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В Р А Њ Е 
23. 
 На основу чл. 16, 17, 18, 19, 20. и 21. Одлуке 
о јавним признањима града Врања („Сл.гласник 
града Врања“, бр. 23/11 – пречишћен  текст и 25/14, 
18/18 и 11/19),  Скупштина града Врања, на предлог 
Комисије за мандатно имунитетска и 
административна питања и избор и именовање 
Скупштине града Врања, на седници одржаној дана 
28.01.2022.године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ЗА ДАН 

ГРАДА - 31. ЈАНУАР, 
ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ВРАЊА 1878. ГОДИНЕ 

 
I 

               „Специјално јавно признање 31. 
Јануар“, додељује се професору доктору 
Браниславу Тиодоровићу, епидемиологу у 
пензији и члану кризног штаба Владе Републике 
Србије за контролу и сузбијање епидемије Covid 
19, у виду дипломе са новчаним износом од 
50.000,00 динара . 
 Бранислав Тиодоровић је рођен 17.08.1949. 
године у Врању. Основну школу је завршио у 
Врању, а гимназију у Нишу. Дипломирао је на 
Медицинском факултету у Нишу, где је 
специјализирао епидемиологију, магистрирао и 
докторитао у области епидемиологије. 
Усавршавање и специјализације је обављао на 
Војномедицинској Академији у Београду, Institut 
Pasteur – Paris, Institut de sciences de la Sante - Paris, 
Faculte de Medicine - Nica, Facultu of Medicine –Prag. 
 Био је директор Института за јавно здравље 
Ниш, наставне базе Медицинског факултета у 

Нишу. Редовни је професор од 2001. године, био је 
Шеф катедре инфектологије и епидемиологије 
Медицинског факултета у Нишу. Сада је члан 
Кризног штаба Владе Републике Србије за контролу 
и сузбијање епидемије Covid 19. 
 Професор доктор Бранислав Тиодоровић, као 
члан кризног штаба и истакнути епидемиолог, 
својим радом и залагањем допринео је побољшању 
здравствене заштите на територији града Врања. 
Пожртвованошћу и несебичним ангажовањем за 
време пандемије изазване вирусом Covid 19 
помогао је како Заводу за јавно здравље Врање, тако 
и самом Граду и свим грађанима. Његовим 
залагањем здравствени систем на територији града 
Врања је добио помоћ у опремању здравствених 
установа адекватном опремом која је била 
неопходна за рад у Covid систему. Здравствени 
центар Врање је у ту сврху добио савремени 
рендген апарат за ковид амбуланту (АТД), као и 
дигитални РТГ апарат за службу радиологије, два 
респиратора као и обезбеђивање заштитне опреме за 
потреба Опште болнице у Врању. Захваљујући 
њему и његовом искуству, заједно смо радили на 
превазилажењу организационих, али и свих осталих 
проблема, а све у циљу превенције и спречавања 
даљег ширења епидемије. 
 Професор је увек истицао значај јачања 
здравствене службе у Врању, као најјужнијег и 
граничног подручја Србије. Залагао се и залаже се 
за јачање Завода за јавно здравље Врање у смислу 
побољшања услова рада ове институције и са 
даљим проширењем делатности у смислу 
формирања PCR лабораторије. 
 Имајући у виду велики допринос и залагање, 
као и чињеницу да је током читавог периода 
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епидемије професор доктор Бранислав Тиодоровић 
био нераскидива спона између здравственог система 
на територији града Врања и Републичког кризног 
штаба, чији је члан, Скупштина града Врања, 
додељује професору доктору Браниславу 
Тиодоровићу „Специјално јавно признање 31. 
Јануар“. 
 

II 
„Јавно признање 31. Јануар“, у виду 

дипломе додељује се следећим правним лицима и 
то: 
               1. Служба за пнеумофтизиологију ОЈ 
Опште болнице Врање ЗЦ Врање, због изузетног 
резултата на унапређењу здравствене заштите. 
 Служба за пнеумофтизиологију Опште 
болнице Врање је са своја запослена 3 /три/ лекара 
инфектолога и 12 /дванаест/ медицинских техничара 
од почетка епидемије радила на хоспитализацији и 
лечењу свих пацијената који су имали упалу плућа 
изазване како вирусом Covid 19, као и осталих 
плућних болесника, подносећи огроман терет у 
свакодневном праћењу и лечењу оболелих. 
 Имајући у виду да је Служба за 
пнеумофтизиологију од самог почетка пандемије 
корона вирусом, поштујући  препоруке струке, 
Министарства здравља, Кризног штаба и Владе 
Републике Србије, као и кризног штаба града Врања 
и лечењу и  збрињавању пацијената од најтежих 
облика инфекције Covid 19, као и осталих 
пацијенаата са плућним болестима допринела 
унапређењу здравствене заштите током 2021. 
године Скупштина града Врања, додељује Служби 
за пнеумофтизиологиху „Јавно признање 31. 
Јануар“. 
            2. „Служби за инфективне болести ОЈ 
Опште болнице Врање ЗЦ Врање“  због изузетног 
залагања, организовања и ванредног 
извршавања задатака за време ванредног стања 
и епидемије вируса Ковид – 19.  
 Служба за инфективне болести ОЈ Опште 
болнице Врање – ЗЦ Врање иако мала по броју 
извршилаца са два инфектолога и 2 /два/ лекара на 
специјализацији инфектологије, са 11  /једанаест/ 
медицинских техничара, дала је велики допринос у 
лечењу оболелих од вирусне инфекције Covid 19. 
Инфектолози њу, имајући у виду природу болести, 
свакако на првој линији лечења пацијената од 
инфекције вирусом Covid 19. Важно је напоменути 
да су, и поред малог броја, лекари Службе за 
инфектовне болести били ангажовани у раду 
регионалних Covid центара у Нишу и Крагујевцу. 
            Како је ова Служба и поред малог броја 
лекара, дала изузетне резултате извршавајући 
задатке за време епидемије вирусом Ковид – 19, 

Скупштина града Врања додељује  Служби за 
Инфективне болести ОЈ Опште болнице Врање ЗЦ 
Врање, „Јавно признање 31. Јануар“.  
              3. Служба за анестезиологју са 
реаниматологијом ОЈ Опште болнице Врање ЗЦ 
Врање, због изузетног залагања, организовања и 
извршавања задатака на плану заштите грађана. 
              Служба за анестезиологију са 
реаниматологијом ОЈ Опште болнице Врање ЗЦ 
Врање има 13 /тринаест/ лекара специјалиста 
анестезиологије са реаниматологијом и 26 
/двадесетшест/ медицинских техничара. Ова служба 
је током епидемије вирусом Covid 19 одиграла 
значајну улогу у лечењу најтежих пацијената. 
Поред лечења најтежих пацијената заражених 
инфекцијом Covid 19 ова служба је учествовала у 
лечењу свих других пацијената код којих је била 
неопходна операција било које врсте. Поред свог 
редовног даноноћног ангажовања у лечењу 
пацијената са територије града Врања, запослени у 
овој Служби су ангажовани у лечењу и збрињавању 
пацијената у регионалним Covid центтима у Нишу и 
Крагујевцу. 
   Обзиром да је Служба за анестезиологију са 
реаниматологијом ОЈ Опште болнице Врање, дала  
изузетне резултате залагањем, организовањем и 
извршавањем задатака на плану заштите грађана 
како на територији града Врања, тако и учешћем у 
раду регионалних Ковид центара у Нишу и 
Крагујевцу, Скупштина града Врања додељује 
Служби за анестезиологију са реаниматологијом ОЈ 
Опште болнице Врање ЗЦ Врање „Јавно признање 
31. Јануар“. 
 На крају 2021. године укупно је било 
хоспитализовано 2865 пацијената, док је у оквиру 
амбуланте Ковид болице обављено 27.456 прегледа 
и извршео 165.016 лабораторијских анализа. Више 
од 80% хоспитализованих пацијената захтевало је и 
кисеоничку потпору где су ове три службе су дале 
највећи допринос у лечењу пацијената вирусне 
инфекције Ковид 19. 

 
III 

 „Јавно признање 31. Јануар“, у виду 
дипломе са новчаним износо од 50.000,00 динара, 
додељује се следећим физичким лицима, и то: 
 1. Бранки Марковић, професорки српског 
језика и књижевности и књижевници, чланици 
Удружења књижевника Врања и СКОР-а (савеза 
књижевника у расејању) за издата, односно 
остварена и призната дела. 
 Бранка Марковић је рођена у Врању, 
26.12.1968. године, где је завршила основну и 
средњу школу. Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ – одсек Српскохрватски језик и 
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књижевност уписује у Скопљу, затим 
постдипломске студије на Филолошком факултету у 
Београду. 
 Као професорка српског језика и 
књижевности радила је у пољопривредној школи 
„Стеван Синђелић“ и гимназији „Бора Станковић“ у 
Врању, а данас у Техничкој школи. Радила је и као 
дописник из Врања за РТС „Србија данас“, као и у 
редакцији Радио Врања. Аутор је преко 50 
књижевних текстова, награђивана је за свој 
књижевни рад и поборник је очувања традиције и 
врањског говора јужноморавског дијалекта. 2014. 
године штамала је своју прву збирку прича „Дечак 
са виолином“ о Врању и судбинама људи врањскога 
краја, 2020. године издала је збирку поезије „Фама 
Волат“, а 2021. године трећу књигу „Хроника једне 
носталгије“ која промовише Врање, његову 
историју, обичаје, прошлост, садашњост, људе који 
су обележили Врање својим културним и другим 
доприносом. 

Бранка је рецензензент и лектор монографије 
„Заточеник позоришне магије“ Драгана Станковића 
– Миткета, песничке збирке „Грнчари света“ 
Катарине Антонијевић, лирике „Мириси раја“ Ане 
Митић Стошић и још многих других. 

Само у децембру 2021. године учествовала је 
у снимању емисије „Шареница“ на РТС-у где је 
говорила о дијалекту Врања, емисије „Ово је 
Србија“ која емитовала прилог промоције њене 
књиге која је посвећена Врању од називом  
„Хроника једне носталгије“, емисије „Врањском 
калдрмом“ и још многих других где је популарисала 
наш град, дијалекат и говор Врања. 
 Професорка Бранка Марковић је учесник 
многих хумантираних акција, активна чланица 
Удружења књижевника Врања, добитница признања 
у Нишу, испред Удружења потомака ратника 
ослободилачких ратова Србије до 1918. године и 
тренутно ради на организовању пројекта и 
оснивању Удружења за заштиту говора Врања. 
 Имајући у виду да је Бранка Марковић дала 
изузетне резултате издавањем својих дела, нарочито 
у области културе и борби за очување врањског 
говора и дијалекта , Скупштина града Врања, 
професорки Бранки Марковић додељује „Јавно 
признање 31. Јануар“. 
 2. Драгану Мининчићу Циги, књижару, 
издавачу и библиофилу, за изузетне резулатате 
на плану очувања и заштите културних добара и 
развоја и унапређења културе Града. 
 Драган Мининчић Цига је рођен 1945. 
године у Врању, где је и завршио основну школу. 
Био је прва генерација Средње библиотекарске 
школе у Београду. Дипломирао је на Економском 
факултету у Београду. 1972. године када је у 

Београду отворен антикваријат под окриљем 
Издавачког предузећа Просвета Драган Мининчић 
је постављен за директора где је провео 30 година, а 
неколико година био и директор Просвете. 
 Драган Мининчић је врсни познавалац речи, 
добитник више признања и награда, међу којима су: 
„Златни беочуг“, „Возаревићева награда“, „Златни 
књижар“, златна значка „Културно – просветне 
заједнице Србије“ и многих других. Дружио се и 
сарађивао са многим српским књижевницима и 
ликовним уметницима, а многе од њих довео у 
Врање као госте на градским манифестацијама. 
 Угледајући се на већину широкогрудих 
ерудита сам Драган Мининчић одлучио се на 
даривање дела из своје приватне колекције врањској 
библиотеци, вођен жељом да плодови његовог 
деценијског рада буду сачувани од заборава и на 
специфичан начин осветљавају културну историју 
нације, а посебно завичаја. Свестан значаја које 
легаторство има кроз претварање приватних у јавне 
збирке, Драган Мининчић врањској библиотеци 
„Бора Станковић“ поклања део своје личне 
колекције. Библитека се истовремено, примањем 
легата, обавезала да чува, стара се и одржава легат, 
презентује и популарише грађу из легата, тиме 
доприносећи очувању писане баштине на овим 
просторима. Легат Драгана Мининчића је 
оплеменио и обогатио књижни фонд библиотеке. У 
легату се налазе прва издања дела Боре Станковића 
и Јована Хаџивасиљевића, књиге о гајењу кудеље у 
Врању које су од највећег значаја етнолошка, 
антрополошка и историјска истраживања.  
 Врањска бибилиотека од 2020. године 
баштини драгоцен легат Драгана Мининчића Циге у 
коме се чува 1287 монографских публикација, 
једанаест наслова серијских публикација и седам 
уметничких слика. Посебан курииозитет легата 
представљају публикације са посветама аутора, које 
је Мининчић добијао на поклон од својих 
пријатеља, најзначајнијих књижевних и културних 
прегалаца који су стварали у другој половини 20. и 
почетком 21. века. Његов легат представља 
непроцењиво благо које је несебично поклоњено 
библиотеци „Бора Станковић“ у Врању. 
 Имајући у виду да је Драган Мининчић Цига 
дао изузетне резултате на плану очувања и заштите 
културних добара и развоју и унапређењу културе, 
Скупштина града Врања, Драгану Мининчиућу 
Циги додељује „Јавно признање 31. Јануар“. 
 3. Слободану Јовановићу, вокално – 
инструменталном уметнику из Врања због 
достигнућа у области уметничког стваралаштва. 
 Слободан Јовановић је рођен 02.09.1947. 
године у Крагујевцу. Када је имао 4 године, са 
породицом се преселио у Врање, где и данас живи. 



84-Страна- Број -2-     „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“         Понедељак,31.јануар.2022.године. 
  

 

Основну школу завршио је у Врању, а средњу 
учитељску уписао у Врању, а завршио у Приштини. 
Године 1969. је уписао Музичку академију у 
Скопљу. Био је одличан студент, посебно је био 
успешан у соло певању код оперског певача, 
професора Благоја Николовског, од ког је пуно 
научио о техници певања. Године 1979. запослио се 
у ПКВ „Јумко“ у Врању, где је радио до одласка у 
пензију. 
 Музикалност је наследио од мајке Десанке 
која је дивно певала изворне песме. Са 11 година 
почео је да свира хармонику. Није похађао музичку 
школу већ је по слуху учио мелодије. Када је уписао 
средњу учитељску школу, упознао је Станишу 
Стошића и врло брзо постали су нераздвојни 
пријатељи. Слободан је свирао на хармоници, док је 
Станиша певао прослављене врањске песме. Једног 
дана, пошто је био замољен од Станише, Слободан 
је отпевао песму „Дођи, драга Лело“. Станиша је 
био одушевљен и од тада, Слободан Јовановић 
почиње да пева и јавно наступа. 1971. године осваја 
прву награду у емисији „Студио 6 вам пружа 
шансу“ песмом „По друм идем“. Учествовао је у 
емисији „Музичка позивница“, где је такође заузео 
прво место. Након тога снима две песме „Дај ми 
своје ноћи“ и „Стано, Станче“, где песма „Дај ми 
своје ноћи“ на фестивалу у Врњачкој Бањи бива 
проглашена за најбољу народну песму, а Слободан 
Јовановић осваја другу награду као вокални 
солиста. За Звучни архив Радио Београда снимиио је 
шест врањских песама у пратњи Народног оркестра. 
Био је руководилац оркестра ПКВ „Јумко“ из 
Врања, са којим је насупао у земљи и иностранству 
представљајући српско музичко наслеђе. 
 2013. године је у емисији „Шљивик“ која је 
емитована на РТС-у, Слободан Јовановић је освојио 
другу награду у категорији вокалних солиста, као 
чувар народне песме, представљајући себе и свој 
крај песмама „Гајтано, моме“, „Што ми је мерак“ и 
„Јоване, сине“. 
 Слободан Јовановић годинама уназад 
несебично преноси своје огромно знање и искуство 
младим људима који желе да науче правилно 
интерпретирање изворне музике. Подучио је велики 
број певача и инструменталиста, међу којима се 
посебно издвајају Ивана Тасић, Тијана Вучковић и 
Милош Ристић који су постигли резултате на пољу 
изворног стваралаштва. 
 Својим залагањем, љубављу и посвећеношћу 
изворној народној музици, Слободан Јовановић је 
пружио огроман допринос њеном очувању од 
заборава, а највећу пажњу је посветио градској 
песми, чиме се сврстао у ред највећих чуара овог 
непроцењивог културног блага Врања и Србије. 

 Имајући у виду да је Слободан Јовановић дао 
изванредне резултате у области уметничког 
стваралаштва, Скупштина града Врања додељује 
„Јавно признање 31. Јануар“. 

 
IV 

             Одлуку објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“ и интернет страници града Врања.  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 28.01.2022. 
године, број: 17-6/2022-10 

 
ПРЕДСЕДНИК,        

Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
 
 
24. 

На основу члана 46. став 1. тач. 1) и став 5. и 
члана 49. став 1. и 5. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 34/2010 – 
одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично 
тумачење и 68/2020), Скупштина Града Врања, на 
седници одржаној 28.01.2022.године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У 

СКУПШТИНИ ГРАДА ВРАЊА 
 
I 

УТВРЂУЈЕ СЕ да је НЕБОЈШИ АРСИЋУ, 
царинику – шпедитеру из Врања, 26. јануара 2022. 
године, даном подношења оставке, престао мандат 
одборника у Скупштини Града Врања пре истека 
времена на које је изабран. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Одредбама члана 46. став 1. тач. 1) Закона о 
локалним изборима, прописано је да одборнику 
престаје мандат пре истека времена на које је 
изабран подношењем оставке, те да наступањем тог 
случаја Скупштина јединице локалне самоуправе, 
после обавештења о томе, на првој наредној 
седници, утврђује да је одборнику по том основу 
престао одборнички мандат. 

Наиме, одборник Небојша Арсић из Врања, 
поднео је дана 26. јануара 2022. године писану 
оставку оверену од стране Јавног бележника под 
бројем  УОП-II:291-2022 од 26.01.2022. године. 

Поступајући према достављеној оставци, а у 
складу са наведеном регулативом, испуњени су 
услови да се утврди престанак одборничког мандата 
Небојши Арсићу, подношењем оставке на место 
одборника Скупштине града Врања. 

У складу са одредбом члана 31. став 2. 
Закона о локалној самоуправи, одборник има право 
на заштиту мандата, укључујући и судску заштиту 
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која се оставрује сходном применом закона којим се 
уређује заштита изборног права у изборном 
поступку, а на основу члана 49. Закона о локалним 
изборима утврђено је да се против одлуке о 
престанку мандата одборника може изјавити жалба 
Управном суду у року од 48 часова од дана 
доношења одлуке скупштине јединице локалне 
самоуправе.  
 На основу напред изнетог, одлучено је као у 
диспозитиву Одлуке.  
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против Одлуке може се поднети жалба Управном 
суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 28.01.2022. 
године, број: 02-5/2022-10 

 

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                     
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 

 
 
25. 
 На основу чл. 48.ст.1, чл. 5. и 6. и чл. 49. ст.1. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/07, 34/10 – одлука УС, 
54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20) и 
чл.12, 14, 15. и 18. Пословника Скупштине града 
Врања („Службени гласник града Врања“, број 5/19 
и 43/20), Скупштина града Врања, на седници 
одржаној 28. 01. 2022. године, донела је 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРАЊА 
 
I 

 Потврђује се додељени мандат одборнику, 
кандидату са изборне листе Група грађана – „ 
СРПСКА ДЕСНИЦА – ОД НАРОДА ЗА НАРОД “ : 
 

1. Николи Јовићу,  дипл. економисти  из Врања. 
 

II 
 Мандат одборнику почиње да тече даном 
потврђивања мандата. 

 
III 

 Мандат новог одборника траје до истека 
мандата одборника коме је престао мандат. 

 
IV 

 Одлуку објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 Одредбама чл. 48.ст. 1, чл. 5. и 6. и чл. 56. 
Закона о локалним изборима и чл. 12,13,14,15 и 18. 
Пословника Скупштине града Врања, прописано је 
да када одборнику престане мандат пре истека 
времена на које је изабран, мандат се додељује 
првом следећем кандидату на изборној листи коме 
није додељен мандат, а када одборнику који је 
изабран са коалиционе изборне листе престане 
мандат пре истека времена на које је изабран, 
мандат се додељује првом следећем кандидату на 
изборној листи коме није додељен мандат. О 
потврђивању мандата одборника, на основу 
извештаја Верификационог одбора, Скупштина 
одлучује јавним гласањем. Верификациони одбор 
чине три члана - одборника са три изборне листе 
које су добиле највећи број одборничких мандата у 
Скупштини. Када Скупштина после конституисања 
одлучује о потврђивању мандата нових одборника, 
у гласању, поред одборника, могу учествовати и 
кандидати којима су мандати додељени у складу са 
законом и који имају уверење Изборне комисије да 
су изабрани. Мандат новог одборника траје до 
истека мандата одборника коме је престао мандат. 
Од кандидата се пре потврђивања мандата 
прибавља писана сагласност да прихвата мандат.       
           У складу са поменутом регулативом, а на 
основу поднетог извештаја Изборне комисије Града 
Врања, Верификациони одбор је утврдио да је 
издато уверење за одборника, кандидату са изборне 
листе Група грађана – „СРПСКА ДЕСНИЦА – ОД 
НАРОДА ЗА НАРОД“ у сагласности са извештајем 
Градске изборне комисије, те је и одлучено као у 
диспозитиву Одлуке. 
 Поука о правном средству: Против Одлуке 
може се изјавити жалба Управном суду Београд - 
Одељењу у Нишу у року од 48 часова од дана 
доношења ове одлуке. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 28.01.2022. 
године, број: 02-6/2022-10 

 
 

ПРЕДСЕДНИК,        
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 

 
26. 

На основу члана. 2. став. 2. тачка. 7) Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 88/11,104/16 и 95/18 ), 
члана. 20. став. 1. тачка. 5) и члана. 66. став. 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/07 и 83/14-др.закон, 
101/16 и 47/18) и члана 33. став. 1. тачка. 28) 
Статута града Врања („Службени гласник града 
Врања“, број 35/18 и 36/20), Скупштина града 
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Врања, на седници одржаној 28.01.2022.године, 
донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О  ЈАВНИМ 

ПАРКИРАЛИШТИМА 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о јавним паркиралиштима 
(Службени гласник града Врања бр.44/16, 2/17,18/17 
и 15/19 ) , члан 9 мења се тако ште се у ставу 3. на 
крају брише „тачка“ и додаје: 

„ и путем портала  eUprave, у оквиру услуге “ 
Подношење захтева за издавање паркинг карте  и 
паркинг места за особе са инвалидитетом“. 

 
Члан 2. 

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 
28.01.2022.године, број:344-171/2022-10 

 
ПРЕДСЕДНИК,                                                                                     

Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
 
 
27. 
 На основу чл.18. ст.1 Закона о јавним 
службама ( Службени гласник РС, бр. 
42/91,71/94,79/05 – др.закон, 83/05 – исп.закона и 
83/14 – др. закон ), чл. 32.ст.1.тач.9. и чл. 66.ст.3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/07 и 83/14 - др.закон, 
101/16 – др. закон 47/18, и 111/21-др.закон), чл.24. и 
29. Одлуке о промени оснивачког акта Јавне 
установе за спорт и рекреацију – „Спортска хала“  у 
Врању („Службени гласник града Врања“ бр. 36/20)  
и чл. 33. ст. 1. тач.15. Статута града Врања 
(„Службени гласник града Врања“, број 37/18 и 
36/20), Скупштина Града Врања, на седници 
одржаној 28. 01. 2022. године, донела је 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА 

 ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
СПОРТСКИМ ОБЈЕКТИМА У СВОЈИНИ 
 ГРАДА ВРАЊА-СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ 

 
Члан 1. 

            ПРЕСТАЈЕ функција Бобану Младеновићу, 
дипл. економисти из Врања, именованом на месту 
директора Јавне установе за управљање Спортским 
објектима у својини града Врања –Спортски 
објекти, истеком мандата за који је изабран. 

Члан 2. 
             Решење је коначно. 
 

Члан 3. 
             Решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
              Правни основ за доношење овог Решења 
садржан је у одредбама чл. 18 ст.1 Закона о јавним 
службама ( Службени гласник РС, бр. 
42/91,71/94,79/05 – др.закон, 83/05 – исп.закона и 
83/14 – др закон ), чл.32.ст.1.тач.9. и чл. 66.ст.3. 
Закона о локалној самоуправи,  чл.24. и 29. Одлуке 
о промени оснивачког акта Јавне установе за спорт 
и рекреацију – „Спортска хала“  у Врању 
(„Службени гласник града Врања“ бр. 36/20) и чл. 
33.ст.1.тач.15. Статута града Врања. 
             Именовање и разрешење директора јавне 
установе, у складу са одредбама чл. 18 ст.1 Закона о 
јавним службама, чл.32.ст.1.тач.9. и чл. 66.ст.3. 
Закона о локалној самоуправи и чл.32.ст.1.тач.15. 
Статута града Врања, у надлежности је Скупштине 
општине, односно Скупштине Града Врања, што се 
аналогно примењује и на престанак дужности 
директора. 
             Одредбом чл.29. Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавне установе за спорт и 
рекреацију – „Спортска хала“  у Врању, прописано 
је да дужност директора престаје истеком мандата. 
             Имајући у виду да је директор Јавне 
установе за управљање Спортским објектима у 
својини града Врања –Спортски објекти, именован 
Решењем Скупштине града Врања 25.01.2018. 
године,брoj: 02-8/2018-10, те да истом истиче 
мандат директора 25.01.2022.год., Комисија за 
мандатно-имунитетска и административна питања и 
избор и именовање Скупштине града Врања, а 
сходно овлашћењима из одредбе чл.67.ст.1.тач.2. 
Пословника Скупштине града Врања („Службени 
гласник града Врања“, број 5/19 и 43/20), утврдила 
је именованом престанак дужности директора 
истеком периода на који је именован. 
             На основу напред изнетог, а на предлог 
Комисије за мандатно-имунитетска и 
административна питања и избор и именовање, 
Скупштина Града одлучила је као у диспозитиву 
Решења. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 28.01.2022. 
године, број: 02-7/2022-10   

               
 

ПРЕДСЕДНИК,        
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
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28. 
            На основу чл. 18. ст.1 Закона о јавним 
службама ( Службени гласник РС, бр. 
42/91,71/94,79/05 – др.закон, 83/05 – исп.закона и 
83/14 – др закон ),  чл. 32.ст.1.тач.9. и чл. 66.ст.3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/07 и 83/14 - др.закон, 
101/16 – др. закон, 47/18, 111/21-др.закон), чл.24., 
26. и  27. Одлуке о промени оснивачког акта Јавне 
установе за спорт и рекреацију – „Спортска хала“  у 
Врању („Службени гласник града Врања“ бр. 36/20) 
и чл. 33. ст. 1. тач.15. Статута града Врања 
(„Службени гласник града Врања“, број 37/18 и 
36/20), Скупштина Града Врања, на седници 
одржаној 28. 01. 2022. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА  
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 

СПОРТСКИМ ОБЈЕКТИМА У СВОЈИНИ 
 ГРАДА ВРАЊА-СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ 

 
 

Члан 1. 
            Именује се Бобан Младеновић, 
дипл.економиста из Врања, за вршиоца дужности 
директора Јавне установе за управљање Спортским 
објектима у својини града Врања –Спортски 
објекти, за период до именовања директора на 
основу конкурса, а најдуже једну годину. 
 

Члан 2. 
             Решење је коначно. 
 

Члан 3. 
            Решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
            Правни основ за доношење овог Решења 
садржан је у одредбама чл. 18. ст.1 Закона о јавним 
службама ( Службени гласник РС, бр. 
42/91,71/94,79/05 – др.закон, 83/05 – исп.закона и 
83/14 – др закон ),  чл. 32.ст.1.тач.9. и чл. 66.ст.3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/07 и 83/14 - др.закон, 
101/16 – др. закон, 47/18, 111/21-др.закон), чл.24.,26. 
и  27. Одлуке о промени оснивачког акта Јавне 
установе за спорт и рекреацију – „Спортска хала“  у 
Врању („Службени гласник града Врања“ бр. 36/20) 
и чл. 33. ст. 1. тач.15. Статута града Врања 
(„Службени гласник града Врања“, број 37/18 и 
36/20). 

             Именовање и разрешење директора јавне 
установе, у складу са одредбама чл. 18 ст.1 Закона о 
јавним службама, чл.32.ст.1.тач.9. и чл. 66.ст.3. 
Закона о локалној самоуправи и чл.32.ст.1.тач.15. 
Статута града Врања, у надлежности је Скупштине 
општине, односно Скупштине Града Врања, што се 
аналогно примењује и на престанак дужности 
директора. 
            Одредбама чл. 27. Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавне установе за управљање спорт 
и рекрацију-„Спортска хала“ у Врању, прописано је 
да Скупштина града може именовати вршиоца 
дужности директора установе без претходно 
спроведеног јавног конкура, када директору 
престане дужност пре истека мандата, односно када 
јавни конкурс за именовање директора није успео. 
Вршилац дужности директора може обављати ту 
функцију најдуже једну годину, и  исто лице мора 
испуњавати услове прописане за избор директора.   
              У складу са чл. 26. Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавне установе за управљање спорт 
и рекрацију-„Спортска хала“ у Врању, за вршиоца 
дужности директора ове установе може се 
именовати лице које има стечено високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, односно на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСБП бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама 
или специјалистичким струковним студијама и 
најмање пет година радног искуства у струци.   
            Поступајући сагласно законом прописаном 
поступку за именовање в.д. директора ове установе, 
Комисија за мандатно-имунитетска и 
административна питања и избор и именовања 
Скупштине града Врања, као овлашћени предлагач 
према одредбама 67.ст.1.тач.2. Пословника 
Скупштине града Врања, утврдила је предлог да се 
за в.д. директора Јавне установе за управљање 
Спортским објектима у својини града Врања –
Спортски објекти, именује Бобан Младеновић, 
дипл.економиста из Врања, који испуњава услове 
прописане Одлуком о о промени оснивачког акта 
Јавне установе за управљање спорт и рекрeацију-
„Спортска хала“ у Врању.  
           У складу са напред наведеном регулативом, а 
на предлог Комисије за мандатно-имунитетска и 
административна питања и избор и именовања, 
Скупштина града Врања, донела је одлуку као у 
диспозитиву овог решења.  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана        
28.01.2022.  године, број: 02-8/2022-10 
  

ПРЕДСЕДНИК,        
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
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ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЊСКА БАЊА 
29. 
 На основу члана 11. Одлуке о установљењу 
јавних признања Градске општине Врањска Бања 
(“Службени гласник града Врања”број 1/2013), на 
предлог Комисије за административна и мандатно-
имунитетска питања, Скупштина ГО Врањска Бања 
на седници одржаној дана  26.01.2022. године, 
донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА У 2022. 
ГОДИНИ ЗА ДАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, 26 
ЈАНУАР-ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ВРАЊСКЕ 

БАЊЕ 1878. ГОДИНЕ  
 

Члан 1. 
 Специјално јавно признање “26. јануар” у 
виду дипломе, додељује се 

Дејану Стајићу, власнику  „Газдинства 
Стајић“ из села Топлац у Врањској Бањи. 

Дејан Стајић рођен је  16.01.1986.године    у 
Врању. Након завршене средње школе унутрашњих 
послова и Економског факултета,  одлучио је да на 
свом имању са својом породицом, започне 
сопствени посао у производњи сирева.Тако је 2016. 
године основано „Газдинство Стајић“.Направио је 
фарму коза и убрзо су настали природни домаћи 
производи“ Газдинства Стајић“ 

Дејан и његов тим предано су радили на 
промоцији производа, а њихов квалитет први су 
препознали власници ресторана у Врању који су 
били и остали стални купци. Производи 
„Газдинства Стајић“ нашли су се на сајмовима у 
Новом Саду и Солуну 

Сиреви овог газдинства, упаковани у 
дрвеним качицама произведеним на традиционалан 
начин, транспортују се купцима широм Србије, 
Македоније, Хрватске. Налазе се  на менију 
врхунских ресторана , хотела али и бројних 
домаћинстава. Сви запослени уложили су велики 
труд. да би „Газдинство Стајић“ сада било већ 
препознатљиво,  осваја тржиште и полако постаје 
бренд југа Србије. 

 
Члан 2. 

 Јавно признање “26. јануар”у виду 
дипломе додељује се 

Зорану Ђорђевићу , даваоцу крви из Врањске 
Бање. 

Зоран Ђорђевић рођен је 28.11.1967. године у 
Врању. Након завршене средње школе, радио је у 
неколико месара у Врању.   

Овај хумани човек је редован давалац крви 
од 1985. године . До данас,  дао је крв 104 пута. 

Његов мото је, како је истакао, дати крв и спасити 
нечији живот.Његов син који има 19 година такође 
је редован давалац крви. 

Добровољно давалаштво крви је дубоко 
поштовање туђег и сопственог живота , најхуманији 
људски чин који некоме живот значи. Несумњиво је 
да су захваљујући људима попут Зорана, спашени 
многи животи. 

 
Члан 3. 

 Јавно признање “26. јануар”у виду 
дипломе додељује се 
 Луки Стаменковићу,  ђаку генерације 
школске 2020/2021. године, Основне школе 
“Предраг Девеџић” из Врањске Бање. 
 

Лука Стаменковић, рођен је 23. августа 2006. 
Године у Врању, завршио је осми разред у Основној 
школи „Предраг Девеџић“ у Врањској Бањи, 
школске 2020/2021. Године. 

У току школовања Лука је показивао 
интересовање за све предмете у школи. У свим 
разредима је постизао одличан успех и имао 
примерено владање. Са вршњацима је имао 
коректне односе, а према наставницима и свим 
запосленим у школи је имао однос поштовања и 
уважавања. 

Лука је био активан у наставним и 
ваннаставним активностима . Учествовао је на 
бројним школским и републичким такмичењима. 
Добитник је дипломе „Вук Караџић“ и посебних 
диплома из: технике и технологије и ликовне 
културе. Одлуком Наставничког већа школске 
2020/2021. године, проглашен је за Ученика 
генерације. 
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА 
БАЊА, дана 26.01.2022. године, број: 02-39/2022. 
године 

 
 

ПРЕДСЕДНИЦА,        
Светлана Цветковић с.р.        

 
Т Р Г О В И Ш Т Е 
30. 
 На основу члана 39. став 1. Закона о 
смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 
87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. 
закон и 47/2018) и члана 66. Статута општине 
Трговиште („Сл. гласник града Врања“, бр. 3/19“ од 
26.02.2019. године ), а на основу Закључка Штаба за 
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ванредне општине  Трговиште број 217-18/22 од 
25.01.2022. године, председник општине општине 
доноси, 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ЗА ДЕО ТЕРИТОРИЈЕ  
      ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

  
1. Проглашава се ванредна ситуација за део 

територије општине Трговиште:  
- Месне заједнице Доњи Стајевац; 
- Месне заједнице Радовница; 
- Месне заједнице Трговиште у 
селима:Широка планина, Калово  и Лесница.  
 

2. Ванредна ситуација се проглашава због 
елементарне непогоде изазване обилним 
снежним падавинама и ради даљег 
спровођења превентивних мера  заштите 
безбедности, заштите живота и здравља 
становништва. 
 

3. О спровођењу ове одлуке стараће се 
општински штаб за ванредне ситуације  
општине Трговиште  у складу са чланом 43. 
и чланом 44. Закона о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 
87/2018). 
 

4. Ову одлуку доставити Окружном штабу за 
ванредне ситуације Пчињског УО, 
Републичком штабу за ванредне ситуације - 
Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за 
ВС у Врању , јавним предузећима, 
установама и другим учесницима у 
спровођењу мера заштите и спасавања. 

 
5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у Службеном гласнику града 
Врања. 

ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ, дана: 25.01.2022. 
године, број: 217-19/22 

                      
ПРЕДСЕДНИЦА,                                                                         

  Миљана Златковић Стојановић,с.р. 
 
Изборна комисија општине Босилеград за 
спровођење избора за чланове Савета месних 
заједница 
31. 
 На основу члана 37. Одлуку о месним 
заједницама (''Сл.гласник града Врања'', бр. 16/2019) 
и члана 21.став 3. Упутства комисије за спровођење 

избора за чланове савета месних заједница 
(''Сл.гласник града Врања'', бр.35/2021), Комисија за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница  доноси: 

 
О Д Л У К У 

О ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА 
ПОНОВЉЕНИХ  ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
БОСИЛЕГРАД 

 
 

Члан 1. 
ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК 

ПОНОВЉЕНИХ ИЗБОРА за чланове  Савета  
месних заједница , расписани 30.12.2021 године 
Одлуком о расписивању избора за чланове Савета 
месних заједница на територији општине 
Босилеград, за 10.фебруар 2022 године, и то: 

 
 
Ред. 
Бр. 

НАЗИВ 
ГЛАСАЧКОГ 
МЕСТА 

АДРЕСА 
ГЛАСАЧКОГ 
МЕСТА 

ПОДРУЧЈЕ 
КОЈЕ 
ОБУХВАТА 
ГЛАСАЧКО 
МЕСТО 
(насеље,улиц
а,кућни број) 

1. ОСНОВНА 
ШКОЛА 

ПЛОЧА Барје 

2. ОСНОВНА 
ШКОЛА  

БЕЛУТ Белут 

3. ОСНОВНА 
ШКОЛА  

БУЦАЉЕВО Буцаљево 

4. МЕСНА 
ЗАЈЕДНИЦА 

ГОЛЕШ Голеш 

5. ОСНОВНА 
ШКОЛА 

ГОРЊА 
ЉУБАТА 

Горња 
Љубата 

6. ОСНОВНА 
ШКОЛА 

ГОРЊА РЖАНА Горња Ржана 

7. ОСНОВНА 
ШКОЛА 

ДОГАНИЦА Доганица 

8. ОСНОВНА 
ШКОЛА 

ДОЊА РЖАНА Доња Ржана 

9. МЕСНА 
ЗАЈЕДНИЦА 

ГОЛЕШ Жеравино 

10. ОСНОВНА 
ШКОЛА 

КАРАМАНИЦА Караманица 

11. ОСНОВНА 
ШКОЛА 

МУСУЉ Мусуљ 

12. ОСНОВНА 
ШКОЛА 

НАЗАРИЦА Назарица 

13. ОСНОВНА 
ШКОЛА 

ПЛОЧА Плоча 

14. ОСНОВНА 
ШКОЛА 

РИБАРЦИ Рибарци 

 
Члан 2. 

 Изборна комисија обуставља поступак  
избора за чланове Савета месних заједница  на 
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основу члана 21.став 3. Упутства, због 
непријављивање кандидата за избор чланова Савета 
месне заједнице који се бирају, и о томе обавештава 
Општинску управи и председника Скупштине 
општине. 
 

       Члан 3.  
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
а биће објављена у (''Службеном гласнику града 
Врања'') 
Бослеград, дана26.01.2022 године, број: 016-94/2022 
 

       
 ПРЕДСЕДНИК, 

           Владимир Стојнев,с.р 
 

 
32. 

На основу члана 38. став 5. Одлуке о месним 
заједницама („Службени гласник града Врања”, број 
16/2019), Изборна комисија општине Босилеград за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница, на седници одржаној дана 26.01.2022.  
године, утврђује: 
 Съгласно член 38 алинея 5от Решението за 
местните общности („Държавен вестник на град 
Враня” № 16/2019 г.), Избирателната комисия на 
Община Босилеград за провеждане на избори за 
членове на съвети на местните общности, на 
заседание от 26.01.2022.г, утвърждава 

 
ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЦРНОШТИЦА 

 
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ 
ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА МЕСТНАТА 

ОБЩНОСТЦРНОШТИЦА 
 
 

1. Кандидати за чланове савета месне 
заједнице на изборима који ће се 
одржати дана 10. фебруар 2022. године 
су: 
Кандидати за членове на съвета на 
местната общност на ижборите 
насрочени за 10. февуари 2022 година са: 

 
ред
ни 
бро
ј. 

име и презиме 
име и фамилия 

година 
рођењ
а 

година 
на 

ражда
не 

занимањ
е 

професи
я 

пребива
лиште 
пребива
ване 

1. СИМЕОН КОСТОВ 1971 Проф.вој Црношт

ник/Вое
н  

ица, 
Босилег
рад 

2. МИЛАЧКО 
МИЛАНОВ 

1956 Пензион
ер/Пензи
онер  

Црношт
ица, 
Босилег
рад 

3. ИГОР БОЖИЛОВ 1981 Радник/
Работни
к  

Црношт
ица, 
Босилег
рад 

 
 2. Изборну листу кандидата за чланове савета 
месне заједнице објавити у „Службеном гласнику 
града Врања”. 
     Избирателния списък на кандидатите за 
членове на съвета на местната общност да        се 
публикува в „Държавен вестник на град Враня“.                
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯНА ОБЩИНА 
БОСИЛЕГРАД ЗА СПРОВОЖДАНЕ НА ИЗБОРИ 
ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА МЕСТНАТА 
ОБЩНОСТ 
   

ПРЕДСЕДНИК, 
Владимир Стојнев,с.р. 

 
33. 

На основу члана 38. став 5. Одлуке о месним 
заједницама („Службени гласник града Врања”, број 
16/2019), Изборна комисија општине Босилеград за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница, на седници одржаној дана 26.01.2022.  
године, утврђује: 
 Съгласно член 38 алинея 5от Решението за 
местните общности („Държавен вестник на град 
Враня” № 16/2019 г.), Избирателната комисия на 
Община Босилеград за провеждане на избори за 
членове на съвети на местните общности, на 
заседание от 26.01.2022.г, утвърждава 

 
ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЗЛИ-ДОЛ 

 
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ 
ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА МЕСТНАТА 

ОБЩНОСТ 
ЗЛИ-ДОЛ 

 
1.Кандидати за чланове савета месне 
заједнице на изборима који ће се одржати 
дана 10. фебруар 2022. године су: 
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Кандидати за членове на съвета на местната 
общност на ижборите насрочени за 10. 
февуари 2022 година са: 

 
ред
ни 
бро
ј. 

име и презиме 
име и фамилия 

година 
рођењ
а 

година 
на 

ражда
не 

занимање 
професия 

пребивалиш
те 

пребиваване 

1. АСЕН 
РАНГЕЛОВ 

1996 Незапосл
ен/Незает  

Зли-Дол, 
Босилеград 

2. ЗВОНКО 
СТАМЕНОВ 

1973 Радник/ 
Работник  

Зли-Дол, 
Босилеград 

3. ЗАХАРИ 
МИЛАНОВ 

1979 Незапосл
ен/Незает 

Зли-Дол, 
Босилеград 

     
     

                          
 2. Изборну листу кандидата за чланове савета 
месне заједнице објавити у „Службеном гласнику 
града Врања”. 
     Избирателния списък на кандидатите за 
членове на съвета на местната общност да        се 
публикува в „Държавен вестник на град Враня“.                                                                                                          
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯНА ОБЩИНА 
БОСИЛЕГРАД ЗА СПРОВОЖДАНЕ НА ИЗБОРИ 
ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА МЕСТНАТА 
ОБЩНОСТ 
    

ПРЕДСЕДНИК, 
Владимир Стојнев,с.р. 

 
     
34. 

На основу члана 38. став 5. Одлуке о месним 
заједницама („Службени гласник града Врања”, број 
16/2019), Изборна комисија општине Босилеград за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница, на седници одржаној дана 26.01.2022.  
године, утврђује: 
 Съгласно член 38 алинея 5от Решението за 
местните общности („Държавен вестник на град 
Враня” № 16/2019 г.), Избирателната комисия на 
Община Босилеград за провеждане на избори за 
членове на съвети на местните общности, на 
заседание от 26.01.2022.г, утвърждава 
 

ИЗБОРНУ  
ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ГРУЈИНЦИ 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ 
ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА МЕСТНАТА 

ОБЩНОСТ 
ГРУИНЦИ 

 
 

1.Кандидати за чланове савета месне 
заједнице на изборима који ће се одржати 
дана 10. фебруар 2022. године су: 
Кандидати за членове на съвета на местната 
общност на ижборите насрочени за 10. 
февуари 2022 година са: 

 
ред
ни 
бро
ј. 

име и презиме 
име и фамилия 

година 
рођења 
година 
на 

раждане 

занимање 
професия 

пребивали
ште 

пребиваван
е 

1. ГОРДАНА 
РАНГЕЛОВ 

1979 Незапосл
ена/Незае
та  

Грујинци, 
Босилеград 

2. СТОЈАН 
АНДОНОВ 

1963 Незапосл
ен/Незает 

Грујинци, 
Босилеград 

3. ХАРАЛАМПИ 
МАНОИЛОВ 

1960 Радник/Р
аботник  

Грујинци, 
Босилеград 

     
     

                          
 2. Изборну листу кандидата за чланове савета 
месне заједнице објавити у „Службеном гласнику 
града Врања”. 
     Избирателния списък на кандидатите за 
членове на съвета на местната общност да        се 
публикува в „Държавен вестник на град Враня“.   
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯНА ОБЩИНА 
БОСИЛЕГРАД ЗА СПРОВОЖДАНЕ НА ИЗБОРИ 
ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА МЕСТНАТА 
ОБЩНОСТ 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
Владимир Стојнев,с.р. 

 
35. 

На основу члана 38. став 5. Одлуке о месним 
заједницама („Службени гласник града Врања”, број 
16/2019), Изборна комисија општине Босилеград за 
спровођење избора за чланове савета месних 
заједница, на седници одржаној дана 26.01.2022.  
године, утврђује: 
 Съгласно член 38 алинея 5от Решението за 
местните общности („Държавен вестник на град 
Враня” № 16/2019 г.), Избирателната комисия на 
Община Босилеград за провеждане на избори за 
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членове на съвети на местните общности, на 
заседание от 26.01.2022.г, утвърждава 
 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ГЛОЖЈЕ 
 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ 
ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА МЕСТНАТА 

ОБЩНОСТ 
ГЛОЖЈЕ 

 
1.Кандидати за чланове савета месне 
заједнице на изборима који ће се одржати 
дана 10. фебруар 2022. године су: 
Кандидати за членове на съвета на местната 
общност на ижборите насрочени за 10. 
февуари 2022 година са: 

 
редн
и 

број. 

име и презиме 
име и фамилия 

година 
рођењ
а 

година 
на 

ражда
не 

занима
ње 

профес
ия 

пребивали
ште 

пребиваван
е 

1. НЕНКО 
НИКОЛОВ 

1979 Радник
/Работн
ик  

Гложје, 
Босилеград 

2. СЛОБОДАН 
ЗАНКОВ 

1977 Радник
/Работн
ик  

Гложје, 
Босилеград 

3. ПАВЛЕ 
ВАСИЛОВ 

1979 Радник
/Работн
ик  

Гложје, 
Босилеград 

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

     Избирателния списък на кандидатите за 
членове на съвета на местната общност да        се 
публикува в „Държавен вестник на град Враня“.   
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯНА ОБЩИНА 
БОСИЛЕГРАД ЗА СПРОВОЖДАНЕ НА ИЗБОРИ 
ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА МЕСТНАТА 
ОБЩНОСТ 
   
     

ПРЕДСЕДНИК, 
Владимир Стојнев,с.р. 

 
 
Неважећа документа: 
–Ружица Михајловић с. Златокоп неважеће 
Сведочанство О.Ш. “Бора Станковић” Тибужде. 
–Шасиме Рамани с. Трновац, неважећи чек бр. 
0000189891005 издат 07.02.2020.године Банка 
Интеса ад Београд. 
–Љутфија Кимете из Бујановца, неважећи чекови  
бр. 0000002468932, 0000002468933 издат 
17.02.2004.године Банка Интеса ад Београд. 
 
 

 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 
 
ВРАЊЕ 
23.  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ЗА ДАН ГРАДА - 31. ЈАНУАР, ДАН ОСЛОБОЂЕЊА 
       ВРАЊА 1878. ГОДИНЕ………………………………………………………………………………………………….81 
24.  ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА ВРАЊА......................................84 
25.  ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРАЊА……………………...85 
26.  ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О  ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА………………………………..85 
27.  РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА  ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
       СПОРТСКИМ ОБЈЕКТИМА У СВОЈИНИ ГРАДА ВРАЊА-СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ………………………………86 
28.  РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЗА  
       УПРАВЉАЊЕ СПОРТСКИМ ОБЈЕКТИМА У СВОЈИНИ  ГРАДА ВРАЊА-СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ…………....87 
 
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЊСКА БАЊА 
29.  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА У 2022. ГОДИНИ ЗА ДАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ,  
       26 ЈАНУАР-ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ВРАЊСКЕ БАЊЕ 1878. ГОДИНЕ………………………………………………88
  
ТРГОВИШТЕ 
30.  ОДЛУКАО ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ДЕО ТЕРИТОРИЈЕ   ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ.....88 



Понедељак,31.јануар.2022.године.         "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"        Број -2-  Страна-93 
  

 

Изборна комисија општине Босилеград за спровођење  
избора за чланове Савета месних заједница 
31.  ОДЛУКА О ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ПОНОВЉЕНИХ  ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 
       МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД…………………………………………………………………89 
32.  ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЦРНОШТИЦА.......................90 
33.  ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗЛИ-ДОЛ................................90 
34.  ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕГРУЈИНЦИ..............................91 
35.  ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТАЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГЛОЖЈЕ...................................91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94-Страна- Број -2-     „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“         Понедељак,31.јануар.2022.године. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издавач: Скупштина града Врања - Одељање за послове Скупштине града, Ул. Краља Милана бр. 1 
Главни и одговорни уредник: Јелена Станковић - секретар Скупштине града Врања, тех. уредник  Владица Митић 
Уређује: Одељање за послове Скупштине града 
Телефон: 017/402-389, факс: 017/421-576, жиро рачун:840-742341843-24 , поз. на број: 97-47114, извршење буџета СГ 
Врање 



Понедељак,31.јануар.2022.године.         "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"        Број -2-  Страна-95 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


