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"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

ГОДИНА XXVI
БРОЈ 18

ВРАЊЕ
Среда,24.јул.2019.године.

Број -18- Страна-2015

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

ВРАЊЕ
393.
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.
62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и
95/18– др. закон), Правилника о условима и
поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.
гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019 и
45/2019) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист града ВРАЊЕ» број 36), Градоначелник ВРАЊЕ је дана 18.07.2019.године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА
ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ГРАДУ ВРАЊЕ
КО

Урманица
Александровац
Александровац

Бр.
јавног
надмета
ња
1
2
3

и расписује
ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА
ЗА ДАВАЊЕ У
У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ВРАЊЕ
I
- Предмет јавног надметања 1. Расписује се оглас за прикупљање писаних
понуда у првом кругу за давање у закуп и на
коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини у граду ВРАЊЕ у следећим катастарским
општинама:

Површина (ха)

Почетна цена
(дин/ха)

Депозит
(дин)

Период
закупа

4,3976
7,5643

2.365,25
10.860,58

2.080,28
16.430,54

10
10

6,1954

9.589,85

11.882,60

10

Степе
н
заштит
е

„СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“

2016-Страна -Број -18-

Среда.24.јул.2019.године.

Александровац

4

0,7449

10.345,19

1.541,23

10

Барбарушинце

5

10,4670

2.014,89

4.217,97

10

Барбарушинце

6

5,4888

1.398,21

1.534,89

10

Барелић
Барелић
Барелић
Бојин Дел
Бресница
Бресница
Бресница
Буљесовце
Бунушевце
Бунушевце
Бунушевце
Буштрање
Буштрање
Вишевце
Вишевце
Власе
Врање- Град
Врање- Град
Врање- Град
Врање- Град
Врање- Град
Врање- Град
Врање- Град
Врање- Град
Врање- Град
Врање- Град
Врање- Град
Врање- Град
Врање- Град
Врање- Град
Врање- Град
Врање- Град
Врање 2
Врање 2
Врање 2
Врање 2

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

1,3327
3,7225
0,1249
2,2018
1,1187
0,2078
0,8728
0,5704
0,8897
8,1095
1,3302
1,3175
0,2811
1,8704
1,7005
4,6623
4,4809
0,0627
0,0771
0,2842
0,4425
0,5456
2,6850
0,5832
0,1163
0,3514
0,2182
0,4469
3,9979
0,1912
0,9357
0,1316
4,8348
1,7598
1,1605
6,4022

1.675,34
1.675,34
1.379,82
2.365,25
12.059,23
3.279,36
14.943,47
1.738,62
5.373,72
2.660,76
10.310,30
4.182,35
11.460,90
1.822,26
3.103,44
9.835,02
12.447,24
2.989,31
13.301,43
8.078,11
3.284,75
11.778,45
12.713,02
14.496,64
13.301,46
13.795,85
14.185,11
13.301,48
11.899,65
13.341,84
13.580,20
10.345,21
13.216,87
10.731,30
3.624,28
2.620,22

446,54
1.247,29
34,46
1.041,56
2.698,13
136,29
2.608,53
198,34
956,20
4.315,48
2.742,95
1.102,04
644,33
681,67
1.055,48
9.170,76
11.154,97
37,48
205,10
459,16
290,70
1.285,26
6.826,89
1.690,88
309,39
969,57
619,03
1.188,88
9.514,72
510,19
2.541,39
272,28
12.780,18
3.776,98
841,19
3.355,04

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Врање 2
Големо Село
Горње Жапско
Горње Пуношевце
Горњи Вртогош

43
44
45
46
47

0,4009
0,9741
4,1409
0,5192
7,3711

14.943,85
4.410,85
3.107,83
1.379,83
4.121,99

1.198,19
859,32
2.573,84
143,28
6.076,72

10
10
10
10
10
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Горњи Нерадовац
Градња
Градња
Гумериште
Давидовац
Доња Отуља
Доње Жапско
Доње Жапско
Доње Пуношевце
Доње Пуношевце
Доње Требешиње
Доњи Вртогош
Доњи Нерадовац
Доњи Нерадовац
Дреновац
Дубница
Дубница
Дубница
Дупељево
Дупељево
Дупељево
Златокоп
Златокоп
Катун
Катун
Катун
Клашњице
Копањане
Коћура
Крушева Глава
Крушева Глава
Купининце
Лалинце
Лепчинце
Лепчинце
Лепчинце
Лепчинце
Лепчинце
Луково
Мечковац
Мијаковце
Миланово
Миланово
Миланово
Миланово
Миланово
Миливојце
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

8,0246
9,1869
9,6175
2,0947
11,3485
9,1295
0,5198
0,5496
2,3003
5,1541
1,1984
0,2994
2,0675
0,5583
0,8202
37,1060
34,7708
1,6775
2,7981
0,4596
0,1261
5,5026
0,3539
19,7186
2,4331
4,2243
14,5552
5,3782
25,6772
5,2338
9,9748
4,3750
0,4235
3,0918
6,5184
7,7981
2,3505
3,1258
2,7906
2,8087
1,3219
23,1282
4,4411
2,9348
0,3098
0,1469
19,6152

10.598,50
2.599,74
2.420,07
4.964,11
7.169,56
7.566,52
9.950,87
11.045,82
4.431,76
1.379,83
9.117,39
11.823,91
6.342,58
13.301,47
2.068,56
2.105,24
2.068,56
8.360,28
3.774,50
6.132,48
3.941,63
4.901,44
14.943,83
8.277,27
2.381,23
10.935,06
2.005,64
3.340,36
2.463,43
2.119,90
2.019,87
3.651,56
7.160,87
1.379,83
1.320,45
1.955,87
1.968,54
2.397,92
2.155,73
9.283,67
2.068,56
9.308,65
10.526,09
9.788,16
11.823,92
14.943,84
2.090,22

17.009,75
4.776,70
4.655,00
2.079,66
16.272,74
13.815,71
1.034,49
1.214,15
2.038,87
1.422,35
2.185,25
708,01
2.622,65
1.485,24
339,32
15.623,43
14.385,09
2.804,87
2.112,28
563,69
99,40
5.394,13
1.057,72
32.643,25
1.158,75
9.238,59
5.838,50
3.593,02
12.650,80
2.219,02
4.029,55
3.195,11
606,52
853,23
1.721,45
3.050,41
925,41
1.499,08
1.203,15
5.215,01
546,88
43.058,46
9.349,48
5.745,26
732,61
439,05
8.200,02

Број -18- Страна-2017
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2018-Страна -Број -18Моштаница
Нова Брезовица
Обличка Сена
Обличка Сена
Оштра Глава
Павловац
Преображе ње
Ранутовац
Ранутовац
Ратаје 1
Рибинце
Рибинце
Ристовац
Русце
Сикирје
Содерце
Средњи Дел
Српско Марганце
Стара Брезовица
Стрешак
Стрешак
Стропско
Суви Дол
Суви Дол
Сурдул
Тесовиште
Тибужде
Тибужде
Трстена
Тумба
Ћуковац
Ћуковац
Ћуковац
Ћуковац
Ћуковац
Ћурковица
Ушевце
Црни Луг
Честелин
Честелин
Бабина Пољана
Бабина Пољана
Бабина Пољана
Бабина Пољана
Бабина Пољана
Бабина Пољана
Бујковац
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95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

39,8393
11,2726
6,8159
10,3663
0,1207
12,0068
0,0485
24,0656
1,9754
2,4651
2,3631
1,4803
1,0164
2,1201
1,7277
11,8183
8,1008
0,9512
10,6219
16,5378
9,4674
0,6074
3,6180
2,3489
10,9478
2,0594
8,0062
7,8513
14,2013
0,7247
29,1055
3,4521
22,0354
0,7936
1,0495
1,5555
3,0986
0,3188
5,8091
11,6103
34,2303
31,2647
37,2354
52,9561
49,6079
29,9441
2,3572

2.367,36
1.732,20
2.272,45
2.365,25
2.068,60
11.204,36
11.823,92
12.986,92
6.648,28
4.008,27
6.508,07
10.898,04
15.400,30
1.379,83
2.365,25
7.304,27
2.181,79
2.068,56
2.182,96
2.551,33
2.123,43
11.823,92
7.536,03
12.255,12
4.202,22
1.675,34
5.613,10
2.571,40
2.356,97
3.423,07
12.341,33
2.920,30
5.946,04
2.955,51
13.301,47
2.057,60
2.235,11
2.413,83
4.110,20
2.075,85
3.332,22
3.854,19
4.872,25
2.298,59
1.698,16
3.302,51
2.493,76
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18.862,79
3.905,28
3.097,75
4.903,77
49,93
26.905,70
114,69
62.507,58
2.626,60
1.976,15
3.075,84
3.226,47
3.130,57
585,07
817,28
17.264,82
3.534,85
393,52
4.637,44
8.438,68
4.020,67
1.436,37
5.453,07
5.757,21
9.201,01
690,04
8.987,91
4.037,77
6.694,39
496,14
71.840,13
2.016,23
26.204,65
469,09
2.791,97
640,12
1.385,14
153,90
4.775,31
4.820,24
22.812,59
24.099,99
36.284,04
24.344,86
16.848,40
19.778,14
1.175,65

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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Врањска Бања
Врањска Бања
Врањска Бања
Дуга Лука
Изумно
Клисурица
Корбевац
Корбевац
Корбевац
Корбул
Крива Феја
Крива Феја
Кумарево
Кумарево
Несврта
Несврта
Паневље
Првонек
Првонек
Превалац
Себеврање
Сливница
Стари Глог
Топлац
Топлац
Црни Врх
Црни Врх
Црни Врх
Укупно
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142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

2,0914
0,3195
0,1440
0,9973
1,4576
2,4046
0,3388
1,1172
2,2384
0,2732
46,4642
10,4328
0,6259
2,1297
15,4661
6,0091
7,3648
6,6474
3,7036
2,1083
1,9106
11,5038
6,0568
15,4569
15,6830
19,4795
18,4904
40,0754
1.209,2847

6.760,16
13.984,29
3.284,72
4.095,08
2.068,56
2.149,73
2.707,82
3.003,07
11.493,23
1.379,83
2.173,64
3.761,85
10.960,12
3.131,21
1.758,23
1.733,71
7.039,10
2.357,93
2.729,47
7.697,75
2.036,90
1.981,23
3.142,04
1.972,39
1.385,79
3.091,77
2.463,54
1.972,16

2.827,63
893,59
94,60
816,80
603,02
1.033,85
183,48
671,00
5.145,29
75,39
20.199,31
7.849,32
1.371,98
1.333,70
5.438,59
2.083,60
10.368,30
3.134,82
2.021,77
3.245,83
778,34
4.558,33
3.806,14
6.097,40
4.346,67
12.045,23
9.110,38
15.807,03
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10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2.Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и
списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и
на коришћење, може се извршити у згради града ВРАЊЕ, у канцеларији бр 37 сваког радног дана од 10 до
13 часова.
Контакт особа Александар Ђорђевиц, тел. 017/402-348.
3.Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
4.Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:
КО
Александровац
Бабина Пољана
Барбарушинце
Барелић
Бојин Дел
Бресница
Бујковац

Дана
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019

Од (часова)
10
10
10
10
10
10
10
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Бунушевце
Буштрање
Честелин
Црни Луг
Црни Врх
Ћуковац
Ћурковица
Давидовац
Доња Отуља
Доње Пуношевце
Доње Требешиње
Доње Жапско
Доњи Нерадовац
Доњи Вртогош
Дреновац
Дубница
Дуга Лука
Дупељево
Големо Село
Горње Пуношевце
Горње Жапско
Горњи Нерадовац
Горњи Вртогош
Градња
Гумериште
Изумно
Катун
Клашњице
Клисурица
Коћура
Копањане
Корбевац
Корбул
Крива Феја
Крушева Глава
Кумарево
Купининце
Лалинце
Лепчинце
Луково
Мечковац
Мијаковце
Миланово
Миливојце
Моштаница
Несврта
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30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
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10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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Нова Брезовица
Обличка Сена
Оштра Глава
Паневље
Павловац
Преображење
Превалац
Првонек
Ранутовац
Ратаје 1
Рибинце
Ристовац
Русце
Себеврање
Сикирје
Сливница
Содерце
Средњи Дел
Српско Марганце
Стара Брезовица
Стари Глог
Стрешак
Стропско
Сурдул
Суви Дол
Тесовиште
Тибужде
Топлац
Трстена
Тумба
Урманица
Ушевце
Вишевце
Власе
Врање 2
Врање-Град
Врањска Бања
Златокоп
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30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019

5.Уколико након расписивања Огласа за
јавно надметање за закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини
дође до промена површине из огласа по било ком
законском основу, даљи поступак давања
пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење
ће се спровести само за тако утврђену површину
земљишта.
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10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

6.Све трошкове који настану по основу закупа
и коришћења пољопривривредног земљишта у
државној својини сноси лице које добије то
земљиште у закуп, односно на коришћење.
7.Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на
коришћење
искључиво
за
пољопривредну
производњу, не може се користити у друге сврхе.
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8.Пољопривредно земљиште у државној
својини груписано у јавна надметања означена *
и** у табели тачке 1. овог огласа није било издато
најмање последње три агроекономске године и није
било предмет коришћења.
9.Земљиште из овог огласа не може се давати у
подзакуп.
II
– Услови за пријављивање на јавно надметање1.Право учешћа у јавном надметању за
давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини има:
физичко лице које је уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава и
налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у
катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник
најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;
физичко лице - уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава и налази се у
активном статусу најмање три године, са
пребивалиштем најмање три године на
територији јединице локалне самоуправе која
спроводи јавно надметање, а чија се парцела
граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;
- правно лице које је уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава и налази се у
активном статусу најмање три године, које је
власник пољопривредног
земљишта најмање 10 ха у катастарској
општини у којој се налази земљиште које је
предмет закупа и има седиште на територији
јединице локалне самоуправе којој припада та
катастарска општина.
2. Право учешћа у јавном надметању за давање
на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за бројеве јавних надметања
означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
- физичко и правно лице које је уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава и
налази
се
у
активном
статусу-за
пољопривредну производњу;
физичко и правно лице које које је уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у
активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у
уговору о коришћењу прибаве одобрење за
инвестиционе радове које даје Министарство и то у
складу са чланом 67. Закона о пољопривредном
земљишту- за производњу енергије из обновљивих
извора од биомасе и сточарства.
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3.Испуњеност услова за пријављивање на
јавно надметање за закуп пољопривредног
земљишта у државној својини понуђач доказује
фотокопијама следећих докумената:
- доказ о месту пребивалишта три године за
физичка лица;
- извод из привредног регистра (не старији од
шест месеци до дана објављивања огласа)
као доказ да има седиште на територији
јединице локалне самоуправе којој припада
катастарска општина у којој се налази
земљиште које је предмет закупа за правна
лица;
- потврда о активном статусу у Регистру
пољопривредних газдинстава за три године;
- извод из јавне евиденције о непокретности
као доказ о власништву најмање 0,5 ха
пољопривредног земљишта за физичка лица
(не старији од шест месеци);
- извод из јавне евиденције о непокретности и
катастарски план као доказ о власништву
пољопривредног земљишта које се граничи
са земљиштем које је предмет закупа за
физичка лица (не старији од шест месеци);
- извод из јавне евиденције о непокретности
као доказ о власништву најмање 10 ха
пољопривредног земљишта правног лица у
катастарској општини у којој се налази
земљиште које је предмет закупа (не старији
од шест месеци).
4. Испуњеност услова за пријављивање за
коришћење
пољопривредног
земљишта
у
државној својини за пољопривредну производњу за
бројеве јавних надметања означених * у табели
тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама
следећих докумената:
- фотокопијом личне карте или очитаном
личном картом за личне карте са чипом за
физичка лица, односно, фотокопијом извода
из привредног регистра (не старији од шест
месеци до дана објављивања огласа) за
правна лица;
- потврда о активном статусу у Регистру
пољопривредних газдинстава.
5. Испуњеност услова за пријављивање на
јавно надметање за коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини за производњу
енергије из обновљивих извора од биомасе и
сточарства понуђач за бројеве јавних надметања
означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује
фотокопијама следећих докумената:

Средa,24.јул.2019.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

потврда о активном статусу у Регистру
пољопривредних газдинстава;
за правна лица - извод из привредног
регистра (не старији од шест месеци до дана
објављивања огласа) са податком да је лице
регистровано за производњу енергије из
обновљивих извора од биомасе и сточарства и
енергетска дозвола односно сагласност надлежног
органа, коју доставља најкасније у року од две
године од дана закључења Уговора о коришћењу
са Министарством пољопривреде, шумарства и
водопривреде;
за физичка лица Уговор са произвођачем
енергије кога снабдева сировином, а који има
енергетску дозволу односно сагласност надлежног
органа;
6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног
надметања доставе оригинале докумената из тачке
3, 4 и 5. овог одељка на увид Комисији за
спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за
спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из
овог огласа.
7.Понуђач или његов овлашћени представник
дужан је да присуствује јавном надметању, у
супротном се сматра да је одустао од јавног
надметања.
8.Овлашћени представник понуђача дужан
је да достави оверено пуномоћје од стране
надлежног органа Комисији за спровођење
поступка јавног надметања пре почетка јавног
надметања.
Овлашћени
представник
може
заступати само једног понуђача на јавном
надметању.
9.Понуђачи су дужни да заједно са пријавом
за јавно надметање доставе доказ о уплати
депозита у тачном динарском износу наведеном у
табели тачке 1. овог огласа,
за свако јавно надметање појединачно, на рачун
градске управе ВРАЊЕ број: 840-1155804-78
10.Свим понуђачима, осим најповољнијем,
уплаћени депозит ће се вратити након јавног
надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће
бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да
најповољнији понуђач одустане од своје понуде
депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни
понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење
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поступка јавног надметања удаљен са јавног
надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
11.Уколико излицитирана цена прелази
двоструки износ почетне цене, потребно је да сви
понуђачи који настављају надметање, допуне
депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се
наставља после уплате депозита.
12.Јавнo надметање ће се одржати уколико
буде благовремено достављена најмање једна
пријава.
13.Право
закупа
и
коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини
немају правна и физичка лица уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава која:
1) су у пасивном статусу;
2) нису испунила све обавезе из претходних
или текућих уговора о закупу пољопривредног
земљишта у државној својини;
3) су
извршила
ометање
поседа
пољопривредног земљишта у државној својини;
4) су нарушавала несметано одвијање било
ког дела поступка јавног надметања приликом
давања пољопривредног земљишта у државној
својини у закуп;
5) су бесправно користила пољопривредно
земљиште у државној својини;
6) су
дала
закупљено
пољопривредно
земљиште у државној својини у подзакуп.
III
– Документација за пријављивање на јавно
надметање –
1. формулар за пријављивање (попуњен у целости
и потписан);
2. доказ о уплати депозита;
3. за закуп пољопривредног земљишта у државној
својини документацију наведену у делу II тачка
3. овог огласа;
4. за коришћење пољопривредног земљишта у
државној
својини
за
пољопривредну
производњу документацију наведену у делу II
тачка 4. овог огласа;
5. за коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за производњу енергије из
обновљивих извора од биомасе и сточарства
документацију наведену у делу II тачка 5.овог
огласа;
Формулар пријаве и адресиране коверте,
односно штампане налепнице са адресом општине,
се могу преузети сваког радног дана на писарници
града ВРАЊЕ. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.
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III
– Документација за пријављивање на јавно
надметање –
1. формулар за пријављивање (попуњен у
целости и потписан);
2. доказ о уплати депозита;
3. за закуп пољопривредног земљишта у
државној својини документацију наведену у
делу II тачка 3. овог огласа;
4. за коришћење пољопривредног земљишта у
државној
својини
за
пољопривредну
производњу документацију наведену у делу
II тачка 4. овог огласа;
5. за коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за производњу енергије из
обновљивих извора од биомасе и сточарства
документацију наведену у делу II тачка
5.овог огласа;
Формулар пријаве и адресиране коверте,
односно штампане налепнице са адресом општине,
се могу преузети сваког радног дана на писарници
града ВРАЊЕ. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.
Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти
на којој мора да пише: На предњој страни:
· Адреса: град ВРАЊЕ, улица и број: Краља
Милана бр. 1.,
КО
Александровац
Бабина Пољана
Барбарушинце
Барелић
Бојин Дел
Бресница
Бујковац
Буљесовце
Бунушевце
Буштрање
Честелин
Црни Луг
Црни Врх
Ћуковац
Ћурковица
Давидовац
Доња Отуља
Доње Пуношевце
Доње Требешиње
Доње Жапско
Доњи Нерадовац

Дана
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Комисији за спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
- Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ
-Број јавног надметања _____( навести и КО)
На задњој страни:
име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена
документација.
IV
– Рок за подношење пријаве Рок за подношење документације за пријављивање је до 12 сати, дана 06.08.2019. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве достављене
у писарницу градске управе града ВРАЊЕ као и
пријаве предате препорученом поштом до наведеног рока.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
V
– Јавно надметање Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа
одржаће се у граду ВРАЊЕ, улица и број: Краља
Милана бр. 1 и то:

Почетак у (часова)
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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Доњи Вртогош
Дреновац
Дубница
Дуга Лука
Дупељево
Големо Село
Горње Пуношевце
Горње Жапско
Горњи Нерадовац
Горњи Вртогош
Градња
Гумериште
Изумно
Катун
Клашњице
Клисурица
Коћура
Копањане
Корбевац
Корбул
Крива Феја
Крушева Глава
Кумарево
Купининце
Лалинце
Лепчинце
Луково
Мечковац
Мијаковце
Миланово
Миливојце
Моштаница
Несврта
Нова Брезовица
Обличка Сена
Оштра Глава
Паневље
Павловац
Преображење
Превалац
Првонек
Ранутовац
Ратаје 1
Рибинце
Ристовац
Русце
Себеврање
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09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
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10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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Сливница
Содерце
Средњи Дел
Српско Марганце
Стара Брезовица
Стари Глог
Стрешак
Стропско
Сурдул
Суви Дол
Тесовиште
Тибужде
Топлац
Трстена
Тумба
Урманица
Ушевце
Вишевце
Власе
Врање 2
Врање-Град
Врањска Бања
Златокоп

„СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019
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09.08.2019
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09.08.2019
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09.08.2019
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09.08.2019
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09.08.2019
09.08.2019
09.08.2019

VI
- Плаћање закупнине Закупнина ће бити прерачуната у eвре по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног
надметања.
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате.
VII
– Уплата закупнине и средства обезбеђењаНајповољнији понуђач је у обавези да у року
од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ
о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини, умањеном за износ
уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
преко градске управе града ВРАЊЕ.
Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра
за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за
прву годину закупа потребно је доставити и :
- гаранцију пословне банке у висини годишње
закупнине пољопривредног земљишта или

Среда.24.јул.2019.године.
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- уговор о јемству између Министарства као
повериоца и правног лица као јемца или
- доказ о уплати депозита у висини једне
годишње закупнине као средство обезбеђења
плаћања закупнине, а који ће се у случају
редовног плаћања рачунати као плаћена
закупнина за последњу годину закупа
Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредено земљиште, у « Сл.гласник
града Врања », с тим што ће се рок за подношење
пријаве рачунати од првог наредног радног дана од
дана објављивања на веб презентацији Управе за
пољопривредено земљиште.
ГРАД ВРАЊЕ
Градоначелник, дана: 18.07.2019. године, број: 32080/2019-17.
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
др Слободан Миленковић,с.р.
Градско веће града Врања, седница одржана
дана 12.07.2019. године
394.
На основу члана 7. и 8. Правилника о
поступку и начину решавања захтева грађана за
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накнаду штете настале услед уједа напуштених паса
на територији града Врања („Службени гласник
града Врања“, број: 7/2018) и члана 61. и 63.
Пословника Градског већа града Врања („Службени
гласник града Врања“ број: 20/2016), Градско веће
града Врања на седници одржаној дана:12.07.2019.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВА И
ВИСИНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ
УСЛЕД УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ПАСА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА
Члан 1.
У Решењу о образовању Комисије за
утврђивање основа и висине накнаде штете настале
услед уједа напуштених паса на територији града
Врања (''Службени гласник РС'', број: 25/2018), у
члану 1. став 7. тачка 5. мења се и гласи:
„5.Ненад
Јаћимовић,
инспектор
зоохигијене,''
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Решење објавити у ''Службеном гласнику
града Врања''.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана:12.07.2019.
године, број:06 -138/2/2019-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.

395.
На основу члана 7. Правилника о начину,
поступку и критеријумима за доделу средстава
црквама и верским заједницама из буџета града
Врања („Службени гласник града Врања“, број:
28/17) и члана 17. и 63. Пословника Градског већа
града Врања („Службени гласник града Врања“,
број: 20/16), Градско веће града Врања, на седници
одржаној дана: 12.07.2019. године, донело је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА У
2019. ГОДИНИ
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Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за доделу
средстава црквама и верским заједницама из буџета
града Врања, у саставу:
председник,
Саша Пешић, помоћник градоначелника за
област месне заједнице, природне ресурсе и
рурални развој,
чланови,
1.Славољуб
Стојменовић,
помоћник
градоначелника
за
област
урбанистички,
имовинско-правни, комунални и инспекцијски
послови,
2.Срђан Спасић, вероучитељ,
3.Маја Јовић, начелник Одељења за
друштвене деалтности и
4. Марјан Трајковић, вероучитељ.
секретар Комисије,
Вида Стојановић, самостални саветник у
Одељењу за друштвене делатности.
Члан 2.
Задатак Комисије је, да спроводе поступак по
расписаном конкурсу Градског већа, за доделу
средстава црквама и верским заједницама из буџета
града Врања у складу са Правилником о начину,
поступку и критеријумима за доделу средстава
црквама и верским заједницама из буџета града
Врања.
Члан 3.
Стручне, административне и техничке
послове за потребе Комисије обавља секретар
Комисије.
Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 5.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:12.07.2019.
године, број:06 -138/4/2019-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
396.
На основу члана 61. и 63. Пословника
Градског већа града Врања („Службени гласник
града Врања“, број: 20/2016), Градско веће града
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Врања, на седници одржанојдана:12.07.2019.године,
донело је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД
ПОДНЕТИХ ИЗВЕШТАЈА О
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА ПО
РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ ПОЗИВУ КОЈИМ
СУ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА ЦРКВАМА И
ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У
2018.ГОДИНИ
Члан 1.
Именује се Комисија за преглед поднетих
извештаја о реализацији пројеката по расписаном
јавном позиву којим су додељена средства црквама
и верским заједницама у 2018.години, у следећем
саставу:
1. Маја Јовић, начелник Одељења за
друштвене делатности,
2. Изабела Савић, представник Туристичке
организације града Врања и
3. Драгана Димитријевић, Одељење за
буџет и финансије.
Члан 2.
Задатак Комисије је да изврши преглед
извештаја о реализацији пројеката по расписаном
јавном позиву којим су додељена средства црквама
и верским заједницама у 2018.години
Комисија је у обавези да у складу са
одредбама закључених уговора између Града и
корисника средстава и у складу са предлогом
пројекта, изврши анализу достављених извештаја и
на основу тога сачини извештај о релаизаицји
пројеката и наменском трошењу одобрених
средстава и да предлог Градском већу да усвоји,
односно не усвоји извештај појединачно за сваког
корисника средстава са навођењем разлога за такав
предлог.
Рок за преглед документације и доставу
извештаја Комисије Градском већу града Врања је
15 дана од дана доношења овог Решења.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.

Среда.24.јул.2019.године.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:12.07.2019.
године, број:06 -138/5/2019-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
397.
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: 20/2016),
Градско веће града Врања на седници одржаној
12.07.2019. године донело је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ И ИЗБОР
ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА
Члан 1.
У Решењу о формирању Комисије за оцену и
избор програма у области спорта на територији
града Врања („Службени гласник града Врања“,
број: 33/2018, у члану 1. став 2. мења се и гласи:
„председник:
Братислав Антић, председник Спортског
Савеза“
У истом члану тачка 7. мења се и гласи:
„7. Јелена Пејковић, секретар Градског већа“
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана:12.07.2019.
године, број:06 -138/7/2019-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
398.
На основу члана 94. Закона о превозу путника
у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр.
68/2015, 41/2018, 44/2018 – др.закон, 83/2018 и
31/2019), члана 16. став 1. тачка 3. Статута града
Врања ("Сл. гласник града Врања" бр. 37/2018) и
члана 5. Одлуке о такси превозу путника и лимо
сервису на територији града Врања ("Сл. гласник
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града Врања" бр. 2/2019 и 11/2019), и Програма
организовања такси превоза на територији града
Врања за период 2019.-2024. годину, Градско веће
града Врања, на седници одржаној 12.07.2019.
години, донело је:
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ДОЗВОЉЕНОГ БРОЈА
ВОЗИЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА
Члан 1.
Утврђује се да дозвољени број возила за
обављање такси превоза на териотрији града
Врања износи 220 возила.

Мањи монтажни објекти привременог
карактера, у даљем тексту: "привремени
објекти", су објекти монтажно-демонтажног типа и
то: киосци до 10,5 м2, баште угоститељских
објеката, балон хале спортске намене, тезге и други
покретни мобилијар који се постављају и уклањају
на основу Програма.
Програмом постављања се дефинише место,
број, тип, величина, намена и време коришћења,
односно урбанистичко-технички, просторни и
други услови постављања мањих монтажних
објеката привренемог карактера.
•

Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Решење објавити у Службеном гласнику
Града Врања.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:12.07.2019.
године, број:06 -138/8/2019-04

•

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.

•

•

399.
На основу члана 146. Закона о планирању и
изградњи(„Службени гласник Републике Србије“,
број 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 и 37/19-др.закон) и члана 5. Одлуке о
постављању
мањих
монтажних
објеката
привременог карактера на територији града Врања
(„Службени гласник града Врања“, број 11/19), и
члана 61
И 63 Пословника Градског већа
(Службени гласник града Врања број 20/16),
Градско веће града Врања, на седници одржаној
12.07.2019. години, донело је:
ПРОГРАМ
ПОСТАВЉАЊА И УКЛАЊАЊА
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Програм
постављања
и
уклањања
привремених објеката на територији града
Врања, у даљем тексту: "Програм", обухвата
грађевинско земљиште на јавним и другим
површинама.
1.
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•

•
•

2.

Законски оквир за израду Програма је:
Члан
146.
Закона о планирању и
изградњи(„Службени
гласник
Републике
Србије“, број 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 и 37/19-др.закон);
Одлука о постављању мањих монтажних
објеката
привременог
карактера
на
територији града Врања („Службени гласник
града Врања“, број 11/19);
Закон о условима за обављање промета робе,
вршење услуга у промету робе и инспекцијском
надзору (“Службени гласник РС”, број 39/96,
20/97, 46/98, 24/99, 34/01, 80/02 и 101/05);
Правилник о минималним техничким
условима за обављање промета робе и вршење
услуга у промету робе (“Службени гласник РС”,
број 47/96, 22/97, 6/99, 99/05, 100/07, 98/2009 и
62/2011-др.правилник);
Закон о здравственом надзору над животним
намирницама и предметима опште употребе
("Службени гласник СРС", број 48/77, 29/88,
"Службени гласник РС", број 44/91, 53/93,
67/93, 48/94);
Закон о здравственој исправности предмета
опште употрбе ("Службени гласник РС", број
92/2011);
Правилник о општим санитарним условима
за објекте који подлежу санитарном надзору
(„Службени гласник РС“, број 47/06).
АНАЛИЗА
СТАЊА

И

ОЦЕНА

ПОСТОЈЕЋЕГ

Највећи број привремених објеката постављен
је у периоду деведесетих година до 2007. године на
основу тадашњих исказаних потреба и важећих
прописа. Међусобно искључиви по карактеру,
форми и материјализацији, узроковали су визуелну
дисхармонију.
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Поједине површине на којима су постављени
привремени објекати су претрпеле промене. Дошло
је до смањивања броја киоска, а одређени број
привремених објеката који нису у функцији дужи
временски период је уклоњен.
Закон о планирању и изградњи обавезује
локалне самоуправе да израде Програм постављања
и уклањања привремених објеката. Усвајањем
Програма пружа се могућност за осмишљену и
свеобухватну интервенцију у овој области, са
циљем стварања новог визуелног концепта и
увођења урбаног реда на територији града.
Усвајање Програма треба да доведе до унапређења
експлоатације привремених објеката и постизања
квалитетнијег ликовног израза града.
Општа потреба је рационализација броја
привремених
објеката
у
циљу
веће
функционалности
и
оправданости
њиховог
постављања на територији града Врања.
3. ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА
И УКЛАЊАЊА
ПРИВРЕМЕНИХ
ОБЈЕКАТА
Општи појмови
Пoвршинa jaвнe нaмeнe jeстe прoстoр oдрeђeн
плaнским дoкумeнтoм зa урeђeњe или изгрaдњу
oбjeкaтa jaвнe нaмeнe или jaвних пoвршинa зa кoje
je прeдвиђeнo утврђивaњe jaвнoг интeрeсa у склaду
сa пoсeбним зaкoнoм (улицe, тргoви, пaркoви и др.).
Мањи монтажни објекти привременог
карактара (у даљем тексту: привремени објекти)
су објекти монтажно-демонтажног типа
и то
киосци до 10,5 м2, баште угоститељских објеката,
балон хале
спортске намене, тезге и други
покретни мобилијар који се постављају и уклањају
на основу програма, ако одлуком није другачије
одређено.
• Киоск је типски, монтажно-демонтажни објекат
за пружање услуга, површине до 10,5м2, који се
поставља у већ изграђеном финалном облику.
• Билборди су монтажне конструкције намењене
за обављање делатности рекламирања и јавног
оглашавања.
• Спортски објекат је објекат спортске намене
(балон хале, спортски терени и сл.) лагане
конструкције,
монтажно-демонтажних
елемената са зидовима и кровним покривачем од
импрегнираног или пластифицираног платна.
• Башта угоститељског објекта је монтажнодемонтажни објекат, отвореног, или затвореног
типа у функцији делатности која се обавља у
угоститељском објекту.
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Башта отвореног типа може се постављати и
користити у периоду од 1.априла до 1. новембра,
за сваку календарску годину.
Башта затвореног типа може се постављати и
користити у периодуод 01.јануара
до 31.
децембра за сваку календарску годину.
• Тенда је конзолна конструкција која се
поставља на фасади зграде изнад улаза и излога
пословног простора, постављена под условима и
на начин утврђен прописима којима се уређује
извођење радова на уградњи постројења,
инсталације и опреме,покривена инпрегнираним
или пластифицираним платном, која се не може
затворити и ослањати на јавну површину.
• Рекламно огласни пано је привремени објекат
израђен од лаког материјала у раму са стубом
постављеним на јавној површини, изузев на
саобраћајној јавној површини или на фасади
објекта.
• Покретни монтажни објекти у смислу јесу
телефонске говорнице, аутобуска стајалишта,
штандови, слободно стојеће и зидне витрине,
изложбене полице, апарати за продају пића и
сладоледа, луна-паркови, уређаји за дечију
забаву и спорт, монтажне трибине, шатори и
други слични покретни објекти.
• Рингишпили, луна паркови и слични објекти
се могу постављати искључиво на просторима
намењеним за спорт и рекреацију.
• Расхладни уређаји и други мањи покретни
објекти за продају прехрамбене робе, могу се
постављати уз објекат у коме се обавља
делатност за коју су испуњени прописани
санитарни услови, по правилу, предњом страном
окренути према пролазницима или, изузетно,
постављени бочно, уз заштиту задње стране,
нарочито код расхладних уређаја, уколико се
утврди да за то постоје услови.
• Пулт тезга за продају робе је самостални,
типски, отворени, лако покретан објекат за
излагање и продају робе, чија бруто површина
не може бити већа од 2 м2.
• Апаратима се сматрају апарати за продају
кокица, кестења, кикирикија и других сличних
производа.
Скверови и тргови су пејзажно уређене
отворене површине намењене јавном коришћењу,
увек визуелно уоквирене са једне или више страна
објектима или улицама, посебно у компактном
градском ткиву, опремљене и одржаване у циљу
обезбеђења услова за краткотрајни одмор
становника и унапређење визуелног квалитета
окружења.
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Концепт и циљеви Програма постављања
привремених објеката
Велики градови као високо урбанизоване
средине немају привремене објекте, осим на врло
ретким, посебно и брижљиво одабраним местима.
Друштвено-економске и социјалне прилике код нас
још увек подржавају постављање привремених
објеката.
Усвајање
Програма
постављања
привремених објеката може поправити квалитет
постојећих и планираних групација привремених
објеката.
Општи циљ Програма је уређење постојећег
стања, постављање мањих монтажних објеката под
једнаким условима и правилима на јавним и другим
површинама, подизање функционалног и визуелног
квалитета групација привремених објеката, како би
се смањио њихов негативни ефекат на амбијент.
Посебни циљеви Програма:
- једноставно, оптимално и сврсисходно
снабдевање оним врстама роба чији је промет
регулисан позитивним законским прописима и
правилницима,
-реална и одмерена процена потреба укупног
броја групација и броја привремених објеката
појединачно и у групацијама, на јавним и другим
површинама у чијој ближој околини нема
пословног простора са садржајем примереним за
продају из киоска;
- добар, осмишљен, функционалан и визуелно
прихватљив положај објеката, а у циљу обезбеђења
неометаног одвијања пешачког саобраћаја и
једноставног и лаког одржавања слободног
простора око објекта.
Програм постављања привремених објеката се
базира на затеченом стању. Поједине локације су у
вишегодишњој употреби доказале своје постојање.
Коначан број локација и број објеката на њима
резултат је пресека постојећег стања, анализе
локација и регулационих решења важеће планске
документације, као и потребе корисника простора.
4.

•
•
•
•
•
•
•
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тенде,
рекламни огласни панои,
покретни монтажни објекти,
рингишпили, луна паркови и сл.објекти
расхладни уређаји и други мањи
покретни објекти,
апарати,
пулт тезга.

Привремени објекти могу бити статични или
покретни, што значи да се уклањају након истека
радног времена.
Статични објекти су киосци, билборди,
рекламни панои, балон сале, терени и објекти за
постављање плаката и они су предмет Програма
постављања.
ЦЕНТРАЛНА ЗОНА
Обухвата простор оивичен улицама- обострано:
Лењинова, део Боре Станковића (од раскрснице са
улицом Ивана Милутиновића до раскрснице са
улицом
Дунавском),
Ивана
Милутиновића,
Београдска, Партизанска, део Краља Стефана
Првовенчаног
(од
раскрснице
са
улицом
Лењиновом до улице Цара Душана), Жикице
Јовановића Шпанца.
ШИРА ЗОНА
Обухвата јавне и друге површине које нису
обухваћене ЦЕНТРАЛНОМ ЗОНОМ.
Намена мањих монтажних објеката је
једна од битних карактеристика истих, која
директно утиче на искоришћеност простора на
којима се постављају киосци.
Критеријум за одабир препоручене намене
је првенствено повезан за поделу територије града
по Зонама. Предлог локација за постављање киоска
по Зонама је уско повезан са потребама
становништва града Врања.

ТИПОЛОГИЈА, ЗОНИРАЊЕ И НАМЕНА

Програм постављања мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним и другим
површинама утврђује тип, локације, величину и
делатност за њихово привремено постављање.
Мањи монтажни објекти
У мање монтажне објекте спадају:
• киосци,
• билборди,
• балон хале спортске намене,
• баште угоститељских објеката,

•

НАМЕНА
МАЊИХ
МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА У ЦЕНТАЛНОЈ ЗОНИ

штампа, дуван, продаја цвећа, сувенири,лутрија,
мењачница, часовничар,
копирница, продаја
готових пецива, прехрамбених производа (слане и
слатке грицкалице), галантерија, парфимерија,
бижутерија.
•

НАМЕНА
МАЊИХ
МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА У ШИРОЈ ЗОНИ
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штампа,
продаја
цвећа,
сувенири,
дуван,
бижутерија, копирница, украсна керамика, лутрија,
прехрамбени производи, продаја воћа и поврћа,
продаја готових пецива, прехрамбених производа
(слане и слатке грицкалице),продаја књигa, продаја
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чарапа, фотографска радња, обућарска радња,
часовничар, јувелирница, породаја електроуређаја,
оптика, прецизни механичар, воскарске радинице,
стаклоресци, књиговесци: урамљивање слика,
керамичарске и као и остале услужне делатности.

Графички приказ теритирије града обухваћен УЖОМ ЗОНОМ

Киосци
Киоск је типски, монтажно-демонтажни
објекат за пружање услуга, површине до 10,5м2,
који се поставља у већ изграђеном, финалном
облику.

Билборди се могу постављати на прилазним
путевима и површинама јавне намене, на местима
где неће угрожавати саобраћај и кретање пешака и
нарушавати естетски изглед града.
Билборди се могу осветљавати на начин којим
се не ремети безбедно одвијање саобраћаја и
кретање пешака, при чему расветна светла морају
бити исправна, а прикази без оштећења.
Дигитални билборди користе посебну
технологију
у
складу
са
произвођачким
карактеристикама.

Билборди
Билборди
су
монтажне
конструкције
намењене за обављање делатности рекламирања и
јавног оглашавања.

Спортски објекти
Спортски објекат је објекат спортске намене
(балон хале, спортски терени и сл.) лагане
конструкције, монтажно-демонтажних елемената са

5.

ВРСТЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА

5.1.

Привремени објекти који се постављају
по основу закупа јавне површине
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зидовима и кровним покривачем од импрегнираног
или пластифицираног платна.
5.2. Привремени објекти које се постављају на
другим површинама
Привремени објекти монтажно демонтажног
типа - киосци се могу постављати и на другим
површинама и грађевинском земљишту које је у
приватној иосталој својини, површине до 10,5м2,
који се поставља у већ изграђеном финалном
облику.
5.3. Привремени објекти који се постављају по
основу коришћења јавних површина
Баште угоститељског објекта
Башта угоститељског објекта је монтажнодемонтажни објекат, отвореног, или затвореног
типа у функцији делатности која се обавља у
угоститељском објекту.
Башта се поставља тако да дужина баште буде
у дужини угоститељског објекта.
Изузетно, башта може прелазити дужину
угоститељског објекта, односно може се поставити
у максималној дужини зграде у склопу којег је
угоститељски објекат, под условом да у приземљу
зграде нема станова и да постоји сагласност
власника, односно корисника приземног пословног
објекта у тој згради.
Башта се поставља одвојено од угоститељског
објекта или уз грађевинску линију објекта, с тим да
не омета главне пешачке токове, не нарушава
архитектонске и урбанистичке карактеристике и
вредности објекта.
Башта се, по правилу, у улицама затвореним за
одређену врсту саобраћаја, поставља уз грађевинску
линију објекта, уз обезбеђење минималне ширине
пролаза од 3,50м за кретање интервентних возила.
Башта која се поставља уз грађевинску линију
објекта, без сагласности власника односно
корисника суседног објекта, мора бити удаљена од
ивице суседног пословног објекта 1,00м.
Башта се може поставити на тротоару ако се
обезбеди минимална ширина тротоара од 1,60м,
односно 2,40м на местима где је повећана
фреквенција пешака и минимална слободна висина
од 2,50м за кретање пешака.
Постављањем баште не може се мењати нагиб
тла и његова површинска обрада. Нивелисање
површине баште може се вршити само када је то
неопходно због нагиба тла, постављањем монтажнодемонтажне подне платформе, која не може бити
виша од 0,45 м, уз обавезно затварање простора
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испод платформе металним, нерђајућим решеткама,
које су причвршћене за конструкцију платформе.
Елементи баште не могу бити фиксирани за
јавну површину завртњима, анкеровањем или на
неки други начин.
Приликом постављања баште у близини
дрвета, саднице, живе ограде, ронделе, жардињере и
другог објекта зеленила, оставља се простор за
њихово одржавање.
Елементи баште постављају се тако да око
стабла дрвета или саднице остане слободан простор,
у димензијама површине садног места - елемената
хоризонталне заштите.
Тенда - сенило се поставља тако да око дрвета
чија се крошња налази изнад сенила постоји
слободан простор, у димензијама површине
елемената хоризонталне заштите, а око саднице и
дрвета код којих се крошња налази у висини сенила,
простор у димензијама површине елемената
хоризонталне заштите, увећаним са сваке стране за
0,40м.Препоручена боја тенде је беж.
Приликом постављања тенде не сме се
мењати изглед и величина објекта зеленила.У
оквиру баште, није дозвољено вршити градњу
зидова, бетонирање подних платоа, постављање
шанка, роштиља и печењара.
Постављањем баште не сме се мењати и
оштетити постојећа подлога.
Башта отвореног типа
Башта отвореног типа може се постављати и
користити у периоду од 1.априла до 1. новембра, за
сваку календарску годину.
Башта отвореног типа садржи следеће
елементе: столове, столице, сунцобране, монтажнодемонтажне ограде висине до 1,00м, подне платое и
расвету.
Башта отвореног типа може да садржи тенде.
Баште отвореног типа на потезу од зграде
"Циврић" до зграде Градске управе града Врања
могу да садрже следеће елементе: столове, столице
и сунцобране и постављају се на основу члана 30.
став 2. Одлуке.
Изузетно од одредбе става 1.овог члана, баште
се могу постављати и са нивелисањем нагиба
површине, постављањем монтажно-демонтажне
подне платформе, уз испуњење урбанистичкотехничких услова у складу са одредбама ове одлуке.
Баште отвореног типа позиционирају се тако
да спољна ивица габарита баште креће од краја
стазе за кретање пешака, која је поплочана бехатон
плочама.
Баште отвореног типа могу бити правоугаоног
облика и то максималне ширине 3,00м и
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максималне
дужине
угоститељског
објекта.
Препоручена боја сунцобрана је беж.
Изузетно, башта се може поставити и у
дужини већој од угоститељског објекта, уз суседни
објекат, искључиво уз приложену писану сагласност
власника, односно корисника суседног објекта.
Приликом постављања баште, постојећи
канделабери на шеталишту морају бити уклопљени
у габарит баште, тако да се они не оштећују и
измештају и да је омогућено њихово несметано
коришћење.
Постављањем башти не може се мењати
површинска обрада тла, нити се могу вршити било
која друга оштећења постојећег коловоза.
Постављањем баште мора се омогућити
несметан приступ и коришћење подземне
електричне, водоводне и друге инсталације, јавне
расвете и противпожарног хидранта.
Башта затвореног типа
Башта затвореног типа може се постављати и
користити у периоду од 01.јануара до 31. децембра
за сваку календарску годину.
Башта затвореног типа не може се постављати
на потезу од зграде „Циврић“ до зграде Градске
управе Града Врања.
Код баште затвореног типа, затворен простор
баште формирају бочни елементи, који са подном
платформом и сенилом чине конструктивну целину,
у функцији су ограде, заштите од буке и издувних
гасова и заштите од ветра.Бочни елементи морају
бити транспарентни и израђени од прозирног и
безбедног материјала, који имају карактеристике
отпорности на пожар.
Уколико се користе запаљиве течности и
гасови, као погонско гориво, потребно је прибавити
сагласност надлежног органа МУП-а.
Баште се постављају у складу са
графичким прилогом. У случајевима када
позиција баште није дефинисана графичким
прилогом, а створени су или постоје услови за
постављање башти, одобрење се издаје на основу
Одлуке и Програма постављања.
Тенда
Тенда је конзолна конструкција која се
поставља на фасади зграде изнад улаза и излога
пословног простора, постављена под условима и на
начин утврђен прописима којима се уређује
извођење
радова
на
уградњи
постројења,
инсталације и опреме, покривена импрегнираним
или пластифицираним платном, која се не може
затворити и ослањати на јавну површину.
Рекламно огласни пано
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Рекламно огласни пано је привремени
објекат израђен од лаког материјала у раму са
стубом постављеним на јавној површини, изузев на
саобраћајној јавној површини или на фасади
објекта.
Тезга за излагање и продају робе испред
продајног објекта
Тезга је отворени типски објекат, монтажне
конструкције за излагање, рекламирање и продају
робе из продајног објекта.
Тезга се поставља тако да заузима највише
један метар од спољног зида пословног објекта, а у
дужини уличног фронта објекта, при чему се мора
обезбедити слободан простор за кретање пешака,
ширине најмање 1,60 m.
Тезге се могу постављати и користити током
целе године, с тим што се одобрење за постављање
издаје на период до максимално једне године.
Покретни монтажни објекти
Покретни монтажни објекти у смислу ове
одлуке јесу телефонске говорнице, аутобуска
стајалишта, штандови, слободностојеће и зидне
витрине, изложбене полице, апарати за продају пића
и сладоледа, луна-паркови, уређаји за дечију забаву
и спорт, монтажне трибине, шатори и други слични
покретни објекти.
Рингишпили, луна паркови и сл.објекти се
могу постављати искључиво на просторима
намењеним за спорт и рекреацију.
Расхладни уређаји и други мањи покретни
објекти за продају прехрамбене робе, могу се
постављати уз објекат у коме се обавља делатност
за који су испуњени прописани санитарни услови, и
то по правилу, предњом страном, окренути према
пролазницима или, изузетно, постављени бочно, уз
заштиту задње стране, нарочито код расхладних
уређаја, уколико се утврди да за то постоје услови.
Обавезно се мора обезбедити слободан
простор за кретање пешака, ширине најмање 1,60 m.
Расхладни уређаји могу да заузму највише
6,00 m2 јавне површине.
Расхладни уређаји за продају пића и хране се
могу постављати и користити током целе године, с
тим што се одобрење за постављање издаје на
период до максимално једне године.
5.4.

Остали привремени објекти

Пулт тезге за продају робе
Пулт тезга за продају робе је самостални,
типски, отворени, лако покретан објекат за излагање
и продају робе, чија бруто површина не може бити
већа од 2 m2.
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Пулт тезге могу се постављати за време
одржавања сајмова, изложби и других градских
манифестација, новогодишњих, божићних и
осмомартовских празника, државних и верских
празника у складу са законом, на период од 20
дана.
Изузетно, промо пулт и други покретни
објекти/уређаји и опрема/, који се постављају
приликом одржавања презентација делатности или
производа, непрофитних манифестација и приредби
хуманитарног, едукативног, музичког, спортског
карактера, односно манифестација у циљу неговања
културе и културног наслеђа, снимања рекламних
спотова и других сличних скупова и манифестација,
могу се постављати током целе године, а најдуже на
период од седам дана, и то на шеталишту од зграде
"Циврић" до зграде Градске управе или на другим
локацијама.
Апарати
Апаратима се сматрају апарати за продају
кокица, кестења, кикирикија и других сличних
производа.
6.

ОПШТИ ИПОСЕБНИ УРБАНИСТИЧКИ
УСЛОВИ
ПОСТАВЉАЊА
МАЊИХ
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА

6.1.Општи
услови
постављања
монтажних објеката
•

мањих

Избор локација
Привремени објекти се могу постављати на
јавним и другим површинама и то:
- јавним саобраћајним површинама (пут, улица,
трг, пешачке зоне и слично);
- јавним зеленим површинама (парк, сквер);
- јавним површинама објекта јавне намене и
отворених стамбених блокова;
- другим слободним површинама које су у режиму
јавног коришћења и у јавној својини или до
привођења намени у складу са планским
документом,
уз
претходну
сагласност
сопственика;
- површинама и грађевинском земљишту које је у
приватној својини, у складу са планским
документом,
уз
претходну
сагласност
сопственика.
Привремени објектисе не могу постављати:
• на јавним зеленим површинама (травнатим и
другим озељењеним површинама), изузев на
уређеним стазама и изграђеним платоима
уколико постављање привремених објеката не
захтева уклањање растиња;

•
•
•
•
•

•

•

•
•
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на површинама јавних паркиралишта;
на површинама у отвореним деловима објекта
намењеним пешацима;
у зони раскрсница уколико не омета прегледност
раскрснице;
на површинама на којима не омета приступ
комуналним,
противпожарним
и
другим
службеним возилима;
на површинама испред продајних објеката,
изузев за кориснике тих продајних објеката за
постављање појединих привремених објеката у
складу са урбанистичко-техничким условима и
условима прописаним Одлуком;
на пешачкој зони и то на делу улице Краља
Стефана Првовенчаног, од робне куће до
расрснице са улицом Карађорђевом и улицом
Иве Лоле Рибара и улицом Бранковој на
коловозу;
на левој страни тротоара у улици Краља
Стефана Првовенчаног, на потезу од улице
Генерала Белимарковића до раскрснице са
улицом Београдском и у улици Београдској (лева
страна тротоара);
на другим јавним површинама утврђеним
програмом.
Безбедност саобраћаја

Привремени објекти се постављају на начин да:
се не смањује видљивост на раскрсницама и
угловима улица и не угрожава безбедност
саобраћаја;
• својим димензијама и габаритом не утичу на
смањење нивоа безбедности саобраћаја;
• се осигура видљива хоризонтална и вертикална
сигнализација, добра прегледност саобраћаја и не
омета паркирање;
• њихово коришћење не омета јавни градски
превоз.
•

• Заштита пешачких токова
Привремени објекти се постављају на начин:
• да је осигурано неометано нормално и безбедно
кретање пешака;
• да се не ометају прилаз и нормално коришћење
и снабдевање суседних објеката:
• непостављају се непосредно око главних улаза
у тржне центре, пословно-комерцијалне објекте и
око улаза на пијаце.
• Заштита зелених површина
Привремени објекти се не смеју постављати на:
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•

јавним зеленим површинама, осим на уређеним
стазамаи посебно одређеном месту у парку у
складу са овим Програмом;
• мањим отвореним јавним просторима скверовима и трговима.
•

Заштита амбијенталних вредности
Својим обликом и материјализацијом
привремени објекат треба да је у што већој мери
усклађен са амбијентом, да је једноставан и
ненаметљив, да је изведен професионално и од
квалитетних материјала.
Својим обликом и материјализацијом балон
хала спортске намене треба да је у што већој мери
усклађена са амбијентом, да је изведена од
квалитетних материјала.
•

Заштита животне средине

Киоск и балон халеспортске наменесе не смеју
постављати на начинда угрожава животну средину
(прекомерном буком, штетним испарењима,
отпадом и сл.).
6.2. Посебни услови постављања привремених
објеката

•

•
•

•
•
•
•
•

Положај, габарит и изглед мањих монтажног
објекта - киоскна јавним површинама
Привремени објекат - киоск се поставља у
финалном обликуна планираној локацији и на
лицу места се може финализирати монтажом
додатних елемената.
Привремени објекти - киосци се постављају
појединачно или групно. Размак између киоска
износи минимално 0,90 м.
Положај киоска и групације киоска су
приказани на графичким прилозима који су
саставни део овог Програма постављања и
одређен је регулационим линијама саобраћајница
и грађевинским линијама. Свака локација има
одређен број киоска.
Киоск се не поставља на тротоарима ширине до
3,00 м.
Бруто површина киоска не може бити већа од
10,50 м2.
Препоручен облик киоска је правоугаони.
Основна боја привременог објекта – киоска је
црна или тамносива.
Привремени објекати знад основног габарита
има рекламну кровну капу. У ужој зони је
обавезна рекламна кровна капа на свим
монтажним објектима. Рекламну кровну капу је
могуће сместити на предњој страни, са три
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стране монтажног објекта или са све четири
стране киоска.
• Није дозвољена доградња киоска.
• Дозвољава се постављање расхладних уређаја уз
габарит киоска ако киоск нема већ уграђене
боксове за постављање расхладних уређаја.
• Прикључак на инфраструктурни објекат је
обавеза закупца.
Положај, габарит и изглед мањих монтажног
објекта - киоска на другим површинама
Привремени објекат-киоск је могуће постављати
и на другим површинама које су у приватној и
осталој својини уз предходну сагласност
сопственика:
• Бруто површинакиоска не може бити већа од
10,50 м2;
• се поставља у финалном обликуна
планираној локацији и на лицу места се може
финализирати
монтажом
додатних
елемената;
• Привремени објекти - киосци се постављају
појединачно или групно. Размак између
киоска износи минимално 0,90 м;
• Привремени
објекат-киоск
је
могуће
поставити на регулационој линији.Растојање
грађевинске линије од регулационе линије
ускладити
са
грађевинском
линијом
суседних објеката,зона изграђених објеката,
односно на основу позиције већине
изграђених објеката (преко 50%).
Положај, габарит и изглед рекламних ознакабилборд и рекламни панои
Рекламне ознаке су:
• билборди, рекламни паноии рекламне
табле на стубовима јавног осветљења.
Постављање рекламних ознака врши се на
локацијама које су размештене по групацијама,
према фреквенцији саобраћаја (пешачког или
динамичког) као и према атрактивности.
Рекламне табле, транспаренти и друге
специфичне ознаке постављене на фасади, крову и
других површинама, видљивих са јавних површина,
нису предмет овог Програма.
Билборди и рекламни панои су објекти на
јавним површинама и другим површинама,
видљиви са јавних површина, за пружање услуга
рекламирања или издавањем огласног простора,
ради излагања рекламних постера трећих лица.
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Рекламним паноима сматрају се и рекламне табле,
које се постављају на стубовима јавне расвете.
Програмом постављањасе планира постављање:
• Билборд -препоручено постављање паноа
Европског стандарда, димензија 4,00 х 3,00
и 5,04 x 2,38 м, минимална висина од коте
тротоара до доње ивице паноа 2,00 м.
Дигитални билборд препоручених димензија као и
обичан билборд, минимална висина од коте
тротоара до доње ивице паноа 3,00 м.
Препоручене димензије су:
• Рекламни пано - пожељно постављање паноа
Европског стандарда димензија 1,20 x 1,70м,
са максималном висином постоља до 0,70м.
• Рекламна табла - пожељно постављање паноа
Европског стандарда, димензија 0,60 х 0,80м.
Билборди могу бити једнострани или
двострани (осветљени или неосветљени)и
дигитални билборди.
Локације за билбордове ће се одредити
посебном одлуком.
Габарит, положај и изглед групација балон хале
спортске намене
• Бруто површина балон хале спортске намене
не може бити већа од 800,00м2.
• Препоручени габарит балон хале је 18,00 х
36,00м. Балон хала је правоугаоног облика
са
страницом минималне дужине 13,00м.
• Балон хала се поставља на припремљеној
подлози (са изведеним бетонским надзитком
или појединачно анкеровање носача)
склапањем финалних делова на лицу места
(дрвена или метална конструкција).
• Не дозвољава се доградња основног типа
балон хале ако то није прописано посебним
урбанистичко-техничким
условима
или
другим урбанистичким документом.
• Балон хале се постављају појединачно или
максимално пет на локацији са или без
међусобног повезивања у један користан
простор ради обављања делатности.
• Међусобно растојање између балон хала
износи минимум1,50м.
• Прикључак на инфраструктурни објекат је
обавеза закупца.
Положај балон хале је приказан на
графичким прилозима, који су саставни део
Програма постављања и одређен је регулационим
линијама саобраћајница и грађевинским линијама;
На локацији балон хале се може предвидети
три паркинг места као и простор за кориснике
минимум 2,50м;
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Спортски терени и игралишта се могу
постављати на свим просторима које град Врање
препозна као погодну локацију а у власништву је
Града (или су спортски објекти планирани
Урбанистичким планом);
Димензије терена
су
стандардне у
зависности од врсте спорта за који се терен гради.
Терени могу бити ограђени транспарентном
оградом која ће омогућти несметано коришћење
осталог простора и неће визуелно деградирати
окружење.
6.3. Услови
прикључења
објеката на инфраструктуру

привремених

Уколико се након спроведеног поступка
јавног надметања, локација постојећег мањег
монтажног објекта-киоскаили балон хале задржава
Програмом постављања прихвата се и постојећи
прикључак на електроенергетску инфраструктуру.
За
новопланиране
локације
предвиђа
се
прикључење на електроенергетску инфраструктуру
према условима надлежногЈавног предузећа.
Не планира се прикључење монтажног
објеката - киоска на систем водовода и
канализације.
Прикључење балон хале на систем водовода
и канализације се планира у складу са условима
надлежног Јавног предузећа.
6.4.

Намена привремених објеката

Основна
намена-делатност
мањих
монтажних објеката- киоска је трговина.
Трговина подразумева продају робе на мало,
примарно
штампе,
дуванских
производа,
безалкохолних и алкохолних пића, кондиторских
производа, прехрамбених производа - слане и
слатке грицкалице, папирне галантерије, играчака,
прибора за хигијену, телефонских карата, карата за
јавни превоз, срећки, цвећа, сувенира и других
сличних производа.
Остале
делатности
су
обављање
агенцијских изанатско-услужних делатности и
услуге (мењачница, копирница, златар, часовничар
и др.).
Основна намема-делатност спортских
објеката-балон хале је организовање спортскорекреатвних, културних и других сличних
манифестација и програма.
Дефинисање
намена
привремених
објекатапо Зонама дат је у тачки 4. овог Програма.
7.
ПРЕПОРУКЕ
ТИПИЗАЦИЈЕ
УНИФИКАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА

И
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Мањи
монтажни
објекти-киосци
су
префабриковaни
објекти
са
металном
конструкцијом, утврђених димензија и обликовних
елемената, са панелном или стакленом испуном.
Киосци
су
модерног
дизајна,
адекватне
функционалности, са површином за јавно
оглашавање у свом простору.
Боја киоска не треба да буде упадљива.
Препоручене боје су црна или тамно сива. У
Централној зони је препоручено постављање
црне боје киоска. У Широј зони је дозвољено
поставити икиоск тамносиве боје.
Стаклене површине морају бити прозирне.
Могуће их је украсити самолепљивим фолијама за
рекламирање. Киосци могу имати тенде са роло
механизмом и избачајем до 2,00м.Препорука за боју
тенде је беж или беж-црвена.
Предња страна киоска је са пултом за
услуживање, (изузетно, са улазним вратима). Изнад
пулта за услуживање је могуће поставити рекламни
натпис (назив радње) или лого са именом фирме.
Рекламна кровна капа се поставља изнад основно
ггабарита киоска. На спољашње делове киоска није
допуштено на видљив начин монтирати инсталације
или делове уређаја за вентилацију и/или
климатизацију осим на крову киоска сакривени
рекламном капом.Вентилационе вертикале се могу
постављати максимално 0,50 м изнад висине
киоска.
Киоск се поставља на локацији одигнут од тла
минимум 10-15 цм.
Спортски објекат-балон сала је изграђен од металне
или дрвене конструкције са облагањем спољних
фасадних платна профилисаним елементима који
треба да буду пројектовани да задовољављју услове
термичке заштите.
•

Препоручен облик киоска је правоугаони:

• Киоск препоручених димензија 2,6 х 4,0 м
• Киоск препоручених димензија 2,5 х 4,2 м
• Киоск препоручених димензија 3,0 х 3,5 м
Мањи монтажни објекат - киоск је облика
правоугаоника, мах 10,50 м2.
НАПОМЕНА:У случају да предложене димензије
из Програма постављања одступају у мањој мери од
стандардних димензија одабраног типа киоска,
усвојиће се димензије најповољнијег понуђача.
Опис и карактеристике мањег монтажног
објекта- киоска
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Мањи монтажни објекат је претежно намењен за
продају, са пултом или испуном од великих
стаклених зидова. Улаз у киоск је са задње стране
са изузтком да је могуће поставити врата са предње
стране.
Основна боја коиска је црна или тамно сива.
Конструкција
киоска
је
челични,
топло
поцинковани, хладно обликовани профил или
алуминијумска браварија, дебљина 2-4мм а оквири
треба да буду израђени од кутијастих профила мах.
80х80х4мм ( за спољне облоге дебљина лима 1,5
мм) и ISO стакло 4-12-4. Стандардно,унутрашња
висина киоска је 2,40м. Спољашња висина киоска
је 3,50м ( са рекламном капом).
Зидови су од алубонда или поцинкованог бојеног
лима, а могућа је и варијанта са пластифицираним
лимом. Препорука ја да у оквиру зидова буде
постављена термоизолација мин.0,35 м.
Рекламне витрине могу бити просветљене и
уграђене на бочним или задњој страни киоска,
примерено локацији.
Изложбене витрине могу бити окретно-заокретне,
изложбено-продајне и уграђују се на предњој
страни киоска.
Рекламни кровни панел (капа) је стандарне
висине, опремљен расветом флуо цевима или лед
осветљењем. Могуће је осветљење само предње
стране или целог киоска.
У случају да киоск има нише за смештај
фрижидера оне треба да буду израђене према
димензијама стандардних фрижидера. Светао отвор
за нишу је препоручених димензија 0,80 м х 210,00
м. Вентилација ниша (одвод топлог ваздуха) се
врши на начин да се у поду и горњој зони изводе
вентилациони отвор.
Предња страна киоска може се затварати
поцинкованим ролоом (планирати да се роло
подиже помоћу електромотора, али може и ручно
отварање преко федера).
Тенде су конзолне и извлачење је до дужине од 2,00
м.
Препоручен тип балон хале за спортске
намене
Балон хала је правоугаоног облика са
страницом минималне дужине/ширине 13,00м.
Конструкција балон хале је дрвена или метална.
Препоручена боја тенде је тамно зелена, беж или
комбинација беж и тамно зелене.
8.
ДИСПОЗИЦИЈА МАЊИХ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА - К И О С К А
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
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Према Програму постављања одређују се 32
локације
мањих
монтажних
објеката
привременог карактера са укупно 105 киоска.
8.1. ЛОКАЦИЈАУЛИЦА ПАРТИЗАНСКА ЦЗ
(преко пута улаза у Хотел)
На локацији број 1 - катастарске парцеле 5140-део
и 5141 КО Врање 1, поставити два монтажна
објекта.
Димензије 2,6 x 4,0м, а према грађевинској линији
на графичком прилогу.
8.2. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ
КРАЉА
СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ ЦЗ(испред
Музеја)
На локацији број 2 - катастарска парцела 5421-део
КО Врање 1, поставити два монтажна објекта.
Димензије 2,6 x 4,0м, а према грађевинској линији
на графичком прилогу.
8.3. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ
КРАЉА
СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ ЦЗ (преко пута
СДК)
На локацији број3 - катастарска парцела 5132-део
КО Врање 1,поставити пет монтажна објекта.
Димензије 3,0 х 3,5м, а према грађевинској линији
на графичком прилогу.
8.4. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ ПАРТИЗАНСКА
ЦЗ (поред Дома ЈНА)
На локацији број 4- катастарска парцела 5002-део
КО Врање 1, поставити један монтажни објекат.
Димензије 2,5 x 4,2м са вратима на предњој или
бочној страни,а према грађевинској линији на
графичком прилогу.
8.5. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ 29. НОВЕМБАР
ЦЗ
(уз Дом Културе- папраплегичари)
На локацији број 5- катастарска парцела 5096-део
КО Врање 1, поставити два мања монтажна објекта
- спојена.
Димензије 2 x 1,8 x 1,8м- донација за Удружење
особа са параплегијом-Врање,а према грађевинској
линији на графичком прилогу.
8.6. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ БЕОГРАДСК ЦЗ
(десно од Месокомбината)
На локацији број 6 - катастарска парцела 5063-део
КО Врање 1, поставити пет мањих монтажних
објеката.
Димензије 2,6 x 4,0м и 3,0 x 3,5м,а према
грађевинској линији на графичком прилогу.
8.7.

ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ БЕОГРАДСКА
ЦЗ
(лево од Месокомбината)
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На локацији број 7- катастарска парцела 5066-део
КО Врање 1, поставити два мања монтажна објекта.
Димензије 3,0 x 3,5м, апрема грађевинској линији
на графичком прилогу.
8.8. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ БЕОГРАДСКА
ЦЗ
(јавни паркинг)
На локацији број 8 - катастарске парцеле 5077/1,
5077/2, 5079-део, 5080-део, 5070-део и 5068-део КО
Врање 1, поставити пет мања монтажна објекта.
Димензије 3,0 x 3,5м, а према грађевинској линији
на графичком прилогу.
ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ БЕОГРАДСКА
ЦЗ (десно од зграде Телекома)
На локацији број 9- катастарска парцела 5047део КО Врање 1, поставити четири мања
монтажна објекта, и то:
Димензије 3,0 x 3,5м,а према грађевинској линији
на графичком прилогу.
8.9.

8.10. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ БЕОГРАДСКА
ЦЗ
(преко пута главног паркинга)
На локацији број 10- катастарске парцеле 7416 и
7417 КО Врање 1,поставити шеснаест мањих
монтажних објека, и то:
димензије 3,0 x 3,5 ми димензије 2,6 x 4,0 м, а
према грађевинској линији на графичком прилогу.
8.11. ЛОКАЦИЈА
У
УЛИЦИ
ИВАНА
МИЛУТИНОВИЋА
ЦЗ (преко пута Цркве)
На локацији број 11- катастарска парцела 6610-део
КО Врање 1, поставити три мања монтажна објекта,
и то:
Димензије 3,0 x 3,5 ми димензије 2,6 x 4,0 м, а
према грађевинској линији на графичком прилогу.
8.12. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ
КРАЉА
СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ ЦЗ
(на
углу
зграде Телекома)
На локацији број 12 - катастарске парцеле 5047део и 6830 КО Врање 1, поставити један мањи
монтажни објекат.
Димензије 2,5 х 4,2м, а према грађевинској линији
на графичком прилогу.
8.13. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ ЛЕЊИНОВА ЦЗ
(Лепа Брена- испод степеништа)
На локацији број 13 -катастарска парцела 6632/1део КО Врање, поставити један мањи монтажни
објекат.
Димензије 2,6 x 4,0 м, а према грађевинској линији
на графичком прилогу.
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8.14. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ ЛЕЊИНОВА
ЦЗ (испред банке Интеза)
На локацији број 14 - катастарска парцела 6640део КО Врање 1, поставити један мањи монтажни
објекат.
Димензије 2,6 х 4,0м, а према грађевинској линији
на графичком прилогу.
НАПОМЕНА: До реализације планиране регулације
градске саобраћајнице II реда (улица Лењинова)
при постављању мањег монтажног објекта
користити удаљења од постојеће регулације у свему
као у графичком прилогу.
8.15. ЛОКАЦИЈА УГАО УЛИЦА КРАЉА
СТЕФАНА
ПРВОВЕНЧАНОГ
И
ХЕРЦЕГОВАЧКЕ
ШЗ
На локацији број 15 - катастарске парцеле 7173део и 6830-деоКО Врање 1, поставити један мањи
монтажни објекат.
Димензије 2,6 x 4,0 м, а према грађевинској линији
графичком прилогу.
8.16. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ
ЈОВАНА
ХАЏИВАСИЉЕВИЋА
ШЗ
(преко пута паркинга Текија)
На локацији број 16- катастарске парцеле 7094/1,
7106/1, 7093 и 7109-део КО Врање 1,поставити
шест мањихмонтажних објеката, и то:
Димензије 2,6 x 4,0м, а према грађевинској линији
на графичком прилогу.
8.17. ЛОКАЦИЈА
УГАО
УЛИЦАКРАЉА
СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ
И
ЈОВАНА ХАЏИВАСИЉЕВИЋА
ШЗ
(преко пута БАТ-а)
На локацији број 17- катастарске парцеле 7100део, 7102-део и 7101-део КО Врање 1, поставити
пет мањамонтажна објеката.
Димензије 3,0 x 3,5м, према грађевинској линији на
графичком прилогу.
Један киоск је донација за Удружење особа са
параплегијом "Врање"-Врање и он се задржава.
8.18. ЛОКАЦИЈА
У
УЛИЦИ
ПРОЛЕТРСКИХ БРИГАДА
ШЗ
(преко пута касарне)
На локацији број 18 - катастарска парцела 9016деоКО Врање 1, поставити два мања монтажна
објекта.
Димензије 3,0 x 3,5 м, а према грађевинској линији
графичком прилогу.
8.19. ЛОКАЦИЈА
У
УЛИЦИ
ФИЛИПОВИЋА ШЗ(преко пута
Домановић")

ФИЛИПА
ОШ"Радоје
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На локацији број 19 - катастарска парцела 9391/3део КО Врање 1, поставити три монтажна објекта,
и то:
Димензије 2,6 x 4,0 м, а према грађевинској линији
на графичком прилогу.
8.20. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ ПАРТИЗАНСКИ
ПУТ ШЗ (испод ОШ "Радоје Домановић")
На локацији број 20 - катастарска парцела 9414/1 део КО Врање 1,поставити два мања монтажна
објекта.
Димензије 2,6 x 4,0 м, а према грађевинској линији
на графичком прилогу.
8.21. ЛОКАЦИЈА
У
УЛИЦИ
СИМЕ
ПОГАЧАРЕВИЋА ШЗ (преко пута централног
гробља)
На локацији број 21- катастарска парцела 8869/1
КО Врање 1, поставити шест мањих монтажних
објеката, и то:
Димензије 3,0 x 3,5м идимензије 2,6 x 4,0м,а према
грађевинској линији на графичком прилогу.
8.22. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ ЕСПЕРАНТО
ШЗ (уз ограду Економске школе)
На локацији број 22 - катастарска парцела 6471део и 6476-део КО Врање 1, поставити девет мањих
монтажних објеката, и то:
Димензије 3,0 x 3,5м и димензије 2,6 x 4,0м, а
према грађевинској линији на графичком прилогу.
8.23. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ ЕСПЕРАНТО ШЗ
На локацији број 23 - катастарска парцела 6467део КО Врање, поставити шест мањих монтажних
објеката, и то:
Димензије 3,0 x 3,5м, а према грађевинској линији
на графичком прилогу.
8.24. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ
БОЈОВИЋА
ШЗ
На локацији број 24 - катастарска парцела 6075 КО
Врање 1, поставити два мања монтажна објекта.
Димензије 3,0 x 3,5 м, а према грађевинској линији
на графичком прилогу.
8.25. ЛОКАЦИЈА
УГАО
УЛИЦЕ
МАКЕДОНСКА И ВОЈВОДЕ МИШИЋА ШЗ
На локацији број 25 - катастарска парцела 1751/1део КО Врање 1, поставити један мањи монтажни
објект.
Димензије 2,6 x 4,0 м, а према грађевинској линији
на графичком прилогу.
8.26. ЛОКАЦИЈА УГАО
ДУШАНА И МАКЕДОНСКЕ

УЛИЦЕ ЦАРА
ШЗ
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На локацији број 26 - катастарска парцела 1758/2део КО Врање 1,поставити два мања монтажна
објекта.
Димензије 2,6 x 4,0м, а према грађевинској линији
на графичком прилогу

Димензије 2,6 x 4,0м, а према грађевинској линији
на графичком прилогу.

8.27.ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ МАКЕДОНСКА ШЗ
На локацији број 27 - катастарска парцела 1758/2део КО Врање 1, поставити два мања монтажна
објекта.
Димензије 3,0 x 3,5м , а према грађевинској линији
на графичком прилогу.

9.1. ЛОКАЦИЈА
УГАО
УЛИЦА
ПАРТИЗАНСКА И КРАЉА МИЛАНА ШЗ
( преко пута Градске управе)
На локацији 1, угао улице Партизанска и Краља
Милана поставити билборд по избору инвеститора
(једностран-двостран
пано,
неосветљеносветљенили дигитални билборд) на катастарској
парцели 5221 КО Врање 1.

8.28. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ ДРВАРСКА ШЗ
(испод Амама)
На локацији број 28 - катастарска парцела 1801део КО Врање 1, поставити два мања монтажна
објекта, и то:
Димензије 3,0 x 3,5м и димензије 2,6 x 4,0м, а
према грађевинској линији на графичком прилогу.
8.29. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ ЗАДАРСКА ШЗ
(преко пута Суда за прекршаје)
На локацији број 29 - катастарска парцела 2166део КО Врање 1, поставити два мања монтажна
објекта и то:
Димензије 2,6 х 4,0 м, а према грађевинској линији
на графичком прилогу.
8.30. ЛОКАЦИЈА УГАО УЛИЦЕ
КРАЉА
СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ И ЈОВАНА
ХАЏИВАСИЉЕВИЋА ШЗ (преко пута БАТ-а)
На локацији број 30 - катастарскапарцела 7106/2део КО Врање 1, поставити један мањи монтажни
објекат и то:
Димензије 2,5 х 4,2м, а према грађевинској линији
на графичком прилогу.
8.31. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ
КРАЉА
СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ
ШЗ
(уз
аутобуско стајалиште)
На локацији број 32 - катастарска парцела 6831део КО Врање 1, поставити два мања монтажна
објекта, и то:
Димензије 2,6 x 4,0м, а према грађевинској линији
на графичком прилогу.
8.32. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ
КРАЉА
СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ ШЗ (уз аутобуско
стајалиште)
На локацији број 32 - катастарска парцела 5096део КО Врање 1, поставити један мањи монтажни
објекат, и то:

9.
ДИСПОЗИЦИЈА
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ

БИЛБОРДА

–

9.2. ЛОКАЦИЈА
УГАО
УЛИЦА
КАРАЂОРЂЕВА И НЕМАЊИНА
ШЗ
(Бујковачка пијаца)
На локацији 2, угао улице Карађорђеве и
Немањине, поставити билборд по избору
инвеститора
(једностран-двостран
пано,
неосветљен-осветљенили дигитални билборд) на
катастарској парцели 5745/1 КО Врање 1.
9.3. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ 29. НОВЕМБАР
ШЗ
На локацији 3, уз тротоар у улици 29. новембар,
испред градског паркинга, поставити билборд по
избору инвеститора (једностран-двостран пано,
неосветљен-осветљенили дигитални билборд) на
катастарској парцели 5083 КО Врање 1.
9.4. ЛОКАЦИЈА
У
УЛИЦИИВАНА
МИЛУТИНОВИЋА ШЗ (почетак
шеталишта
робна кућа)
На локацији 4, у слободном простору, уз тротоар, у
улици Ивана Милутиновића поставити дигитални
билборд стандардних димензија на катастарској
парцели 6610 КО Врање 1.
9.5. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ СТЕФАНА
ПРВОВЕНЧАНОГ ШЗ
(почетак
шеталишта
Телеком)
На локацији 5, уз ивицу тротоара поставити
билборд по избору инвеститора (једнострандвостран пано, неосветљен-осветљен или дигитални
билборд) на катастарској парцели 6830КО Врање 1.
9.6. ЛОКАЦИЈА
УГАО
УЛИЦАИВАНА
МИЛУТИНОВИЋА
И
ЖИКИЦЕ
ЈОВАНОВИЋА ШПАНЦА
ШЗ (споменик)
На локацији 6, на углуулица Ивана Милутиновоћа
и Жикице Јовановића Шпанца, поставити билборд
по избору инвеститора (једностран-двостран пано,
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неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на
катастарској парцели 5481/1КО Врање 1.
9.7. ЛОКАЦИЈА УГАО
УЛИЦАКРАЉА
СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ И ИВАНА
МИЛУТИНОВИЋА ШЗ (фонтана)
На локацији 7, на углу улица Краља Стефана
Првовенчаног и Ивана Милутиновића у склопу
зелене површине уз фонтану, поставити билборд рекламни пано, по избору инвеститора (једнострандвостран пано, неосветљен-осветљен или дигитални
билборд) на катастарској парцели 6610/1 КО Врање
1.
9.8. ЛОКАЦИЈА УГАО УЛИЦА БОРЕ
СТАНКОВИЋА И ПАРИСКЕ КОМУНЕ
ШЗ
(Ледена Стена)
На локацији 8, улив улице Боре Станковића у
Париске Комуне, поставити билборд по избору
инвеститора
(једностран-двостран
пано,
неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на
катастарској парцели 6459-део КО Врање 1.
9.9. ЛОКАЦИЈА УГАО УЛИЦАПАРИСКЕ
КОМУНЕ И ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА ШЗ
На локацији 9, угао улица Париске Комуне и
Омладинских Бригада, поставити билборд по
избору инвеститора (једностран-двостран пано,
неосветљен-осветљенили дигитални билборд) на
катастарској парцели 6423 КО Врање 1.
9.10. ЛОКАЦИЈА
У
УЛИЦИПАРИСКЕ
КОМУНЕ ШЗ (испред Махи)
На локацији 10, у слободном простору, уз тротоар
у улици Париске Комуне- десно,
поставити
билборд по избору инвеститора (једнострандвостран пано, неосветљен-осветљенили дигитални
билборд) на катастарској парцели 6428/1 Врање 1.
9.11. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ ПАРИСКЕ
КОМУНЕ ШЗ (преко пута Махи)
На локацији 11, у слободном простору, уз тротоар
у улици Париске Комуне- лево, поставити билборд
по избору инвеститора (једностран-двостран пано,
неосветљен-осветљенили дигитални билборд) на
катастарској парцели 6463/1 КО Врање 1.
9.12. ЛОКАЦИЈА УГАО
УЛИЦАБУЛЕВАР
АВНОЈ-а И ПАРИСКЕ КОМУНЕ
ШЗ
На локацији 12, на углу улица булевар АВНОЈ-а и
Париске Комуне, поставити билборд по избору
инвеститора
(једностран-двостран
пано,
неосветљен-осветљенили дигитални билборд) на
катастарској парцели 6502/1 КО Врање 1.
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9.13. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ ЛЕЊИНОВА ШЗ
(Банка ИНТЕСА)
На локацији 13, у слободном простору уз тротоар
улице Лењинове (десно), поставити билборд по
избору инвеститора (једностран-двостран пано,
неосветљен-осветљенили дигитални билборд) на
катастарској парцели 6640 КО Врање 1.
9.14. ЛОКАЦИЈА
УГАОУЛИЦАЈОВАНА
ХАЏИВАСИЉЕВИЋА И КРАЉА СТЕФАНА
ПРВОВЕНЧАНОГ ШЗ
На
локацији
14,
угао
улица
Јована
Хаџивасиљевића и Краља Стефана Првовенчаног лево, поставити билборд по избору инвеститора
(једностран-двостран
пано,
неосветљеносветљенили дигитални билборд) на катастарској
парцели 7106/2 КО Врање 1.
9.15. ЛОКАЦИЈА
У
УЛИЦИ
ЈОВАНА
ХАЏИВАСИЉЕВИЋА ШЗ
На
локацији
15,
угао
улице
Јована
Хаџивасиљевића - десно, поставити билборд по
избору инвеститора (једностран-двостран пано,
неосветљен-осветљенили дигитални билборд) на
катастарској парцели 7101 КО Врање 1.
9.16. ЛОКАЦИЈА
У
УЛИЦИКРАЉА
СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ ШЗ (БАТ)
На локацији 16, у слободном простору, у улици
Краља Стефана Првовенчаног, поставити -рекламни
пано по избору инвеститора (једностран-двостран
пано, неосветљен-осветљенили дигитални билборд)
на катастарској парцели 6830 КО Врање 1.
9.17. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ СТЕФАНА
ПРВОВЕНЧАНОГ ШЗ (БАТ)
На локацији 17, у слободном простору, у улици
Краља Стефана Првпвенчаног, поставити билборд рекламни пано, по избору инвеститора (једнострандвостран пано, неосветљен-осветљенили дигитални
билборд) на катастарској парцели 6830 КО Врање 1.
9.18. ЛОКАЦИЈА
ТРГ
БРАТСТВА
И
ЈЕДИНСТВА ШЗ (аутобуска станица)
На локацији 18, у слободном простору, угао улица
Краља Стефана Првовенчаног и Пролетерских
бригада-лево, поставити билборд по избору
инвеститора
(једностран-двостран
пано,
неосветљен-осветљенили дигитални билборд) на
катастарској парцели 6831 КО Врање 1.
9.19. ЛОКАЦИЈАУ УЛИЦИ ПРОЛЕТЕРСКИХ
БРИГАДА ШЗ (пијаца Текија)
На локацији 19, услободном простору у склопу
улице Пролетерских бригада- десно, поставити

Средa,24.јул.2019.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

билборд по избору инвеститора (једнострандвостран пано, неосветљен-осветљенили дигитални
билборд) на катастарској парцели 6831 и 6833/2 КО
Врање 1.
9.20. ЛОКАЦИЈА
УГАОУЛИЦЕ
КОЛУБАРСКЕ И ПРОЛЕТЕРСКИХ БРИГАДА
ШЗ (пијаца Текија)
На локацији 20, у слободном простору, угао улице
Колубарске и Пролетерских бригада- десно,
поставити билборд по избору инвеститора
(једностран-двостран
пано,
неосветљеносветљенили дигитални билборд) на катастарској
парцели 6832/1 КО Врање 1.
9.21. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ ПАРТИЗАНСКИ
ПУТ ШЗ (петља Југ)
На локацији 21, уз улицу Партизански пут- десно,
поставити билборд по избору инвеститора
(једностран-двостран
пано,
неосветљеносветљенили дигитални билборд) на катастарској
парцели 12087/1 КО Врање 1.
9.22. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ РАДНИЧКА
ШЗ (почетак надвожњака)
На локацији 22, уз Улицу радничку - десно, у
правцу железничке станице поставити билборд по
избору инвеститора (једностран-двостран пано,
неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на
катастарској парцели 9971 КО Врање 1.
9.23. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ РАДНИЧКА ШЗ
(пумпа ЕКО)
На локацији 23, уз Улицу радничку, поред
бензиске станице- десно, поставити билборд по
избору инвеститора (једностран-двостран пано,
неосветљен-осветљенили дигитални билборд) на
катастарској парцели 9971 КО Врање 1.
9.24. ЛОКАЦИЈА
УГАО
УЛИЦЕ
ДУБРОВАЧКА И КРАЉЕВИЋА МАРКА
ШЗ
(код Плаве лагуне)
На локацији 24, у слободном простору, угао улица
Дубровачка и Краљевића Марка, поставити
билборд по избору инвеститора (једнострандвостран пано, неосветљен-осветљен или дигитални
билборд) на катастарској парцели 1637 КО Врање
1.
9.25. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ ПАРИСКЕ
КОМУНЕ
ШЗ
(Ледена стена)
На локацији 25, уз Улицу Париске Комуне,
поставити билборд по избору инвеститора
(једностран-двостран пано, неосветљен-осветљен
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или дигитални билборд) на катастарској парцели
6482, 6483 или 6484 КО Врање 1.
9.26. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ БУЛЕВАР
АВНОЈА
ШЗ
(Спортска хала)
На локацији 26, уз Улицу Булевар Авноја,
поставити билборд по избору инвеститора
(једностран-двостран пано, неосветљен-осветљен
или дигитални билборд) на катастарској парцели
6508/1 КО Врање 1.
9.27. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ БУЛЕВАР
АВНОЈА
ШЗ
(Спортски центар)
На локацији 27, уз Улицу Париске Комуне,
поставити билборд по избору инвеститора
(једностран-двостран пано, неосветљен-осветљен
или дигитални билборд) на катастарској парцели
6522/1 КО Врање 1.
9.28. ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ РАДНИЧКА ШЗ
На локацији 28, уз Улицу радничка, поставити
билборд по избору инвеститора (једнострандвостран пано,
неосветљен-осветљен или
дигитални билборд) на катастарској парцели 9952
КО Врање 1.
9.29. ЛОКАЦИЈА
У
УЛИЦИ
ПРОЛЕТЕРСКИХ БРИГАДА
ШЗ
На локацији 29, уз Улицу Пролетерских бригада,
поставити билборд по избору инвеститора
(једностран-двостран пано, неосветљен-осветљен
или дигитални билборд) на катастарској парцели
9016 КО Врање 1.
9.30. ЛОКАЦИЈА УГАО УЛИЦЕ БРАЋЕ
ВЕЉКОВИЋ И КОЛУБАРСКЕ ШЗ
На локацији 30, у слободном простору, угао улица
Браће Вељковић и Колубарске, поставити билборд
по избору инвеститора (једностран-двостран пано,
неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на
катастарској парцели 8944 КО Врање 1.
9.31. ЛОКАЦИЈА
У
УЛИЦИ
СИМЕ
ПОГАЧАРЕВИЋА
ШЗ
На локацији 31, уз Улицу Симе Погачаревића,
поставити билборд по избору инвеститора
(једностран-двостран пано, неосветљен-осветљен
или дигитални билборд) на катастарској парцели
8853/2 КО Врање 1.
9.32. ЛОКАЦИЈА УГАО УЛИЦЕ КОСОВСКЕ
И МИШАРСКЕ
ШЗ
На локацији 32, у слободном простору, угао улица
Косовске и Мишарске, поставити билборд по
избору инвеститора (једностран-двостран пано,
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неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на
катастарској парцели 7589/1 КО Врање 1.
9.33. ЛОКАЦИЈА УГАО
УЛИЦЕ
ПЕРЕ
МАЧКАТОВЦА И ПРОЛЕТЕРСКИХ БРИГАДА
ШЗ
На локацији 33, у слободном простору, угао улица
Косовске и Мишарске, поставити билборд по
избору инвеститора (једностран-двостран пано,
неосветљен-осветљен или дигитални билборд) на
катастарској парцели 11167/1 КО Врање 1.
НАПОМЕНА:
Билборде је могуће постављати и на следећим
локацијама које су препознате као потенцијалне а
све у складу са овим Програмом и Одлуком:
• улица Пролетерских бригада катастарске
парцеле 8953 и 11616/1 КО Врање 1,
• улица Косовска катастарске парцеле 7988 и
7589/1 КО Врање 1,
• улица Маричка катастарске парцеле 8953 и
11616/1 КО Врање 1,
• улица Радничка катастарска парцела 9971 КО
Врање 1,
• улица Париске комуне катастарске парцеле
6459 КО Врање 1,
• Улица Партизански пут 9264/1, 12087/1,
12088, 12711/1, 12711/4, 12591/1, 12591/2 КО
Врање 1.
10.

ДИСПОЗИЦИЈА БАЛОН
СПОРТСКЕ НАМЕНЕ –
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ

ХАЛЕ

ЗА

10.1 ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ МАРИЧКA
ШЗ
На локацији 1, поставити балон халу за спортске
намене препоручених димензија и типа по избору
инвеститора. Према намени из Плана генералне
регулације Зоне 4 локацију је могуће уредити као
комплекс спортских објекта.
За цео спортски комплекс, ако се постављају више
балон хала, обавезна је израда Урбанистичког
пројекта-архитектонско-урбанистичко
решење.
Балон хала или више балон хала се постављају на
катастарским парцелама 5694/1, 4402, 4403, 4404/1,
4404/2, 4404/3, 4404/4, 4405, 4406, 4407, 4409 и 5669
КО Врање 1.
НАПОМЕНА:
Балон хале за спортске намене је могуће
поставити и на осталом грађевинском земљишту
који испуњавају услове из овог Програма и Одлуке.
11. РОК ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ
ОБЈЕКАТА
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Привремени објекти се постављају на одређено
време, до привођења јавне површине намени у
складу са планским документом, односно на
период од најдуже пет година од дана издавања
одобрења за постављање привременог објекта.
До реализације набавке планираних типова мањих
монтажних објеката власници постојећих киоска су
у обавези да их прилагоде у планираној основној
боји и боји тенде.
12. СТАТУС
ПОСТОЈЕЋИХ
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
Локације на којима су постављени објекти који
немају карактер провремених објеката у складу са
Законом и Одлуком о мањим монтажним објектима
привременог карактера на територији града Врања
реализују се у складу са условима из Програма
постављања привремених објеката најкасније у
року од 36 месеци од дана ступања на снагу
Програма.
Власници, односно држаоци приврмених
објеката дужни су да за време коришћења тих
локација, тј. јавне површине плаћају накнаду у
складу са посебним прописима Града.
Постојећи привремени објекти који су
постављени у предходном периоду на предложеним
локацијама у Програму или имају одобрење за
постављање у тренутку ступања на снагу Програма
остају на локацији, али не дуже од 36 месеци од
дана ступања на снагу Програма.
13.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Начин и поступак давања у закуп јавне
површине-локације, врши се јавним надметањем
или прикупљањем писмених понуда путем јавног
оглашавања.
Обавезује се закупац привременог објекта да
локацију одржава чисто и уредно.
Обавезује се Инвеститор да поштује све дате
услове на локацији у погледу типа, димензија
објеката, као и поштовање грађевинске линије.
14.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Закуп локације за постављање привремених
објеката на јавним површинама на коме ће се
поставити привремени објекти регулисана је
Одлуком о мањим монтажним објектима
привременог карактера на територији града Врања.
Постављање привремениог објекта одобрава се
решењем организационе јединице Градске управе
надлежне за послове комуналне делатности а све у
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складу са Одлуком о мањим монтажним објектима
привременог карактера на територији града Врања.
Програм ступа на снагу oсмог дана од дана
објављаивања у ''Службеном гласнику града
Врања''.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:12.07.2019.
године, број:06 -138/11/2019-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
400.
На основу члана 94. Закона о превозу
путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС",
бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 – др.закон, 83/2018 и
31/2019), члана 16. став 1. тачка 3. Статута града
Врања ("Сл. гласник града Врања" бр. 37/2018) и
члана 5. Одлуке о такси превозу путника и лимо
сервису на територији града Врања ("Сл. гласник
града Врања" бр. 2/2019 и 11/2019), Градско веће
града Врања, на седници одржаној 12.07.2019.
Години, донело је:
ПРОГРАМ
ОРГАНИЗОВАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА
I
Програм организовања такси превоза на
територији града Врања за период 2019.-2024.
годину, доноси се на основу података који се воде
код одељења за привреду, економски развој и
граћевинско земљиште, као и извршене анализе
постојећег стања и упоредних података код других
општина и градова, утврђује се потребан број такси
возила, локације такси стајалишта са бројем такси
места, начин уређења такси стајалишта, као и
распоред такси места, на територији града Врања.
Чланом 5. Одлуке о такси превозу путника и
лимо сервису на територији града Врања, наводи се
да у оквиру петогодишњег плана потреба у јавном
превозу путника на територији града Врања,
планира се оптимални број такси возила и доноси
програм потреба за такси превозом.
Програм се доноси у складу са саобраћајнотехничким условима којима се дефинише
оптимално организовање такси превоза у погледу
броја такси возила.
Саобраћајно-технички услови дефинишу се у
петогодишњем периоду, а на основу карактеристика
превозних захтева вожњи и стања техничког
регулисања саобраћаја на територији града Врања.
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Програм, који садржи број такси возила,
чијим радом се задовољавају потребе за овом
врстом превоза доноси Градско веће.
На основу Програма, посебним актом
Градско веће утврђује дозвољен број возила за
обављање такси превоза.
Програм се доноси на основу Анализе
оптималне организације такси превоза на
територији града Врања, од јануара 2019 године,
Техничке школе, Врање.
II
Оптималан број такси возила представља
потребан број такси возила и такси возача у раду
који имају издате такси дозволе и који у сваком
тренутку, односно двадесет четири сата свих триста
шездесет пет дана у години може континуирано да
задовољи потребе становника града Врања за овом
врстом јавног превоза.
Превозни захтеви – вожње су праћени
дневним,
месечним
и
годишњим
неравномерностима и зависе од привредних
активности,
временских
услова,
културних,
спортских и других догађаја, као и од квалитета
линијског превоза путника и броја регистрованих
возила на територији града Врања.
Највећи број превозних захтева у току радног
дана путници исказују у јутарњим и поподневним
часовима, док су у дане викенда захтеви изражени у
вечерњим сатима.
У тренутним околностима, оптималан број
такси возила за задовољење превозних захтева –
вожњи на територији града Врања који има 83.524
становника (попис Републичког завода за
статистику 2011 године) у 2 градска насељена места
(Врање и Врањска Бања) и 103 сеоска насељена
места је 220 такси возила.
У колико у наредном периоду дође до
промене околности услед другачије привредне
активности, повећања броја запослених и просечне
зараде, промениће се и потребе за такси превозом, а
самим тим и оптималан број такси возила.
III
На територији града Врања, Пројектом
саобраћаја и саобраћајне сигнализације на
територији града Врања и ГО Врањска Бања,
одређена су 6 такси стајалишта на којима је
предвиђено такси места.
Локације такси стајалишта и број такси места
на стајалиштима одређени су Пројектом саобраћаја
и саобраћајне сигнализације на територији града
Врања и ГО Врањска Бања.
Такси стајалишта са бројем такси места на
територији града Врања су:
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3
4
5
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Локација стајалишта
Главна аутобуска станица
ул. Дунавска
ул. Боре Станковић
ул. Ивана Милутиновића (код
градске црквае)
ул. Београдска
ул. Кнеза Милоша
УКУПНО

Број
места
12
17
5
19
17
6
76

Такси стајалишта представљају један од
најважнијих елемената за несметано обављање
такси превоза јер се на њима обавља пријем и
отпрема путника те је неопходно да се постојећа
стајалишта одржавају, а нова граде у складу са
законом и градским одлукама.
IV
Градско веће града Врања донеће акт којим
утврђује дозвољени број возила за обављање такси
превоза на територији града Врања на основу
Програма организовања такси превоза на
територији града Врања за период 2019 – 2024
године.
V
Овај Програм ступа на снагу даном
доношења, биће објављен у „Службеном гласнику
града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана:12.07.2019.
године, број:06 -138/6/2019-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
401.
На основу члана 20. став 1. тачка 39., у вези
са чланом 27. и 66. став 5. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број:
129/2007, 83/2014 - др. закон и 47/18), члана 33.
Одлуке о држању домаћих животиња и кућних
љубимаца („Службени гласник града Врања“, број:
11/19), члана 63. Статута града Врања („Службени
гласник града Врања“, број: 37/18), члана 6. став 1.
тачка 10. Пословника Градског већа града Врања
(„Службени гласник града Врања“, број: 20/2016),
Градско веће града Врања, на седници одржаној
дана: 12.07.2019.године, донело је
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ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА
ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ
НАСТАЛЕ УСЛЕД
УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ПАСА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА
Члан 1.
У Правилнику
о поступку и начину
решавања захтева грађана за накнаду штете настале
услед уједа напуштених(„Службени гласник града
Врања“, број: 7/2018), у члану 6. ставу 4. иза алинеје
6., додаје се нова алинеја 7. која гласи:
„-фотогафије места (део тела уједа).
У истом члану у ставу 5. алинја 1. брише се.
Члан 2.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:12.07.2019.
године, број:06 -138/3/2019-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.

БОСИЛЕГРАД
402.
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.
62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и
95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“
бр.16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019) и члана
члан 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени
лист општине БОСИЛЕГРАД» број "Службени гласник гр), Председник општине БОСИЛЕГРАД је
дана 15.07.2019. године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА
ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ БОСИЛЕГРАД
и расписује

Средa,24.јул.2019.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

ОГЛАС
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ
БОСИЛЕГРАД

КО
Барје
Барје
Белут
Белут
Белут
Белут
Белут
Белут
Белут
Белут
Белут
Белут
Белут
Бистар
Бистар
Бистар
Бистар
Бистар
Бистар
Бистар
Бистар
Бистар
Бистар
Босилеград 2
Босилеград 2
Босилеград 2
Босилеград 2
Босилеград 2
Босилеград 2
Босилеград 2
Босилеград 2
Босилеград 2
Бранковци
Бранковци
Бранковци
Бресница
Бресница
Бресница

Бр. јавног
надметања
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Површина
(ха)
0,1340
0,0301
0,5551
0,3837
0,3065
1,4502
0,5697
0,1712
0,6690
0,3417
0,1907
0,2080
0,0678
0,7530
0,5371
0,2814
0,3002
0,4615
0,2050
0,7886
0,0413
0,3324
0,0166
0,0769
0,1057
1,6632
5,3518
0,4074
0,3722
0,3166
0,5525
0,9594
0,3172
1,5543
0,0202
0,2443
0,4419
0,0495

Број -18- Страна-2047

I
- Предмет јавног надметања 1.
Расписује се оглас за јавну лицитацију у
првом кругу за давање у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини у
општини БОСИЛЕГРАД у следећим катастарским
општинама:
Почетна цена
(дин/ха)
5.832,54
5.832,56
4.615,20
4.722,10
4.722,12
4.722,11
4.722,12
4.722,14
5.832,57
5.023,50
5.898,58
6.666,30
6.666,37
5.832,58
5.161,24
4.986,92
5.932,84
4.184,66
7.500,05
7.463,77
5.999,76
8.425,63
5.333,13
6.666,32
3.154,68
5.832,57
5.832,57
5.832,57
5.832,56
5.977,92
5.390,82
7.500,03
5.955,83
4.979,46
5.333,17
4.722,10
4.602,49
5.999,80

Депозит
(дин)
156,31
35,11
512,38
362,37
289,46
1.369,60
538,03
161,68
780,39
343,30
224,97
277,31
90,39
878,38
554,42
280,66
356,20
386,24
307,50
1.177,18
49,55
560,13
17,70
102,52
66,69
1.940,14
6.242,95
475,23
434,17
378,52
595,68
1.439,10
377,83
1.547,91
21,54
230,72
406,76
59,39

Период
закупа
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Степен
заштите

2048-Страна -Број -18Гложје
Гложје
Гложје
Гложје
Гложје
Голеш
Горња Лисина
Горња Лисина
Горња Лисина
Горња Лисина
Горња Лисина
Горња Лисина
Горња Лисина
Горња Лисина
Горња Лисина
Горња Лисина
Горња Лисина
Горња Лисина
Горња Лисина
Горња Љубата
Горња Љубата
Горња Љубата
Горња Љубата
Горња Љубата
Горња Љубата
Горња Љубата
Горња Љубата
Горња Љубата
Горња Ржана
Горња Ржана
Горња Ржана
Горња Ржана
Горња Ржана
Горње Тламино
Горње Тламино
Горње Тламино
Грујинци
Грујинци
Грујинци
Грујинци
Грујинци
Грујинци
Грујинци
Грујинци
Грујинци
Доганица
Доња Лисина

„СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

0,0380
0,1746
0,5891
0,0494
0,0137
0,3325
0,0119
0,0819
0,0736
0,0681
0,0988
0,2073
0,0297
0,3317
1,2814
0,9057
0,0321
0,0612
0,1215
0,4913
0,1536
1,1674
0,2080
1,0287
0,2342
0,0610
2,1636
0,3091
1,1974
0,1042
0,0607
0,0686
0,2921
0,0672
0,1276
0,1169
2,2998
0,1095
0,3793
0,5038
0,1100
0,2278
0,2447
0,0524
0,0590
0,2566
0,2209

4.447,89
5.832,59
7.500,03
2.787,65
3.061,31
4.722,11
5.832,77
5.110,01
5.832,61
5.832,60
5.832,59
5.832,56
5.999,66
4.722,10
4.722,11
4.722,12
7.110,59
6.235,78
6.666,34
4.722,10
4.722,14
4.722,11
4.722,12
4.722,11
4.722,12
6.787,87
5.832,57
6.666,29
5.505,01
5.173,99
5.832,62
5.832,51
4.722,12
3.258,48
2.419,12
5.832,59
4.753,98
5.999,82
6.453,76
5.832,57
1.875,91
6.775,07
6.666,29
7.500,00
3.238,64
4.722,10
4.595,70

33,80
203,67
883,65
27,54
8,38
314,02
13,88
83,70
85,85
79,44
115,25
241,81
35,63
313,26
1.210,18
855,36
45,65
76,32
161,99
463,99
145,06
1.102,51
196,44
971,52
221,18
82,81
2.523,87
412,11
1.318,34
107,82
70,80
80,02
275,86
43,79
61,73
136,36
2.186,64
131,39
489,58
587,69
41,27
308,67
326,24
78,60
38,21
242,33
203,03

Среда.24.јул.2019.године.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Средa,24.јул.2019.године.
Доња Лисина
Доња Лисина
Доња Лисина
Доња Љубата
Доња Љубата
Доња Љубата
Доња Љубата
Доња Ржана
Доња Ржана
Доња Ржана
Доња Ржана
Доња Ржана
Доња Ржана
Доње Тламино
Доње Тламино
Доње Тламино
Доње Тламино
Доње Тламино
Доње Тламино
Доње Тламино
Дукат
Дукат
Жеравино
Жеравино
Зли Дол
Зли Дол
Зли Дол
Зли Дол
Извор
Извор
Извор
Извор
Извор
Извор
Извор
Извор
Извор
Извор
Извор
Извор
Извор
Јарешник
Јарешник
Јарешник
Јарешник
Јарешник
Јарешник
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86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

0,0163
0,1237
0,0576
0,0232
0,2026
0,3028
0,0078
0,0410
0,0980
0,0219
0,0403
0,6568
0,0104
0,8933
0,1962
0,7461
1,7308
6,9506
0,0258
0,0324
0,4869
0,2043
0,3327
0,0454
0,0370
0,0942
0,2800
0,0064
0,2222
1,2715
0,0284
0,0323
5,3666
6,4116
0,1179
0,1149
0,1407
0,0073
0,0509
0,5340
0,2835
0,7507
0,0836
1,1109
0,0101
0,2913
0,3454

5.832,52
5.832,58
4.748,44
7.500,00
5.753,65
4.722,09
5.333,33
5.832,68
6.666,33
5.333,33
5.832,51
4.722,11
5.333,65
7.500,03
7.343,53
7.474,00
6.550,69
4.707,12
5.999,61
5.333,33
5.832,57
5.710,28
4.200,63
5.832,60
6.554,59
4.168,90
5.832,57
5.332,81
6.666,29
5.518,10
7.500,00
4.721,98
4.722,11
4.722,11
5.477,10
2.717,06
5.356,72
7.500,00
7.500,00
7.500,04
6.666,31
4.722,11
4.722,13
4.572,83
5.333,66
6.666,29
5.832,57

19,01
144,29
54,70
34,80
233,13
285,97
8,32
47,82
130,66
23,36
47,01
620,29
11,09
1.339,95
288,16
1.115,27
2.267,58
6.543,45
30,95
34,56
567,97
233,32
279,51
52,96
48,50
78,54
326,62
6,82
296,25
1.403,25
42,60
30,50
5.068,33
6.055,25
129,15
62,43
150,73
10,95
76,35
801,00
377,98
708,97
78,95
1.015,99
10,77
388,37
402,91

Број -18- Страна-2049
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2050-Страна -Број -18Јарешник
Караманица
Караманица
Милевци
Милевци
Млекоминци
Млекоминци
Млекоминци
Млекоминци
Млекоминци
Млекоминци
Млекоминци
Млекоминци
Млекоминци
Млекоминци
Мусуљ
Мусуљ
Мусуљ
Мусуљ
Назарица
Назарица
Паралово
Паралово
Паралово
Паралово
Радичевци
Радичевци
Рајчиловци
Рајчиловци
Рајчиловци
Рајчиловци
Рајчиловци
Рајчиловци
Рајчиловци
Ресен
Ресен
Ресен
Ресен
Ресен
Рибарци
Рибарци
Рибарци
Рибарци
Рибарци
Рибарци
Рибарци
Рибарци

„СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

0,1057
0,0083
2,8529
0,0078
0,2012
0,0094
1,5026
0,1221
0,0306
2,1922
0,2776
0,0187
0,0335
0,0686
0,1662
0,4657
0,0149
0,0810
1,9359
0,5377
0,6767
0,0237
0,0414
1,9833
0,0223
0,5528
0,1795
0,1307
0,0784
0,0911
0,0611
0,2749
0,0288
0,1587
1,4379
0,0211
0,1018
0,4571
0,3862
0,1169
0,0921
1,0713
0,3031
0,1756
0,0127
0,0691
0,1999

2.530,94
5.832,53
1.333,02
6.666,67
6.666,30
7.500,00
7.192,31
7.500,00
6.666,34
4.821,75
5.832,56
6.740,64
4.467,46
6.666,33
8.425,63
5.832,57
7.500,00
5.832,59
4.722,11
5.409,21
4.722,11
5.832,49
5.832,61
4.722,11
6.666,37
5.391,64
5.703,29
5.832,59
7.259,69
7.500,00
7.333,06
4.859,19
2.528,13
8.425,65
4.682,30
7.052,13
5.333,30
6.532,38
5.832,57
6.666,30
6.666,34
4.722,11
4.621,97
4.722,10
6.666,14
7.500,00
5.832,57

53,50
9,68
760,59
10,40
268,25
14,10
2.161,43
183,15
40,79
2.114,04
323,82
25,21
29,93
91,46
280,06
543,24
22,35
94,48
1.828,30
581,70
639,09
27,64
48,29
1.873,07
29,73
596,10
204,74
152,46
113,83
136,65
89,61
267,15
14,56
267,43
1.346,53
29,76
108,58
597,19
450,50
155,85
122,79
1.011,76
280,18
165,84
16,93
103,65
233,18

Среда.24.јул.2019.године.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Средa,24.јул.2019.године.
Рикачево
Рикачево
Укупно

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"
180
181

0,0941
0,1943
88,5530

6.666,31
5.832,58

125,46
226,65

Број -18- Страна-2051
10
10

Лицитациони корак износи 500 динара.
2.Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и
списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и
на коришћење, може се извршити у згради општине БОСИЛЕГРАД, у канцеларији бр Општинског
Већа сваког радног дана од 9 до14 часова.
Контакт особа Милачко Јованчов, тел. 017/878-568.
3.Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
4.Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:
КО
Барје
Белут
Бистар
Босилеград 2
Бранковци
Бресница
Доганица
Доња Лисина
Доња Љубата
Доња Ржана
Доње Тламино
Дукат
Гложје
Голеш
Горња Лисина
Горња Љубата
Горња Ржана
Горње Тламино
Грујинци
Извор
Јарешник
Караманица
Милевци
Млекоминци
Мусуљ
Назарица
Паралово
Радичевци
Рајчиловци
Ресен
Рибарци

Дана
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019

Од (часова)
9-14
9-14
9-14
9-14
9-14
9-14
9-14
9-14
9-14
9-14
9-14
9-14
9-14
9-14
9-14
9-14
9-14
9-14
9-14
9-14
9-14
9-14
9-14
9-14
9-14
9-14
9-14
9-14
9-14
9-14
9-14

2052-Страна -Број -18Рикачево
Жеравино
Зли Дол

„СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“
22.07.2019
22.07.2019
22.07.2019

5. Уколико након расписивања Огласа за
јавно надметање за закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини
дође до промена површине из огласа по било ком
законском основу, даљи поступак давања
пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење
ће се спровести само за тако утврђену површину
земљишта.
6.Све трошкове који настану по основу закупа
и коришћења пољопривривредног земљишта у
државној својини сноси лице које добије то
земљиште у закуп, односно на коришћење.
7.Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и
на коришћење искључиво за пољопривредну
производњу, не може се користити у друге сврхе.
8.Пољопривредно земљиште у државној
својини груписано у јавна надметања означена * и
** у табели тачке 1. овог огласа није било издато
најмање последње три агроекономске године и није
било предмет коришћења.
9.Земљиште из овог огласа не може се давати
у подзакуп.
II
– Услови за пријављивање на јавно надметање1.Право учешћа у јавном надметању за
давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини има:
физичко лице које је уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава и
налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у
катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник
најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;
физичко лице - уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава и налази се у
активном статусу најмање три године, са
пребивалиштем најмање три године на
територији јединице локалне самоуправе која
спроводи јавно надметање, а чија се парцела
граничи са земљиштем у државној својини
које је предмет закупа;
- правно лице које је уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава и налази се у
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активном статусу најмање три године, које је
власник пољопривредног
земљишта најмање 10 ха у катастарској
општини у којој се налази земљиште које је
предмет закупа и има седиште на територији
јединице локалне самоуправе којој припада та
катастарска општина.
2.Право учешћа у јавном надметању за
давање на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за бројеве јавних надметања
означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
- физичко и правно лице које је уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава и
налази
се
у
активном
статусу-за
пољопривредну производњу;
- физичко и правно лице које је уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава и
налази се у активном статусу, уз обавезу да у
року наведеном у уговору о коришћењу
прибаве одобрење за инвестиционе радове које
даје Министарство и то у складу са чланом
67. Закона о пољопривредном земљишту- за
производњу енергије из обновљивих извора
од биомасе и сточарства.
3.Испуњеност услова за пријављивање на
јавно надметање за закуп пољопривредног
земљишта у државној својини понуђач доказује
фотокопијама следећих докумената:
-доказ о месту пребивалишта три године за физичка
лица;
-извод из привредног регистра (не старији од шест
месеци до дана објављивања огласа) као доказ да
има седиште на територији јединице локалне
самоуправе којој припада катастарска општина у
којој се налази земљиште које је предмет закупа за
правна лица;
-потврда о активном статусу из Регистра
пољопривредних газдинстава за три године;
-извод из јавне евиденције о непокретности као
доказ
о
власништву
најмање
0,5
ха
пољопривредног земљишта за физичка лица (не
старији од шест месеци);
-извод из јавне евиденције о непокретности и
катастарски план као доказ о власништву
пољопривредног земљишта које се граничи са
земљиштем које је предмет закупа за физичка лица
(не старији од шест месеци);
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-извод из јавне евиденције о непокретности као
доказ
о
власништву
најмање
10
ха
пољопривредног земљишта правног лица у
катастарској општини у којој се налази земљиште
које је предмет закупа (не старији од шест месеци).
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7.Понуђач или његов овлашћени представник
дужан је да присуствује јавном надметању, у
супротном се сматра да је одустао од јавног
надметања.

4.Испуњеност услова за пријављивање за
коришћење
пољопривредног
земљишта
у
државној својини за пољопривредну производњу за
бројеве јавних надметања означених * у табели
тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама
следећих докумената:
- фотокопијом личне карте или очитаном
личном картом за личне карте са чипом за
физичка лица, односно, фотокопијом извода
из привредног регистра (не старији од шест
месеци до дана објављивања огласа) за
правна лица;
- потврда о активном статусу у Регистру
пољопривредних газдинстава.

8.Овлашћени представник понуђача дужан
је да достави оверено пуномоћје од стране
надлежног органа Комисији за спровођење
поступка јавног надметања пре почетка јавног
надметања.
Овлашћени
представник
може
заступати само једног понуђача на јавном
надметању.

5.Испуњеност услова за пријављивање на
јавно надметање за коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини за производњу
енергије из обновљивих извора од биомасе и
сточарства понуђач за бројеве јавних надметања
означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује
фотокопијама следећих докумената:
-потврда о активном статусу у Регистру
пољопривредних газдинстава;
-за правна лица - извод из привредног
регистра (не старији од шест месеци до дана
објављивања огласа) са податком да је лице
регистровано за производњу енергије из
обновљивих извора од биомасе и сточарства и
енергетска дозвола односно сагласност надлежног
органа, коју доставља најкасније у року од две
године од дана закључења Уговора о коришћењу
са Министарством пољопривреде, шумарства и
водопривреде;
-за
физичка
лица
Уговор
са
произвођачем енергије кога снабдева сировином,
а који има енергетску дозволу односно сагласност
надлежног органа;

10.Свим понуђачима, осим најповољнијем,
уплаћени депозит ће се вратити након јавног
надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће
бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да
најповољнији понуђач одустане од своје понуде
депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни
понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење
поступка јавног надметања удаљен са јавног
надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.

6.Понуђачи су дужни да пре почетка јавног
надметања доставе оригинале докумената из
тачака 3, 4 и 5. овог одељка на увид Комисији за
спровођење
поступка
јавног
надметања.
Најповољнији понуђач је дужан да након
закључења записника са јавног надметања,
преда оригинале докумената из тачака 3, 4 и 5.
овог одељка Комисији за спровођење поступка
јавног надметања, која разматра документацију и
утврђује испуњеност услова из овог огласа.

9.Понуђачи су дужни да заједно са пријавом
за јавно надметање доставе доказ о уплати
депозита у тачном динарском износу наведеном у
табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно
надметање појединачно, на рачун општинске
управе БОСИЛЕГРАД број: 840-741522- 843-14

11.Уколико излицитирана цена прелази
двоструки износ почетне цене, потребно је да сви
понуђачи који настављају надметање, допуне
депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се
наставља после уплате депозита.
12.Јавнo надметање ће се одржати уколико
буде благовремено достављена најмање једна
пријава.
13.Право
закупа
и
коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини
немају правна и физичка лица уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава која:
1)су у пасивном статусу;
2)нису испунила све обавезе из претходних или
текућих уговора о закупу пољопривредног
земљишта у државној својини;
3)су извршила ометање поседа пољопривредног
земљишта у државној својини;
4)су нарушавала несметано одвијање било ког дела
поступка јавног надметања приликом давања
пољопривредног земљишта у државној својини у
закуп;
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5)су
бесправно
користила
пољопривредно
земљиште у државној својини;
6)су дала закупљено пољопривредно земљиште у
државној својини у подзакуп.
III
– Документација за пријављивање на јавно
надметање –
1. формулар за пријављивање (попуњен у целости
и потписан);
2. доказ о уплати депозита;
3. за закуп пољопривредног земљишта у државној
својини документацију наведену у делу II тачка
3. овог огласа;
4. за коришћење пољопривредног земљишта у
државној
својини
за
пољопривредну
производњу документацију наведену у делу II
тачка 4. овог огласа;
5. за коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за производњу енергије из
обновљивих извора од биомасе и сточарства
документацију наведену у делу II тачка 5.овог
огласа;
Формулар пријаве и адресиране коверте,
односно штампане налепнице са адресом општине,
се могу преузети сваког радног дана на писарници општине БОСИЛЕГРАД. Потребно је да се
понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.
Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти
на којој мора да пише: На предњој страни:
КО
Барје
Белут
Бистар
Босилеград 2
Бранковци
Бресница
Доганица
Доња Лисина
Доња Љубата
Доња Ржана
Доње Тламино
Дукат
Гложје
Голеш
Горња Лисина
Горња Љубата
Горња Ржана
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· Адреса: општина БОСИЛЕГРАД, улица и број:
Георги Димитрово бр. 82, Комисији за
спровођење
поступка
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
Број јавног надметања _____( навести и КО)
На задњој страни:
име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена
документација.
IV
– Рок за подношење пријаве Рок за подношење документације за пријављивање је до 14 сати, дана 24.07.2019. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве достављене
у писарницу општинске управе општине БОСИЛЕГРАД као и пријаве предате препорученом поштом до наведеног рока.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.
V
– Јавно надметање Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа
одржаће се у општини БОСИЛЕГРАД, улица и број:
Георги Димитрово 82 и то:

Дана
29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019

Почетак у
(часова)
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
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Горње Тламино
Грујинци
Извор
Јарешник
Караманица
Милевци
Млекоминци
Мусуљ
Назарица
Паралово
Радичевци
Рајчиловци
Ресен
Рибарци
Рикачево
Жеравино
Зли Дол
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29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
29.07.2019

VI
- Плаћање закупнине Закупнина ће бити прерачуната у eвре по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.
Закупнина се плаћа унапред у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате.
VII
– Уплата закупнине и средства обезбеђења
плаћања Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави
доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном
за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко општинске управе општине БОСИЛЕГРАД.
Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до
30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз
уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :
-гаранцију пословне банке у висини годишње
закупнине пољопривредног земљишта или
-уговор о јемству између Министарства као
повериоца и правног лица као јемца или
-доказ о уплати депозита у висини једне годишње
закупнине као средство обезбеђења плаћања
закупнине, а који ће се у случају редовног
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13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

плаћања рачунати као плаћена закупнина за
последњу годину закупа
Ову одлуку објавити на веб презентацији
Управе за пољопривредено земљиште, у « "Службени гласник града Врања" », с тим што ће се рок
за подношење пријаве рачунати од првог наредног
радног дана од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредено земљиште.
ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД дана15.07.2019. године
број: 320-190/2019
ПРЕДСЕДНИК,
Владимир Захаријев,с.р.

СУРДУЛИЦА
403.
На основу чл. 40. став 1. тч. 5. Статута
општине Сурдулица („Службени гласник Града
Врања“, број 7/19), чл. 35. ст. 7. Закона о планирању
и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 –
Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 и др.
Закон) и чл. 69. Правилника о садржини, начину и
поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС” бр. 32/2019),
Скупштина општине Сурдулица на седници
одржаној дана 12.07.2019.године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ КОЛЕКТОРА
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ЗА ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА СА
ПРИПАДАЈУЋИМ СИСТЕМОМ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА
Члан 1.
Усваја се План детаљне регулације
регионалног колектора за одвођење отпадних вода
са припадајућим системом на територији општине
Сурдулица (у даљем тексту: План детаљне
регулације), који чини саставни део Одлуке.
Члан 2.
Планом детаљне регулације одређује се
дугорочна пројекција развоја и просторног решења
каналисања отпадних вода подручја које се ослања
на обухват Плана детаљне регулације, као и правила
регулације, уређења и грађења у обухвату самог
Плана.
Члан 3.
План детаљне регулације се састоји из
текстуалног и графичког дела.
Текстуални део плана чини: Општи део, Анализа и
оцена постојећег стања, Концепт планског решења,
Правила уређења и грађења, Спровођење плана.
Графички део плана садржи карте:
1. Катастарска
подлога
са
границом
Плана..................................................1: 2500
2. ПЛАН НАМЕНЕ, САОБРАЋАЈ И
РЕГУЛАЦИЈА....................................1: 2500
3. СИНХРОН ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ.
.............................................................1: 2500
4. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ....................1: 2500
Члан 4.
План детаљне регулације као урбанистички
план реализује се урбанистичким пројектима,
директним спровођењем и другим општим и
посебним актима у складу са Законом.
Члан 5.
План детаљне регулације са аналитичкодокументационом основом чува се трајно у
Општинској управи општине Сурдулица.
Члан 6.
План детаљне регулације мора бити доступан
на увид јавности (правним и физичким лицима) у
току важења плана у седишту доносиоца и путем
интернет стране органа надлежног за доношења
планског документа.
Члан 7.
Текстуални део плана детаљне регулације
објавити у „Службеном гласнику града Врања“.
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Члан 8.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана
12.07.2019. године, број: 350-32/19-03
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
1.1.ПОВОД И ЦИЉ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Изради Плана се приступа на основу
Одлуке о изради Плана детаљне регулације регионалног колектора за одвођење отпадних воде са
припадајућим системом у насељеном месту
Сурдулица, коју је донела Скупштина Општине
Сурдулица
број
35045/2017-01
од
04.12.2017.године.
Основни циљ израде Плана је стварање
планског основа за дефинисање јавног интереса,
формирање парцела јавне намене, дефинисање
трасе, коридора и капацитета комуналне инфраструктуре - фекалне канализације, као и одређивање правила за коришћење, уређење и заштиту
простора, односно услова за изградњу на предметном подручју.
Циљ израде Плана је такође и:
1. Aнализа и оцена затеченог стања на
предметном подручју
2. Сагледавање
релевантних
планских
условљености на предметном подручју
3. Дефинисање обухвата Плана,
1.2. ОБУХВАТ ПЛАНА
Границом Плана је обухваћен део територије насеља Сурдулица и то површина намењена
за фекалне колекторе:
Деоница 2 - главни фекални колектор од постојећег ППОВ Сурдулица до улива у главни колектор Владичиног Хана – 2 фаза: KP 1415,
1295, 1296 , 1401, 1314, 1315,
1247, 1240, 1241, 1244, 1245, 1243 КО Загужање;
KP 1680 KO Aлакинце и KP3754/3, 3755/2,
3754/1, 3754/2, 3757/2, 3754/4, 3771/3, 3772/2,
3775, 3777/1, 3778,3779/1, 3780, 3782, 3783/2,
3784/1, 3784/2, 3794/1, 3794/3, 3793,3790/2,
3788/1, 3790/1, 3788/2, 3789, 3640, 3641, 3642,
3645, 3646, 3647, 3448, 3650, 3652, 3653, 3654,
3655, 4827, 3639, 3635 и 3637 КО Сурдулица
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Прикључак 2.1 – део колектора од села Биновце до КО Прекодолце (до деонице 2 – 4
фаза): KP 2132, 419, 462, 454, 455, 458, 459,
457, 456, 475, 476 и 480 454, 627, 631, 632,624,
623, 620, 619, 618, 617, 616, 614, 613, 610,
609, 606, 605, 604, 602, 505, 1007,1008, 1009,
1010, 1017, 1015, 995, 994, 993, 447, 448, 453,
633, 634, 638, 639, 640, 641,642, 643 и 644 КО
Биновце
Прикључак 3.1 – део колектора од села Сувојница до границе са КО Декутинце (до деонице 3
– IV фаза): KP 5169/1, 2323/2, 2335, 2333, 2324,
2322, 2321 и 2317 КО Сувојница
Прикључак 3.2 – део колектора од села Јелашница до КО Грамађе (до деонице 3 – IV фаза): KP
4546 KO Jeлашницa;
У случају неусаглашености пописа катастарских
парцела у текстуалном прилогу и у графичком
прилогу, меродавни су подаци са графичког прилога број 1, у Р1:2500.
1.3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Правни основ за израду Плана представљају одредбе:
• Закона
о
планирању
и
изградњи
("Сл.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
и 83/18),
• Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину ("Службени Гласник РС",
број 135/04 и 88/10),
• Правилника о садржини, начину и поступку
израде
докумената
просторног
и
урбанистичког планирања (''Службени
гласник РС'' бр.64/15),
• Одлука о изради Плана детаљне регулације
регионалног колектора за одвођење
отпадних вода са припадајућим системом
на територији општине Сурдулица
Плански основ за израду Плана:
• Регионални
просторни план Јужног
Поморавља „ Службени гласник Републике
Србије“ бр. 83/10)
• Усклађен Просторни план општине
Сурдулица („Службени гласник града
Врања“ број 34/12)
1.4. ИЗПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ
РЕДА
Усклађени Просторни план општине
Сурдулица
(„Службени гласник града Врања“ број 34/12)
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Oпштина Сурдулица је претежно брдскопланинска. По геоморфолошким карактеристикама јасно се издвајају три целине: два планинска
масива и равница, у долини реке Врле, између
њих - Масуричко поље. Масуричко поље представља највреднији пољопривредни ресурс у
општини Сурдулица.ИЗВОД
Геоморфолошка ограничења - Подручје
општине Сурдулица одликује се великом
покренутошћу терена у којој се распон
надморских висина креће од равничарских и
брежуљкастих
делова
чија
висина
не
прелази
500м
до
планинских врхова на
преко 1800м. Нагиби су ткђ. веома велики па
овакве морфолошке одлике могу да представљају
ограничавајући фактор развоја посматрано са
више аспеката. Један аспек је отежано је
спровођење
саобраћајне
и
техничке
инфраструктуре јер то изискује сложене
грађевинске
методе
за
савлађивање
конфигурације терена чиме се знатно поскупљује
процес умрежавања подручја.
2.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.2.2.1.5.Правила
инфраструктуре

уређења

саобраћајне

Мрежа путева представља основну комуникацију подручја општине Сурдулица. У складу
са тим потребно је развијати саобраћајну инфраструктуру у друмском саобраћају, како реконструкцијом постојеће мреже саобраћајница, тако
и допуњавањем постојеће мреже изградњом нових саобраћајница. Изградњу нових путева
потребно је водити коридорима постојећих путева,уз побољшање геометриских и експлатационих карактеристика, чиме се подиже ниво услуга
путева, а и при томе се штити простор од трасирања нових коридора.
Планираном мрежом
саобраћајне инфраструктуре потребно је остварити континуитет у кретању државним путевима
првог и другог реда и општинских путева унутар
подручја. Функционалном категоризацијом планирана путна мрежа подељена је на путеве: I реда, II реда и општинске путеве. Сви путеви морају се пројектовати према прописима за јевне путеве,уз
примену
одговарајућих
стандарда(попречни профили пута,хоризонтални и вертикали елементи трасе пута,елементи за одводњавање,саобраћајна сигнализација и опрема...).
Однос путне и комуналне инфраструктуре
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Минимално растојање крајње тачке
попречног профила државних путева (ножице
усека или насипа или спољне ивице одводног
канала) од инсталација водоводне, канализационе, електроенергетске, телекомуникационе и
остале инфраструктуре је 3,0 m.
Укрштање свих врста водова комуналне
инфраструктуре са државним путем изван насеља
се изводи механичким подбушивањем. Кабл/цев
комуналне инфраструктуре полаже се у бетонску
или пластичну цев увучену у хоризонтално
избушен отвор, тако да је могућа замена кабла без
раскопавања пута. Заштитна цев мора бити
постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећана за по 3,00
метара са сваке стране. Минимална дубина горње
коте заштитне цеви испод путног канала за
одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,00 метара. Вертикално растојање од најниже
горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35 – 1,50 m.
2.2.2.1.6.Правила уређења мреже и објеката
комуналне
инфраструктуре
и
степен
комуналне опремљености
Опште напомене - Планирана решења комуналне инфраструктуре задовољиће планиране
потребе обухваћеног подручја, на нивоу данашњег стандарда. Микролокације комуналне
инфраструктурне мреже, одређене овим планом,
утврђују се кроз поступак израде урбанистичких
пројеката (или планова детаљне регулације), изузетно издавањем локацијске дозволе, у циљу
утврђивања просторних, функционалних, обликовних и других елемената, у складу са законом и
другим прописима, условима дефинисаним овим
планом и друге документације, у вези са намераваним захватом у простору. Приликом израде
урбанистичких пројеката за инфраструктурне
мреже и објекте, могућа су мања одступања, због
усклађивања елемената техничког решења постојећих и планираних објеката инфраструктуре,
конфигурације терена, носивости тла и решавања
имовинско-правних односа.
Водоводна мрежа
Планиране главне интервенције на унапређењу водоводног система ће се односити на обезбеђење капацитета изворишта и резервоарског
простора, на реконструкцију и допуну водоводне
мреже, тако да се омогући потпуно задовољење
потреба за квалитетном водом садашњих и будићих корисника.
Водоводна мрежа је конци-
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пирана као прстенаста, што ће повећати сигурност, уравнотежити притиске и олакшати одржавање. Биће постављена уз саобраћајнице, у зеленом појасу и тротоарима и биће снабдевена
затварачима, хидрантима, испустима, прописним
прикључцима са водомерима и свим осталим елементима потребним за њено правилно функционисање и лако одржавање. Најмањи пречник
јавног цевовода је 80 мм. Уколико радни притисак не може да задовољи потребе за водом виших
делова планираних објеката, потребно је пројектовати постројење за повећање притиска. У случају потребе за баштенском хидрантском мрежом, исту прикључити на уличну водоводну цев
преко водомера у водомерном окну.
Прикључење планираних комплекса на
градски водовод потребно је извести преко водомера у водомерном окну. Прикључак од уличне
цеви до водомерног окна пројектовати у правој
линији, односно управно на уличну цев, без икаквих хоризонталних и вертикалних прелома. Водомер поставити у водомерно окно на 1,5 м унутар регулационе линије, односно у посебан
орман-нишу уколико је водомер у објекту. Водомер поставити на мин. 30 цм од дна шахта. Димензије водомерног окна за најмањи водомер су
1x1,2x1,7 м. Димензионисање водомера извршити на основу хидрауличког прорачуна.
Пројекте уличне мреже и прикључака радити
према техничким прописима надлежне комуналне организације.
Канализациона мрежа
Без обзира што су у питању насеља у којима преовлађују индивидуална градња малих
густина, што условљава сразмерно велику дужину канализационе мреже, која се одвија на неповољном терену, цевна канализација се мора
изградити јер представља предуслов развоја.
Димензије канализационог прикључка
одредити на основу хидруличког прорачуна с тим
да пречник цеви не може бити мањи од 200 мм, а
њене трасе ће бити у колововозима, саобраћајницама. На свим преломима траса и нивелета, као и
на правим деоницама на прописаним растојањима
ће бити постављени ревизиони силази. Кућни
прикључци ће бити везани за јавну канализацију
преко каскадних прикључака, а предвиђа се и
изградња постројења за прераду отпадних вода.
Конфигурација терена обухваћеног овим
планом је таква да се већина површинских вода
природно слива ка околним потоцима и рекама.
Атмосферске воде дуж саобраћајница и
шеталишта сакупити путем отворених канала,
ригола и подземних канала до планираног ретен-
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зионог окна (Сурдулица варош).
Атмосферске воде са крових површина системом олука
и сливника усмерити ка зеленим повринама. Атмосферске воде са локација, које могу бити оптерећене мастима и уљима, пре упуштања у канализацију потребно је пречистити на сепараторима уља и масти. Предвидети одводњавање свих
слободних површина у комплексима и улицама
унутар њих, водећи рачуна о квалитету вода које
се прихватају канализационим системом. Гранично ревизионо окно извести 1,5 м унутар регулационе линије и у истом извршити каскадирање
(висинска разлика чија је минимална вредност 60
см, а максимална 300 см). Прикључак од ревизионог силаза па до канализационе мреже извести
падом од 2% до 6% управно на улични канал,
искључиво у правој линији без хоризонталних и
вертикалних ломова.
Квалитет вода које се
прикључују на градску канализациону мрежу,
мора задовољити захтевани ниво. Да би се постигле неопходне условности за предметна подручја
и то комплексно решење водоснабдевања и каналисања неопходна је израда генералних пројеката
на основу адекватних подлога како би се пронашла економски и технички оправдана решења и
дефинисали капацитети и реципијенти.
Такође, неопходно је прибавити стандардне услове
јавних комуналних и водопривредних предузећа.
Електромрежа и постојења
Електроенергетски објекти, као и објекти у
близини истих, могу се градити уз поштовање
важећих прописа, одговарајућих техничких препорука Електродистрибуције Србије” и техничких услова “Електромреже Србије“, као и услова
и сагласности надлежне електродистрибуције.
Заштитни коридори за надземне водове, у
коме није дозвољена изградња друге врсте објеката, износе:
5m ............. за далеководе до 10(20)kV,
10m .............за далеководе до 35kV,
25m .............за далеководе до 110kV,
30m .............за далеководе до 220kV,
40m ............. за далеководе до 400kV, рачунато
обострано од хоризонталне пројекције
далековода.
Електроенергетски кабловски водови могу
се полагати уз услов да су обезбеђени потребни
минимални размаци од других врста инсталација
и објеката и они износе: 0,4m
од цеви водовода и канализације,
0,5m .............од телекомуникационих каблова,
0,6m .............од спољне ивице канала за топловод,
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0,8m ............. од гасовода у насељу,
1,2m ............. од гасовода ван насеља.
Ако се потребни размаци не могу постићи,
кабл се полаже у заштитну цев дужине најмање
2m са обе стране места укрштања или целом дужином код паралелног вођења, при чему најмањи
размак не може бити мањи од 0,3m.
Није дозвољено паралелно вођење енергетског кабла изнад или испод гасовода, топловода и цеви водовода и канализације.
Код укрштања енергетског кабла са телекомуникационим каблом, енергетски кабал се
полаже испод, а угао укрштања треба да је најмање 30º, што ближе 90º.
На прелазу преко саобраћајница, енергетски кабл се полаже кроз заштитну цев на дубини
минимално 0,8m испод површине коловоза.
Изградња објеката се може вршити на
основу прибављених решења и дозвола од надлежних органа, према одредбама Закона о планирању и изградњи.
Електронска комуникациона инфраструктура
Месна телефонска мрежа је подземна,
изводи се кабловима типа ТК 59 слободно положеним у земљу у ров димензија 0,4 × 0,8 m, преко
слоја песка d=20 cm. Каблови су заштићени GAL
штитницима и обележени позор траком.
Разводна ТТ мрежа је подземна (од извода
до објекта телефонског претплатника – привредног субјекта), потребног капацитета и изводи се
кабловима типа ТК 59.
Изводи у месној телефонској мрежи су ТТ
стубићи капацитета 10×2 или 20×2 у зонама становања и унутрашњи ТТ изводи потребног капацитета, смештени у унутрашње изводне ормане у
објектима јавних намена, смештајних капацитета
и привредних делатности.
Приликом паралелног вођења и укршања
телекомуникационих каблова са другим инфраструктурним објектима, придржавати се важећих
техничких прописа ЗЈПТТ и других аката који
регулишу ову материју.
Приликом полагања телекомуникационих
каблова испод постојећих и планираних саобраћајница, потребно је исте заштити у PVC цевима
а на прелазима преко водотокова у металним цевима причвршћеним за конструкцију моста.
Телекомуникационе водове полагати у
профилима постојећих и планираних саобраћајница, водећи рачуна о прописном растојању од
других комуналних објеката.
Планирану телекомуникациону канализацију - телекомуникационе водове поставити подземно. Цеви за телеко-
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муникациону канализацију полагати у рову преко
слоја песка дебљине 0,1 m. Дубина рова за
постављање телекомуникационе канализације у
тротоару је 1,10 m, а у коловозу 1,30 m. За државне путеве
укрштање се предвиђа искључиво механичким
подбушивањем испод трупа пута, управно на
предметни пут у прописаној заштитној цеви, тако
да минимална дубина предметних инсталација и
заштитних цеви од најниже горње коте коловоза
до горње коте заштитне цеви износи 1.35 – 1.50м,
у
зависности
од
конфигурације
терена.
Планиране подземне телекомуникационе
каблове поставити слободно у земљу, у ров
потребне ширине (у зависности од броја телекомуникационих водова) и дубине 0,8 m. Уколико
техничке могућности не дозвољавају изградњу
подземних каблова исте извести надземно.
Mобилна телефонија
На педметном подручју потребно је изградити потребан број базних станица.
У преферентној зони и на преферентној
локацији планирати изградњу објекта (базна радио-станица и радио–релејна станица) телекомуникационе инфраструктуре за GSM јавну мобилну телефонију, као и за остале телекомуникационе системе који технолошки наслеђују GSM
систем.
Планиране водове за потребе КДС изградити у коридору планираних и постојећих телекомуницих водова телекомуникационе канализације. Планиране водове КДС изградити подземно
у рову потребних димензија.
Kабловски дистрибутивни систем
КДС систем развијати према плановима и
техничким решењима овлаштених оператера у
складу са законском регулативом која дефинише
ову област. Планиране водове за потребе КДС
изградити у коридору планираних и постојећих
телекомуницих водова телекомуникационе канализације. Планиране водове КДС изградити подземно у рову потребних димензија.
Гасификација
Дистрибутивни гасовод се мора трасирати
да не угрожава постојеће или планиране намене
коришћења земљишта, да се поштују прописи
који се односе на другу инфраструктуру, као и
прописи о геолошким особинама тла. Приликом
извођења радова на изградњи гасоводне мреже, у
исти ров ће се полагати и полиетиленске цеви за
накнадно удувавање оптичког кабла ради формирања вишенаменске телекомуникационе мреже
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(БХТКМ) за даљинску контролу и мерење трошења гаса сваког појединог потрошача. По правилу гасовод полагати у оквиру регулационих
зона саобраћајница и слободним зеленим површинама и тротоарима.
Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивних гасовода са путевима и
улицама износи 1,0 m.
Минимална светла растојања гасовода од других инсталација износе:
• при паралелном вођењу 40 cm,
• при укрштању 20 cm,
• поред темеља зграда и објеката 1,0 m.
2.0. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ
СТАЊА
2.1.ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Општина Сурдулица налази се у југоисточном делу Србије и припада Пчињском округу. Смештена је у сливу реке Врле, Масуричком
пољу, сливу Горње Јерне и Божичке реке, а
захвата и део Власинске висоравни.
Окосницу развоја представљају постојећи
и планирани саобраћајни праваци: јужноморавски магистрални коридор север-југ А1, као главни транзитни правац и веза са коридором 10, као
и државни пути I Б реда бр. 40 (Владичин Хан Сурдулица - Клисура - Стрезимировци - граница
Бугарске.
На теритирији општине Сурдулица потпуно организовани систем за евакуацију отпадних и
атмосферских вода (по сепарационом систему)
има само центар општине Сурдулица, док се
остале отпадне воде испуштају без икаквог пречишћавања у водотокове.
Општина Сурдулица има делимично изграђену канализациону мрежу којом се фекална вода
из градског насеља допрема до ППОВ „Алакинце“ који је 2. степена прочишћавања (механичкобиолошки) након чега се испушта у реципијент,
реку Врлу. Делимично изграђену фекалну канализациону мрежу имају и сеоска насеља: Масурица, Загужање, Доње Романовце, Ћурковица и
Алакинце, а планирану Калабовце, Биновце, Сувојница, Дугојница и Јелашница.
Једини исправан начин за решавање овог
проблема и спречавање загађења животне средине је организовано сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода пре упуштања у реципијент.
2.2. ПРИРОДНА СВОЈСТВА ТЕРЕНА
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У геоморфолошком погледу нагиби терена
у делу подручја алувиона притока Јужне Мораве
(Декутинска река и Јелашница) и реке Врле и
њене притоке Биновске река на ободу речних
долина поменутих река су на мање или више
нагнутом терену (до 5, максимално 10% до 15%).
Tерени у околини Биновске реке - притоке Врле
у близини ушћа у Врлу су блажи, а у вишим зонама нешто стрмији, те се на терену јављају вододерине (око 15, максимално 20%).
Геолошку структуру терена Планског
подручја чине седиментне стене квартарне старости. Квартарни седименти представљени су:
шљунковима и песковима (al) алувијалних равни
Јужне Мораве и Врле и притока (заступљени у
заравњеном делу планског подручја, настали радом река у новије доба), као и терасним седиментима (t1 i t2) које чине песковити и добро заобљени шљункови, претежно састављени од
шкриљаца доњег и горњег комплекса, на падинама изнад речних долина.
Посматрано са аспекта ерозије околних
терена и акумулације еродованог материјала у
зонама у долинама притока Јужне Мораве и
Врле, у широј зони и околини Планског подручја
хипсометријски се наизменично смењују алувијални наноси (песак, шљунак, суглине, песковите
глине, муљ, слабо везани пешчари и шљункови и
др.), а у ширем окружењу сурдуличким гранодиоритима и лискунксим гнајсевима.
Ерозија је у овом делу Србије веома изражена. Њој погодује геолошки састав, климатски и
хидролошки услови, али и непланска и неадекватна делатност човека и коришћење терена које
у последњем веку карактерише крчење шума,
неадекватна обрада на теренима који за ове сврхе
нису погодни. У овим зонама ширење насеља
пратило је додатно обешумљавање терена у широј околини што је поспешило ерозивне процесе.
Долине Јужне Мораве и притока само у најнижим зонама припадају терену на којем се врши
акумулација наноса. Нагнутије терене побрђа
карактеришу јака и средња ерозија II и III категорије, док десну страну долине Јужне Мораве и
леву страну долине Врле карактерише средња и
слаба ерозија III и IV категорије.
Сеизмичност терена. Према М. Петровићу
(Атлас карата сеизмичког хазарда Републике
Србије), за повратни период од 200-500 година,
предметно подручје карактерише интензитет
земљотреса од 8-9°МCS. За краће повратне периоде вредности су око 7-8°МCS. Ефективне максималне вредности хоризонталног убрзања осциловања тла у стени Асс су од 0,10-0,15g за
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повратни период од 200-500 година, а 0,08-0,10g
за краће повратне периоде.
Према С. Стаменковићу (1997) ово подручје припада Врањској котлини као делу Родопске
трусне области, којој су земљотреси били нарочито учестали од 1900 до1936. год. када је било
2.699 потреса, од којих 125 јаких и шест штетних. Ова област је под утицајем епицентра Трн у
Бугарској, за коју су карактеристични земљотреси већег сеизмичкиог интензитета.
Хидрогеолошке карактеристике терена.
Највећи део простора у нижим зонама у јужномравској долини и долини Врле налази се у водозасићеном терену који је у заравњеном делу приобаља и под хидрауличким утицајем реке. У конкретним геолошким условима овде је формирана
јединствена издан фреатског типа која се прихрањује из водотока, брдског залеђа и вертикалног је биланса. Издан је снажног капацитета,
континуално просторно повезана. Ниво воде је на
дубини 1,0-5,0 m од површине терена, зависно од
надморске висине и терасног нивоа. У овој зони
се могу формирати изворишта већег капацитета,
при чему је квалитет изданских вода је под знаком питања, јер је издан угрожена индустријским
и градским загађењем. Употреба пијаћих вода
могућа је са нивоа који су изнад кота градских
реципијената, или из других, дубљих изданских
нивоа.
Хидролошке и хидрографске карактеристике. Подручје општине Сурдулица је веома
богато мрежом водотока резличитих профила.
Хидрографску мрежу на подручју обухваћеном
овим ПДР-ом чине притоке реке Јужне Мораве
(Декутинска река и Јелашница), као и притока
реке Врле Биновска река.
Река Јужна Морава је главни реципијент за све
водотоке са подручја општина Владичин Хан и
дела општине Сурдулица. Тече од југа ка северу
кроз средину подручја Плана. У релативно уској
алувијалној равни река меандрира стварајући
спрудове и аде. Ширина јој варира од 50 до 70m
на местима где нема спрудова и где је регулисана,
од 120 до 300m у северном и јужном делу где у
меандрима ствара спрудове и корито је шире. У
кориту долази до ерозивних и акумулативних
процеса. Корито је пуно наноса који је пореклом
из бројних притока са сливног подручја веома
подложног ерозији. Средњи протицаји у Владичином Хану су око 19,6m3/s, а водостаји око
100cm, али у току године они варирају у складу
хидролошким режимом у целом сливу и имају
бујични карактер на свим водотоцима. Максимални протицаји се јављају у пролеће и у новембру и децембру, а ниски у лето и почетком јесе-
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ни. Највећи протицаји и водостаји јављају се у
пролеће као последица отапања снега на целом
подручју слива, па се средње вредности крећу око
30-40m3/s за протицај, односно 115- 120cm за водостај. До сада највећа вода на реци Јужној Морави на водомерној станици Владичин Хан износила је 703 m3/s, при чему су апсолутни протицаји
у односу 1:1775, што јасно указује на изразито
бујични карактер ове реке. (Према: Др Д. Дукић:
Воде СР Србије, Српско географско друштво,
Београд 1977.год.)
Подаци показују да су изданске воде најбогатије у алувиону Јжне Мораве (фреатска издан), директно зависне од падавинског биланса
који је несталног карактера, па се и приобаље
реке, може сматрати угроженим бујичним водама. То захтева регулацију водотока и израду
објеката одбране и заштите од вода.
Исти је случај са падинским деловима терена, где је поред изражене ерозије, денудације и
јаружања, врло честа појава и бујичних вода са
околних брда, па су и на остатку терена потребне
мере заштите од ерозије.
Највећа десна притока Јужне Мораве на
подручју Плана је река Врла.
Од осталих водотока највеће притоке Јужне Мораве су са леве стране: Јовачка река (на којој су после покретања клизишта створена језера), Лепеница, Рдовска река, Летовишка река и
друге, а са десне стране: Корбевачка, Богошевачка река, Јелашница, Џепска река и друге.
Речне долине притока су правца северозапад – југоисток и прикупљају воде са терена Кукавице, Варденика и Чемерника. Протицаји су им
бујичног карактера, носе велике количине еродованог материјала који се таложи у јужноморавској долини или односи даље Јужном Моравом.
Клима овог подручја се може окарактерисати као умерено континентална. Настала је као
одраз специфичног геоморфолошког склопа, тј.
вертикалне разуђености и оријентације речних
долина. Овакав тип климе формиран је под
источним и западним планинским утицајима који
продиру долинама Врле, Калиманке, Топила и
Дулана ка Владичином Хану (планински утицаји), затим утицајем моравске долине са севера
(континентални утицаји) и утицајем са југа
(измењено медитерански утицаји).
3.0. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ
3.1. ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ НА
ПЛАНСКОМ ПОДРУЧЈУ
Основни принципи на којима се заснива
предложени концепт уређења су:
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- реализација основних поставки из планова
вишег реда,
- усклађивање планираних намена са решењем
из Усклађеног Просторног плана општине
Сурдулица („Службени гласник града
Врања“ број 34/12)
- дефинисање правила и услова за одређивање
трасе и потребног коридора канализационе
мреже,
- провера
просторних
могућности
за
реализацију трасе канализације и локације
планираних садржаја, датих у достављеној
техничкој документацији, која је израђена за
ове потребе;
- усклађивање планираних интервенција са
условима ЈКП-а и надлежних институција,
- дефинисање услова за нову парцелацију на
овом простору, ради формирања парцела
јавне намене и обезбеђење јавног интереса;
- изградња нове комуналне инфраструктуре и
њено прикључење на постојећу мрежу,
3.2. ПРОСТОРНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ПРЕДЛОЖЕНОГ РЕШЕЊА
Предложена организација овог простора
заснована је на усклађивању са условима заштите
и потребама локалне заједнице. Планиране
интервенције се односе на дефинисање потребног
коридора за планирану канализациону мрежу –
мањим делом кроз саобраћајне површине а већим
делом кроз парцеле пољопривредне намене.
4.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
4.1.ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ И НАЧИН
КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
(подела према намени, урбанистичким показатељима и другим карактеристикама)
На основу планског решења уређења простора, базираног на поставкама из Идејног решења фекалног колектора за прикупљање и одвођење отпадних вода са делова територије општина
Сурдулица и Владичин Хан, дефинисана је намена простора према начину коришћења. Грађевинско земљиште за јавну намену у граници обухвата Плана намењено је за формирање и изградњу
канализационе инфраструктуре уз коју је планирано обезбеђење коридора који ће омогућити
заштиту и одржавање канализације.
Дефинисане су следеће намене површина у
обухвату Плана:
- земљиште јавне намене
- коридор комуналне инфраструктуре -
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колектори
- саобраћајне површине и саобраћјнице,
водно земљиште
4.2. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
4.2.1.Комунална инфраструктура – колектори
Предмет овог Плана детаљне регулације је
систем за одвођење отпадних вода (колектора)
насеља у општини Сурдулица.
Планиране канализационе мреже за села Сувојница, Дугојница, Калабовце и Биновце, повезаће
се на колекторе за прикупљање отпадних вода
који су предмет овог Плана.
Пројекат колектора је сагледан јединствено за
обе општине, Сурдулицу и Владичин Хан и води
до планираног и постојећег постројења за пречишћавање отпадних вода у општини Владичин
Хан .
Према резултатима пописа 2011. године у
насељима (оптине Сурдулица и Владичин Хан)
живи 36.465 становника, са тенденцијом благог
раста (стопа 0,04%). Предвиђена је изградња два
централна колектора којим би се све отпадне воде доводиле до централног ППОВ и трећи колектор који доводи отпадне воде, кроз општину
Сурдулица и Владичин Хан до постојећег ППОВ
у Владичином Хану. Планирана колекторска
мрежа подељена је у више фаза изградње, од којих се на територији општине Сурдулица налазе
колекторске мреже и прикључци који припадају
следећим фазама:
•
II фаза - Деоница 2 - главни колектор од
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ППОВ Сурдулица до Владичиног Хана. Колектор
прихвата отпадне воде Сурдулице, Масурице,
Алакинце, Биновце, Дугојница и део Сувојнице
(општина Сурдулица) и Житорађе и Прекодолца
(општина Владичин Хан).
•
IIIа фаза - Деоница 3 - главни колектор десне
обале Јужне Мораве који прихвата отпадне воде
из насеља - Врбово, Грамађе, Декутинце, Полом
(општина Владичин Хан) и Јелашнице и дела
Сувојнице (општина Сурдулица).
•
IIIб фаза - Деоница 4 - главни колектор леве
обале Јужне Мораве који прихвата отпадне воде
из насеља – Мазараћ, Прибој, Стубал, Лепеница,
Сува Морава и Репинце (општина Владичин
Хан).
•
IV фаза колектори Прикључак 2.1 од Биновца
до улива у Деоницу 2, прикључак 3.2. од
Сувојнице до улива у Деоницу 3 и Прикључак 3.1
од Јелашнице до улива у Деоницу 3.
Осим централних колектора предмет пројекта
и:
• Прикључак 2.1 - Колектор Биновце
Прекодолце
• Прикључак 3.1 - Колектор Сувојница
Декутинце
• Прикључак 3.2 - Колектор Јелашница
Грамађе

Деоница 1
Деоница 2
Прикључак 2.1

2.245,55
8.115,77

600
400

ППОВ
Деоница 1

313,95
322,55

Кота дна
шахта
(mnm)
313,95
318,22

1.752,89

250

Деоница a 2

350,00

350,00

Деоница 3
Прикључак 3.1

9.680,85

250

Деоница 1

318,65

318,22

4.091,10

250

Деоница 3

334,59

332,70

1.652,20

250

Деоница 3

337,47

334,57

Кота улива
(mnm)

Кота дна
шахта
(mnm)
320,29

Прикључак 3.2
Колектор
Деоница 4
• Водовод

Дужина (м)

Дужина (м)
14.805,16

Пречник (мм)

Улив у

Пречник
(мм)
250

–
–
–

Трасе канализационих колектора вођене су
где је било могуће, највећим делом јавним површинама, путевима и улицама.

Преглед основних карактеристика колектора:
Колектор

су

Улив у
Деоница 3

Кота улива
(mnm)

320,29
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Подаци о водоснабдевању предметног простора нису достављени, како у фази Раног јавног увида, тако и у фази Нацрта плана. Након добијања потребних података о трасама и капацитетима водоводне мреже, графички прилог број 2: Синхрон план инсталација, ће бити у потпуности комплетиран хидротехничком инфраструктуром.
4.2.2.Саобраћајне површине
Путна и улична мрежа
Део планираног колектора ( прикључак 3.1) на делу територије општине Сурдулица налази се
ван насеља, и простире се у коридору постојећег државног пута IIБ реда бр. 441 од орјентационе стационаже км 10+309 до км 11+165.
До формирања грађевинских парцела јавне намене из овог Плана, постојеће саобраћајнице се могу
одржавати, уређивати и сл. у постојећим профилима, у складу са условима из овог Плана.
Вођење система колектора у коридору државног пута
Деоница (у складу са
реф.системо
Колектор
Државни
м државних путева)
Почетни
пут
чвор
Деоница
IIБ реда
44104
25804
3.1
бр.441
Грамађе

4.2.3.Електроенергетска инфраструктура
У непосредној близини предметне трасе
колектора налазе се трасе следећих далековода:
1. 110 kV бр. 1113 ТС Лековац 2 – ХЕ Врла 3,
2. 110 kV бр. 113/5 ЕВП Грделица – ХЕ Врла 3 и
3. 110 kV бр. 153 ХЕ Врла 3 -ТС Врање 1,
Према условима добијеним од „Електромрежа Србије“ А.Д. бр 130-00-УТД-003953//2018-002 планиране су следеће активности:
• Адаптација далековода 110 kV бр. 1113 ТС
Лековац 2 – ХЕ Врла 3
• Реконструкција далековода
Свака градња испод или у близини далековода
условљена је Законом о енергетици (Сл. гласник
РС бр 145/2014), Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400
kV (Сл.лист СФРЈ бр.65 из 1988 и Сл. лист СРЈ
бр.18/92) као и осталим Правилницима из ове
области. За потебе изградње испод или у близини
далековода неопходна је израда Елабората о могућностима градње у заштитном појасу далековода. Заштитни појас далековода износи 25м са
обе стране далековода напонског нивоа 110 kV
од крајњег фазног проводника и 30м са обе стране

Завршни
чвор
4005
Сурдулица

Путна
стационажа
од10+309 до
11+165

далековода напонског нивоа 400 kV од крајњег
фазног проводника.
Препорука прописана Условима „Електромреже Србије“ је да минимално растојање
инфраструктуре и инсталација од било ког дела
стуба далековода буде 12м што не искључује
израду Елабората.
Приликом извођење радова као и касније
приликом експлоатације водити рачуна да се не
наруши сигурносна удаљеност од 5м у односу на
проводнике напонског нивоа 110 kV и 7м у односу на проводнике далековда напонског нивоа 400
kV.
Забрањено је коришћење прскалица и воде
за заливање уколико постоји могућност да млаз
воде се приближи на 5м од проводника далековода 110 kV односно 7м од проводника далековода 400 kV.
Забрањено је складиштење лако запаљивог
материјала у заштитном појасу далековода.
Све металне инсталације морају бити прописно уземљени.
Делови цевовода кроз који се испушта
флуид морају бити удаљени мин 30м од најистуренијих делова цевовода под напоном.
4.2.4.Телекомуникациона инфраструктура
Приступну телекомуникациону инфраструктуру планирати у профилу саобраћајница и
извести кабловима типа DSL. Каблове полагати у
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кабловску канализацију од PVC цеви у коловоз на
удаљености најмање 0,3m од ивице коловоза.
• Мобилна телефонија
Постављање објеката мобилне телефоније
на предметном простору је могуће уколико се
процени реалним потреба за овим објектима и
усклади са важећим законима из ове области и
свим подзаконским актима који из њих проистичу.
• Кабловски дистрибутивни систем (КДС)
Изградња КДС омогућује коришћење низа
услуга као што су: брзи интернет, кабловска ТВ,
телеметрија и сл. КДС систем развијати у складу
са захтавима и потребама корисника и важећим
законима из ове области, односно свим подзаконским актима који из њих проистичу.
Трасе водовоа КДС мреже водити у зони ТК мреже.
Планираним радовима не сме доћи до
угрожавања механичке стабилности и техничких
карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања
ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим ТК објектима и
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кабловима ради њиховог редовног одржавања и
евентуалних интервенција.
Пре почетка извођења радова потребно је
обратити се надлежној служби "Телекома Србија".
Све у складу са условима добијеним од
Телекома Србија, Служба за планирање и
изградњу мреже Ниш, број A334.395698/2-2018
4.3.УСЛОВИ
ЗА
ФОРМИРАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКИХ
ПАРЦЕЛА
ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
Саставни део правила уређења је и попис
катастарских парцела и делова катастарских парцела које су планиране за површине јавне намене.
Траса колектора делимично иде парцелама које су
постојеће површине јавне намене (део путног
земљишта, део водног земљишта, део вододерине) а делимично постојећим парцелама остале намене које су предвиђене за планирани колектор.

Табела: Парцеле јавних намена – Деоница 2
Озн.
парце ле
A1

Намена

Планирани колектор
А2

Састоји се од катастарских парцела
Делови парцела 1415, 1295 и
1296
Део парцеле1401

Катастарска
општина
КО Загужање
КО Загужање

Део водног земљишта
А3

Планирани колектор

А4

Део водног земљишта

А5

Планирани колектор

А6

Планирани колектор

А7

Планирани колектор

Делови парцела 1314, 1315,
1247, 1240, 1241, 1244, 1245,
1243
Делови парцела 1401 и 1680
Део парцеле 3754/3
Делови парцела 3755/2, 3754/1, 3754/2,
3757/2, 3754/4,
3771/3,3772/2
Део парцеле 3754/3

КО Загужање
КО Загужање КО
Алакинце
КО Сурдулица
КО Сурдулица
КО Сурдулица

А8

Планирани колектор

А9

Део водног земљишта

Делови парцела 3775, 3777/1,
3778,3779/1, 3780, 3782, 3783/2, 3784/1,
3784/2, 3794/1, 3794/3, 3793,3790/2,
3788/1, 3790/1, 3788/2, 3789, 3640, 3641,
3642, 3645, 3646, 3647, 3448, 3650, 3652,
3653, 3654, 3655
Део парцеле 4827

А10

Планирани колектор

Део парцеле 3639

КО Сурдулица

А11

Део водног земљишта

Део парцеле 4827

КО Сурдулица

А12

Део комуналног

Делови парцела 3635 и 3637

КО Сурдулица

КО Сурдулица
КО Сурдулица
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земљишта
Табела: Парцеле јавних намена – Прикључак 2.1
Озн.
парце ле
Б1

Део путног земљишта

Део парцеле 2132

Б2

Планирани колектор

Део парцеле 419

КО Биновце

Б3

Планирани колектор

Део парцеле 462

КО Биновце

Део парцеле 454

КО Биновце

Део парцеле 455

КО Биновце

Б4
Б5
Б6
Б7

Намена

Састоји се од катастарских парцела

Део зелене површине –
вододерине и земљаног пута
Планирани колектор
Део зелене површине –
вододерине и земљаног пута
Планирани колектор

Б8
Планирани колектор

Делови парцела 458 и 459
Делови парцела 457, 456, 475,
476 и 480
Делови парцела 454, 627, 631, 632, 624,
623, 620, 619, 618, 617, 616, 614, 613, 610,
609, 606, 605, 604, 602, 505, 1007, 1008,
1009, 1010, 1017, 1015, 995, 994, 993, 447,
448, 453, 633, 634, 638, 639, 640, 641, 642,
643 и 644

Катастарска
општина
КО Биновце

КО Биновце
КО Биновце

КО Биновце

Табела: Парцеле јавних намена – Прикључак 3.1
Озн.
Парцеле
B1

Део парцеле 5169/1

Катастарска
општина
КО Сувојница

В1`
B2

Део путног земљишта
Део путног земљишта
Планирани колектор

Део парцеле 2323/2
Део парцеле 2335

КО Сувојница
КО Сувојница

B3

Планирани колектор

Део парцеле 2333

КО Сувојница

B4

Планирани колектор

Делови парцела 2333 и 2324

КО Сувојница

В5

Планирани колектор

Делови парцела 2322, 2321 и
2317
Табела: Парцеле јавних намена – Прикључак 3.2

КО Сувојница

Озн.
Парц
еле
Ј1

Намена

Намена
Део путног земљишта

Састоји се од катастарских парцела

Састоји се од катастарских парцела
Део парцеле 4546

У случају неслагања наведених бројева
катастарских парцела и катастарских парцела
датих у графичком прилогу, важи парцелација за
јавне намене дата у графичком прилогу број 3:
„ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ” у Р=1: 2500.

Катастарска
општина
КО Јелашница

4.4. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ И
КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ЗАШТИТА ОД
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА И
ХАВАРИЈА

Средa,24.јул.2019.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

Током пројектовања, извођења и функционисања регионалног система за евакуацију и пречишћавање отпадних вода са подручја Сурдулице
и Владичиног Хана поштовати следеће услове:
- Пре израде техничке документације прикупити
све потребне подлоге: геолошке, хидрогеолошке,
технолошке, санитарно техничке и др. и на основу њих извршити одговарајуће анализе и дати
најоптималнија решења, која ће бити у складу са
важећим законскимпрописима за водосн.
- Постројење пројектовати у свему према
важећим законским прописима који важе за
ову врсту радова, водећи рачуна да је
пријемник река Јужна Морава.
- Исnланирати прихватање свих отпадних вода
(фекалне канализације) насеља на територији
општине Владичин Хан и Сурдулица, након
извршене прогнозе количина отпадних вода
из свих насеља на предметној територији за
пројектовани период са предлогом решења
целовитог
система
каналисања
и
пречишћавања отпадних вода у техно економском и функционалном погледу уз
примену свих законских и норматибних
аката.
- Делове трасе колектора који иду обалом река,
или кроз друге локације са високим
осцилацијама подземних вода, обезбедити од
утицаја истих, као и на другим местима где те
осцилације могу штетно да делују на цевовод.
- Решење трасе фекалног колектора мора да
предвиди могућност приступа у циљу
интервенција на самом објекту у оквиру
редовног одржавања канализационог система.
- По новом Правилнику о утврђивању водних
тела површинских и подземних вода водотока
(,.Сл.гласник РС", бр. 96/2010) река Јужна
Морава је разврстана под ред. бр. 315, шифра
водног тела ЈМОР-5, а по Правилнику о
параметрима еколошког и хемијског статуса
површинских вода и параметрима хемијског и
квантитативног статуса подземних вода
("Сл.гласник РС", бр. 74/2011) ТИП 2 велике
воде.
- Законом о водама ("Сл.гласник РС", бр. 30/10,
93/12 и 10 /116), члан 8-10 на водном
земљишту је дозвољена само изградња
водних објеката и постављање уређаја
намењених уређењу водотока и других вода.
Не може се пројектовати било какав објекат у
речном кориту за велику воду, које је
одређено урезом стогодишње велике воде.
У обухвату подручја нема заштићених
подручја природе, као ни културних добара за
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које је спроведен или покренут поступак заштите,
као ни евидентираних природних и културних
добара. Међутим, западно од Планског подручја
налази се река Јужна Морава која представља
екопошки значајно подручје - еколошки коридор
од међународног значаја и део је еколошке мреже
Републике Србије.
Сходно томе, у циљу заштите природе и
природних вредности и животне средине уопште,
у редовним и акцидентним ситуацијама, кроз
израду техничке документације и извођење и
функционисање планираних објеката обезбедити
следеће:
•
извршити
детаљна
геолошка,
хидрогеолошка и геотехничка истраживања
посматраног подручја на основу којих ће се
дефинисати услови, ограничења и начин
изградње
објеката
предметног
канализационог система;
•
колекторе
пројектовати,
изградити,
користити и одржавати у свему у складу са
важећим
техничким
нормативима
и
стандардима, прописаним за ту врсту
објеката;; инфраструктурна мрежа треба да
буде: прописно укопана на одговарајућу
дубину, обезбеђена од смрзавања или
гелизације/коагулације пречишћене воде и у
потпуности изолована и непропусна;
•
пројектовање техничких решења изградње
канализационе
мреже
прилагодити
постојећим геотехничким и хидрогеолошким
условима тла у циљу обезбеђивања
несметаног природног дренирања подземних
и површинских вода, а планираном
изградњом
предметних
објеката
и
инфраструктуре, не сме доћи до већих
промена режима подземних и површинских
вода на предметном подручју
•
Предметни радови не смеју довести до
битнијих промена морфологије терена и
настанка и развоја инжењерскогеолошких
процеса и појава;
•
приликом изградње колектора не сме доћи
до
промене
инжењерско-геолошких
карактеристика тла, као ни режима, а посебно
квалитативних карактеристика подземних и
површинских вода;
•
При извођењу радова придржавати се трасе
колектора, како радови не би оставили
последице на шири простор, односно
манипулативне површине током извођења
радова просторно ограничити. Максимално
користити
постојећу
саобраћајну
инфраструктуру за прилаз локацији -
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планиранираним трасама;
обезбедити директан приступ са интерних
путева колекторима у случају хаварије;
избор материјала за изградњу предметне
канализације извршити у складу са обавезом
да
се
спречи
свака
могућност
неконтролисаног изливања отпадних вода у
околни простор, што подразумева адекватну
отпорност цевовода и прикључака на све
механичке и хемијске утицаје, укључујући и
компоненту
обезбеђења
одговарајуће
дилатације (флексибилности), а због могуће
геотехничке
повредљивости
геолошке
средине у подлози цевовода (слегање, течење,
клижење, бубрење материјала и др);
предвидети одговарајућа техничка решења за
таложење и редовну евакуацију наталоженог
наноса у деловима канализационог система;
могућа укрштања цевовода са путевима,
стазама и водотоцима дуж трасе, решити
адекватним осигурањем, како цевовода тако и
терена или корита водотокова;
обезбедити
услове
очувања
ресурса,
односно рационално коришћење земљишта
при ископу земље на траси; приликом
постављања цевовода и свих других радова,
хумусни слој се мора уклонити и депоновати
посебно, како би се могао вратити на
првобитно место и искористити за санацију и
затрављивање, као и озелењавање терена;
одлагалиште вишка материјала мора бити на
непропусној подлози, а не на незаштићеном
тлу/земљишту;
предвидети да материјали који се користе
при изградњи инфраструктурних водова буду
стандардни;
предвидети максимално очување и заштиту
приобаља речних токова; у том смислу
ускладити планиране намене и активности у
односу на регупациону линију великих вода и
приобалног земљишта, које заједно са
коритом за велику воду чини водопривредно
земљиште;
предвидети да се систем редовно одржава и
да буду обезбеђене додатне количине
средстава за дезинфекцију (хлорисање)
ефлуента, који би у случају квара на
постројењу био директно спроведен до
реципијента;
није дозвољено формирање одлагалишта
вишка материјала уз водоток;
вентилациони шахтови морају испуњавати
техничке услове прописане правилником;
утицај непријатних мириса који би се
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евентуално
ширио
из
вентилационих
шахтова, не сме утицати на оближња насеља;
извршити
санацију
свих
постојећих
„пропусних" септичких јама на подручју
изграђене канализационе мреже;
обезбедити несметани отицај површинских
вода у околни терен како са кровова објеката
тако и са саобраћајних и поплочаних
површина, док се дуж Државног пута мора
обезбедити
прописана
евакуација
атмосферских вода што се може извести
приликкм његове реконструкције;
предвидети максимално очување одраслих
примерака дендрофлоре, трасу колектора
прилагодити ситуацији на терену, а уколико
у потпуности то није могуће,
уклањање стабала свести на најмању могућу
меру и то уз прибављање сагласности надлежне институције; извршити валоризацију
постојеће вегетације и размотрити могућност
задржавања постојећих стабала у границама
плана; изузетно, сечу појединих стабала може одобрити надлежна организациона јединица локалне управе;
током извођења радова на траси колектора
при ископу земље водити рачуна да се не
оштети коренов систем стабала; уколико је
корен близу ископ земље вршити ручно, а не
машински како не би дошло до његовог
оштећења.
предузети све мере предострожности како
би се стабла у близини траса максимално
заштитила и сачувала од могућег оштећења
при кретању транспортних средстава и
грађевинских машина, као што је ломљење
грана и скидање коре са дебла, или на било
који други начин нарушила њихова битна
својства;
обезедити да се током извођења радова врши
што мањи утицај на животну средину и
амбијентални простор и да се по престанку
радова и активности на предметном подручју
обавезно изврши изврши санација, односно
рекултивација деградираних површина;
у току радова на изградњи, предвидети
следеће мере заштите:
-при ископима обезбедити стабилност ископа
и околних објеката, а уколико се при
ископима јаве одрони извођач је дужан да
одроњени материјал сакупи и одвезе на
депонију о свом трошку;
-на микролокацији радова предвидети забрану
одлагања деривата нафте и других погонских
горива), као и забрану сервисирања и
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ремонтовања машина, средстава и опреме;
уколико дође до хаваријског изливања горива,
уља и других штетних материја обавезна је
санација површине, у циљу заштите земљишта
и подземних вода;
-снабдевање машина нафтом и нафтним
дериватима обављати на посебно опремљеним
просторима, а у случају да дође до изливања
уља и горива у земљиште, извођач je у обавези
да изврши санацију, односно ремедијацију
загађене површине;
-током извођења радова на предметном
подручју
одржавати
примерен
ниво
комуналне хигијене, односно систематски
прикупљати и односити отпад који се јавља у
процесу градње и боравка радника у зони
градилишта; грађевински и остали отпадни
материјал, који настане у току изградње,
сакупити, разврстати и одложити на за то
предвиђену локацију;
-уколико се при изградњи наиђе на добра за
која се претпоставља да имају природне или
културне вредности неопходно је обуставити
радове и о томе обавестити надлежни Завод за
заштиту који ће обавити потребне заштитне
радове;
-по изведеним радовима предметно подручје
уредити, а уколико је дошло до нарушавања
стања терена (појаве клизишта, ерозије и
друго), извршити санацију и озелењавање уз
употребу аутохтоних врста (затрављивање и
друго).
•
планирати
успостављање
ефикасног
система мониторинга и сталне контроле
функционисања свих делова канализационог
система, са аспекга техничке безбедности
током изградње и експлоатације планиране
канализације и пратећих објеката са циљем
повећања еколошке сигурности, односно
заштите подземних вода и земљишта од
загађења у ближој и широј околини објекта;
• редовно вршити хемијске и биолошке анализе
пречишћене воде и о томе повремено (два
пута годишње) обавештавати надлежне
институције, а у ексцесним случајевима
обавезно; носилац пројекта је дужан да
обезбеди несметан и ефикасан мониторинг
система транспорта прикупљених вода, уз
могућност брзе интервенције у случају
акцидентних
ситуација;
предвидети
мониторинг на
• најближим пијезометрима у пределу колектора, како би се пратио могући утицај колектора на квалитет подземних вода, а резул-
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тати морају бити доступни надлежним институцијама;
техничком документацијом предвидети све
превентивне мере заштите у акцидентним
ситуацијама уз обавезу обавештавања
надлежних
инспекцијских
служби
и
установа;
инвеститор je обавезан да се, пре
подношења захтева за издавање грађевинске
дозволе за изградњу објеката наведених у
Листи I и Листи II Уредбе о утврђивању
Листе пројеката за које je обавезна процена
утицаја и Листе пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну
срвдину („Службени гласник PC", број
114/08), обрати надлежном органу за заштиту
животне
средине,
ради
спровођења
процедуре процене утицаја на животну
средину, у складу са одредбама Закона о
процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник PC", бр. 135/04 и 36/09);
уколико се током радова наиђе на геолошкопалеонтолошка документа или минералошкопетролошке објекте, за које се претпоставља
да имају својство природног добра, извођач
радова је дужан да у року од 8 дана обавести
Министарство заштите животне средине, као
и да предузме све мере заштите од уништења,
оштећења или крађе до доласка овлашћеног
лица;
уколико се у току извођења радова наиђе на
археолошке остатке или појединачне налазе,
извођач радова је дужан да одмах, без
одлагања прекине радове и о томе обавести
надлежну институцију. Завод за заштиту
споменика културе ће сачинити план и
програм истраживања у складу са Законом о
заштити културних добара („Сл. гласник РС“,
бр.71/94), а инвеститор градње да обезбеди
потребна финансијска средства за обављање
археолошких истраживања;
за све друге активности на предметној
локацији потребно је прибавити Услове
заштите природе од Завода за заштиту
природе Србије.

У складу са одредбама Закона о водама
("Сл. гласник РС", бр. 3012010, 9312012,
101/2016), ради спречавања и отклањања штетног
дејства ерозије и бујица спроводе се превентивне
мере у смислу забране радњи: пустошење, крчење
и чиста сеча шума; огољавање површина; неконтролисано копање и преоравање ливада, пашњака
и необрађених површина; затрпавање извора и
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неконтролисано сакупљање и одвођење тих вода;
дуготрајно складиштење чврстог материјала;
експлоатација речних наноса са дна или падина,
осим за потребе обезбеђења пропусне способности корита бујица; изградња објеката који би
могли да угрозе стабилност земљишта; друге
радње којима се поспешује ерозија и стварање
бујица.
У складу са одредбама Закона о шумама
("Сл. гласник РС', бр. 30/10 и 93/12 и 89/15), активности треба предвидети и спроводити тако да
се очувају шуме и шумско земљиште као добро
од општег интереса, уз што мање ширење грађевинског на рачун шума и шумског земљишта.
Ради очувања шума забрањена је сеча
стабала заштићених и строго заштићених врста
дрвећа; самовољно заузимање шума; уништавање
или оштећење шумских засада, ознака и
граничних знакова, као и изградња објеката који
нису у функцији газдовања шумама; одлагање
смећа, отровних супстанци и осталог опасног
отпада у шуми, на шумском земљишту на
удаљености мањој од 200 m од руба шуме, као и
изградња објеката за складиштење, прераду или
уништавање смећа; предузимање других радњи
којима се слаби приносна снага шуме или
угрожавају функције шуме; одводњавање и
извођење других радова којима се водни режим у
шуми мења тако да се угрожава опстанак или виталност шуме. Забрањено је одводњавање и извођење других радова којима се водни режим у шуми мења тако да се угрожава опстанак или виталност шуме.
С обзиром да Планско подручје обухвата
појас ширине 6м потребан за изградњу и функционисање цевовода, који се простиру на пољопривредном и грађевинском земљишту, за потребе
спровођења предметног плана односно изградње
канализације није потребно променити намену
површина дефинисану планским документом у
шумарству, а уколико ипак то буде потребно на
микролокационом нивоу, неопходно је, према
члану 22. Закона о шумама, извршити измене и
допуне овог планског документа (Основа газдоваља шумама за одговарајућу газдинску јединицу). Трошкове измена и допуна сноси подносилац
захтева на чију иницијативу се оне врше. Промена намене шума и шумског земљишта одређена је
чланом 10. Закона о шумама, накнада за промену
намене шума и шумског земљишта дефинисана је
чланом 11., а висина накнаде је уређена чланом
12.
Сходно Правилнику о шумском реду ("Сл.
гласник РС", бр. 38111 и 75/2016) сеча стабала,
израда, извоз, изношење и привлачење дрвета и

Среда.24.јул.2019.године.

други начин померања дрвета са места сече, врше
се у време и на начин којим се обезбеђује најмање оштећење околних стабала, подмлатка, земљишног покривача, остале флоре, фауне и објеката, као и спречавање загађивања земљишта
органским горивима и моторним уљем. За било
какву активност у шуми и на шумском земљишту
потребно је прибавити сагласност ЈП "Србијашуме".
Поред наведених законских и подзаконских аката, при планирању активности и намена
површина на планском подручју морају се узети
у обзир и поштовати одредбе: Правилника о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким
и за заштиту приоритетним типовима станишта и
о мерама заштите за њихово очување (" Сл. гласник РС", бр. 35/10), Правилника о проглашењу и
заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива (" Сл. гласник РС", бр. 51/10 и 47/11), Правилника о специјалним техничко-технолошким решењима која
омогућавају несметану и сигурну комуникацију
дивљих животиња ("Сл. гласник РС", бр.
72/2010), Правилника о компензацијским мерама
("Сл. гласник РС", бр. 20/10), Правилника о
одштетном ценовнику за утврђивање висине накнаде штете проузроковане недозвољеном радњом
у односу на строго заштићене и заштићене дивље
врсте (,. Сл. гласник РС", бр. 37/10).
5.0. ПРАВИЛА
МРЕЖЕ

ГРАЂЕЊА

ПЛАНИРАНЕ

Изградња и реконструкција објеката мора бити
усклађена са Законом о планирању и изградњи
("Сл.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 и
83/18),
уз
обавезу
поштовања
правила
парцелације, регулације, параметара и правила
изградње дефинисаних у предметном Плану.
5.1.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ЗЕМЉИШТУ
ЈАВНЕ НЕМЕНЕ
5.1.1. Саобраћајне површине
Путна и улична мрежа
У заштитном појасу јавног пута, на основу
члана 33. став 2. Закона о путевима (“Сл.гласник
РС”, број 14/2018)) може да се гради, односно
поставља, водовод, канализација, топловод, железничка пруга и други сличан објекат, као и телекомуникациони и електро водови, инсталације,
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постројења и сл. Ако су за извођење тих радова
прибављени услови и решења управљача јавним
путевима.
Реконструкцију и изградњу државних путева који се налазе у обухвату овог плана радити
у складу са планском и пројектном документацијом за предметне путеве. При томе:
• Инсталације се могу планирати на
катастарским парцелама које се воде као
јавно добро путеви – својина Републике
Србије, и на којима се ЈП «Путеви Србије»
воде као корисник или правни следбеник
корисника;
• Траса инсталација мора се пројектно
усагласити са постојећим инсталацијама
поред и испод предметних путева;
• Укрштање инсталација са путем дозвољено
је искључиво механичким подбушивањем
испод трупа пута, управно на пут, у
прописаној заштитној цеви
• Заштитна цев мора бити пројектована
на целој дужини између крајњих тачака
попречног профила пута (изузетно
спољња
ивица
реконструисаног
коловоза), увећана за 3,00м са сваке
стране
• Минимална
дубина
предметних
инсталација и заштитних цеви од
најниже коте коловоза до горње коте
заштитне цеви износи 1,5м
• Минимална
дубина
предметних
инсталација и заштитних цеви испод
путног канала за одводњавање (постојећег
или планираног) од коте дна канала до
горње коте заштитне цеви износи 1,20м
• У случају паралелног вођења инсталација са
путевима:
-Предметне инсталације морају бити
постављене минимално 3,00м од крајње
тачке попречног профила пута (ножице
насипа трупа пута или спољне ивице путног
канала за одводњавање), изузетно ивице
реконструисаног коловоза уколико се тиме
не ремети режим одводњавања коловоза
-На местима где није могуће задовољити
услове из претходног става, мора се
испројектовати и извести адекватна заштита
трупа предметног пута
-Није дозвољено вођење инсталација по
банкини, по косинама усека или насипа,
кроз јаркове и кроз локације које могу бити
иницијалне за отварање клизишта.
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За општинске и остале некатегорисане путеве/улице у насељима, за пројектовање комуналне инфраструктуре, неопходно је прибављање
услова од надлежног управљача јавним путеви а
општи услови су:
• Реконструкцију постојећих саобраћајница
планирати од асфалт–бетона;
• Све коловозне површине од осталог терена
одвојити ивичњацима/ивичним тракама и
банкинама;
• У профилу улице, поред саобраћајне
функције, обезбедити простор за пролазак
инфраструктурне мреже, као и објекте за
прикупљање , одвођење и заштиту од
површинских вода;
Попречне профиле и коловозну конструкцију свих саобраћајница димензионисати према меродавном саобраћајном оптерећењу.
Радијус закривљења на раскрсницама је
мин. 7m (изузетно 6,5m). Саобраћајне
површине пројектовати применом одговарајућих прописа, као и применом важећих правилника и стандарда из ове области. Реконстукција, рехабилитација и појачано одржавање постојећих саобраћајница могуће је у
постојећим профилима, до обезбеђења услова за формирање парцела у складу са овим
планом и прописима и стандардима који регулишу ову област.
За изградњу нових саобраћајница и проширење постојећих до плановима дефинисаних
профила примењују се општа правила:
• Пројекат
изградње
саобраћајне
инфраструктуре обавезно обједињавати са
пројектима осталих инсталација;
• пројектовати
са
ширином
коловоза
минимум 5,50m (ванградске деонице),
односно 6,0м (градске деонице) за
двосмерни саобраћај или са 3,5m за
једносмерни саобраћај, и са носивошћу за у
складу
са
меродавним
саобраћајним
оптерећењем и једностраним нагибом и са
свим пратећим елементима за рачунску
брзину од 50km/h;
• у складу са условима надлежног управљача
овим путевима и саобраћајницама, могуће је
вођење комуналне инфраструктуре у
регулацији / путном појасу саобраћајнице;
• прилазе парцелама са коловоза градити од
бетона ширине минимално 3,0m и радијуса
5,0m
са
зацевљеном
атмосферском
канализацијом;
• на
саобраћајницама
примењивати
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унутрашње радијусе кривина 7,0m тамо где
се обезбеђује проточност саобраћаја због
противпожарних услова;
коловозну конструкцију дефинисати сходно
рангу
саобраћајнице,
меродавном
оптерећењу и структури возила, у функцији
садржаја попречног профила, подужних и
попречних
нагиба,
као
и
начина
одводњавања застора;
поставити
одговарајућу
саобраћајну
сигнализацију и укрштања саобраћајница
остварити у нивоу уређеном вертикалном и
хоризонталном сигнализацијом;
одводњавање
решавати
гравитационим
отицањем површинских вода (подужним и
попречним падом) у систему затворене
канализације где то дозвољавају услови на
терену, односно отвореним каналима,
риголама;
ограде, дрвеће и засаде поред јавних путева
подизати тако да не ометају прегледност
јавног пута и не угрожавају безбедност
одвијања саобраћаја;
јавно осветљење саобраћајнице обезбедити
постављањем
подземног
кабла
и
светиљкама.
5.1.2.Мрежа комуналне инфраструктуре

Правила грађења канализационе мреже
• Укрштања канала са осталим инсталацијама
изводити под правим углом, уз обострану
заштиту;
• Уградња цевовода на мрежи је предвиђена у
рову ширине 1,0÷1,2 m,на делу трасе ван
саобраћајне површине,
• Монтажу цеви вршити преко претходно
изнивелисане постељице од песка дебљине
10cm, а по завршеној монтажи цеви затрпати
песком до висине од 10cm изнад
темена,остатак рова затрпати шљунком, а
крајњих 30цм до коте терена ризлом;
• Минимално укопавање колектора у зони
насеља, тј. тамо где има прикључака
секундарних
колектора
или
кућних
прикључака на главне колекторе, је 1,40 м.
Пад
је
усклађен
са
препорученим
минималним и максималним падовима;
• Минимална висина надслоја изнад темена
цеви је 1,20 m;
• Прикључке на улични канал вршти у
ревизионим окнима;
• Планирaна су кружна окна унутрашњег
пречника
1.0m
од
префабрикованих
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бетонских елемената дужине 0,25, 0,5 и 1,0m
са конусним завршетком, дужине 0,9 или
0,6m, зависно од дубине шахта, на врху.
• На траси је планирана израда ревизионих
шахтова, који се изводе на спојевима
колектора, затим на местима промене
праваца и пада колектора, као и на
правцима, на растојањима у складу са
техничком документацијом
• На врху окна уградити ливено-гвоздени
поклопац са рамом ЈУС М.Ј6.223 за
оптерећење 400кN, а у зидове ливеногвоздене пењалице DIN 1212 на растојању
од 30cm;
• Максимална каскада у шахту износи 3,0m;
• Дно прикључног канала мора бити
издигнуто од коте дна уличног канала;
• С обзиром да се предвиђа полагање цеви
дуж
постојећих
и
планираних
саобраћајница, неопходно је обезбедити
заштиту
цевовода
од
планираног
саобраћајног оптерећења;
• Код регулисаних корита минималан надслој
изнад темена цеви је 1,0m, а код
нерегулисаних минимални надслој изнад
темена цеви је 1,5m;
• Код укрштања колектора са саобраћајном
инфраструктуром планира се утискивање
заштитне челичне цеви Ø 419x10mm и
провлачење колектора кроз њу.
Комплетну мрежу извести у складу са
техничком документацијом.
Правила грађења електроенергетске мреже
Приликом укопавања каблова дубина
укопавања не сме бити мања од 0,8m.
Електроенергетску мрежу полагати најмање 1,0m од
темеља објеката.
При укрштању са саобраћајницом кабл мора бити
постављен у заштитну Fe цев, а угао укрштања
треба да буде око 90° (не мањи од 30°). При
паралелном
вођењу
енергетских
и
телекомуникационих каблова најмања удаљеност
мора бити 0,50m за каблове напона до 1kV, односно
1,0m за каблове напона преко 1kV.
Паралелно полагање електроенергетских
каблова и цеви водовода и канализације дозвољено
је у хоризонталној равни при чему хоризонтална
удаљеност мора бити најмање 0,5m. Ако се каблови
поставе у заштитне гвоздене цеви удаљеност може
бити и мања, али не мања од 10cm. Дужина заштитне цеви износи 3,0m (1,5+1,5m) Није дозвољено
полагање електроенергетског кабла испод цеви
водовода или канализације.
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Приликом израде инвестиционо техничке
документације придржавати се важећих техничких
прописа и тоЧ Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних електроенергетских водова („Сл.лист СФРЈ“ бр. 6/92), Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона
од 1кV до 400 кV („Сл.лист СФРЈ“ бр. 65/88 и
„Сл.лист СРЈ“ бр. 18/92),ТП од бр. 1до бр. 10 ЕД
Србије,
Закона о планирању и изградњи
("Сл.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 и 83/18), и чланова о Заштити
електроенергетских објеката (чл. 216, 217 и 218).
Власник непокретности је дужана да омогући
приступ енергтским објектима и не омета извршење
радова „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. огранак Врање.
У заштитном појасу, испод или поред
енергетских објеката, супротно закону, техничким и
другим прописима не могу се градити објекти,
изводити други радови, нити садити дрвеће и друго
растиње.
У условима добијеним од стране „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. огранак Врање, бр 8Т.1.1.0-D07.06-187175-19, od dana 11.06.2019. год се наводи
да ово предузеће не води катастар подземних водова
и да постоји могућност постојања подземних електроенергетских водова.
Правила грађења телекомуникационе мреже
Целокупну ТК мрежу градити подземно.
Дубина полагања ТТ каблова треба да је најмање
0,8m. ТК каблове полагати у појасу саобраћајнице,
поштујући правила о међусобном односу постојеће
и планиране инфраструктуре.
При укрштању са саобраћајницом каблови
морају бити постављени у заштитне цеви а угао
укрштања треба да буде 90°(не мањи од 30°). При
паралелном вођењу са електроенергетским
кабловима најмање растојање мора бити 0,5m за
каблове напона до 1kV, oдносно 1,0m за каблове
напона преко 1kV. При укрштању са водоводом и
канализацијом вертикално растојање мора бити
веће од 0,3m, а при приближавању ипаралелном
вођењу 0,5m. ТК каблове водити изнад електро
каблова, водоводних и канализационих цеви.
Уколико
је
удаљеност
од
других
инсталација мања, ТК каблове поставити у
заштитне PVC цеви.
Општа правила грађења за инфраструктурне мреже
у односу на геотехнички аспект
У склопу израде техничке документације, у складу
са законским прописима, израдити посебан елаборат
који ће дефинисати геотехничке услове ископа

терена, припреме тла
инфраструтурне мреже.
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5.1.3.Зелене површине
За озелењавање користити аутохтоне
врсте. Основу треба да чине лишћари (високе и
средње висине), четинари и украсно шибље.
Приликом распоређивања дендролошког материјала нарочиту пажњу обратити на то да се не
угрози ни саобраћајна прегледност ни подземне
инсталације које ће се постављати.
Пре подизања зелених површина треба
завршити све земљане радове, претходно положити све подземне инсталације. Надаље пре садње треба још извршити прихрањивање земљишта, односно по потреби користити квалитетно
хумусно земљиште.
5.2.ЗАБРАЊЕНА ГРАДЊА
У оквиру граница Плана није дозвољено
следеће:
• изградња, односно промена у простору која
би могла да наруши стање животне средине;
• изградња објеката и намена који ометају
обављање јавног саобраћаја и приступ
објектима и грађевинским парцелама;
• изградња отворених складишта секундарних
сировина, изградња складишта за отпадне
материјале, стара возила и слично;
• складиштење
отровних
и
запаљивих
материјала;
• изградња која би могла да наруши или угрози
основне услове живота суседа или
сигурност суседних објеката;
• изградња објеката на површинама јавне
намене
6.0. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
План je израђен на основу Одлуке о изради
плана детаљне регулације, у складу Законом о
планирању и изградњи ("Сл.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
и 83/18).
Овај План представља плански основ за
изградњу, замену, реконструкцију и доградњу
објеката и уређење површина јавне намене у
складу са Законом о планирању и изградњи
("Сл.гласник РС" бр. 72/09, 81/09 – исправка,
64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13
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–УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и
83/18).
Дозвољава се могућност реализације Плана по фазама, по карактеристичним деловима
Плана и деоницама комуналне инфраструктуре,
као и могућност фазне изградње по функционалним елементима. Могуће је да се даљом разрадом
решења распореда и пречника инфраструктуре у
попречном профилу, кроз техничку документацију, унапреде и коригују поједина решења дата у
Плану, а у граници предметног Плана.
До реализације планираних решења
инфраструктурних мрежа дозвољена је примена
техничких решења, уз прибављање одговарајућих
услова и сагласности надлежних институција и
предузећа пре издавања
Саставни део овог Плана су
ГРАФИЧКИ ДЕО
1. КАТАСТАРСКА
ПОДЛОГА
СА
ГРАНИЦОМ ПЛАНА…….………….1: 2500
2. ПЛАН
НАМЕНЕ,
САОБРАЋАЈ
И
РЕГУЛАЦИЈЕ………………………..1: 2500
3. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ……………..1: 2500
4. СИНХРОН ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ
……………………………………………..1: 2500
ДОКУМЕНТАЦИЈА
o Одлука о приступању изради ПДР
o Услови ЈКП-а и осталих институција
o Материјал за рани јавни увид
o Извештај о извршеној стручној контроли
плана
o Регистрација ЈУГИНУС ДОО и Лиценца
одговорног урбанисте.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
404.
На основу члана 100. став 1. тч.2, Закона о
планирању и изградњи ( “Сл.гласник РС”,
бр.72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС и
24/2011,121/2012, 42/2013, 50/2013 одлука УС и
98/2013 одлука УС и 132/2014,145/2014 83/2018,
31/2019 и 37/2019 – Др.Закон), чл.40 ст.1 тч.37
Статута општине Сурдулица („ Сл.гл.града Врања“,
бр.7/19) и чл.10 ст.1 Одлуке о прибављању,
располагању, коришћењу и управљању стварима у
јавној својини општине Сурдулица(“ Сл.гл.града
Врања”,бр.23/2016), у складу са потврђеним
Пројектом препарцелације, Скупштина општине
Сурдулица,
на
седници
одржаној
дана
12.07.2019.год. донела је је:
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ
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ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ
ОПШТИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 1.
Овом Одлуком отуђује се купцу Дејану
Реџеповићу из Сурдулице, ул. Јужноморавске
бригаде бр.22, из Јавне својине општине
непосредном погодбом по тржишним услвима
неизграђено грађевиснко земљиште и то: део
кп.бр.2269 у површини од 8 м2, део кп.бр.1988 у
површини од 43 м2 и део кп.бр.1987 у површини од
246 м2, уписане у ЛН бр.836 КО Сурдулица, укупне
површине 297 м2, у складу са чл.65 Закона о
планирању и изградњи, на основу потвррђеног
Пројекта препарцелације.
Члан 2.
Непокретност из чл.1 ове Одлуке отуђује се
по тржишној цени у висини од 1400,00 дин/ м2, којју
је утврдила Комисија за утврђивање тржишне
вредности непокретности а купац је сагласан
висином купопродајне цене, која за укупну
површину која се отуђује износи 415.800,00 дин.,
коју ће уплатити приликом потписивања Уговора,
платити порез на промет апсолутних права као и
остале трошкове преноса непокретности.
О отуђењу непокретности из чл.1. ове Одлуке
из јавне својине општине Сурдулица, купцу Дејану
Реџеповићу из Сурдулице, власник кп.бр.1989, ЛН
бр.2065 КО Сурдулица, дужан је да са општином
Сурдулица закључи Уговор оу року од 30 дана од
доношења ове Одлуке, у противном Одлука престаје
да важи.
Члан 3.
Разлози за отуђење непокретнсоти из чл.1 ове
Одлуке поступком непосредне погодбе садраже су у
чињеници да су за отуђење предметног земљишта
испуњени услови из чл.65 Закона о планирању и
изградњи а то су на већем броју кат.парцела може се
образовати једна или више грађевинских парцела на
основу пројекта препарцелације, на начин и под
условим утврђеним у Планском документу, да
кп.бр.1989 КО Сурдулица, нема прилаз до пута и да
би иста имала прилаз до пута, неопходно је
форимарати нову парцелу од делова кп.бр.1987,
бр.1988 и бр.2269 КО Сурдулица, које су у јавној
својини општине Сурдулица, да су наведене парцеле
обухваћене
Усклађеним
планом
генералне
регулације насеља Сурдулица ( Сл.гл.града Врања
бр. 35/12 и бр. 34/16)
Члан 4.
Уговор о отуђењу непокретности из чл.1 ове
Одлуке у име општине потписује председник
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општине Сурдулица у року од 30 дана од дана
доношења ове Одлуке.
Члан 5.
Доношењем ове Одлуке престаје да важи
Решење Општинског већа општине Сурдулица
бр.463-14/17-03 од 11.07.2017 год.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана
објављивања у Сл.листу града Врања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана
12.07.2019. године, број: 464-20/19-01
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
405.
На основу члана 73. Закона о угоститељству
(«Сл.гл.РС» бр. 17/19), Уредбе о највишем и
најнижем износу боравишне таксе («Сл.гл.РС»
бр.44/13 и 132/14) и Уредбе о условима и начину
утврђивања висине годишњег износа боравишне
таксе за физичко лице које пружа угоститељске
услуге смештаја у објектима домаће радиности и
сеоском туристичком домаћинству, као и начин и
рокови плаћања («Сл.гл.РС» бр. 47/19), члана 40.
став 1. тачке 31 Статута општине Сурдулица
(«Сл.гл.града Врања» бр.7/19), Скупштина општине
Сурдулица
на
седници
одржаној
дана
12.07.2019.године, донела је:
ОДЛУКУ
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Боравишну таксу плаћа корисник услуга
смештаја на територији општине Сурдулица, изван
свог пребивалишта у угоститељском објекту за
смештај за коришћење комуналне, саобраћајне и
туристичке инфраструктуре и супраструктуре на
подручју јединице локалне самоуправе.
Боравишна такса плаћа се за сваки дан
боравка у угоститељском објекту за смештај:
- за боравак на територији општине Сурдулици, у
износу од 60,00 динара,
Боравишна такса не може се наплатити у
износу већем или мањем од прописаног.
Боравишна такса се наплаћује истовремено са
наплатом услуге смештаја.
Давалац смештаја дужан је да у рачуну за
услугу смештаја посебно искаже износ боравишне
таксе.
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Члан 2
Изузетно од члана 1. ове Одлуке, боравишну
таксу плаћа угоститељ, који као физичко лице
пружа услуге смештаја у објектима домаће
радиности и сеоском туристичком домаћинству.
Боравишну таксу из става 1. овог члана
физичко лице плаћа у утврђеном годишњем износу.
Висина годишњег износа боравишне таксе за
физичко лице утврђује се тако што се број
индивидуалних лежаја, множи са износом од
1.000,00 динара.
Утврђену
висину
годишњег
износа
боравишне таксе за текућу годину, физичко лице
плаћа квартално, до петог у месецу за предходни
квартал, уплатом на прописани рачун буџета, а на
основу решења донетог од стране надлежног органа
општине Сурдулица.
Физичко лице је дужно да у року од седам
дана од дана уплате износа боравишне таксе, о томе
достави доказ надлежном органу.
Доказ о уплати боравишне таксе, физичко
лице је дужно да чува две године.
Члан 3
Боравишну таксу не плаћају:
1) деца до седам година старости;
2) лица упућена на климатско лечење, односно
специјализовану
рехабилитацију
од
стране
надлежне лекарске комисије;
3) особе са инвалидитетом са телесним оштећењем
од најмање 70%, војни инвалиди од прве до пете
групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете
групе, слепа лица, лица оболела од дистрофије и
сродних мишићних и неуромишићних обољења,
параплегије и квадриплегије, церебралне и дечје
парализе и мултиплекс склерозе, особе ометене у
развоју, као и пратилац наведених особа;
4) ученици и студенти који организовано бораве у
угоститељском објекту за смештај ради извођења
спортско-рекреативних и других активности по
програму министарства надлежног за послове
просвете, студенти који организовано бораве у
угоститељском објекту за смештај ради извођења
обавезне наставе у складу са наставним планом
образовне установе, као и учесници републичких и
регионалних такмичења у знању и вештинама,
спортске екипе које организовано бораве у
угоститељском објекту за смештај ради извођења
припрема за такмичење или учествовању на самом
такмичењу;
5) страни држављани који су по међународним
конвенцијама и споразумима ослобођени плаћања
таксе;
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6) лица која непрекидно бораве у објекту за смештај
дуже од 30 дана.
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од
седам до 15 година старости.
Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну
таксу ако поднесу доказ да су испуњени услови из
става 1. овог члана (чланска карта, потврда школе,
односно образовне установе, упут лекарске
комисије и друго).
Члан 4
Средства од наплаћене боравишне таксе
давалац смештаја уплаћује до петог у месецу за
предходни месец.
Ако давалац смештаја не наплати боравишну
таксу, дужан је да на свој терет уплати износ
ненаплаћене боравишне таксе.
Члан 5
У погледу начина утврђивања боравишне
таксе, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова
за плаћање, обрачуна камате и осталог што није
предвиђено овом Одлуком, сходно се примењују
одредбе закона којим се уређује порески поступак и
пореска администрација.
II ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу града
Врања".
Члан 7
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да
важи Одлука о боравишној такси ( „Сл.гл.града
Врања“ бр. 9/11).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана
12.07.2019. године, број: 434-30/19-01.
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.

Среда.24.јул.2019.године.

O ОСЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА КАМАТЕ НА
ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ
ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ФИЗИЧКА
ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ
Члан 1.
Ослобађају се плаћања обрачунате камате
по основу локалних јавних прихода на дан уплате
главног дуга по свим рачунима локалних јавних
прихода за физичка лица и предузетнике, који до
30.09.2019.године изврше уплату главног дуга по
свим рачунима .
Члан 2.
Решење о ослобађању доноси Одељење за
финансије и привреду – Служба
за пореске
послове,на основу
поднетих писмених захтева
обвезника и по испуњењу услова из тачке 1. Одлуке.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у Сл.гласнику града Врања”.
Члан 4.
Одлуку доставити: Одељењу за финансије и
привреду – Служби за пореске послове, приложити
уз седнички материјал и архиви ради евиденције.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана
12.07.2019. године, број: 433-16/19-01.
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
407.
На основу чл. 32. става 1. тачке 6. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гл.РС“, бр. 129/07, 83/14др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), чл. 40. става 1.
тачка 6. Статута општине Сурдулица („Сл.гл.града
Врања“, бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица
на седници одржаној дана 12.07.2019 .год. донела је

406.
На основу члана 6. и 60. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Сл.гл.РС“, бр.
62/06 , 47/11, 93/12 ,99/13- усклађени дин.изн.,
125/14 – усклађени дин.изн. , 95/15 – усклађени дин
изн., 83/16 , 91/16- усклађени дин изн.,104/16 –
др.закон и 96/17 – усклађени дин.износ) и члана 40.
, став 1., тачка 3. и 6. Статута општине Сурдулица (
„Сл.гласник града Врања“ 7/19) ,Скупштина
општине Сурдулица, на седници одржаној дана,
12.07.2019.године, донела је:

О Д Л У К У
Члан 1.
Усваја се Локални акциони план за социјално
укључивање Рома у општини Сурдулица за период
2019- 2021.године
- Локални акциони план за социјално
укључивање Рома у општини Сурдулица за
период 2019-2021.године је саставни део
Одлуке.

OДЛУКУ

Члан 2.

Средa,24.јул.2019.године.
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Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Одлуку објавити у Службеном гласнику
Града Врања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана
12.07.2019. године, број: 560-3/19-01.
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
408.
На основу чл. 32. става 1. тачке 20. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гл.РС“, бр. 129/07, 83/14др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), члана15. става
1. тачке 8 и чл. 40. става 1. тачка 73. Статута
општине Сурдулица („Сл.гл.града Врања“, бр. 7/19),
Скупштина општине Сурдулица на седници
одржаној дана 12.07.2019 .год. донела је
РЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ ОД
ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
И ДРУГИХ НЕСРЕЋА
I
Формира се комисија за утврђивање штете
настале од последица елементарних непогода и
других несрећа, у следећем саставу :
1. Срба Вучковић, дипл.инж.грађ., за председника;
2. Жарко Искренов, дипл.инж.арх., за члана;
3. Милош Цветковић, дипл.инж.технологије, за
члана;
4. Јасмина Петровић, дипл.инж.пољ., за члана;
5. Саша Илић, дипл.инж. маш., за члана;
6. Миомир Савић, дипл.инж.грађ., за члана и
7. Станислав Јовић, дипл.правник , за члана,
II
Овлашћује се Председник општине да
формира комисије - радне групе које би обављале
задатке из тачке III. овог Решења, када налаже
ситуација на терену, елементарне непогоде и обим
штете.
III
Задатак Комисије је да утврди штету насталу
од последице елементарних непогода и других
несрећа, достави извештај Општинском штабу за
ванредне ситуације и другим органима на даљу
надлежност, обаваља друге послове у вези са напред
наведеним.
IV
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Решење ступа на снагу даном доношења, и
објавиће се у Службеном гласнику Града Врања „.
Ступањем на снагу овог решења престаје да
важи Решење о формирању комисије за утврђивање
штете настале од последица елементарних непогода
и других несрећа ( „ Службени гласник града
Врања „ , бр. 9/11).
V
Решење доставити именованим , приложити
уз седнички материјал и архиви ради евиденције.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана
12.07.2019. године, број: 020-32/19-01.
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
409.
На основу члана 26. Закона о јавној својини
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016- др. Закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018),
члана 94. и 99. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, број: 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и
37/2019 – др. закон) члана 32. става 1. тачке 6.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“,
бр.129/07, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др. Закон
и 47/2018) и члана 6. става 1. тачке 9. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Сл. гл. РС“, бр.
62/06, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени
дин.изн., 125/2014 – усклађени дин. изн., 95/2015 –
усклађени дин. Изн., 83/2016, 91/2016 – усклађени
дин. износ., 104/2016 – др. Закон, 96/2017 –
усклађени дин. Изн., 89/2018 – усклађени дин. изн. и
95/2018 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 22.
Статута општине Сурдулица („Сл. гл. града Врања”,
бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица, на
седници одржаној дана 12.07.2019.године, донела је

ПРОГРАМ ДАВАЊА У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 2019.
ГОДИНУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Овим Програмом одређују се локације,
односно катастарске парцеле које се као грађевинско
земљиште у јавној својини дају у закуп ради
привођења планираној намени за 2019. годину.
Плански основ за доношење овог Програма, а
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ради чије реализације се Програм доноси је
Усклађени план генералне регулације насеља
Сурдулица („Сл.гл. града Врања“, бр. 35/12, 34/16 и
15/17) и Усклађени Просторни план општине
Сурдулица („Сл. гл. Града Врања“, бр. 34/12).

Среда.24.јул.2019.године.

Програмом давања у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини Општине Сурдулица за
2019. годину предвиђено је давање у закуп 3
локације и то: Локација бр. 1 - „Стари фајос",
Локација бр. 2 - „Масурица" и Локација бр.3
„Калабовце".

II ЛОКАЦИЈЕ
ЛОКАЦИЈА БР.1 – „СТАРИ ФАЈОС“, целина VIII.3.
к.п.бр. 3265 К.О. Сурдулица

ОПИС ЛОКАЦИЈЕ
ЗОНА VIII у којој се налази кат. парц. бр.
3265 К.О. Сурдулица представља зону која се налази
у западном делу насеља и заузима простор постојеће
индустријске зоне Бело Поље. Целина VIII.3. се
Планом даље развија као простор на коме је
примарна
намена
индустријска
производња
(индустријски комплекси, прерађивачка индустрија,
грађевинска индустрија, мануфактура и занатска
производња, робни и транспортни центри и
складишта) уз развој пословних садржаја и услуга
уз државни пут.
Предметна парцела има директан приступ са
саобраћајнице 85-85 са јужне стране, која се укршта
са саобраћајницом 86-86 са источне стране и води
до државног пута IБ реда број 40 Владичин Хан –
Сурдулица – државна граница са Бугарском
(гранични прелаз Стрезимировци). Од градског
центра је удаљена око 1,7km.

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕН
ОСТ
 ٭Електроенергетска:
Предметно подручје се напаја из постројења
110/35/10 kV у непосредној близини и мрежом
ниског напона. Подземни вод напонског нивоа 35 kV
пролази кроз саму локацију.
 ٭Водовод и канализација:
У оквиру постојећег насеља постоји градска
водоводна мрежа и изграђена фекална канализација.
 ٭ТТ инсталација:
На подручју насеља Бело Поље, „Телеком Србија“
има телекомуникациону инфраструктуру.
* Саобраћај:
Улична мрежа у приградском насељу Бело Поље је
једноставна и потпуно прилагођена морфологији
терена. Државни пут је на око 150 m са јужне
стране предметне локације.

Средa,24.јул.2019.године.
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УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
• индекс изграђености „И“ – 2,1;
• степен заузетости „З“ – 70%;
Висинска регулација:
- максимална спратност објеката индустрије: П+1
- спратност помоћних објеката: П
- максимална спратност објекта администрације:
П+3
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Обавезна је израда урбанистичког пројекта због
захтева технологије производње.
Према Листу непокретности број: 836 К.О.
Сурдулица површина кат. парц. бр. 3265 К.О.
Сурдулица је 11.461 m², од тога је 2.092 m²
земљиште под зградом, а 9.369 m² остало
грађевинско земљиште.

ЛОКАЦИЈА БР.2 – „MAСУРИЦА“,
к.п.бр. 965 и 966 К.О. Масурица

ОПИС ЛОКАЦИЈЕ
Планирана локација се налази у северном
делу сеоског насеља Масурица и заузима простор
постојеће зоне руралног становања и продукције.
Планирана изградња у оквиру ове просторне
целине подразумева рурално становање уз
укључивање
пословно-производних
садржаја.
Целина се формира са циљем очувања
пољопривредних
површина
уз
оживљавање
привредних активности, пре свега пратећих
пољопривредној производњи, са малим и средњим
прозводно–пословним
капацитетима.
Намена
површина је становање са пословањем и
производњом.
ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕН
ОСТ

 ٭Електроенергетска:
Предметно подручје се напаја из постројења
110/35/10 kV у непосредној близини и мрежом
ниског напона.
 ٭Водовод и канализација:
У оквиру постојећег сеоског насеља Масурица
постоји делимично изграђена градска водоводна
мрежа (до северног руба насељеног места) и
изграђена фекална канализација која није одведена у
постројење за отпадне воде.
 ٭ТТ инсталација:
На подручју насеља Масурица „Телеком Србија“
има телекомуникациону инфраструктуру.
* Саобраћај:
Општински пут пролази јужном страном предметне
локације.
УРБАНИСТИЧКИ

ПОКАЗАТЕЉИ

2080-Страна -Број -18-

„СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“

Пословно-производне активности у функцији
примарног
пољопривредног
сектора
или
експлоатације природних ресурса, по правилу се
концентришу уз главне путне правце који повезују
пољопривредне или шумске зоне, или уз речне
коридоре. Ове активности имају улогу сабирнодистрибутивних прерађивачких центара и захтевају
добро развијене инфраструктурне и саобраћајне
услове. Могу имати негативан утицај на животну
средину и стога је њихово лоцирање могуће
искључиво уколико је у складу са природним
предиспозицијама за развој и правилима коришћења
и уређења земљишта наведених у оквиру поглавља
о заштити и унапређењу животне средине.
Заступљеност пословно -производних садржаја на
нивоу зоне и јединичне парцеле је 85%-100%, док је
заступљеност пратећих отворених, озелењених
површина као и манипулативних и приступних
саобраћајница максимално 15%.
Пољопривредно-производни
комплекси,
економска дворишта (фарме, млекаре и сл.) већег
капацитета (површина преко 2000m²) морају бити
одвојени од насеља, а у атару повезани
саобраћајницама за потребе пољопривреде.
За нову изградњу већих капацитета
(површина преко 2000m²) са пољопривреднопроизводном функцијом (типа: млекаре, фарме за
узгој стоке, и сл.) обавезна је елабората процене
утицаја на животну средину, због могућег ризика од
загађења водотокова и земљишта.

•

•
•
•
•

Максимални индекс изграђености "И" на
парцели површине до 600m² је 0,8, а преко
600m² је 1,2.
Степен заузатости "З" за парцеле до 600m² је
30%, а преко 600m² је 40%.
Максимална спратност објеката је П+3.
Максимална висина објеката је 15,0m.
Спратност помоћних објеката је П, а
максимална висина помоћих објеката је 5,0m.
Према Листу непокретности број: 623 К.О.

Масурица површина кат. парц. бр. 965 К.О.
Масурица је 1.148 m², по култури пашњак 1. класе.
Према Листу непокретности број: 623 К.О.
Масурица површина кат. парц. бр. 966 К.О.
Масурица је 15.129 m², по култури њива 2. класе.
Земљиште које се даје у закуп је неизграђено
земљиште.

Урбанистички параметри за изградњу објеката на
парцелама са терцијарним делатностима:
•

Среда.24.јул.2019.године.

Минимална површина парцеле износи 500m²,
а минимална ширина парцеле је 12m.
ЛОКАЦИЈА БР.3 – „КАЛАБОВЦЕ“,
к.п.бр. 516 и 517 К.О. Калабовце
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ОПИС ЛОКАЦИЈЕ
Планирана локација се налази у централном
делу сеоског насеља Калабовце и заузима простор
постојеће зоне руралног становања и продукције.
Планирана изградња у оквиру ове просторне
целине подразумева рурално становање уз
укључивање
пословно-производних
садржаја.
Целина се формира са циљем очувања
пољопривредних
површина
уз
оживљавање
привредних активности, пре свега пратећих
пољопривредној производњи, са малим и средњим
прозводно–пословним
капацитетима.
Намена
површина је становање са пословањем и
производњом.
ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕН
ОСТ
 ٭Електроенергетска:
Предметно подручје се напаја из постројења
110/35/10 kV у непосредној близини и мрежом
ниског напона. Подземни вод напонског нивоа 35 kV
пролази кроз саму локацију.
 ٭Водовод и канализација:
У оквиру постојећег насеља постоји градска
водоводна мрежа (у појасу општинског пута са
јужне стране предметне локације). Фекална
канализација није изграђена.
 ٭ТТ инсталација:
На подручју насеља Масурица „Телеком Србија“
има телекомуникациону инфраструктуру.

* Саобраћај:
Општински пут пролази
предметне локације
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источном

страном

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Пословно-производне активности у функцији
примарног
пољопривредног
сектора
или
експлоатације природних ресурса, по правилу се
концентришу уз главне путне правце који повезују
пољопривредне или шумске зоне, или уз речне
коридоре. Ове активности имају улогу сабирнодистрибутивних прерађивачких центара и захтевају
добро развијене инфраструктурне и саобраћајне
услове. Могу имати негативан утицај на животну
средину и стога је њихово лоцирање могуће
искључиво уколико је у складу са природним
предиспозицијама за развој и правилима коришћења
и уређења земљишта наведених у оквиру поглавља
о заштити и унапређењу животне средине.
Заступљеност пословно -производних садржаја на
нивоу зоне и јединичне парцеле је 85%-100%, док је
заступљеност пратећих отворених, озелењених
површина као и манипулативних и приступних
саобраћајница максимално 15%.
Пољопривредно-производни
комплекси,
економска дворишта (фарме, млекаре и сл.) већег
капацитета (површина преко 2000m²) морају бити
одвојени од насеља, а у атару повезани
саобраћајницама за потребе пољопривреде.
За нову изградњу већих капацитета
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(површина преко 2000m²) са пољопривреднопроизводном функцијом (типа: млекаре, фарме за
узгој стоке, и сл.) обавезна је елабората процене
утицаја на животну средину, због могућег ризика од
загађења водотокова и земљишта.
Урбанистички параметри за изградњу објеката на
парцелама са терцијарним делатностима:
• Минимална површина парцеле износи 500m²,
а минимална ширина парцеле је 12m.
• Максимални индекс изграђености "И" на
парцели површине до 600m² је 0,8, а преко
600m² је 1,2.
• Степен заузатости "З" за парцеле до 600m² је
30%, а преко 600m² је 40%.
• Максимална спратност објеката је П+3.
• Максимална висина објеката је 15,0m.
• Спратност помоћних објеката је П, а
максимална висина помо'них објеката је
5,0m.
Према Листу непокретности број: 36 К.О.
Калабовце површина кат. парц. бр. 516 К.О.
Калабовце је 11.278 m², по култури остало вештачки
створено неплодно земљиште.
Према Листу непокретности број: 36 К.О.
Калабовце површина кат. парц. бр. 517 К.О.
Калабовце је 11.973 m², по култури пашњак 1.класе.
Земљиште које се даје у закуп је неизграђено
земљиште.
III
ДАВАЊE У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
Тржишна вредност закупнине одређује се у
складу са чл. 12. 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. гл.
РС“, бр. 16/18).
Правни основ за давање у закуп налази се у
одредбама Закона о јавној својини и Закона о
планирању и изградњи.
Спровођење
јавног
надметања
или
прикупљања понуда јавним огласом по тржишним
условима регулисано је одредбама Закона о
планирању и изградњи, Уредбом 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. гл.
РС“, бр. 16/18) и Одлуком о прибављању,
располагању, коришћењу и управљању стварима у
јавној својини Општине Сурдулица („Сл.гл. града
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Врања“, бр. 23/16).
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику града
Врања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА дана
12.07.2019. године, број: 463-22/19-03
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
Општинско веће општине Сурдулица, седница
одржана дана 11.07.2019. године.
410.
На основу члана 58. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе ( Службени гласник РС бр.21/2016),
члана 70.став 1. тачка 22. Статута општине
Сурдулица ( Сл.Гл.Града Врања бр.7/19), члана 15.
тачка 11. Одлуке о Општинском већу општине
Сурдулица (Сл.Гл.ПО бр.5/2010) и члана 2. став 1.
тачка 11. Пословника о раду Општинског већа
општине
Сурдулица
(Сл.Гл.ПО
бр.34/2008),
Општинско веће општине Сурдулица, на седници
одржаној дана 11.07.2019. године, усваја
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА
Члан 1.
У
Правилнику
о
организацији
и
систематизацији радних места у Општинској управи
општине
Сурдулица
број
110-5/19-01
од
18.04.2019.године врше се следеће измене и допуне:
1. У члану 23. тачки 35. у “опису послова” додаје се:
“Обавља послове из области туризма, који се односе
на: боравишну таксу и праћење прихода од
боравишних
такси,
врши
категоризацију
угоститељских објеката домаће радиности врсте
кућа, апартмана, соба и сеоско туристичких
домаћинстава”.
2. У члану 23. тачки 37. у “опису послова” додаје се:
“Обавља послове бесплатне правне помоћи лицима
која испуњавају услове из члана 4. а у складу са
одредбом члана 9. став 4. Закона о бесплатној
правној помоћи (“Сл. Гласник РС”, бр. 87/2018) и
који се састоје од пружања правних савета,
састављања поднесака, заступања и одбране.
Обавља послове правних савета који се односе на
детаљно објашњење о начину и могућности
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решавања конкретне правне ствари пред судом,
другим државним органом, односно органом јавне
власти или у поступку мирног решавања спора, а
које се односи на право, обавезу или интерес
корисника бесплатне правне помоћи заснован на
закону. Састављање поднеска тј. израде писмена
којим се покреће поступак пред судом, другим
државним органом, односно органом јавне власти
или које се подноси током већ покренутог поступка
(састављање тужбе, захтева, предлога, молбе,
притужбе, приговора, поднесака, жалбе и другог
правногсредства).
3. У члану 23. тачки 39. у “опису послова”
службенику са положеним посебним стручним
испитом за тржишног инспектора додаје се: “врши
инспекцијски надзор у области трговине ван
продајног објекта, осим даљинске трговине;
инспекцијски надзор над истицањем и придржавањем
радног времена и истицањем пословног имена; у
складу са овлашћењима прегледа пословни простор,
односно простор у којем се обавља трговинска
делатност и возила; врши увид у пословне књиге,
евиденције, исправе, електронске документе као и у
другу документацију у вези са обављањем трговине;
врши копирање пословних књига, евиденција, исправа
и електронских докумената, које су предмет надзора;
врши идентификацију лица која обављају трговинску
делатност, путем увида у личну исправу или другу
јавну исправу са фотографијом; узима писмене и
усмене изјаве лица која обављају трговинску
делатност, односно сведока или службених лица, као и
да позива ова лица да дају изјаве, о питањима од
значаја за предмет надзора; фотографише, врши
видео-снимање простора у којем се врши надзор,
односно робе и других предмета који су предмет
надзора; узима узорке робе и других предмета;
прикупља податке релевантне за предмет надзора;
налаже попис робе, односно евиденцију промета;
предузима друге радње у складу са Законом о
трговини”.
Члан 2.
У свему осталом Правилник о организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи
општине
Сурдулица
број
110-5/19-01
од
18.04.2019.године, остаје непромењен.
Члан 3.
Правилник о изменама и допунама
правилника о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи општине
Сурдулица ступа на снагу даном усвајања од стране
Општинског већа општине Сурдулица.
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Члан 4.
Правилник објавити у Службеном гласнику
града Врања.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,
дана 11.07.2019. године, број: 110-8/19-01
ПРЕДСЕДНИК,
Александра Поповић,с.р.
Начелник
Општинске
управе
општине
Сурдулица
411.
На основу члана 9.став 12. и члана 10. став 2. и
4.. Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – испрaвка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) члана 27. став
2. Одлуке о организацији Општинске управе
општине Сурдулица, број 020-37/17-01
од
07.06.2017.године, начелник Општинске управе
општине Сурдулица, доноси
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СА
ПОДРАЧУНА, ОДНОСНО ДРУГИХ РАЧУНА
КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА
ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА И О НАЧУНИ
ИЗВЕШТАВАЊА О ИНВЕСТИРАЊУ
СРЕДСТАВА КОРИСНИКА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА
I Уводне одредбе
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин
коришћења новчаних средстава са подрачуна,
односно других рачуна директних и индирекних
корисника средства буџета Општине Сурдулица (у
даљем тексту: корисници буџета општине
Сурдулица), укључених у консолидовани рачун
трезора општине Сурдулица, (у даљем тексту: КРТ
општине Сурдулица).
Овим правилником ближе се уређује и начин
пласирања слободних новчаних средстава, као и
начин извештавања о коришћењу средстава из става
1. овог члана и инвестирању новчаних средстава са
консолидованог
рачуна
трезора
општине
Сурдулица.
Члан 2.
Корисници буџета општине Сурдулица могу
имати подрачуне на којима се воде средства за
редовно пословање, подрачуне на којима се воде
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сопствени приходе , подрачуне на којима се воде
средства из других извора и друге рачуне и
подрачуне буџета у складу са одлуком надлежних
извршних органа.
На подрачунима за редовно пословање воде се
новчана средства у складу са Одлуком о буџету
општине Сурдулица.
На подрачунима
сопствених прихода
буџетских корисника, као и на подрачунима на
којима се воде средства из других извора ,
евидентирају
се средства корисника буџета
општине Сурдулица која се оставрују у складу са
Законом.
Новчана средства са подрачуна за редовно
пословање, не могу се преносити на подрачуне
сопствених прихода корисника буџета општине
Сурдулица, нити на подрачуне на којима се воде
средства из других извора.
Члан 3.
Ако се корисник буџета општине Сурдулица
финансира из буџета различитих нивоа власти,
сопствени приходи и средстава из других извора тог
корисника консолидују се на нивоу Трезора према
припадности дирекног корисника буџетских
средстава.
II Коришћење новчаних средстава
Члан 4.
Одељење за финансије и привреду, Општинске
управе општине Сурдулица, тачније, трезор
општине (у даљем тексту: Трезор), испоставља
налоге за плаћање Управи за трезор (у даљем тесту:
Управа), на захтев корусника буџета општине
Сурдулица, за расходе и издатке за редовни
пословање корисника буџета општине Сурдулица у
оквиру одобрених апропријација, на основу
кварталних и месечних планова потрошње, у складу
са Одлуком о буџету општине Сурдулица за
буџетску годину.Тиме се врши трансфер средстава
са рачуна буџета на подрачуне за редовно
пословање кориснике буџета општине Сурдулица,
са којих корисници буџета општине Сурдулица
могу испоставити налог за плаћање Управи.
Одељење за финансије и привреду, Општинске
управе општине Сурдулица, трезор општине ,
испоставља налоге за плаћање Управи , на захтев
корусника буџета општине Сурдулица, за расходе и
издатке са подрачуна сопствених прихода
корисника буџетских средстава, у
оквиру
одобрених апропријација, а у складу са Одлуком о
буџету
општине
Сурдулица
за
буџетску
годину.Корисници буџета општине Сурдулица
врше плаћања са подрачуна сопствених прихода, за
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намене и до висине утврђене финансијсикм планом
и Одлуком о буџету општине Сурдулица за
буџетску годину.
Непосредно плаћање врши се испоствљањем
налога за плаћање, у складу са Законом.
III Управљање новчаним средствима на КРТ
општине Сурдулица
Члан 5.
Свим средствима на консолодованом рачуну
трезора (КРТ) општине Сурдулица управља Трезор,
у циљу несметаног извршења обавеза утврђених
Одлуком о буџету општине Сурдулица за буџетску
годину.
Управљање средствима из става 1. овог члана
подразумева планирање и пројекцију новчаних
токова, као и управљање приходима и примањима и
расходима и издацима ради ефикаснијег коришћења
тих средстава.
Трезор планира токове новчаних средстава са
циљем несметаног извршења обавеза буџета
општине Сурдулица, у складу са законом.
Члан 6.
У
циљу
обезбеђивања
средстава
за
финансирање текуће ликвидности буџета, буџет
општине Сурдулица, може привремено позајмити
средства са подрачуна за редовно пословање
индиректних
корисника буџета општине
Сурдулица, чији је оснивач општина Сурдулица,
преносом средстава са рачуна за интерне позајмице.
Позајмице се не могу вршити са подрачуна
корисника јавних средства који нису укључени у
систем КРТ-а као и подрачуна осталих правних
илица и других субјеката који не припадају јавном
сектору, а којима се врши пренос средства из
буџета.
Позајмица средстава из става 1, овог члана
може се вршити у износу који не угрожава
ликвидност КРТ-а општине Сурдулица, са роком
до 30 дана.
Члан 7.
Индирекни
корисници
буџета општине
Сурдулица, до истека буџетске године, подносе
налоге Управи за пренос неутрошених средства у
тој буџетској години са подрачуна за редовно
пословање на рачун - Извршења буџета општине
Сурдулица.
Уколико корисници из ства 1. овог Члана, не
изврше пренос неутрошених средства са подрачуна
за редовно пословање у тој буџетској години,
Трезор тим корисницима неће вршити пренос
средства
за
финасирање
расхода
по
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апропријацијама одобреним Одлуком о буџету
општине Сурдулица, док индирекни корисник не
достави Трезору документацију о утрошку тих
средства у целокупном износу из става1. овог
Члана, у складу са одобрених апропријацијама.
Стање сопствених прихода и средстава из
других извора индирекних корисника буџета
општине Сурдулица, које је евидентирано на крају
буџетске године, преноси се као почетно стање
ових средстава на почетку наредне буџетске године.
IV Инвестирање слободних новчaних средстава
Члан 8.
Средства из члана 1. овог Правилника, која
преостану по извршењу обавеза у складу са Чланом
5. Став. 3. овог Правилника, могу се користити за
превремено враћање кредита у циљу смањења
обавеза општине Сурдулица, депоновање средстава
код пословних банака и Народне банке Србије
преко ноћи, односно инвестирање средства код
Народне банке Србије у циљу обезбеђивања
средстава за извршење приоритетних обавеза, у
складу са Законом.
Средства из става 1 овог Члана могу се
депоновати код пословних банака или Народне
банке Србије, уколико та средства нису сопствени
приход или приход за који је у посебном Закону или
међународном уговору утврђена намена, која
ограничава употребу тих средства.
Полагање новца у депозит може бити без
утврђеног рока враћања, односно по виђењу (а
виста), или са утврђених роком враћања (орочени
новчани депозити)
Трезор врши пласирање средства по напред
наведеним основама, а на основу правно валидне
документације у складу са Законом.
Члан 9.
Средства која остану расположива после
извршеног распоређивања по основана из члана 8.
овог Правилника, могу се инвестирати у хартије од
вредноси Републике, пре њиховог доспећа и у
хартије од вредности Народне банке Србије.
Трезор врши инвестирање преосталих
расположивих средства, а на основу појединачне
Одлуке о инвестирању, у складу са Законом.

Члан 10.
У случају да индирекни корисник буџета
општине
Сурдулица,
самостално
инвестира
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сопствене приходе, исти је у обавези да поднесе
захтев начелнику Одељења за финасије и привреду
а ради давања сагласности за самостално
инвестирање средстава, у коме наводи број
подрачуна сопствених прихода, врсту пласмана,
износ и услове под којима жели да пласира
средтсва.
Наченик Одељења за финасије и привреду,
разматра поднети захтев и када утврди да је исти
основан, тачније када утврди да ће средства бити
пласирана по каматној стопи која није нижа од
есконтне стопе Народне банке Србије и на начин
који ризик по пласирана средтва своди на најмању
меру, даје сагласнос за инвестирање.
Сагласнот из става 2 овог Члана доставља се
подносиоцу захтева у року од 10 дана од дана
пријема захтева.
По
добијању
сагласности
индирекни
корисник буџета врши инвестирање сопствених
прихода у складу са одобрених захтевима.
V Извештавање о инвестирању средстава
Члан 11.
Одељење за финансије и привреду- Трезор
општине, извештава Управу о инвестирању
новчаних средстава са консолидованог рачуна
трезора локалне власти на домаћем финансијском
тржишту
новца,
подношењем
надлежној
организационој јединици Управе Обрасца ИКРТЛВ
– Извештај о инвестирању новчаних средстава на
консолидованом рачуну трезора локалне власти за
месец ______ 20_. године, који je одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део, до петог у
месецу за претходни месец.
VI Завршне одредбе
Члан 12.
Дирекни
корисници
буџета
општине
Сурдулица, дужни су да воде евиденцију података,
писмених извештаја и електронских података, који
се односе на активности из овог Правилника, за
себе и своје индирекне кориснике.
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
града Врања“
Дана 16.07.2019.године,број: 422-4/19-01
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,
Слађана Максимовић,с.р.
Образац ИКРТЛВ

ШИФРА ОПШТИНЕ _______________
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ОПШТИНА/ГРАД _________________
АДРЕСА _________________________ ТЕЛЕФОН
_______________________
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ _______________
ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИРАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА КОНСОЛИДОВАНОМ РАЧУНУ
ТРЕЗОРА
ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ
ЗА МЕСЕЦ __________ 20_. ГОДИНЕ
Ред. Шифра Врста
Почетно
Пласирана Повраћај
Стање
Опис
бр. пласман пласмана
стање
средства у
пласираних
пласмана
а
пласмана у току месеца средстава у току последњег дана
месецу
месеца
у месецу
1. 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.

210

2.

211

3.

212

4.

213

5.

215

6.

219

7.

Пласмани
банкама –
опозиви
депозити
Интерни
пласмани –
позајмице
Пласмани
другим
трезорима
Пласмани
банкама –
орочени
депозити
Пласмани у
хартије од
вредности
Остали
пласмани
Укупно:

Датум _______________
Место _______________

М.П.

ВЛАДИЧИН ХАН
412.
На основу члана 64. став 3. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
РС“, бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09, 112/15, 80/17
и 95/18- др. закон), Правилника о условима и
поступку давања у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини
(„Сл. гласник РС“ бр. 16/2017, 111/2017, 18/2019 и
45/2019) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног
органа за спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
(«Службени гласник Града Врања» број 38.

Овлашћено лице надлежног локалног органа
________________________
Службени
гласник),
Председник
општине
ВЛАДИЧИН ХАН је дана 15.07.2019. године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА
ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ ВЛАДИЧИН ХАН
и расписује
ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА
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ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У
ОПШТИНИ ВЛАДИЧИН ХАН

1.
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понуда у другом кругу за давање у закуп и на
коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини у општини ВЛАДИЧИН ХАН у следећим
катастарским општинама:

I
- Предмет јавног надметања –
Расписује се оглас за прикупљање писаних

КО
Балиновце
Балиновце
Бачвиште
Бачвиште
Бачвиште
Бачвиште
Белановце
Белановце
Белановце
Богошево
Богошево
Владичин
Хан
Владичин
Хан
Владичин
Хан
Владичин
Хан
Врбово
Врбово
Врбово
Врбово
Врбово
Врбово
Врбово
Врбово
Врбово
Врбово
Врбово
Врбово
Врбово
Врбово
Врбово
Врбово
Врбово

Бр. јавног
надметања
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0,4563
0,2481
0,6776
0,2657
1,8105
3,6699
1,0317
0,5211
0,3534
0,1045
0,2402

Почетна цена
(дин/ха)
21.282,49
21.282,51
6.148,17
3.445,62
2.837,97
2.837,97
10.472,26
7.210,42
10.472,27
17.228,04
4.864,61

Депозит
(дин)
1.942,24
1.056,03
833,20
183,10
1.027,62
2.083,01
2.160,84
751,47
740,18
360,06
233,69

Период
закупа
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

12

0,1053

21.282,53

448,21

10

13

0,0569

21.282,43

242,19

10

14

0,0501

21.282,44

213,25

10

15

0,1349

5.472,20

147,64

10

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

0,3067
0,5646
1,4270
0,1130
1,1319
2,0295
3,7551
3,6411
1,6387
0,3474
0,0512
0,0222
0,0109
0,0090
0,0175
0,0346
0,0914

27.362,37
27.362,36
27.362,36
27.362,39
24.323,01
20.327,91
30.740,85
28.186,78
5.472,23
24.948,56
30.740,82
30.740,99
30.741,28
30.741,11
30.181,14
24.323,12
27.362,36

1.678,40
3.089,75
7.809,21
618,39
5.506,24
8.251,10
23.086,99
20.526,17
1.793,46
1.733,42
314,78
136,49
67,01
55,33
105,63
168,31
500,18

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Површина (ха)

Степен
заштите
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Врбово
Врбово
Врбово
Врбово
Врбово
Врбово
Врбово
Врбово
Врбово
Врбово
Врбово
Врбово
Врбово
Врбово
Врбово
Врбово
Горње
Јабуково
Горње
Јабуково
Горње
Јабуково
Горње
Јабуково
Грамађе
Грамађе
Грамађе
Грамађе
Грамађе
Грамађе
Грамађе
Грамађе
Доња
Козница
Доња
Козница
Доња
Козница
Доња
Козница
Доња
Козница
Доња
Козница
Доње
Јабуково
Доње
Јабуково
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

0,0394
0,1969
0,0371
0,0176
0,0388
0,0720
0,0907
0,0384
1,0408
1,0083
0,0537
1,3973
0,3574
0,2302
0,5602
0,2281
0,1776

27.362,44
27.362,37
27.362,26
27.362,50
27.362,37
27.362,36
27.362,40
27.362,24
33.781,38
25.240,28
27.362,38
26.272,39
27.362,37
27.362,38
15.519,85
27.362,34
27.362,39

215,61
1.077,53
203,02
96,31
212,33
394,01
496,35
210,14
7.031,93
5.089,95
293,87
7.342,08
1.955,86
1.259,76
1.738,84
1.248,27
971,91

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

50

0,1352

4.256,95

115,10

10

51

0,0944

4.256,99

80,37

10

52

0,0814

21.282,43

346,47

10

53

0,1272

4.257,00

108,29

10

54
55
56
57
58
59
60
61

0,1067
0,0525
0,0801
0,0142
0,0283
0,0316
0,0272
21,4316

27.362,32
27.362,29
24.322,97
8.209,15
27.362,19
30.740,82
10.134,19
6.385,09

583,91
287,30
389,65
23,31
154,87
194,28
55,13
27.368,53

10
10
10
10
10
10
10
10

62

0,5656

17.228,06

1.948,83

10

63

0,1179

5.472,26

129,03

10

64

0,0318

4.864,47

30,93

10

65

0,2628

5.472,22

287,62

10

66

0,2808

6.384,86

358,57

10

67

11,1329

21.282,49

47.387,16

10

68

0,1948

13.288,24

517,71

10

69

0,1804

17.228,05

621,58

10
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Житорађе
Житорађе
Житорађе
Житорађе
Житорађе
Житорађе
Житорађе
Житорађе
Житорађе
Житорађе
Житорађе
Житорађе
Житорађе
Зебинце
Јагњило
Јагњило
Јагњило
Јагњило
Јастребац
Јовац
Јовац
Јовац
Јовац
Јовац
Јовац
Јовац
Јовац
Кацапун
Кацапун
Кацапун
Кацапун
Кацапун
Кацапун
Кржинце
Кржинце
Кукавица
Кукавица
Куново
Куново
Куново
Куново
Куново
Куново
Куново
Куново
Куново
Лепеница

0,9673
12,5450
0,2428
2,8287
0,0062
74,2471
0,0920
0,1063
0,2888
0,1183
0,1850
0,8360
0,0820
0,3002
0,1369
0,2702
0,0728
0,1640
0,1904
0,7408
0,2247
0,4771
0,0711
0,1143
0,9616
0,0835
0,0336
0,1990
0,1736
0,4724
0,2257
0,1038
1,0300
0,0598
0,1453
0,1490
0,0752
0,3473
0,1574
0,1608
0,2961
0,2044
0,0271
0,0833
0,1908
0,1689
0,5349

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

21.282,49
33.781,38
33.781,38
33.781,38
27.362,90
33.781,38
33.781,41
4.256,91
5.472,23
5.472,19
30.740,86
33.781,38
5.472,20
4.511,56
21.282,47
21.282,49
6.384,89
21.282,50
17.228,05
24.323,02
20.193,99
4.089,62
19.121,24
5.472,27
5.472,23
14.188,74
14.188,69
17.228,04
21.282,49
5.472,23
19.890,65
21.282,47
18.574,68
24.323,08
27.362,35
4.256,98
4.864,63
10.472,27
5.472,24
24.323,01
14.188,72
5.472,21
5.472,32
14.188,72
17.228,04
3.445,59
17.228,06

4.117,31
84.757,48
1.640,42
19.111,47
33,93
501.633,90
621,57
90,50
316,07
129,47
1.137,41
5.648,24
89,74
270,87
582,71
1.150,10
92,96
698,06
656,04
3.603,69
907,51
390,23
271,90
125,09
1.052,42
236,95
95,34
685,67
738,92
517,01
897,86
441,82
3.826,38
290,90
795,15
126,85
73,16
727,40
172,26
782,22
840,25
223,70
29,66
236,38
657,42
116,39
1.843,05
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10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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Лепеница
Лепеница
Лепеница
Лепеница
Лепеница
Лепеница
Лепеница
Лепеница
Лепеница
Лепеница
Лепеница
Лепеница
Лепеница
Лепеница
Лепеница
Лепеница
Летовиште
Љутеж
Љутеж
Љутеж
Љутеж
Љутеж
Мазараћ
Манајле
Манајле
Мањак
Мањак
Мањак
Мањак
Мањак
Мањак
Мањак
Мањак
Мањак
Мањак
Мањак
Мањак
Мањак
Мањак
Мањак
Мањак
Мањак
Мањак
Мртвица
Мртвица

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

0,0489
0,1800
0,1028
0,2714
0,1168
0,0122
0,0536
0,0654
0,3553
0,0080
0,0123
0,1046
0,4060
0,1111
0,1076
0,1352
0,1040
0,2773
0,0361
0,0273
0,0312
0,0172
0,1308
0,0953
0,1539
0,1152
0,3327
0,1641
0,1012
0,0019
0,1889
0,1160
0,1863
0,0367
0,1654
0,0383
0,1597
0,1396
0,2696
0,0464
0,0339
0,3683
0,2566
0,1185
0,0809
0,1530

9.222,90
24.323,00
24.323,05
4.256,96
4.256,93
23.174,59
30.740,86
7.297,55
24.323,02
30.741,25
4.256,91
4.256,98
24.323,00
24.323,04
24.323,05
5.472,26
8.208,94
2.837,97
10.472,30
8.721,98
10.472,12
14.188,95
2.838,00
17.228,02
24.323,00
24.323,00
8.419,75
10.472,27
14.188,74
17.226,32
6.984,60
4.256,98
4.256,95
27.362,40
14.188,69
17.227,94
14.188,73
14.188,75
4.256,97
14.188,79
17.228,02
10.472,25
5.168,43
21.282,53
4.864,65
3.445,62

90,20
875,62
500,08
231,06
99,44
56,54
329,54
95,45
1.728,39
49,18
10,47
89,05
1.975,02
540,45
523,43
147,97
170,74
157,39
75,61
47,62
65,34
48,81
74,24
328,36
748,66
560,40
560,25
343,70
287,18
6,54
263,87
98,76
158,61
200,84
469,36
131,96
453,18
396,15
229,53
131,67
116,80
771,38
265,24
504,39
78,71
105,43
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10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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Мртвица
Мртвица
Островица
Островица
Островица
Островица
Островица
Островица
Островица
Островица
Островица
Островица
Полом
Полом
Полом
Полом
Полом
Полом
Прекодолц
е
Прекодолц
е
Прекодолце

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

0,2262
0,1981
0,3748
0,0717
0,0706
0,1025
0,6467
0,2644
0,0549
0,1859
0,0900
0,6953
0,0475
0,2898
0,0848
0,0368
0,1486
0,0279

4.256,94
10.472,24
17.228,07
14.188,70
21.282,44
21.282,54
4.864,60
4.864,60
14.188,71
10.472,24
3.445,56
2.837,97
24.322,95
24.323,02
27.362,38
27.362,23
21.282,50
30.740,86

192,58
414,91
1.291,41
203,46
300,50
436,29
629,18
257,24
155,79
389,35
62,02
394,64
231,06
1.409,76
464,06
201,38
632,51
171,53

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

181

0,3189

21.282,50

1.357,39

10

182

0,0376

6.148,14

46,23

10

183

0,3289

2.777,44

182,70

10

Прекодолце

184

0,1804

6.148,17

221,82

10

Прекодолце

185

0,0361

30.740,72

221,94

10

Прекодолц е

186

0,2760

21.282,50

1.174,79

10

Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Равна Река
Равна Река
Равна Река
Равна Река
Равна Река
Равна Река
Равна Река
Равна Река
Равна Река
Равна Река
Рдово
Рдово
Репинце
Репинце
Репинце

187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

0,0474
0,2897
1,8548
0,2411
0,5975
0,0477
0,1962
0,2067
0,3387
0,1820
0,1255
0,1594
0,1160
0,0817
0,1500
0,1107
0,0362
0,5444
0,3084

3.445,57
7.297,48
3.445,61
4.256,95
24.323,01
4.257,02
17.228,08
17.228,06
17.228,05
17.228,08
17.228,05
17.228,04
6.384,83
7.297,43
4.864,60
5.168,38
4.256,91
4.256,96
4.864,59

32,66
422,81
1.278,18
205,27
2.906,60
40,61
676,03
712,20
1.167,02
627,10
432,42
549,23
148,12
119,24
145,93
114,42
30,82
463,49
300,04

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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2092-Страна -Број -18Репинце
Репинце
Репинце
Репинце
Репинце
Репиште
Репиште
Репиште
Репиште
Репиште
Репиште
Репиште
Репиште
Репиште
Репиште
Ружић
Ружић
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
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206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

0,2556
0,0601
0,0544
0,2183
0,6931
0,0457
0,1592
0,1688
0,1142
0,1541
0,0504
0,0479
0,1154
0,2822
0,1811
4,2259
0,2040

4.864,59
4.864,56
4.864,52
24.091,25
4.864,59
21.282,49
17.228,08
13.090,40
6.384,85
14.188,71
24.323,02
6.384,76
17.228,08
14.188,73
14.188,74
27.362,36
3.445,59

248,67
58,47
52,92
1.051,82
674,33
194,52
548,54
441,93
145,83
437,29
245,17
61,16
397,62
800,81
513,91
23.126,12
140,58

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

223

0,0066

7.296,97

9,63

10

224

0,0048

14.189,58

13,62

10

225

0,0077

17.228,57

26,53

10

226

0,0028

24.321,43

13,62

10

227

0,0218

4.256,88

18,56

10

228

0,0807

14.188,72

229,00

10

229

0,0178

7.297,75

25,98

10

230

0,0419

14.188,78

118,90

10

231

0,0125

14.188,80

35,47

10

232

0,0568

13.573,06

154,19

10

233

0,0029

21.282,76

12,34

10

234

0,0075

4.257,33

6,38

10

235

0,3152

3.445,62

217,21

10

236

0,0907

14.188,75

257,38

10

237

0,0045

19.457,78

17,51

10

238

0,0079

21.282,28

33,62

10
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Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Солачка
Сена
Срнећи Дол
Срнећи Дол
Срнећи Дол
Сува
Морава
Сува
Морава
Урвич
Урвич
Џеп
Џеп
Лебет
Укупно
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239

0,0133

6.384,96

16,98

10

240

0,3333

4.864,60

324,27

10

241

0,1788

14.188,70

507,38

10

242

0,0277

21.282,31

117,90

10

243

0,0487

17.228,13

167,80

10

244

0,0066

6.384,85

8,42

10

245

0,0423

17.228,13

145,75

10

246

0,0033

14.187,88

9,36

10

247

0,0294

19.762,24

116,20

10

248

0,0259

3.445,56

17,84

10

249

0,6629

4.256,96

564,38

10

250

0,0129

21.282,17

54,90

10

251

0,0056

16.533,93

18,51

10

252

0,0223

6.384,75

28,47

10

253

0,0125

17.228,00

43,07

10

254

0,0032

21.281,25

13,62

10

255

0,2704

4.864,61

263,07

10

256

0,3701

21.282,49

1.575,33

10

257

0,1197

4.343,36

103,98

10

258
259
260

0,1429
0,1277
0,2257

14.188,73
14.188,72
14.188,70

405,51
362,38
640,47

10
10
10

261

0,0716

4.864,66

69,66

10

262

0,1491

4.864,59

145,06

10

263
264
265
266
267

0,0181
0,1083
0,0917
0,6857
0,3484
195,0080

1.688,40
24.322,99
21.890,08
8.141,80
4.864,61

6,11
526,83
401,46
1.116,56
338,96

10
10
10
10
10
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2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и
списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на
коришћење, може се извршити у згради општине ВЛАДИЧИН ХАН, у канцеларији бр број 18 сваког
радног дана од 10 до 14 часова.
Контакт особа Слађана Стевановић Тасић, тел. 017/390-501 локал 217.
3.

Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

4.

Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:
КО

Бачвиште
Балиновце
Белановце
Богошево
Доња Козница
Доње Јабуково
Џеп
Горње Јабуково
Грамађе
Јагњило
Јастребац
Јовац
Кацапун
Кржинце
Кукавица
Куново
Лебет
Лепеница
Летовиште
Љутеж
Манајле
Мањак
Мазараћ
Мртвица
Островица
Полом
Прекодолце
Прибој
Равна Река
Рдово
Репинце
Репиште
Ружић
Солачка Сена
Срнећи Дол

Дана
07.08.2019
07.08.2019
07.08.2019
07.08.2019
07.08.2019
07.08.2019
07.08.2019
07.08.2019
07.08.2019
07.08.2019
07.08.2019
07.08.2019
07.08.2019
07.08.2019
07.08.2019
07.08.2019
07.08.2019
07.08.2019
07.08.2019
07.08.2019
08.08.2019
08.08.2019
08.08.2019
08.08.2019
08.08.2019
08.08.2019
08.08.2019
08.08.2019
08.08.2019
08.08.2019
08.08.2019
08.08.2019
08.08.2019
08.08.2019
08.08.2019

Од (часова)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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Сува Морава
Урвич
Владичин Хан
Врбово
Зебинце
Житорађе
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08.08.2019
08.08.2019
08.08.2019
08.08.2019
08.08.2019
08.08.2019

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно
надметање
за
закуп
и
на
коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини дође
до промена површине из огласа по било ком
законском основу, даљи поступак давања
пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење
ће се спровести само за тако утврђену површину
земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа
и коришћења пољопривривредног земљишта
у државној својини сноси лице које добије то
земљиште у закуп, односно на коришћење.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и
на коришћење искључиво за пољопривредну
производњу, не може се користити у друге сврхе.
8. Пољопривредно земљиште у државној
својини груписано у јавна надметања означена * и
** у табели тачке 1. овог огласа није било издато
најмање последње три агроекономске године и није
било предмет коришћења.
9. Земљиште из овог огласа не може се давати
у подзакуп.

II
- Услови за пријављивање на јавно надметање1. Право учешћа у јавном надметању за давање
у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини има:
- правно и физичко лице које је уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава и налази
се у активном статусу најмање три године.
2. Право учешћа у јавном надметању за давање
на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за бројеве јавних надметања
означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
- физичко и правно лице које је уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава и налази
се у активном статусу-за пољопривредну
производњу;
- физичко и правно лице које је уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава и
налази се у активном статусу, уз обавезу да у
року наведеном у уговору о коришћењу прибаве
одобрење за инвестиционе радове које даје
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Министарство и то у складу са чланом 67.
Закона о пољопривредном земљишту- за
производњу енергије из обновљивих извора
од биомасе и сточарства.
3. Испуњеност услова за пријављивање на
јавно надметање за закуп пољопривредног
земљишта у државној својини понуђач доказује
фотокопијама следећих докумената:
- лична карта или очитаном лична карта за
личне карте са чипом за физичка лица,
- извод из привредног регистра (не старији од
шест месеци до дана објављивања огласа)
за правна лица;
- потврда о активном статусу у Регистру
пољопривредних газдинстава за три године;
4. Испуњеност услова за пријављивање за
коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини за пољопривредну производњу за бројеве
јавних надметања означених * у табели
тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама
следећих докумената:
фотокопијом личне карте или очитаном личном
картом за личне карте са чипом за
физичка лица, односно, фотокопијом извода из
привредног регистра (не старији од
шест месеци до дана објављивања огласа) за
правна лица;
потврда о активном статусу у Регистру
пољопривредних газдинстава.
5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно
надметање
за
коришћење
пољопривредног
земљишта у државној својини за производњу
енергије из обновљивих извора од биомасе и
сточарства понуђач за бројеве јавних надметања
означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује
фотокопијама следећих докумената:
- потврда о активном статусу у Регистру
пољопривредних газдинстава;
- за правна лица - извод из привредног
регистра (не старији од шест месеци до дана
објављивања
огласа) са податком да је лице
регистровано
за
производњу
енергије
из
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обновљивих извора од биомасе и сточарства и
енергетска дозвола односно сагласност надлежног
органа, коју доставља најкасније у року од две
године од дана закључења Уговора о коришћењу са
Министарством
пољопривреде, шумарства и
водопривреде;
- за физичка лица Уговор са произвођачем
енергије кога снабдева сировином, а који има
енергетску дозволу односно сагласност надлежног
органа;
6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног
надметања доставе оригинале докумената из
тачке 3, 4 и 5. овог одељка на увид Комисији за
спровођење поступка јавног надметања.
Најповољнији понуђач је дужан да након
закључења записника са јавног надметања, преда
оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка
Комисији за спровођење поступка јавног
надметања, која разматра документацију и утврђује
испуњеност услова из овог огласа.
7. Понуђач или његов овлашћени представник
дужан је да присуствује јавном надметању, у
супротном се сматра да је одустао од јавног
надметања.
8. Овлашћени представник понуђача дужан је
да достави оверено пуномоћје од стране надлежног
органа Комисији за спровођење поступка јавног
надметања пре почетка јавног
надметања.
Овлашћени
представник
може
заступати само једног понуђача на јавном
надметању.
9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за
јавно надметање доставе доказ о уплати
депозита у тачном динарском износу наведеном у
табели тачке 1. овог огласа,
за свако јавно надметање појединачно, на рачун
општинске управе ВЛАДИЧИН ХАН број: 840741522843-14 модел 97 позив на број 56-111
10. Свим понуђачима, осим најповољнијем,
уплаћени депозит ће се вратити након јавног
надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће
бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да
најповољнији понуђач одустане од своје понуде
депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни
понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење
поступка јавног надметања удаљен са јавног
надметања због нарушавања реда и дисциплине.
11. Уколико
излицитирана цена прелази
двоструки износ почетне цене, потребно је да сви
понуђачи који настављају надметање, допуне
депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се
наставља после уплате депозита.
12. Јавно надметање ће се одржати уколико
буде благовремено достављена најмање једна
пријава.
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13. Право закупа и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини немају правна
и
физичка
лица
уписана
у
Регистар
пољопривредних газдинстава која:
1) су у пасивном статусу;
2) нису испунила све обавезе из претходних или
текућих уговора о закупу пољопривредног
земљишта у државној својини;
3) су извршила ометање поседа пољопривредног
земљишта у државној својини;
4) су нарушавала несметано одвијање било ког
дела поступка јавног надметања приликом
давања пољопривредног земљишта у државној
својини у закуп;
5) су бесправно користила пољопривредно
земљиште у државној својини;
6) су дала закупљено пољопривредно земљиште
у државној својини у подзакуп.

III
- Документација за пријављивање на јавно
надметање –
1.формулар за пријављивање (попуњен у целости и
потписан);
2.доказ о уплати депозита;
3.за закуп пољопривредног земљишта у државној
својини документацију наведену у делу II тачка 3.
овог огласа;
4.за коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за пољопривредну производњу
документацију наведену у делу II тачка 4. овог
огласа;
5. за коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за производњу енергијеиз
обновљивих извора од биомасе и сточарства
документацију наведену у делу II тачка
5.овог
огласа;
Формулар пријаве и адресиране коверте,
односно штампане налепнице са адресом општине,
се могу преузети сваког радног дана на писарници
општине ВЛАДИЧИН ХАН. Потребно је да се
понуђач благовремено упозна са саржајем
формулара пријаве.
Пријава на оглас се подноси у затвореној
коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
• Адреса: општина ВЛАДИЧИН ХАН,
улица и број: Светосавска 1.,
Комисији за спровођење поступка
давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини
- Уписати
назнаку
ПОНУДА-НЕ
ОТВАРАТИ
• Број јавног надметања ___ (навести и
КО)
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На задњој страни:
- име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се
наведена документација.
IV
- Рок за подношење пријаве –
Рок
за
подношење
документације
за
пријављивање је до 14 сати, дана 19.08.2019.
године. Благовременим ће се сматрати све пријаве
достављене у писарницу општинске управе
општине ВЛАДИЧИН ХАН као и пријаве предате
КО
Бачвиште
Балиновце
Белановце
Богошево
Доња Козница
Доње Јабуково
Џеп
Горње Јабуково
Грамађе
Јагњило
Јастребац
Јовац
Кацапун
Кржинце
Кукавица
Куново
Лебет
Лепеница
Летовиште
Љутеж
Манајле
Мањак
Мазараћ
Мртвица
Островица
Полом
Прекодолце
Прибој
Равна Река
Рдово
Репинце
Репиште
Ружић
Солачка Сена

Дана
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
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препорученом поштом до наведеног рока.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.
V
- Јавно надметање –
Јавно надметање за давање у закуп и на
коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа
одржаће се у општини ВЛАДИЧИН ХАН, улица и
број: Светосавска 1 и то:

Почетак у (часова)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019
22.08.2019

VI
- Плаћање закупнине –
Закупнина ће бити прерачуната у евре по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног
надметања.
Закупнина се плаћа унапред у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате.
VII
- Уплата закупнине и средства обезбеђења
плаћања –
Најповољнији понуђач је у обавези да у року
од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ
о уплати закупнине у износу утврђеном
правоснажном одлуком о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини,
умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће
доставити Министарству пољопривреде, шумарства
и водопривреде преко општинске управе општине
ВЛАДИЧИН ХАН.
Уколико је период закупа дужи од једне
године, закупнина се плаћа најкасније до
30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз
уплатницу за прву годину закупа потребно је
доставити и:
-гаранцију пословне банке у висини годишње
закупнине пољопривредног земљишта или
-уговор о јемству између Министарства као
повериоца и правног лица као јемца или
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-доказ о уплати депозита у висини једне годишње
закупнине као средство
обезбеђења плаћања
закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања
рачунати као плаћена закупнина за последњу
годину закупа
Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе
за пољопривредено земљиште, у « Службени
гласник града Врања », с тим што ће се рок за
подношење пријаве рачунати од првог наредног
радног дана од дана објављивања на веб
презентацији Управе за пољопривредено земљиште.
ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН
Дана: 15.07.2019. године, број: 320-39/2019-П
ПРЕДСЕДНИК
Горан Младеновић,с.р.
Неважећа документа:
–Илић Тихомит с. Сејаце, неважећа војна легитимација, В.П. 4996/3
–Шенур Салихи с. Биљача, неважећа тахографска
картица, „Дунав осигурање“ Врање
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