014 и 2/2015), члана 6. став 1. тачка 10., члана 

61. и 63. Пословника Градског већа града Врања 

(„Службени гласник града Врања“, број: 20/2016 ), 

Градско веће града Врања на седници одржаној 

дана 24.05.2018. године, донело је  

 

О Д Л У К У 

О ПРОДАЈИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

ПРОИЗВОДА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У 

2018.  ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком одређују се локације на 

јавним површинама које се могу користити у 

пословне сврхе у 2018. години за продају 

пољопривредних производа и утврђује период 

могућег коришћења.  

 

Члан 2. 

 Пољопривредни производи који се могу 

продавати на јавним површинама су лубенице и 

диње.  

Члан 3. 

 Пољопривредни производи, односно 

лубенице и диње се на одређеним локацијама на 

јавним површинама могу продавати само из коша, 

којима располаже Јавно комунално предузеће 

„Комрад“ и чија површина износи 2,7 x 1,8 m, 

односно 4,86 м2.   

 За коришћење тротоара или другог јавног 

простора у пословне сврхе плаћа се такса у дневном 

износу за сваки цели или започети квадратни метар 

заузете површине и то за пољопривредне производе 

у износу од 48 дин/м2, коју је у обавези да плаћа 

подносилац захтева за наведену намену, сходно 

Одлуци о измени и допуни Одлуке о локалним 

комуналним таксама - Тарифа локалних 

комуналних такси, Тарифни број 4. 

  

Члан 4. 

 Локације на јавним површинама (тротоари и 

други јавни простор) које се могу користити у 

пословне сврхе за продају пољопривредних 

производа – лубеница и диња  су: 

1.у улици Карађорђевој, на потезу од улице 

на месту улаза у пијацу до чесме, односно до 

раскрснице са Немањином улицом, лева 

страна тротоара улице Карађорђеве (на овом 

месту распоредити 7-8 кошева), угао 

Немањине улице са Карађорђевом,  десна 

страна тротоара (на овом месту распоредити 

2-3 коша) у близини контејнара; 

2.у улици Пролетерских бригада, на паркингу 

поред бензинске пумпе (на овом месту 

распоредити 2-3 коша); 

3.у улици Косовској, поред ограде Градског 

стадиона, постоји место за постављање више 

кошева; 

4.на тргу Братства и јединства, преко пута 

доњег улаза у пијацу Текија, на десном 

тротоару гледано из улице Пролетерских 

бригада ка Црвеном крсту (на овом месту 

распоредити 4-5 коша).  

5.друге локације у Врању и Врањској Бањи, 

ако испуњавају остале  услове и ако су 

удаљене најмање 500 метара од пијаце; 

 

Члан 5. 

 Период могућег коришћења јавних површина 

у пословне сврхе за продају пољопривредних 

производа – лубеница и диња је од  01. јуна 2018. 

године до 20.септембра 2018. године. 

 

Члан 6. 

 Корисници  јавних површина у обавези су  да 

омогуће несметано коришћење приватне имовине 

испред које се налази јавна површина (гараже, 

киосци и слично) на којој су постављени кошеви за 

продају пољопривредних производа.  

 

Члан 7. 

 Решење за коришћење јавних површина у 

пословне сврхе за продају пољопривредних 

производа доноси Одељење за буџет и  финансије – 

Одсек локалне пореске администрације, које  

закључује и уговор за коришћење јавних површина 

у пословне сврхе у текућој години са подносиоцима 

захтева којима је издато решење. 

 Одељење за буџет и  финансије – Одсек 

локалне пореске администрације решења доноси по 

редоследу подношења захтева, а такса се плаћа 

унапред. 

 Решењем и уговором ближе наведених у 

ставу 1. овог члана ближе ће се уредити сва питања 

у вези са продајом пољопривредних производа – 

лубеница и диња. 

Одељење за буџет и  финансије не може 

склопити уговор за коришћење јавних површина у 

пословне сврхе у текућој години, са обвезницима 

који у претходном периоду нису измирили обавезе 

по овом основу, сходно Одлуци о измени и допуни 

Одлуке о локалним комуналним таксама - Тарифног 

броја 4.    

 

Члан 8. 

 Контролу коришћења јавних површина врши 

Одељење за комуналну полицију и Одељење за 

инспекцијске послове и заштиту животне средине.  

 Наведене организационе јединице су у 

обавези да врше строгу контролу продаје 
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пољопривредних производа на јавним површинама 

ван локација одређених овом одлуком.   

 

Члан 9. 

 Корисници наведених јавних површина су у 

обавези да са ЈКП „Комрад“ Врање регулишу 

обавезе у погледу закупа кошева и свих других 

обавеза из надлежности овог предузећа, а по 

предметном питању. 

  

Члан 10. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 11. 

 Одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“.  

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 24.05.2018. 

године,број: 06-115/8/2018-04. 

   

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

  др Слободан Миленковић,с.р. 

 

357. 

На основу члана 8 Одлуке о награђивању  

ученика из буџета града Врања ( Службени гласник 

града Врања број 11/17),  Одлуке о буџету града 

Врања за 2018. годину ( Службени гласник града 

Врања број 31/17) и члана 61 Пословника Градског 

већа града Врања ( Службени гласник града Врања 

број 20/16), Градско веће града Врања на седници 

одржаној дана  24.05.2018. године, донело је : 

 

 

ОДЛУКУ О 

УТВРЂИВАЊУ  ВРСТЕ И ОБИМА 

НАГРАЂИВАЊА 

УЧЕНИКА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА 

 

 

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 у виду наградног путовања  

- летњи камп енглеског језика у Грчкој, у трајању од 

9 дана, о трошку Града Врања, сходно Одлуци о 

награђивању ученика из буџета Града Врања, имају 

ученици средњих школа -   носиоци признања „Ђак 

генерације“  школске 2017/2018 године.   

Право на награду у виду књиге и таблет 

рачунара имају ученици основних школа носиоци 

признања „Ђак генерације“ школске 2017/2018 

године.   

 

Члан 3 

У Одлуци о буџету града Врања за 2018. 

годину, у оквиру раздела број  4, програм 13 развој 

културе и иинформисање,  програмске активности  

12010002 , јачање културне продукције и 

уметничкког стваралаштва,  апропријација 73, 

функција 820, економска класификација  472  

накнада за социјалну заштиту из буџета града 

Врања, опредељена су средства у износу од 

800.000,00 за награђивање ученика из буџета града 

Врања у 2018. години. 

У оквиру планираних средстава и процењене 

вредности услуга садржани су трошкови путовања 

према програму путовања: услуге превоза,  

смештаја, улазнице, дневнице за лица која се 

упућују на службени пут и други трошкови  који су 

у непосредној  функцији реализације програма 

летње школе енглеског језика. 

У трошкове наградног путовања не 

урачунавају се трошкови прибављања  путне 

исправе, трошкови алтернативних излета и други 

трошкови који нису у непосредној функцији 

реализације наградног  путовања и нису садржани у 

програму наградног путовања. 

 

Члан 4 

Припрему, организацију и реализацију 

програма наградног путовања врши организатор 

путовања –представник  агенције за стране језике и 

туризам, којој  је додељен уговор о јавној набавци и 

друга лица, која одреди градоначелник са 

одређеним задатком           Агенција из става 1 овог 

члана  мора да обезбеди све услове  прилагођене 

узрасту ђака – добитника  наградног путовања. 

 

Члан 5 

Општи услови наградног путовања морају да 

садрже  све услове прописане Законом о  туризму. 

 

 

Члан 6 

 Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана  

објавиљивања у „Службеном гласнику града 

Врања“.  

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 24.05.2018. 

године,број: 06-115/9/2018-04, дана. 

 

 

  ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

  др Слободан Миленковић,с.р. 
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358. 

На основу члана 59. став 1 тачка 20  Статута 

града Врања ( Службени гласник града Врања број 

3/17,8/17 и 27/17)  члана 6.став 1 тачка 10 и  61. и 63. 

Пословника Градског већа града Врања („Службени 

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

града Врања на седници одржаној дана 24.05.2018. 

године, донело је 

 

ОДЛУКУ 

О ДОЗВОЛИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ-

МЕТАЛНОГ СТУБА (WIFI ДРВО) 

 

 

Члан 1 

 Одобрава се ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' а.д. 

Београд, Таковска 2, привремено постављање 

телекомуникационе опреме-металног стуба (WiFi 

дрво) за пружање услуга бежичног интернета  у 

улици  Жикице Јовановића Шпанца, на шеталишту, 

на катастарској парцели број 5481/1,    у свему 

према Графичком прилогу и спецификацији који су 

саставни део ове одлуке. 

 

Члан 2 

 Радове на постављању, монтажи, 

инсталацији, одржавању извршиће ''ТЕЛЕКОМ 

СРБИЈА'' а.д. Београд. 

Извођење наведених радова, повезивање 

уређаја на телекомуникациону и електроенергетску 

мрежу извршиће се у складу са приложеним 

техничким решењем. 

Прикључење металног стуба (WiFi дрво) на 

електроенергетску мрежу извршиће се преко 

сопственог бројила ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' а.д. 

Београд. 

 

Члан 3 

 Трошкови израде, постављања, одржавања и 

ризика за случај оштећења и уништења металног 

стуба, падају на терет ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' а.д. 

Београд. 

''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' а.д. Београд може 

поставити налепницу димензија 15 х 15 цм на једној 

позицији у близини металног стуба (WiFi дрво). 

 

Члан 4 

 Обавезује се ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' а.д. 

Београд, да јавну површину одржава у уредном и 

чистом стању, а по престанку заузећа јавну 

површину доведе у технички исправно стање.Члан 5 

 Локална комунална такса за заузеће јавне 

површине није наплаћена. 

 

Члан 6 

         Одлука ступа на снагу даном доношења. 

         Одлуку објавити у „Службеном гласнику града 

Врања“. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 Влада Републике Србије дана 12. октобра 

2016. године донела је Одлуку објављену у 

Службеном Гласнику број 84/2016, да се 2017. и 

2018. година прогласе годинама борбе против сиве 

економије, те је Закључком Владе 05 Број: 436-

1881/2018 од 01.03.2018. године, Влада прописала 

пропозиције и одредила Министарство државне 

управе и локалне самоуправе за организатора 

Такмичења за јединице локалне самоуправе, које се 

спроводи уз наградну игру ''Узми рачун и победи 

2018'' у оквиру кампање ''Подизање свести грађана и 

привреде о значају сузбијања сиве економије и 

мотивација за поштовање прописа'' у циљу 

спровођења Националног програма за сузбијање 

сиве економије. 

Како је постављање телекомуникационе 

опреме-металног стуба (WiFi дрво) од стране 

''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' а.д. Београд, предвиђено као 

награда у наведеном такмичењу јединица локалне 

самоуправе, коју је Град Врање освојио, доношење 

ове одлуке представља предуслов за пријем 

наведене награде. 

Правни основ за доношење Одлуке 

постављању телекомуникационе опреме-металног 

стуба (WiFi дрво) садржан је у одредбама члана 

Статута града Врања ( Службени гласник града 

Врања број 3/17,8/17 и 27/17)  и члана 6.став 1 тачка 

10 и  61. и 63. Пословника Градског већа града 

Врања („Службени гласник града Врања“, број: 

20/2016 )којима је прописано да Градско  веће 

обавља и друге послове у складу са законом, 

Статутом, одлукама Скупштине града и другим 

актима и да у вршењу послова из своје надлежности 

доноси одлуке у складу са законом, Статутом, 

Одлуком о Градском/Општинском већу и 

пословником о свом раду. 

''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' а.д. Београд, Таковска 

2, обратило се захтевом број  215131/1/2018 од 

24.05.2018. године  за постављање металног стуба 

(WiFi дрво) на локацији у улици Жикице 

Јовановића Шпанца, ради пружања услуге бежичног 

интернета. 

Уз захтев је достављено  техничко решење 

по коме ће се извести радови на постављању, 

монтажи, инсталацији и одржавању које ће о свом 

трошку извести ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' а.д. Београд. 

Изласком на терен  овлашћеног лица 

Одељења за комуналне послове и саобраћај 
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утврђено је да постоје технички и други потребни 

услови за постављање металног стуба. 

Разлог доношења ове одлуке је потреба да се 

обезбеди пружање услуге бежичног приступа 

интернету као једна од могућности ефикаснијег и 

доступнијег коришћења интернета, а све у интересу 

грађана и њихових потреба. 

Из напред наведеног, стекли су се потребни 

услови за заузеће јавне површине ради постављања 

металног стуба (WiFi дрво). 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 24.05.2018. 

године,број: 06-115-11/2018-04. 

 

  ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

  др Слободан Миленковић,с.р. 

 

359.                                                                            

 На основу лана 20. Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања 

(„Службени гласник града Врања“, број: 5/2017) и  

члана 15, 61 и 6 3. Пословника Градског већа града 

Врања („Службени гласник града Врања“, 

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

седници одржаној дана 24.05.2018. године, 

разматрало је предлоге за чланство  за Комисију  за 

оцену пројеката из области јавног информисања за 

телевизије и донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ 

ПРОЈЕКАТА ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ  

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕДИЈСКИХ 

САДРЖАЈА НАМЕЊЕНИХ ТЕЛЕВИЗИЈИ 

 

Члан 1. 

Именују се чланови Комисије за оцену 

пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање 

пројеката из буџета града Врања  за производеу 

медијских садржаја намењених телевизији, у 

саставу: 

1.Весна Бунијевац,  представник 

Асоцијације Електронских Медија Војводине, 

2.Владимир Вељковић,  представник  

Друштва новинара  Ниша и 

3.Ђорђе Ковачевић, медијски стручњак. 

 

Члан 2. 

Комисија на првој седници бира председника 

Комисије, који координира радом Комисије и води 

седнице. 

Члановима Комисије припада право на 

новчану надокнаду за рад  у Комисији у 

појединачном износу од 10.000,00 динара.  

Члан 3. 

Задатак Комисије је да изврши оцену 

пројеката у оквиру конкурса за суфинансирање 

пројеката из области медијских садржаја намењених 

телевизији и донесе образложен предлог о додели 

средстава из буџета града Врања за 2018. годину за 

суфинансирање пројеката производње медијских 

садржаја за телевизије. 

Оцењивање пројеката врши сваки члан 

Комисије независно, за сваки пројекат и по сваком 

од критеријума. 

Члан 4. 

Стручне и административно техничке 

послове за потребе ове Комисије, обављаће Вида 

Стојановић, самостални саветник за културу. 

 

Члан 5. 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“ и на званичној интернет страници 

града Врања, www.vranje.org.rs.   

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 Сходно одредбама Закона о јавном 

информисању (Сл.гласник РС", бр. 83/2014, 58/2015 

i 12/2016 – аутентично тумачење),  Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања 

(„Службени гласник града Врања“, број: 5/2017) 

Градско веће града Врања расписало је јавни позив  

за суфинансирање пројеката производње медијских 

садржаја  намењених телевизији. Текстом огласа 

упућен је позив свим новинарским и медијским 

удружењима, да предложе чланове конкурсне 

комисије, као и медијским стручњацима 

заинтересованим за учешће у раду Комисије, да 

писаним путем предложе своје чланство у 

Комисији.  

У  остављеном року, предлог за чланство у 

Комисији доставили су: 

Удружење радио станица РАБ Србија 

предложило Велибора Тодорова, члана овог 

Удружења; 

Друштво новинара Ниша предложило је за 

свог кандидата за члана Комисије   Владимира 

Вељковића, директора и  главног и одговорног 

уредника ТВ Пирот; 

Асоцијација Електронских Медија Војводине 

предложило је за свог кандидата за члана Комисије   

Весну Бунијевац; 

Удружење Нова мрежа Србије предложило је 

Емила Милојевића, новинара; Независно удружење 

новинара  Србије НУНС  и  Независно удружење 

новинара Војводине  НДНВ предложили су  Наду 

Будимовић; 

http://www.vranje.org.rs/
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Удружење новинара Србије УНС, предложило 

је Будимира Ничића; 

 Асоцијација независних електронских медија 

и Асоцијација локалних медија  Локал Прес 

предложили су Звонка Дамнјановића; 

Медијски стручњак  Ђорђе Ковачевић поднео је 

сопствени предлог за члана Комисије. 

Све пристигле  пријаве су благовремене и потпуне. 

Градско веће разматрало је појединачно сваку 

пријаву, а  узимајући у обзир  биографије 

предложених чланова, као и одредбе Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања 

(„Службени гласник града Врања“, број: 5/2017)  

донело  је Решење о избору Весне Бунијевац,  

представника Асоцијације Електронских Медија 

Војводине, Владимира Вељковића,  представника  

Друштва новинара  Ниша и Ђорђа Ковачевића, 

медијског стручњака за чланове Комисије . 

Именована лица испуњавају прописане 

услове,  не обављају јавну функцију, нису у сукобу 

интереса, те су се на основу тога стекли услови за 

њихово именовање         

Имајући у виду напред наведено, Градско веће 

града Врања донело је  решење као у  диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење 

је коначно и против њега се не може изјавити 

жалба, већ се може покренути управни спор у року 

од 30 дана од дана пријема решења. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана 

24.05.2018.године, број: 06-115-10/2018-04 

     

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

  др Слободан Миленковић,с.р. 

 

360. 

На основу члана 11. Правилникa о 

материјалној подршци која се обезбеђују из буџета 

града Врања, број: 55100-81/2017  од 13.01.2017. 

године, и члана 15, 22, 61. и 63. Пословника 

Градског већа града Врања („Службени гласник 

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

Врања, на седници одржаној  дана: 24.05.2018. 

године,  донело je 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И 

ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА У ОБЛАСТИ 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАЂАНА КОЈА СЕ 

ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА 

 

 

Члан 1. 

        У Решењу о образовању  Комисије за 

остваривање и признавање права у области 

социјалне заштите грађана, која се финансирају из 

буџета града Врања, број : 06-7/2017-04, од 

19.01.2017. године,  у члану 1, ставу 3, тачка 1 мења 

се и гласи. 

„Маја Додић, доктор медицине.“ 

 

Члан 2. 

Мандат именованом лицу траје до истека 

мандата чланова  Комисије образоване Решењем 

број 06-7/2017 -04.  

Члан 3. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,  дана:24.05.2018.  

године, број: 06-115/13/2018-04 

     

 ПРЕДСЕДНИК 

   ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

 др Слободан Миленковић,с.р. 

 

Градско веће града Врања,  седница одржана 

дана 01.06.2018.године. 

361. 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник  РС“, бр. 10/2013, 142/14,103/15  и 101/16), 

Програма подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја на 

територији града Врања за 2018. годину, Врања 

(„Службени гласник града Врања“, бр. 115/2018), на 

основу Решења о давању претходне сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, број: 320-00-02452/2018-09 од 

30.03.2018. године, члана 14. став 1. тачка 20. 

Статута града Врања („Службени гласник града 

Врања“, бр. 3/18  и 10/18), члана 6. става 1. тачка 

10., члана 61. и 63. Пословника Градског већа града 

Врања („Службени глсник града Врања“, број: 

20/2016), Градско веће града Врања на седници 

одржаној 01.06.2018. године, донело је 

 

ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У 

ПОЉОПРИВРЕДИ КАО ФИНАНСИЈСКE 

ПОДРШКE ПОЉОПРИВРЕДНИМ 

ПРОИЗВОЂАЧИМА У УНАПРЕЂЕЊУ И 

РАЗВОЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

У 2018. ГОДИНИ 
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I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником уређују се врсте 

подстицаја, начин коришћења подстицаја, као и 

услови за остваривање права на подстицаје у 

пољопривреди на територији града Врања, у складу 

са Законом о подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 

10/2013, 142/14,103/15  и 101/16). 

 

II ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА 

 

Члан 2. 

Скупштина града Врања утврђује мере 

подршке за спровођење пољопривредне политике за 

подручје града Врања у складу са Програмом 

подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја. 

Програм мера подршке из става 1. овог члана 

доноси Скупштина града Врања, уз претходну 

сагласност Mинистарства пољопривреде, 

водопривреде и шумарства. 

Подршка спровођењу пољопривредне 

политике града Врања не може бити у супротности 

са националним програмoм донетим у складу са 

законом којим се уређује пољопривреда и рурални 

развој. 

 

Члан 3. 

Средства за подстицање развоја 

пољопривреде (у даљем тексту: средства) 

обезбеђују се из буџета града Врања. 

Обим средстава за подстицаје из члана 2. 

овог Правилника утврђује се за сваку буџетску 

годину посебно. 

 

Члан 4. 

Средства за подстицање развоја 

пољопривреде могу да се користе  као финансијска 

подршка регистрованим пољопривредним 

газдинствима у унапређењу и проширавању 

пољопривредне производње за инвестирање у: 

       1. Набавка квалитетних приплодних грла 

млечних раса говеда, оваца, овнова, коза и јараца; 

       2. Подизање нових производних засада воћака и 

винове лозе;                                                            

       3. Набака опреме за наводњавање за воћарску и 

виноградарску производњу. 

       4. Набавка опреме у пчеларству. 

       5. Бушење бунара. 

       6. Мере кредитне подршке - суфинансирање 

камата за пољопривредне кредите. 

       7. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко 

осемењавање крава). 

 

Члан 5. 

ВИСИНА ПОДСТИЦАЈА 

 
 

Редни 

број 

 Мере руралног развоја 

 

Износ подстицаја по 

кориснику  (%) 

(нпр. 30%, 50%, 80%, 

100%) 

Максимални износ подршке 

по кориснику (ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

1. 

Инвестиције у физичка средства 

пољопривредних   газдинстава ( 

сектор воће, грожђе). 

         50-100% 360.000,00 

2. 

Инвестиције у физичка средства 

пољопривредних   газдинстава 

(сектор млеко). 

50% 180.000,00 

3. 

Инвестиције у физичка средства 

пољопривредних   газдинстава 

(сектор пчеларство). 

50% 60.000,00  

 

 

 

 

Редни 

број 

 

 

 

   Мере руралног развоја  

Износ подстицаја по 

кориснику  (%) 

(нпр. 30%, 50%, 80%) 

Максимални износ подршке 

по кориснику (ако је 

дефинисан) 

(РСД) 
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1. 

 

 

Инвестиције за унапређење и 

развој руралне инфраструктуре -

инвестиције у израду, унапређење 

или проширење свих типова 

инфраструктуре мањег обима, 

укључујући инвестиције у 

обновљиве изворе енергије 

(бушење бунара). 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

80.000,00 

 

 

 

Редни 

број 

 

 

 

 

Мера кредитне подршке: 

Износ подстицаја по 

кориснику  (%) 

(нпр. 30%, 50%, 80%, 

100%) 

Максимални износ 

подршке по кориснику (ако 

је дефинисан) 

(РСД)  

 

1. 

 

 

Суфинансирање камата за 

пољопривредне кредите 

 

 

100%  

 

На износ до 

400.000,00 

 

 

III  КОРИСНИЦИ ПОДСТИЦАЈА 

 

Члан 6. 

Право на подстицаје, под условима и на 

начин утврђен овим Правилником, имају породична 

пољопривредна газдинства која су уписана у 

Регистар пољопривредних газдинстава, са активним 

статусом, у складу са законом којим се уређује 

пољопривреда (у даљем тексту: Регистар). 

Пријаву за доделу подстицаја могу да 

поднесу носиоци или чланови пољопривредног 

газдинства са пребивалиштем на територији града 

Врања, уписани у регистар пољопривредних 

газдинстава по основу права својине односно закупа 

пољопривредног земљишта које се налази на 

територији града Врања и који се баве 

пољопривредном производњом. 

Сви они са којима град има лоше искуство 

услед не испуњавања уговорених обавеза или услед 

недомаћинског понашања према инвестицији, из 

претходног периода, немају право остваривања 

финансијске подршке. 

 

IV  УСЛОВИ  ЗА ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА 

ПОДСТИЦАЈЕ 

 

Члан 7. 

Право на подстицајна средстава остварују се 

на основу објављеног конкурса. 

Заинтересовани пољопривредни произвођачи 

могу да конкуришу за једну област инвестиције у 

физичка средства из мера руралног развоја или 

кредитне подршке. 

Одлуку о расписивању конкурса доноси Комисија 

за доделу подстицајних средстава у пољопривреди 

(у даљем тексту: Комисија), уз сагласност Градског 

већа. 

Конкурс се објављује у локалним средствима 

јавног информисања, огласној табли градске управе 

и на сајту града Врања.  

Неблаговремене и пријаве са непотпуном 

документацијом Комисија неће узимати у 

разматрање. 

 

1.Општи критеријуми за кориснике: 

 

• Да је корисник средстава носилац или члан 

регистрованог пољопривредног газдинства, 

уписаног у Регистар пољопривредних газдинстава, 

са активним статусом и са пребивалиштем и 

производњом на територији града Врања; 

• Да су носилац регистрованог пољопривредног 

газдинства и подносилац захтева измирили пореске 

обавезе према локалној самоуправи(ЛПА); 

• Потписана изјава под пуном материјалном и 

кривичном одговорности да не постоји захтев за 

исто улагање у другим јавним фондовима. 

• Корисник мора да достави комплетну 

документацију по објављеном Конкурсу. 

 

Корисници подстицаја по свим секторима дужни су: 

• да чува документацију која се односи на 

остваривање права на подстицаје најмање 5 година 

од дана њихове наплате. 

 

 



Понедељак,04.јун.2018.године.         "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"        Број -17 - Страна -801 

 

 

2. Специфични критеријуми и услови: 

НАЗИВ 

СЕКТОРА 

НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ НЕОПХОДНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ КОРИСНИК 

СЕКТОР 

МЛЕКО 

Набавка квалитетних 

приплодних грла млечних 

раса говеда, оваца, овнова, 

коза и јараца. 

-поседовање адекватног објекта за држање животиња.  

-да купи најмање 5, a највише 10 грла оваца и коза и 

једног овна или јарца  

-да купи највише 2 грла млечних раса говеда               -

висина подстицаја износи 50%, највише 180.000 

динара. 

СЕКТОР ВОЋЕ, 

ГРОЖЂЕ, 

ПОВРЋЕ 

 

Подизање нових производних  

засада воћака и винове лозе. 

-да површина за подизање вишегодишњег засада не 

буде мања од 0,3 ха по кориснику, 

-повраћај средстава до 80% од вредности садног 

материјала а не више од: 

*за јабуку и шљиву 120 дин/садници, 

*за малину 40 дин/садници, 

*за јагоду 20 дин/садници, 

*за брескву 120 дин/садници, 

*за крушку 120 дин/садници, 

*за вишњу 120 дин/садници, 

*за дуњу 120 дин/садници, 

*за шљиву 120 дин/садници, 

*за кајсију 120 дин/садници. 

*за трешњу 120 дин/садници 

*за леску 120 динара/садници 

*повраћај средстава за садни материјал в.лозе до  100% 

од вредности садног материјала, а не више од 60 дин/ 

калему. 

Набавка опреме за 

наводњавање за воћарску и 

виноградарску производњу. 

-износ подстицаја 60% од укупне вредности 

реализоване инвестиције, највише 80.000 динара. 

 

СЕКТОР 

ПЧЕЛА-РСТВО 

Набавка опреме за 

пчеларство. 

- Прихватљиви корисници су пчелари који имају  10-75 

кошница и минималну техничку опремљеност за 

производњу меда.  

- износ подстицаја је: 50% од укупне вредности, а не 

више од 3.000 динара /кошници за купљених највише 

20 кошница; 50% повраћаја за осталу опрему, зависно 

од расположивих средстава.  

 

НАЗИВ 

СЕКТОРА 

НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ НЕОПХОДНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ КОРИСНИК 

Инвестиције за 

унапређење и 

развој руралне 

инфраструктуре 

Бушење бунара -износ подстицаја до 60% од укупне вредности 

реализоване инвестиције, највише 80.000 динара. 

 

 

 

НАЗИВ 

СЕКТОРА 

 

НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 

НЕОПХОДНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ КОРИСНИК 

Мера 

кредитне 

подршке 

Суфинансирање камата за 

пољопривредне кредите   (набавка 

обртних средстава). 

 

-износ подстицаја до 100%  редовне номиналне камате. 

-износ кредита исплаћује пословна банка подносиоцу 

захтева у минималном износу од 100.000 динара и 

максималном износу до 400.000 динара, са роком 

отплате 12 месеци. 
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V ПОТРЕБНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Члан 8. 

А  Основна документација за све подстицаје: 

1.  попуњена Пријава са обавезним потписом 

подносиоца; 

2. доказ о активном статусу регистрованог 

пољопривредног газдинства, структура газдинства и 

структура биљне производње; 

3.  уверење локалне пореске администрације о 

измиреним пореским обавезама (ЛПА); 

4.  фотокопија личне карте подносиоца; 

5. рачун за купљену инвестицију или купопродајни 

уговор са налогом за уплату и овереним изводом из 

банке. 

 

Б  Посебна документација: 

Поред  основне документације потребне за све 

подстицаје доставити: 

-за подстицаје из тачке 1, 2, 3, 4 и 5: 

1. доказ о власништву или другом начину 

коришћења обрадивог пољопривредног                             

земљишта, односно лист непокретности  или   

уговор о закупу (уколико није унето у подацима о 

газдинству); 

-за подстицаје из тачке 1: 

1.  извод из матичне евиденције или педигре за 

купљена грла оваца, овнова, коза, јараца и говеда. 

2.  уверење о здравственом стању. 

3.  уверење о транспорту. 

-за подстицаје из тачке 2: 

1.  Фитосанитарно уверење о здравственој 

исправности садног материјала. 

2.  сертификат о садном материјалу  

3.  уверење о транспорту. 

-за подстицаје из тачке 4: 

1. извод из регистра пољопривредних газдинстава –

животиње- са ХИД бројем. 

-за подстицаје из тачке 6: 

1. У случају потребе, од подносиоца пријаве може 

се тражити додатна документација. 

-за подстицаје из тачке 7: 

1. фотокопија пасоша за краве. 

Захтев и приложена документација остају трајно у 

архиви и не враћају се подносиоцу па се могу 

доставити и оверене фотокопије наведене 

документације. 

 

Члан 9. 

Корисници подстицајних средстава имају 

обавезу да доставе тачне податке и веродостојне 

доказе уз пријаву. Комисија ће моћи да проверава 

све наводе у конкурсној документацији утврди и 

провери тачност приложене документације 

изласком на терен и да по потреби тражи доставу 

додатне документације. Корисници подстицаја су 

дужни да надлежној стручној пољопривредној 

служби и Комисији за доделу подстицајних 

средстава у пољопривреди омогуће вршење надзора 

и пруже потребне податке и информације и након 

преузимања подстицаја. Сва права и обавезе 

корисника подстицаја уређују се Уговором. 

 

VI  КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ ПОДНЕТИХ 

ЗАХТЕВА 

 

Члан 10. 

            Критеријуми селекције се не примењују при 

реализацији мере кредитне подршке,  већ се 

средства одобравају по редоследу пријема захтева, 

односно одобрених кредитних линија од стране 

пословних банаке, до утрошка средстава. 

            При реализацији регресa за вештачко 

осемењавање крава, не примењује се критеријум 

селекције, већ се средства одобравају по редоследу 

пријема потпуних захтева до утрошка средстава.  

 

VII  ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА 

ПОДСТИЦАЈЕ 

 

Члан 11. 

Испуњеност услова за остваривање права на 

подстицаје утврђује Комисија за доделу 

подстицајних средстава у пољопривреди  на основу 

приложене документације, утврђивања стања, и даје 

сагласност на суфинансирање инвестиције, односно 

на повраћај средстава . 

Комисију образује Градско веће на предлог 

градоначелника на период од 4 године. 

Комисију чине председник,заменик 

председника и 5 чланова. 

Комисија има секретара комисије. 

Градско веће доноси Правилник о раду 

Комисије на предлог Комисије. 

 

VIII  ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

 

Ради давања сагласности на повраћај 

средстава, а на основу приложене документације и 

поднетог рачуна, Комисија ће заседати и 

одлучивати у складу са потребама. 

 

Члан 12. 

 Регистрована пољопривредна газдинства која 

су изабрана за коришћење подстицајних средстава 

за Инвестиције у физичка средства пољопривредних 

газдинстава, закључују Уговор о регулисању 

међусобних правa и обавеза уговорених страна, 

чиме се обавезују у уговореном року. 
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Корисник подстицаја дужан је да се 

домаћински односи према предмету подстицаја и 

нема права да отуђује исте пре истека периода од 5 

година, а за воћарство од 15 година. 

Корисник подстицаја се обавезује да води 

бригу о здравственој заштити и репродукцији 

предметних животиња. 

У циљу  настављања помагања 

пољопривредних произвођача  у овчарству и 

козарству, корисник подстицаја из ових области се 

обавезује да: 

Корисник подстицаја дужан је да се 

придржава прописа којима се уређују стандарди 

квалитета животне средине и заштита добробити 

животиња. Корисник подстицаја дужан је да чува 

документацију која се односи на остваривање права 

на подстицаје најмање 5 година од дана њихове 

наплате. 

Корисник подстицаја дужан је да врати 

износ средстава који је примио на основу нетачно 

приказаних података или који је ненаменски 

користио, увећан за износ затезне камате, најкасније 

у року од 30 дана од дана правоснажности решења. 

Уколико комисија установи да корисник 

подстицајних средстава не испуњава оптималне 

услове држања , исхране, здравствене заштите 

животиња или не испуњава било коју од уговорених 

обавеза, иста доноси Решење о повраћају средстава, 

одузимању животиња, односно било које 

суфинансиране инвестиције, без права корисника на 

надокнаду. 

 

Члан 13. 

О додели решења учесницима конкурса 

одлучује градоначелник у року од  30 дана од дана 

достављања записника комисије. 

Исплата средстава врши се на наменски 

текући рачун корисника на основу решења 

градоначелника,  а на предлог Комисије, која врши 

одабир корисника средстава. Вештачко 

осемењавање крава ће се вршити  преко одабраног 

добављача у складу са законом о јавним набавкама. 

 

Члан 14. 

Против решења из претходног члана учесник 

Конкурса може поднети жалбу Градском већу у 

року од 8 (осам) дана од дана пријема решења. 

 

Члан 15. 

Корисници подстицаја су дужни да 

надлежној стручној пољопривредној служби 

Градске управе омогуће вршење надзора и пруже 

потребне податке и информације како пре тако и 

после инвестирања. 

Лица из претходног става дужна су да у 

одређеном року доставе или припреме податке и 

материјале који су потребни за вршење послова 

контроле коришћења подстицајних средстава. 

 

Члан 16. 

            Стручне и административне-техничке 

послове за потребе Комисије обавља секретар 

Комисије и стручне службе Градске управе. 

 

Члан 17. 

Одељење за привреду и економски развој 

води Регистар подстицаја у пољопривреди и 

руралном развоју (у даљем тексту: Регистар 

подстицаја) у који се уписују подаци о врсти и 

висини остварених подстицаја из члана 4. овог 

Правилника по кориснику подстицаја, a податке 

добија од комисије. 

 

IX  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 18. 

Комисија има право на накнаду за рад, у 

складу са градским прописима којима се одређује 

накнада за рад у радним телима органа града Врања. 

 

Члан 19. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје 

да важи Правилник о условима и начину 

коришћења подстицајних средстава у 

пољопривреди као финансијске подршке 

пољопривредним произвођачима у унапређењу и 

развоју пољопривредне производње, број: 06-

78/2017-04 од 10.04.2017. године, који је донело 

Градско веће града Врања. 

 

Члан 20. 

Правилник  ступа на снагу даном 

објављивања у Службеном гласнику града Врања. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 01.06.2018. 

године, број: 06-120/2/2018-04 

                                                                                                                 

ПРЕДСЕДНИК 

                ГРАДСКОГ ВЕЋА,                                                                                                     

др Слободан Миленковић,с.р. 

 

Веће Градске општине Врањска Бања,  седница 

одржана дана 25.05.2018.године. 

362.  

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

Веће Градске општине Врањска Бања на седници 

одржаној дана 25.05.2018.године, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

Члан 1. 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Градске општине Врањска Бања за 2018. годину 

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

раздела 3 – Општинаска управна јединица, главе 1.0 

– Општинаска управа, програма 15 – Локална 

самоуправа, програмске активности 0602-0009 – 

Текућа буџетска резерва, функције 112 – 

Финансијски и фискални послови, позицијe 47, 

економскe класификације 4991 – Текућа резерва, 

одобравају се буџетска средства у износу од 

400.000,00 динара. 

 

Члан 2. 

 Налаже се Одељењу за буџет и финансије да 

средства из члана 1. овог Решења распореди на 

следећим апропријацијама у оквиру: 

- раздела 3. Општинска управна јединица, 

главе 1.0  Општинска управа, Програм 14 – Развој 

спорта и омладине, Програмска активност 1301-П1: 

Пројекат изградња вишенаменске Балон сале, 

функција 810 – услуге рекреације и спорта , на 

позицији 36, економска класификација 511 – Зграде 

и грађевински објекти, извор финансирања 01 – 

Приходи из буџета, средства у износу од 400.000,00 

динара за изградњу комерцијалног дела у склопу 

вишенамеснке Балон сле на териоторији ГО 

Врањска Бања. 

 

Члан 3. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

  

Члан 4. 

 Решење објавити у Службеном гласнику 

града Врањa 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА, 

дана 25.05.2018. године, број: 02-64/2018-04 

 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                              

Драган Сентић, с.р. 

 

363. 

 На основу члана 69. став 2. и 4. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник РС”, број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 

исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 

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

Градске општине Врањска Бања за 2018. 

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

Веће Градске општине Врањска Бања на седници 

одржаној дана 25.05.2018.године, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  

И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

Члан 1. 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Градске општине Врањска Бања за 2018. годину 

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

раздела 3 – Општинаска управна јединица, главе 1.0 

– Општинаска управа, програма 15 – Локална 

самоуправа, програмске активности 0602-0009 – 

Текућа буџетска резерва, функције 112 – 

Финансијски и фискални послови, позицијe 47, 

економскe класификације 4991 – Текућа резерва, 

одобравају се буџетска средства у износу од 

2.600.000,00 динара, програмска активност 0602-

0010 – Стална буџетска резерва, функција 112 – 

финансијски и фискални послови, позиција 48, 

економска класификација 4991 – Стална резерва , 

одобравају се буџетска средства у износу од 

300.000,00 динара 

Члан 2. 

 Налаже се Одељењу за буџет и финансије да 

средства из члана 1. овог Решења распореди на 

следећим апропријацијама у оквиру: 

- раздела 3. Општинска управa, главе 1.0  

Општинска управа, Програм 7 – Организација 

саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, 

Програмска активност 0701-0002: Одржавање 

саобраћајне инфраструктуре, функција 451 – 

Друмски саобраћај , на позицији 31, економска 

класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, 

извор финансирања 01 – Приходи из буџета, 

средства у износу од  2.900.000,00 динара за текуће 

одржавања саобраћајница ( крпљење ударних 

рупа,одржавање кинете и риголе и израда 

затворених јаркова) према брани Првонек на 

териоторији ГО Врањска Бања. 

 

Члан 3. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

Члан 4. 

 Решење објавити у Службеном гласнику 

града Врањa 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА 

БАЊА,дана 25.05.2018. године, број: 02-65/2018-04                                                                                                              

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                              

Драган Сентић, с.р. 
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Комисија за мандатно-имунитетска и 

административна питања и избор и именовање 

Скупштине Градске општине Врањска Бања 

364. 

На основу чл. 2, чл. 3, чл. 4 и чл. 9. Закона о 

платама у државним органима и јавним службама 

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

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

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

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

ал. 1. Уредбе о коефицијентима за обрачун и 

исплату плата именованих и постављених лица 

запослених у државним органима („Службени 

гласник Републике Србије“, број 44/08-пречишћен 

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

општине Врањска Бања („Службени гласник Града 

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

Пословника Скупштине Градске Општине Врањска 

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

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

административна питања и избор и именовање 

Скупштине Градске општине Врањска Бања на 

седници одржаној 28. маја  2018.године, донела је 

 

П   Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

О ИЗМЕНАМА  ПРАВИЛНИКА О 

УТВРЂИВАЊУ  ПЛАТА ИЗАБРАНИХ  И 

ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА ОД СТРАНЕ 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ   ОПШТИНЕ И 

ИЗВРШНИХ ОРГАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВРАЊСКА БАЊА 

 

 

Члан 1. 

 У члану 8. став 2. тачка 1, мења се и гласи: 

 

8,20 – за начелника Управе Градске општине.  

 

Члан 2. 

    Правилник ступа на снагу  даном 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.  

КОМИСИЈА ЗА МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА И 

АДМИНИСТРАТИВНАПИТАЊА И ИЗБОР И 

ИМЕНОВАЊЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА, дана 28. мај 2018. 

године, број : 02- 16/2018-01. 

                                                                       

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                       Светлана Цветковић, с. р. 

 
Општинско веће општине Сурдулица,  седница 

одржана дана 04.05.2018.године.  

365. 

 На основу члана 17. став 1., члана 18. став 1. 

и члан 19. став 1 и 2. Закона о јавном информисању 

и медијима (“Сл.гл.РС” бр. 83/14, 58/15 и 12/16-

аутентично тумачење), члана 4. Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања (“Сл.гл.РС” 

бр. 16/16 и бр. 8/17).  члана 12, раздео 4, глава 4, 

програм 13-развој културе, пројекат: бр. 1201-П 

4.1.7 пројетно финансирање медија, функција 830-

услуге емитовања и штампања, економска 

класификација 481-дотација невладиним 

организацијама, позиција 121 ,Одлука о буџету 

општине Сурдулица за 2018.год.(„Сл.гл.Града 

Врања“ бр. 35/17,), члана 57. став 1. Статута 

општине Сурдулица („Сл.гл.Пчињског округа“, бр. 

25/08, и 16/11),  члана 15 тачка 11 Одлуке о 

Општинском  већу општине Сурдулица („Сл.гл. 

Града Врања“ бр. 5/10), и члана 2. став 1. тачка 11. 

Пословника о раду Општинског већа Општине 

Сурдулица („Сл.гл.Пчињског округа“, бр. 34/08), 

Општинско веће општине Сурдулица на седници 

одржаној дана 04.05.2018.год. донело је 

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ВРСТЕ КОНКУРСА КОЈИ СЕ 

РАСПИСУЈЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

СУРДУЛИЦА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА У 2018.ГОД. И 

УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ КОНКУРСА 

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се да ће Општинско 

веће општине Срудулица расписати конкурс у 

облику јавног позива за суфинансирање пројекта из 

буџета општине Сурдулица ради остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања у 2018 

годину за пројекат производње медијских садржаја. 

 

Члан 2. 

 Висина буџетских средстава предвиђених за 

суфинансирање буџетских пројеката из области 

јавног информисања, опредељена је у укупном 

износу од 3.000.000,00 динара, члана 12, раздео 4, 

глава 4, програм 13-развој културе,пројекат: бр. 

1201-П 4.1.7, пројектно финансирање медија, 

функција 830-услуге емитовања и штампања,  

економска класификација 481-дотације невладиним 

организацијама, позиција 121,Одлука о буџету 

општине Сурдулица за 2018.год. 

 

Члан 3. 

 Оцену пројеката поднетих на конкурс као и 

предлог о расподели средстава са образложењем 
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доноси стручна комисија од три члана коју решењем 

именује Општинско веће. 

 

Члан 4. 

 Најмањи износ средстава који се може 

одобрити по пројекту утврђује се у износу од  

100.000,00 динара, а највећи износ средстава по 

пројекту утврђује се у износу од 1.000.000,00 динара 

 

Члан 5. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 6. 

 Одлуку објавити у Службеном гласнику 

града Врања. 

 

Члан 7. 

 Текст конкурса ће се објавити у дневном 

листу „Данас“ и на веб-сајту Општине Сурдулица 

www.surdulica.org 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

дана 04.05.2018. годинеброј. 401-154/18-01. 

                   

 

ПРЕДСЕДНИК, 

 Александра Поповић,с.р. 

 

366. 

 На основу члана 17. став 1. Закона о јавном 

информисању и медијима (“Сл.гл.РС” бр. 83/14, 

58/15 и 12/16-аутентично тумачење), члана 19. члан 

20. члан 21., Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања (“Сл.гл.РС” бр. 16/16 и бр. 

8/17). члана 57. став 1. Статута општине Сурдулица 

(„Сл.гл.Пчињског округа“, бр. 25/08, и 16/11),  члана 

15 тачка 11 Одлуке о Општинском  већу општине 

Сурдулица („Сл.гл. Града Врања“ бр. 5/10), и члана 

2. став 1. тачка 11. Пословника о раду Општинског 

већа Општине Сурдулица („Сл.гл.Пчињског округа“, 

бр. 34/08), Општинско веће општине Сурдулица на 

седници одржаној дана 04.05.2018.год. донело је 

 

 

О Д Л У К У 

 

I 

 ПОНИШТАВА СЕ Јавни позив за учешће на 

конкурсу за суфинансирање пројеката из буџета 

општине Сурдулица ради остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања у 2017. год, 

објављен у недељни лист „Новине Врањске“ бр. 

1052 од 18. мај 2017. године,због немогућности 

именовања комисије (нису достављени предлози), а 

самим тим и реализацију позива. 

II 

 Одлуку објавити  у дневном листу „Данас“, и 

на веб-сајту општине Сурдулица  www.surdulica.org 

 

III 

 Одлуку доставити:  Одељењу за привреду и 

финансије, приложити у седнички материјал и 

архиви ради евиденције. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

дана 04.05.2018. годинеброј. 401-159/18-01. 

                   

 

ПРЕДСЕДНИК, 

 Александра Поповић,с.р. 

 

Б О С И Л Е Г Р А Д 
367. 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС“, број: 140/13/06, 142/14, 103/15 и 

101/16) и  члана 7.  Одлуке о оснивању Буџетског 

фонда за развој пољопривредеопштине Босилеград 

став 1. тачка 4. Статута општине Босилеград 

(„Службени гласник Пчињског округа“, број: 16/08 

и 20/09 и „Службени гласник града Врања“, број: 

45/13), а уз сагласност Министарства пољопривре-

де, шумарства и водопривреде, број: 320-00-

03016/2018-09 од 04.05.2018. године Скупштина 

општине Босилеград на седници одржаној дана 

27.априла 2018. године, донела  је 

 

 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ   ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИ-

ТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

I 

 УСВАЈА СЕ   Програм подршке за спрово-

ђење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја општине Босилеград за 2018. годину  

 

II 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном 

гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана 

27.04.2018. годинеброј: 06-106/2018 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

                                Славчо Владимиров,с.р. 

368. 

http://www.surdulica.org/
http://www.surdulica.org/
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На основу члана 34. став 2.  и члана 35. став 

1. и 9. Закона о  култури  („Службени гласник РС“, 

број: 72/09, 13/16 и 30/16), члана 17. Закона о 

библиотечко–информационој  делатности („Слу-

жбени гласник РС“, број: 52/11) и члана  37. став.1 

тачка 9. Статута општине Босилеград („Службени 

гласник Пчињског округа“, број: 16/08, 20/09 и 

„Службени гласник града Врања“, број 45/13), 

Скупштина општине Босилеград на седници одржа-

ној дана 27. априла 2018. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОД-

НЕ БИБЛИОТЕКЕ „ХРИСТО БОТЕВ“  БОСИ-

ЛЕГРАД 

 

I 

 Асен Михајлов,  дипломирани филолог из с. 

Рајчиловци, именује се за директора Народне 

библиотеке „Христо Ботев“ Босисилеград на 

мандатни период од четири године, почев од  27.  

априла 2018. године.  

 

II 

Права и обавезе директора биће уређена У-

говором о раду закљученом између Управног одбо-

ра Народне библиотеке „Христо Ботев“ Босилеград 

и директора за период на који се исти именује. 

  

 III 

 Ово Решење, након добијене сагласности од 

директора Народне библиотеке “Бора Станковић“ 

Врање -која обавља матичне функције за Народну 

библиотеку, објавити у „Службеном гласнику града 

Врања“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана 

27.04.2018. годинеброј: 06-106/2018 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

                                Славчо Владимиров,с.р. 

                                             

Општинско веће Општине Владичин Хан 

седница одржана дана 30.05.2018. године, 

369. 
 На основу члана 20. Тачка 32 („Службени 

гласник Републике Србије“ број 129/07,83/14-др. Закон и 

101/16-др закон), члана 68. Статута Општине 

Владичин Хан( „Службени гласник Пчињског 

округа“,  број 21/2008 и 8/2009 и „Службени 

гласник Града Врања“, број 11/2013, 

5/2017,14/2017), члана 30. Одлуке о Општинском 

већу Општине Владичин Хан („Службени гласник 

Пчињског округа“, број 23/2008), и члана 13 и члана  

51. Пословника Општинског већа Општине 

Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ 

број 40/13) Писма о намери Општине Владичин Хан  

за_ сарадњи са Министарством финансија – 

Сектором за уговарање и финансирање програма из 

средстава Европске уније (ЦФЦУ) на 

имплементацији пројекта  „Техничка помоћ за 

унапређење животних и стамбених услова ромске 

популације у неформалним насељима“ број 48-00-

00206/2014-28 од 23.01.2018. године, Општинско 

веће Општине Владичин Хан на седници одржаној 

дана 30.05.2018. године, донело је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ 

МОБИЛНОГ ТИМА ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ИНКЛУЗИЈУ РОМА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН 

ХАН 

 

I 

У Решењу о формирању мобилног тима за 

социјалну инклузију рома општине Владичин Хан 

(„Службени гласник Града Врања“ број 16/18) врши 

се измена  и то: 

- члан 1.став 2. мења се и гласи: „ Мобилни 

тим се формира за потребе реализације мера и 

активности дефинисаних Оперативним планом 

Мобилног тима за период јун – децембар 2018. 

Године, Оперативним планом мобилног тима за 

2019. Годину, као и активностима предвиђених 

Пројектом „Техничка помоћ унапређењу животних 

и стамбених услова ромске популације у 

неформалним насељима“, као и за оствривање 

циљева сдржаних у Стратегији за социјално 

укључивање Рома и Ромкиља у Републици Србији 

за период од 2016. До 2025.године.  

-члан 6. став 1.мења се и гласи: “ Мандат 

мобилног тима за социјалну инклузију Рома траје до 

2025. Године, односно до истека периода 

спровођења Стратегије за социјално укључивање 

Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 

2016 до 2025. године. 

                                                 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

III 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Врања“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ   ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН 

ХАН, дана 30.05.2018. године, број:06-81/7/18-III 

 

                                                  ЗАМЕНИК 

ПРЕДСЕДНИКА                                                                                        

Владимир Костић,с.р. 
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ИСПРАВКА 

        У “Службеном гласнику града Врања”, број 

4/2018 од 05 фебруара 2018. године. објављена је 

одлука о остваривању права на социјалну заштиту о 

чијем се обезбеђењу стараопштина Босилеград у 

којој се поткрала техничка грешка па се даје:  

 

                                    исправка 

 

 На страни 119 “Службеног гласника града 

Врања”у члану 73. пише  
 

Услуге персоналне асистенције доступне су 

пунолетним лицима са инвалидитетом, којима је 

утврђена потреба за првим или другим степеном 

подршке, који остварују право на увећани додатак 

на туђу негу и помоћ, имају способност за само-

стално доношење одлука, радно су ангажовани или 

активно укључени у рад различитих удружења гра-

ђана, спортских друштава, политичких партија и 

других облика друштвеног ангажмана, односно, 

укључени су у редовни или индивидуални образов-

ни програм. 

а треба 

Услуге персоналне асистенције доступне су 

пунолетним лицима са инвалидитетом, којима је 

утврђена потреба за првим или другим степеном 

подршке, који остварују право на увећани додатак 

на туђу негу и помоћ, имају способност за само-

стално доношење одлука, радно су ангажовани или 

активно укључени у рад различитих удружења гра-

ђана, спортских друштава, политичких партија и 

других облика друштвеног ангажмана, односно, 

укључени су у редовни или индивидуални образов-

ни програм. 

 Малолетном лицу које има сметње у развоју 

(телесне, интелектуалне, менталне, сензорне, 

говорно-језичке,социји-емоционалне и др.) припада 

услуга личног пратиоца детета са инвалидитетом 

као подршка за задовољавање основних потрба у 

свакодневном животу. 

 

Скупштина општина 

Босилеград 

 

 

Неважећа документа:  

-Сајдијефић Џафери из Врања неважећа здравствена 

књижица, Републички завод за здравствено 

осигурање филијала Врање

 

 
С А Д Р Ж А Ј 
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