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В Л А Д И Ч И Н   Х А Н 
479. 

На основу члана 46. Закона о планирању и 

изградњи („Службени  гласник РС“, број 72/09,  

81/09- исправка и 64/10-УС, 24/2011, 121/2012-УС, 

42/13-УС,132/2014 и 145/2014), Правилника о садр-

жини, начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања („Службени 

гласник РС“, број 64/2015), члана 32. став 1. тачка 5. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 127/09, 83/14-др.закон и 101/16 – др. за-

кон), члана 41. став 1. тачка 6, и члана 138. Статута 

Општине  Владичин Хан („Службени гласник 

Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени 

гласник града Врања“, број 11/13, 5/17 И 14/17), 

Скупштина општине Владичин Хан  на седници 

одржаној дана  27.08.2017.године,  донела је  

 

ОДЛУКУ 

 О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНСКИХ 

ДОКУМЕНАТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ 

ВЛАДИЧИН ХАН И ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ВЛАДИЧИН ХАН 

 

Члан 1. 

  Приступа се изради Измена и допуна 

планских докумената Измене и допуне плана 

генералне регулације насеља Владичин Хан („Сл. 

гласник града Врања“, број  7/2014) и (основног 

документа)Плана генералне регулације насеља 

Владичин Хан („Сл. гласник Пчињског округа“, 

број  25/2007), (у даљем тексту: План) у целини.  

 

Члан 2. 

  Оквирном границом Плана биће обухваћене 

све парцеле у просторном обухвату катастарске 

општине Владичин Хан.  

 

Члан 3. 

 Плански основ за израду Плана представља 

Просторни план општине Владичин Хан 

(„Службени гласник града Врања”, број 22/10). За 

потребе израде Плана потребно је прибавити 

катастарско топографске подлоге и катастар 

подземних инсталација, у дигиталном облику, за 

катастарску општину Владичин Хан, у делу који је 

обухваћен границом плана. 

 

Члан 4. 

Претежна намена подручја које је 

обухваћено предложеном границом плана јесте 

јавно и остало грађевинско земљиште. 

 

Члан 5. 

Основни циљеви израде овог плана су: 

дефинисање јавног интереса (јавног земљишта), 

побољшање нивоа инфраструктурне опремљености, 

провера постојећих капацитета изградње и 

подизање нивоа стандарда становања и пословања, 

активирање простора који се не користе својим 

пуним капацитетом и увођење нових 

савремених/атрактивних садржаја, дефинисање 

правила изградње за директно спровођење из овог 

плана и дефинисање смерница за просторе који ће 

се даље разрађивати израдом планова детаљне 

регулације и/или урбанистичких пројеката, 

стварање правног и планског основа за 

организовани просторни развој, стварање 
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могућности за нову изградњу и унапређење 

постојећег стања, као и заштита и уређење подручја 

насељеног места Владичин Хан. 

 

Члан 6. 

  У складу са чланом 26. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 

64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 

145/14) садржајем Плана ће се обухватити:  

-  граница плана и обухват грађевинског подручја; 

-  поделу простора на посебне целине и зоне; 

- претежну намену простора по зонама и целинама; 

- регулационе и грађевинске линије; 

- потребне нивелационе коте раскрсница улица и 

површина јавне намене; 

- коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, 

комуналну и другу инфраструктуру; 

- мере заштите културно-историјских споменика и 

заштићених природних целина; 

- зоне за које се обавезно доноси план детаљне 

регулације са прописаном забраном изградње до 

његовог доношења; 

- локације за које се обавезно израђује 

урбанистички пројекат, односно расписује 

конкурс; 

- правила уређења и правила грађења по целинама 

и зонама за које није предвиђено доношење плана 

детаљне регулације; 

- правила грађења за појединачне грађевинске 

парцеле, у мери довољној да буду основ за 

издавање локацијских услова; 

- друге елементе значајне за доношење плана,  који 

су дефинисани Правилником о садржини, начину 

и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања (»Сл. гласник РС», број 

64/2015) 

  

Члан 7. 

За потребе израде Плана није потребно при-

купљати сагласности јавних предузећа и организа-

ција које немају утицај на измењена планска реше-

ња. 

 

Члан 8. 

Носилац израде плана може бити овлашћено 

предузеће односно организација и друго правно 

лице које је уписано у одговарајући регистар за о-

бављање послова урбанистичког планирања и изра-

де урбанистичких планова на основу члана 36 и 38. 

Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 

42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14). 

 

 

Члан 9. 

Рок за израду Плана је 2 (две) године од дана 

ступања на снагу ове одлуке. 

        

Члан 10. 

Израду Плана финансира, у складу са чланом 

39. овог Закона, јединица локалне самоуправе уз 

могућност суфинансирања од стране надлежног 

Министарства. 

 

Члан 11. 

Излагање плана на јавни увид извршиће се 

после стручне контроле од стране Комисије за пла-

нове општине Владичин Хан. 

О спровођењу јавног увида стараће се 

Општинска управа општине Владичин Хан. Изла-

гање Плана на јавни увид оглашава се у дневном и 

локалном листу и траје 30 (тридесет) дана од дана 

оглашавања. Јавни увид ће се обавити у простори-

јама Општинске управе Општине Владичин Хан, 

Одељења надлежног за послове урбанизма. 

Члан 12. 

За потребе израде Плана генералне 

регулације не приступа се изради стратешке 

процене утицаја планираних намена на животну 

средину у складу са одредбама Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 

гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), и Одлуком о 

неприступању изради стратешке процене утицаја 

Плана генералне регулације насеља Владичин Хан 

Одељења за урбанизам, имовинско-правне, 

комуналне и грађевинске послове бр. IV 501-

39/2017-03 од 02.08.2017.године.  

 

Члан 13. 

Елаборат Плана израдиће се у пет примерака 

оригинала у аналогном и дигиталном облику који ће 

се по овери чувати у општини Владичин Хан, као 

доносиоца плана и Одељења за урбанизам, 

имовинско-правне,комуналне и грађевинске 

послове, један примерак оригинала у дигиталном 

облику за потребе Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре , један примерак за 

Републички геодетски завод. 

 

Члан 14. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном гласнику града Вра-

ња“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана 27.08.2017.године, број: 06-141/2/17-IV/04                                                                                                                        

 

ПРЕДСЕДНИЦА,  

   Поповић Данијела,с.р. 

480. 
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На основу члана 7. и 20. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 
83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон), члана 5, 

и 6. Закона о јавним предузећима ("Службени 

гласник РС", број 15/2016), члана 2, 3. и 4. став 1. 

Закона о комуналним делатностима ("Службени 

гласник РС", број 88/2011 и 104/2016), као и члана 

41. став 1. тачка 9. Статута општине Владичин Хан 

("Службени гласник Пчињског округа" број 21/2008 

и 8/2009 и "Службени гласник града Врања" број 

11/2013, 5/2017 и 14/2017), Скупштина општине 

Владичин Хан, на седници одржаној дана  

27.08.2017. године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСКЛА-

ЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНО 

УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН  

 

Члан 1. 

 У Одлуци о усклађивању оснивачког акта 

Јавног предузећа за комунално уређење Владичин 

Хан ("Службени гласник града Врања" број 18/2013, 

41/2013, 2/2014 и 32/2016), члан 2. мења се и гласи: 

 "Јавно предузеће за комунално уређење 

Владичин Хан је основано ради обезбеђивања 

трајног обављања делатности од општег интереса, 

као и редовног задовољавања потреба корисника 

производа и услуга, а посебно:  

 - одржавање чистоће на површинама јавне 

намене, прање асфалтираних, бетонских, 

поплочаних и других површина јавне намене, 

прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих 

површина, одржавање и пражњење посуда за 

отпатке на површинама јавне намене као и 

одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, 

купалишта, плажа и тоалета; 

 - одржавање јавних зелених површина, 

текуће и инвестиционо одржавање и санација 

зелених рекреативних површина и приобаља; 

 - управљање пијацама, комунално опремање, 

одржавање објеката на пијацама (пијачног 

пословног простора, укључујући и киоске и тезге на 

отвореном простору), давање у закуп тезги на 

пијацама и организација делатности на затвореним 

и отвореним просторима који су намењени за 

обављање промета пољопривредно-прехрамбених и 

других производа; 

 - преузимање и превоз посмртних остатака 

од места смрти, односно места на коме се налази 

умрла особа (стан, здравствена установа, институти 

за судску медицину и патологију, установе 

социјалне заштите и друга места) и превоз до места 

одређеног посебним прописом (патологије, судске 

медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, 

пословног простора погребног предузећа у ком 

постоје прописани услови за смештај и чување 

покојника), покопавање и ексхумација посмртних 

остатака, одржавање пасивних гробаља и спомен-

обележја; 

 - димничарске услуге чишћења и контроле 

димоводних и ложних објеката и уређаја и 

вентилационих канала и уређаја; 

 - одржавање улица и путева у на територији 

општине Владичин Хан којима се обезбеђује 

несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и 

унапређује употребна вредност улица, путева, 

тргова, платоа и слично; 

 - одржавање, адаптација и унапређење 

објеката и инсталација јавног осветљења којима се 

осветљавају саобраћајне и друге површине јавне 

намене. 

 - нешкодљиво уклањање и транспорт лешева 

животиња са јавних површина и објеката за узгој, 

држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења 

или промет животиња до објеката за сакупљање, 

прераду или уништавање споредних производа 

животињског порекла на начин који не представља 

ризик по друге животиње, људе или животну 

средину; 

 - одржавање атмосферске канализације." 

  

Члан 2. 

 У члану 12. став 2. после алинеје четврте 

додаје се нова алинеја пета која гласи: "38.22  

Третман и одлагање опасног отпада". 

 Досадашње алинеје пета, шеста, седма, редом 

до тридесет пете постају алинеје шеста,  седма, 

осма, редом до тридесет шесте. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Врања''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана 27.08.2017.године, број: 06-141/3/17-IV/04                                                                                                                        

 

ПРЕДСЕДНИЦА,  

   Поповић Данијела,с.р. 

 

481. 

 На основу члана 6. Закона о начину одређи-

вања максималног броја запослених у јавном секто-

ру („Службени гласник РС“, број: 68/15 и 81/16-

одлука УС), тачке 7. и 8. Одлуке Владе Републике 

Србије о максималном броју запослених на неодре-

ђено време у систему државних органа, систему 

јавних служби, систему Аутономне покрајине Вој-
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водине и систему локалне самоуправе за 2017. го-

дину („Службени гласник РС“, број 61/17) и члана 

41. и 138. Статута Општине Владичин Хан 

(„Службени гласник Пчињског округа“ бр. 21/08 и 

8/09 и „Службени гласник Грaда Врања“ бр. 11/13, 

5/17 и 14/17), Скупштина општине Владичин Хан, 

на седници одржаној дана 27.08.2017. године, доне-

ла је 

 

О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ МАКСИМАЛНОГ БРОЈА 

ЗАПОСЛЕНИХ НА  

НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА СВАКИ ОРГАНИ-

ЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ 

 ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛА-

ДИЧИН ХАН ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Систем локалне самоуправе Општине Вла-

дичин Хан, чине органи јединице локалне самоу-

праве, јавне службе, јавна предузећа, правна лица 

основана од стране  тих предузећа, привредна 

друштва и друге организације  које у систему ло-

калне самоуправе  имају обавезу пријављивања по-

датака о запосленима у Регистар, односно запослене 

чије се плате, односно зараде финансирају из буџета 

јединице локалне самоуправе. 

 

Члан 2. 

 Максималан број запослених на неодређено 

време у систему локалне самоуправе Општине Вла-

дичин Хан за календарску 2017. годину, на основу 

Одлуке Владе Републике Србије је 225. 

 

Члан 3. 

 Овом одлуком, у оквиру утврђеног броја за-

послених на неодређено време у систему локане 

самоуправе Општине Владичин Хан, одређује се 

максималан број запослених на неодређено време за 

сваки организациони облик у систему локалне са-

моуправе Општине Владичин Хан за 2017. годину и 

то:  

Назив организационог облика: 

Максимал-

ни број за-

послених на 

неодређено 

време 

Органи локалне самоуправе:  

1) Скупштина Општине  

2) Председник Општине  

3) Општинско веће  

4) Општинска управа 80 

Јавна предузећа:  

1) ЈП за водоснабдевање и канали- 57 

зацију  Водовод Владичин Хан 

2) ЈП за комунално уређење Вла-

дичин Хан 
39 

Установе у области културе, 

образовања и спорта:  

 

1)  Центар за културне делатности, 

туризам и библиотекарство 
10 

2)  Спортски центар „Куњак“ Вла-

дичин Хан 
7 

3) Предшколска установа „Пчели-

ца“ 
31 

Општинско правобранилаштво 1 

                                                                                                  

УКУПНО: 
225 

 

Члан 4. 

 У оквиру максималног броја запослених 

одређеног у тачки 3. ове одлуке, сваки организаци-

они облик може имати највише онолики број запо-

слених на неодређено време за који има обезбеђену 

масу средстава за зараде, и у обавези је да смањи 

односно спроведе рационализацију запослених на 

неодређено време најмање до утврђеног максимал-

ног броја за свој организациони облик.  

 

Члан 5. 

 Сваки организациони облик у циљу успеш-

ног и ефикасног обављања послова може да смањи, 

односно спроведе рационализацију броја запосле-

них и у већем броју од броја утврђеног у тачки 3. 

ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о одређивању максималног броја запо-

слених на неодређено време за сваки организациони 

облик у систему локалне самоуправе општине Вла-

дичин Хан за 2015.годину („Службени гласник 

Грaда Врања“ бр. 2/16, 32/16, 34/16, 5/17 и 10/17). 

Члан 7. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана о 

дана објављивања у „Службеном гласнику  Града 

Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана 27.08.2017.године, број: 06-141/12/17-IV/04                                                                                                                        

 

ПРЕДСЕДНИЦА,  

   Поповић Данијела,с.р. 

482. 

 На основу члана 59. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број: 129/07, 

83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 82. 

став 1. и 2, члана 87. став 1. и члана 138. Статута 

општине Владичин Хан („Службени гласник 
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Пчињског округа“ бр. 21/08 и 8/09 и „Службени 

гласник Грaда Врања“ бр. 11/13, 5/17 и 14/17), 

Скупштина општине Владичин Хан, на седници 

одржаној дана 27.08.2017. године. донела је 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

 

 

Члан 1.  

 Овом Одлуком врши се измена члана 21. 

Одлуке о организацији Општинске управе општине  

Владичин Хан („Службени гласник града Врања“ 

бр. 14/17) тако да сада гласи:  

 „Служба за инвестиције врши послове 

Општинске управе који се односе на: 

- иницирање, израда и спровођење годиш-

њег програма, односно пројекта инвести-

ција значајних за Општину Владичин 

Хан; 

- пројектовање и праћење реализације бу-

џета за инвестиције; 

- предлагање приоритета инвестиција, као 

и одређивања пројектних задатака са но-

сиоцима; 

- координирање послова имовинско-правне 

припреме планске документације, пројек-

тне документације са надлежним органи-

ма и предузећима чији је оснивач Општи-

на; 

- координирање и спровођење послова на 

изради пројектне документације субјек-

тима овлашћеним за израду пројектне и 

друге документације, 

- реализација  инвестиција (управљање и 

припрема тендерске документације; 

- координирање активности донатора (вла-

диног и невладиног сектора) и Општине у 

реализацији инвестиција; 

- учествује у припремању и спровођењу 

поступка јавне набавке на изради технич-

ке документације и извођење радова за 

објекте у складу са Законом и одлукама 

Скупштине општине којима се уређује 

област јавних набавки; 

- подноси захтев за издавање локацијских 

услова грађевинске и употребне дозволе 

за све објекте у којима се као инвеститор 

или суинвеститор појављује Општина, 

осим захтева који су у овој области у на-

длежности јавних комуналних предузећа, 

израђује програм уређивања јавног и 

осталог грађевинског земљишта; 

- врши инвеститорске функције на изград-

њи и одржавању објеката које су у јавној 

својини општине Владичин Хан;   

- предузима потребне радње ради укњижбе 

објеката који су у својини општине Вла-

дичин Хан; 

- предлагање инвестиционог и текућег 

одржавања објеката које су у јавној сво-

јини општине Владичин Хан;  

- израђује студије и анализе о економској 

оправданости уређивања грађевинског 

земљишта за локације које се отуђују и 

дају у закуп;  

- успоставља базе података неопходне за 

спровођење инвестиција; 

- надлежним органима општине Владичин 

Хан предлаже одлуке у вези са уређењем 

површина јавне намене;  

- анализира урбанистичке планове и про-

јекте.“   

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана 27.08.2017.године, број: 06-141/13/17-IV/04                                                                                                                        

 

ПРЕДСЕДНИЦА,  

   Поповић Данијела,с.р. 

 

483. 

 На основу члана 72., 73., 74., 75., 76. и 77. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) 

и члана 109. и 138. Статута Општине Владичин Хан 

(„Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 

8/09 и „Службени гласник града Врања“ број 11/13, 

5/17 и 14/17), Скупштина Општине Владичин Хан, 

на седници одржаној дана 27.08.2017. године, доне-

ла је 

 

 

О  Д  Л  У  К   У 

О ОБРАЗОВАЊУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

 

 

 I   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком образују се месне заједнице 

као облици месне самоуправе, одређују њихова 

подручја, уређује начин образовања нових, спајања 

и укидања месних заједница, надлежности, начин 

одлучивања, поступак избора и начин рада органа 
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као и друга питања од значаја за рад месних зајед-

ница на територији општине Владичин Хан. 

 

Члан 2. 

 Ради задовољавања потреба и интереса од 

непосредног значаја за грађане који они сами утвр-

де, образују се месне заједнице. 

 Месна заједница се образује за једно или ви-

ше сеоских насеља. Уколико се месна заједница 

образује за више села, у сваком селу се могу обра-

зовати месни одбори.  

 Месне заједнице и други облик месне самоу-

праве могу се образовати и у градском насељу 

(кварт, четврт, рејон и сл.). 

 

Члан 3. 

 На територији општине Владичин Хан обра-

зују се следеће месне заједнице:  

1. Месна заједница Балиновце за насељено 

место Балиновце; 

2. Месна заједница Бачвиште за насељено место 

Бачвиште; 

3. Месна заједница Белановце за насељено 

место Белановце; 

4. Месна заједница Белишево за насељено место 

Белишево; 

5. Месна заједница Богошево за насељено место 

Богошево; 

6. Месна заједница Брестово за насељено место 

Брестово; 

7. Месна заједница Владичин Хан за 

урбанизовано насељено место Владичин Хан; 

8. Месна заједница Врбово за насељено место 

Врбово; 

9. Месна заједница Гариње за насељено место 

Гариње; 

10. Месна заједница Горње Јабуково за насељено 

место Горње Јабуково; 

11. Месна заједница Грамађе за насељено место 

Грамађе; 

12. Месна заједница Декутинце за насељено 

место Декутинце; 

13. Месна заједница Доње Јабуково за насељено 

место Доње Јабуково; 

14. Месна заједница Дупљане за насељено место 

Дупљане; 

15. Месна заједница Житорађе за насељено место 

Житорађе; 

16. Месна заједница Зебинце за насељено место 

Зебинце; 

17. Месна заједница Јагњило за насељено место 

Јагњило; 

18. Месна заједница Јастребац за насељено место 

Јастребац; 

19. Месна заједница Јовац за насељено место 

Јовац;  

20. Месна заједница Калиманце за насељено 

место Калиманце; 

21. Месна заједница Кацапун за насељено место 

Кацапун; 

22. Месна заједница Козница  за насељено место 

Козница; 

23. Месна заједница Копитарце за насељено 

место Копитарце; 

24. Месна заједница Костомлатица за насељено 

место Костомлатица; 

25. Месна заједница Кржинце за насељено место 

Кржинце; 

26. Месна заједница Кукавица за насељено место 

Кукавица; 

27. Месна заједница Куново за насељено место 

Куново; 

28. Месна заједница Лепеница за насељено место 

Лепеница; 

29. Месна заједница Лебет за насељено место 

Лебет; 

30. Месна заједница Летовиште за насељено 

место Летовиште; 

31. Месна заједница Љутеж за насељено место 

Љутеж; 

32. Месна заједница Мазараћ  за насељено место 

Мазараћ; 

33. Месна заједница Манајле  за насељено место 

Манајле; 

34. Месна заједница Мањак за насељено место 

Мањак; 

35. Месна заједница Мртвица за насељено место 

Мртвица; 

36. Месна заједница Островица за насељено 

место Островица; 

37. Месна заједница Полом за насељено место 

Полом; 

38. Месна заједница Прекодолце  за насељено 

место Прекодолце; 

39. Месна заједница Прибој  за насељено место 

Прибој; 

40. Месна заједница Равна Река  за насељено 

место  Равна Река; 

41. Месна заједница Рдово за насељено место 

Рдово; 

42. Месна заједница Репинце за насељено место 

Репинце; 

43. Месна заједница Репиште за насељено место 

Репиште; 

44. Месна заједница Ружић за насељено место 

Ружић; 

45. Месна заједница Солачка Сена  за насељено 

место Солачка Сена; 
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46. Месна заједница Срнећи Дол  за насељено 

место Срнећи Дол; 

47. Месна заједница Стубал за насељено место 

Стубал; 

48. Месна заједница Сува Морава за насељено 

место Сува Морава; 

49. Месна заједница Теговиште за насељено 

место Теговиште; 

50. Месна заједница Урвич за насељено место 

Урвич; 

51. Месна заједница Џеп  за насељено место Џеп. 

 

Члан 4.  

 О образовању, подручју за које се образује, 

промени подручја и укидању месне заједнице, 

одлучује Скупштина општине већином од  укупног 

броја одборника. 

 Предлог за образовање нове месне заједнице, 

промену подручја и укидање месне заједнице одно-

сно других облика месне самоуправе  могу поднети 

председник општине,  председник скупштине, нај-

мање једна четвртина одборника, савет месне зајед-

нице односно другог облика месне самоуправе или 

грађани са пребивалиштем  на  територији на коју  

се предлог односи путем грађанске иницијативе. 

 Скупштина општине дужна је да пре доно-

шења одлуке о образовању нове месне заједнице,  

промени подручја или укидању месне заједнице 

односно другог облика месне самоуправе прибави 

мишљење грађана на збору грађана, са територије 

општине на који се предлог односи. Скупштина 

општине  је дужна  да пре доношења одлуке о про-

мени подручја, односно укидању месне заједнице 

или другог облика месне самоуправе, прибави и 

мишљење Савета месне заједнице, односно другог 

облика месне самоуправе  на коју се предлог одно-

си. 

Члан 5. 

 Месна заједница, односно други облик месне 

самоуправе има својство правног лица у оквиру 

права и дужности утврђених Статутом и Одлуком о 

оснивању.  

 Месну заједницу представља и заступа пред-

седник Савета месне заједнице. 

 

Члан 6.  

 Актима месне заједнице, односно другог 

облика месне самоуправе, у складу са Статутом 

општине и Одлуком о оснивању, утврђују се посло-

ви које врши, органи и поступак избора, организа-

ције и рад органа, начин одлучивања и друга пита-

ња од значаја за рад месне заједнице, односно дру-

гог облика месне самоуправе. 

 Месна заједница има печат који мора бити у 

складу са законом о печату државних и других 

органа. 

 

Члан 7.  

Рад органа месне заједнице, односно другог 

облика месне самоуправе јаван је. Јавност рада и 

обавештавање грађана нарочито се обезбеђује: 

 1)    обавезним јавним расправама: 

•о предлогу финансијског плана месне зајед-

нице, односно другог облика месне самоу-

праве; 

•о завршном рачуну месне заједнице, односно 

другог облика месне самоуправе; 

            •о годишњим извештајима о раду месне за-

једнице, односно другог облика месне самоуправе; 

            • у другим приликама када органи Општине 

или месне заједнице, односно другог облика месне 

самоуправе то одлуче; 

            2)  истицањем дневног реда и материјала за 

седницу Савета месне заједнице, односно другог 

облика месне самоуправе, као и предлога одлука 

месне заједнице, односно другог облика месне са-

моуправе на огласној табли, односно, огласном про-

стору који је доступан највећем броју грађана, 

истицањем усвојених одлука и других аката, као и 

обавештавањем грађана о седницама Савета месне 

заједнице односно другог облика месне самоуправе, 

о зборовима грађана и другим скуповима од локал-

ног интереса, најмање осам дана пре дана њиховог 

најављеног одржавања; 

             3) правом грађана да остварују увид у запи-

снике и акте Савета месне заједнице, односно дру-

гог облика месне самоуправе и присуствују седни-

цама Савета месне заједнице, односно другог обли-

ка месне самоуправе. 

Уколико се месна заједница оснива за више села, 

Савет месне заједнице дужан је да обезбеди 

постављање огласне табле, односно да обезбеди 

огласни простор за истицање обавештења из става 

2. у сваком од села. 

Јавност рада и обавештавање грађана ближе се уре-

ђују статутом месне заједнице, односно другог 

облика месне самоуправе. 

 

 

II   СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

 

Члан 8.  

 Средства за рад месне заједнице, односно 

другог облика месне самоуправе обезбеђују се из:  

1) Средстава обезбеђених у буџету општине; 

2) Средстава која грађани обезбеђују 

      самодоприносом; 



1758-Страна – Број  -20-     „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“          Среда,30.август.2017.године. 
 

 

3) Донација; 

4) Прихода које месна заједница остварује 

      својом активношћу.  

Месна заједница користи средства у складу 

са својим програмом и финансијским планом. 

 

Члан 9.  

 Месна заједница доноси финансијски план у 

коме исказује приходе и расходе. 

 Финансијски план се доноси за једну кален-

дарску годину. 

 Месна заједница усваја завршни рачун по 

истеку календарске године.  

 

Члан 10.  

 Месна заједница је дужна да на захтев на-

длежних органа Општине а најмање једанпут го-

дишње до 15. фебруара за претходну годину, подне-

се извештај о свом раду о остваривању програма 

месне заједнице и коришћење средстава које је 

општина пренела. 

 Контролу материјално финансијског посло-

вања месне заједнице врше законом одређени орга-

ни и буџетска инспекција Општинске управе. 

 

Члан 11. 

 Стручне, књиговодствене и административне 

послове за потребе месне заједнице обављају органи 

Општинске управе. 

 

III   ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Члан 12. 

  У месној заједници грађани одлучују о 

остваривању својих заједничких интереса и о зајед-

ничком задовољавању потреба. Одлучујући о томе 

грађани у месној заједници утврђују своје односе у 

складу са материјалним могућностима и то у следе-

ћим областима: 

 - Просторног, урбанистичког планирања и 

уређења насељеног места; 

 - Комуналног развоја и комуналне  изградње; 

 -  Екологије и заштите човекове околине; 

 -  Културе и спорта; 

 -Одбране и заштите од елементарних непо-

года; 

 - Друштвене бриге о деци и грађанима раз-

личитих социјалних група; 

 - Ванинституционалне бриге о социјалним 

категоријама становништва; 

 -  Самодоприноса. 

 

Члан 13.  

 У вршењу послова месне заједнице, грађани 

и органи месне самоуправе: 

 - Дају иницијативе за измене планских аката; 

 - Организују зборове грађана, јавне расправе 

и покрећу разне иницијативе; 

 -Организују изјашњавање грађана о питањи-

ма од значаја за општину и месну заједницу; 

 -Спроводе хуманитарне акције на својој те-

риторији; 

 -Организују рад радних тела месне самоу-

праве; 

 -Дају мишљење о урбанистичким плановима; 

 -Дају предлог о доношењу програма кому-

налне изградње; 

 - Учествују у расправи о одржавању чистоће, 

одржавању зелених површина, уређењу паркова, 

одржавању спортских терена и др. 

 -Одлучују о коришћењу простора којим ра-

сполаже месна заједница као и одржавања објеката 

на подручју месне заједнице чији су корисници; 

 - Спроводе изборе за органе месне заједнице; 

 - Извршавају и друге послове утврђене зако-

ном и статутом. 

 

Члан 14.  

 Одлуком Скупштине Општине може се свим 

или појединим месним заједницама, односно дру-

гим облицима месне самоуправе поверити вршење 

одређених послова из надлежности општине, уз о-

безбеђивање за то  потребних средстава.   

  При поверавању послова полази се од 

тога да ли су ти послови од непосредног и свакод-

невног значаја за живот становника месне заједни-

це, односно другог облика месне самоуправе. 

 

IV  ИЗБОР И ПРЕСТАНАК МАНДАТА ОРГА-

НА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

 

Члан 15.  

 Организација рада у месној заједници и 

органи месне заједнице уређују се статутом месне 

заједнице у складу са статутом општине и овом 

Одлуком.  

 Статут месне заједнице садржи одредбе о: 

- пословима месне заједнице; 

- органима и начину њиховог рада и начину на 

који се врши њихов избор;   

- облицима непосредног изјашњавања грађана 

(збор грађана, грађанска иницијатива, 

референдум); 

- начину сазивања и рада збора грађана; 

- поступку  доношења аката месне заједнице; 

- начину стицања и располагања средствима; 

- употреби печата; 

- обезбеђивању јавности рада савета месне 

заједнице; 
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- и другим питањима од значаја за месну 

заједницу. 

 

Члан 16. 

 Статут месне заједнице доноси савет месне 

заједнице, у складу са законом, Статутом општине  

и овом одлуком. 

    

Члан 17.  

 Као орган месне заједнице грађани образују 

савет месне заједнице. Савет је представничко тело 

месне самоуправе, које обавља следеће послове и 

задатке: 

1. Доноси статут месне заједнице; 

2. Доноси финансијски план и завршни рачун 

месне заједнице; 

3. Доноси програм рада и годишњи извештај 

о раду; 

4. Доноси пословник о раду; 

5. Покреће иницијативу за увођење 

самодоприноса; 

6. Врши надзор над спровођењем програма 

реализације уведеног самодоприноса; 

7. Покреће иницијативе за доношења нових 

или измену постојећих прописа општине а 

који су од интереса за грађане месне 

заједнице; 

8. Стара се о спровођењу референдума који се 

распише на територији општине, месне 

заједнице и др.; 

9. Сазива збор грађана, извршава одлуке и 

спроводи закључке зборова грађана; 

10.  Усваја извештај о раду месне заједнице; 

11. Образује комисије и друга радна тела ради 

задовољавања заједничких потреба 

грађена; 

12.Врши и друге послове утврђене статутом и   

одлуком. 

 

Члан 18. 

 Савет месне заједнице бирају грађани са пра-

вом гласа и са пребивалиштем на подручју месне 

заједнице у којој се спроводе избори, за временски 

период од 4 године. 

 Савет месне заједнице броји од 5 до 15 чла-

нова.  

 Статутом месне заједнице утврђује се број 

чланова Савета месне заједнице и начин избора Са-

вета месне заједнице који може бити непосредним 

јавним гласањем на збору грађана и непосредним 

тајним гласањем, већинским изборним системом. 

 Статутом месне заједнице уређује се и прин-

цип родне равноправности у саставу органа, као и 

територијална заступљеност подручја. 

 

Члан 19.  

 Месна заједница која има до 100 бирача са 

правом гласа и са пребивалиштем на подручју месне 

заједнице, чланове Савета месне заједнице  може да 

бира непосредним јавним гласањем бирача на осно-

ву општег и једнаког изборног права, већином гла-

сова присутних грађана на збору. 

 Збор се може одржати и на њему доносити 

пуноважне одлуке ако збору присуствује најмање 

20% бирача те месне заједнице. 

 Ако збор нема кворум за одлучивање, у року 

од 15 дана сазива се нови збор. 

 

Члан 20.  

 Месна заједница која има преко 100 бирача 

са правом гласа и са пребивалиштем на подручју 

месне заједнице, чланове Савета месне заједнице 

може да бира на основу слободног, општег, једнаког 

и непосредног изборног права грађана, непосредним 

тајним гласањем, већинским изборним системом. 

  

Члан 21. 

 Избор за савет месне заједнице расписује 

председник Скупштине Општине Владичин Хан, 

најкасније 30 дана пре истека мандата претходног 

сазива савета месне заједнице. 

 Одлуком о расписивању избора одређује се 

дан, време и место одржавања избора,поступак из-

бора, као и дан од када почињу да теку рокови за 

вршење изборних радњи. 

 Грађани Месне заједнице са бирачким пра-

вом обавештавају се о дану, времену и месту одр-

жавања избора за чланове Савета, као и о поступку 

и на начин утврђен Статутом Месне заједнице, нај-

касније  5 дана пре одржавања избора.  

 Обавештавање се може вршити и путем ме-

дија, као и другим средствима обавештавања јавног 

мњења. 

 

Члан 22. 

 Право да бира члана Савета има грађанин 

који је држављанин Републике Србије, који је пуно-

летан, пословно способан и има пребивалиште на 

подручју Месне заједнице у којој остварује изборно 

право. 

 За члана Савета може бити изабран грађанин 

који је држављанин Републике Србије, који је пуно-

летан, пословно способан и има пребивалиште на 

територији Месне заједнице на којој је предложен 

за члана Савета. 

 

Члан 23. 

 Право на предлагање кандидата за органе 

месне заједнице има сваки грађанин месне заједни-

це са бирачким правом. 
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 Кандидата за члана Савета предлаже најма-

ње 5 бирача са бирачким правом на подручју Месне 

заједнице у којој се избори спроводе. 

 Бирач може потписати предлог само за јед-

ног кандидата, на прописаном обрасцу. 

 Ако је бирач потписао предлог за више пре-

дложених кандидата као важећи сматраће се потпис 

на прихваћеном предлогу који је раније поднет. 

 Предложени кандидати дају писмену изјаву о 

прихватању кандидатуре. 

 

Члан 24. 

Бирачка места и њихов број за Месну зајед-

ницу одређује Комисија за спровођење избора сво-

јом одлуком.  

 На сваком бирачком месту бира се онолико 

кандидата колико Савет има чланова. 

 

Члан 25. 

Органи за спровођење избора су: 

1. Комисија за спровођење избора (у даљем 

тексту: Комисија). 

2. Бирачки одбори. 

За свој рад органи за спровођење избора 

одговарају органу који их је именовао. 

Комисију чине председник, четри члана и 

њихови заменици. 

Мандат Комисије траје четири године. 

 Комисију именује Скупштина општине. 

 

Члан 26. 

Комисија: 

- стара се о законитости спровођења избо-

ра, 

- даје упутства бирачким одборима у 

погледу спровођења избора, 

- организује техничке припреме за спрово-

ђење избора, 

- прописује потребне обрасце, 

- утврђује да ли су предлози кандидата са-

чињени и поднети у складу са овом 

Одлуком и Статутом Месне заједнице, 

- утврђује и оглашава листе кандидата, 

- утврђује број гласачких листића за гла-

сачка места, 

- утврђује резултате гласања и број гласова 

за сваког кандидата, 

- утврђује и објављује укупне резултате 

избора, 

- подноси извештај председнику Скуп-

штине општине о спроведеним изборима,  

- обавља и друге послове одређене зако-

ном, овом Одлуком и Статутом Месне за-

једнице. 

 

Члан 27. 

Грађани могу тражити увид у бирачки спи-

сак и тражити упис, брисање, допуну или исправку 

бирачког списка код надлежне службе Општинске 

управе у складу са законом. 

  

Члан 28. 

 Бирачки одбор преузима изборни материјал 

од Комисије најкасније 48 часова пре дана одржа-

вања избора. 

 

Члан 29. 

Бирачки одбор чине председник, три члана и 

њихови заменици са подручја месне заједнице, које 

именује Комисија . 

Бирачки одбор именује се најкасније 10 дана 

пре дана одређеног за одржавање избора. 

 Бирачки одбор непосредно спроводи гласа-

ње, обезбеђује правилност и тајност гласања, утвр-

ђује резултате гласања на бирачком месту стара се о 

одржавању реда на бирачком месту за време гласа-

ња и обавља  друге послове утврђене законом, овом 

Одлуком и Статутом Месне заједнице. 

 

Члан 30. 

Резултате избора утврђује Комисија на осно-

ву резултата са свих бирачких места. 

 За чланове Савета бирају се кандидати са 

највећим бројем гласова. 

 Уколико два или више кандидата добију јед-

нак број гласова избори се понављају само за  кан-

дидате до броја кандидата колико се бира за члано-

ве Савета месне заједнице, у року од 7 дана. 

 

Члан 31. 

Поновни избори спроводе се ако Комисија 

поништи изборе због неправилности у спровођењу 

избора за чланове Савета. 

 Ако се избори пониште на поједином бирач-

ком месту, гласање се понавља само на том бирач-

ком месту. 

 Поновни избори спроводе се најкасније 7 

дана од дана поништавања избора у Месној зајед-

ници, односно од дана поништења избора на бирач-

ком месту. 

 Поновне изборе расписује Комисија. 

 Поновни избори спроводе се по листи кан-

дидата утврђеној за изборе који су поништени, осим 

када су избори поништени због неправилности у 

поступку предлагања кандидата. 

 

Члан 32. 

Сваки бирач, кандидат за члана Савета или 

предлагач кандидата има право да поднесе приго-
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вор Комисији због неправилности у поступку кан-

дидовања и спровођења избора. 

 Приговор се подноси у року од 24 часа од 

дана када је донета одлука односно учињен про-

пуст. 

Члан 33. 

Комисија је дужна да у року од 48 часова од 

пријема приговора размотри приговор, реши по 

њему и донети акт достави подносиоцу приговора. 

 Ако Комисија усвоји поднет приговор по-

ништиће радњу у поступку предлагања или избора 

кандидата или ће поништити изборе за чланове Са-

вета. 

 

Члан 34. 

 Савет месне заједнице конституише се у року 

од 15 дана од дана спроведених избора. 

 Прву конститутивну седницу савета месне 

заједнице сазива председник савета месне заједнице 

из претходног сазива.  

 Конститутивна седница може се одржати ако 

њој присуствује већина од укупног борја чланова 

савета месне заједнице.  

 

Члан 35.  

 На првој седници савета из редова чланова 

савета бира се председник савета,  већином гласова 

од укупног броја чланова. 

 

Члан 36.  

 Месна заједница може имати секретара. 

 Уколико је за територију једне или више 

месних заједница образована месна канцеларија 

општинска управа ће одредити да седиште месне 

канцеларије буде истовремено и седиште месне за-

једнице, а да референт месне канцеларије обавља 

послове секретара месне заједнице. 

 

Члан 37.  

 Савет месне заједнице може да образује ста-

лна или повремена радна тела: комисије, одборе и 

сл. у циљу припреме, разматрања и решавања пита-

ња из надлежности месне самоуправе. 

  У одлуци о образовању радног тела 

савет месне заједнице ће одредити број чланова, 

структуру, надлежност, мандат и коме подноси 

извештај радно тело. 

 

Члан 38. 

 Одборници Скупштине општине и чланови 

Општинског већа имају право да учествују у раду 

савета месне заједнице, без права одлучивања. 

 

Члан 39. 

 Чланство у органима месне заједнице преста-

је оставком, због безусловне осуде на казну затвора, 

због потпуног или делимичног губљења пословне 

способности, због губљења држављанства или про-

мене пребивалишта ван подручја месне заједнице и 

опозивом. 

 

Члан 40. 

Уколико члану Савета престане мандат у 

смислу члана 39. ове Одлуке, члан Савета постаје 

кандидат који је следећи на изборима добио највећи 

број гласова. 

 Мандат члана Савета из члана 1. овог члана 

траје до истека мандата на који су изабрани остали 

чланови Савета. 

 Савет констатује престанак чланства и врши 

кооптирање новог члана у смислу става 1. овог чла-

на на првој наредној седници. 

  

V    ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 41.  

 Савети месних заједница изабрани по посто-

јећим прописима настављају са радом до нових из-

бора. 

 

Члан 42.  

 Месне заједнице су дужне да у року од 60 

дана од дана ступању на снагу ове одлуке донесу, 

односно ускладе свој статут и друга општа акта са 

овом одлуком. 

 Када дође до промене подручја месне зајед-

нице, председник Скупштине Општине расписаће 

изборе за савет месне заједнице код којих је дошло 

до промене у року од 30 дана од дана ступања на 

снагу одлуке о промени подручја месне заједнице. 

 

Члан 43. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о образовању месних заједница за 

подручје Општине Владичин Хан („Службени гла-

сник Града Врања“, број 23/09). 

Члан 44.   

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном гласнику Града 

Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана 27.08.2017.године, број: 06-141/20/17-IV/04                                                                                                                        

 

ПРЕДСЕДНИЦА,  

   Поповић Данијела,с.р. 

 

484. 

На основу члана 3. и 4. Закона о јавним слу-

жбама („Службени гласник РС“ број 42/91, 71/94, 



1762-Страна – Број  -20-     „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“          Среда,30.август.2017.године. 
 

 

79/05- др. закон, 81/05 – исп.др.закона, 83/05 – испр. 

др. закона и 83/14 – др. закон), члана 110. Закона о 

спорту ( „Службени гласник РС“, број 10/2016), 

члана 4. Закона о класификацији делатности („Слу-

жбени гласник РС“ бр. 104/2009), члана 567. и 568. 

Закона о привредним друштвима („Службени гла-

сник РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон 

и  5/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон ) и члана 41. Статута 

Општине Владичин Хан („Службени гласник 

Пчињског округа“, број 21/2008, 8/2009 и „Службе-

ни гласник Града Врања“ бр. 11/2013 и 5/2017 и 

14/2017),  Скупштина Општине Владичин Хан,, на 

седници одржаној 27.08.2017 године донела је 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ  О ОСНИВАЊУ СПОРТСКОГ ЦЕН-

ТРА У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се измена и допуна 

Одлуке о оснивању Спортског центра у Владичином 

Хану („Општински службени гласник“ бр. 28/2/91 и 

„Службени гласник Пчињског округа“, број 

19/2001) . 

 

Члан 2. 

 Члан 3. Одлуке мења се и гласи: 

 „Претежна делатност Установе је: 

 93.11-делатност спортских објеката 

 Осим наведене Установа ће се бавити и дру-

гим делатностима као што су: 

 93.12- делатност спортски клубова 

 93.19-остале спортске активности 

 93.29-остале забавне и рекреативне активно-

сти 

 42.99-изградња осталих непоменутих грађе-

вина 

 47.19-остала трговина на мало у неспецијали-

зованим објектима 

 47.41-трговина на мало рачунарима, пери-

ферним јединицама и софтверима у  специјализованим продавницама 

 46.42-трговина на велико одећом и обућом 

 90.01-извођачка уметност 

 92.00-коцкање и клађење 

 55.10-хотели и сличан смештај 

 56.10-ресторани и покретни угоститељски 

објекти“ 

 

Члан 3. 

 Иза члана 3. додаје се члан 3а. Одлуке  који 

гласи: 

 „Установа може ради обаљања дела делатно-

сти образовати огранак као издвојени организацио-

ни део када је тако одређено Законом. 

 Скупштина Општине Владичин Хан одлучује 

о образовању огранка Установе  у складу са Зако-

ном“.  

 

Члан 4. 

Члан 12. Одлуке се брише. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Врања.“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана 27.08.2017.године, број: 06-141/14/17-IV/04                                                                                                                        

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА,  

   Поповић Данијела,с.р. 

485. 

На основу члана 32. Закона о локалној само-

управи („Службени  гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - 

др. закон и 101/16 - др. закон), члана 41. и 138. Ста-

тута општине Владичин Хан („ Службени гласник 

Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени 

гласник града Врања“, бр. 11/13, 5/17 и 14/17) и 

члана 128. Пословника Скупштине општине Влади-

чин Хан („Службени гласник града Врања“, бр. 

12/14 – пречишћен текст, 22/15, 43/16 и 17/17), 

Скупштина општине Владичин Хан на седници 

одржаној дана 27.08. 2017. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

ИЗРАДУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, 

УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИ-

ВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

I 

 Образује се стручна  Комисија за израду го-

дишњих Програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у општини Владичин 

Хан. 

 

II 

 Комисију чине председник и 6 (шест) члано-

ва и то: 

 Председник Комисије: 

        1.  Слађана Стевановић Тасић,  дипл. инж. по-

љопривреде 

 Чланови Комисије: 

1. Бранка Милосављевић, дипл. економиста, 

2. Марија Андрејевић,  дипл. инж. арх. 

3. Милош Стојановић,  дипл. правник 

4. Милош Јовановић,  дипл. инж. арх. 
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5. Ђорђе Савић, дипл. инж. електротехнике,  

6. Бранислав Стошић, геодета, 

 

III 

 Задатак Комисије је да изради предлоге го-

дишњих Програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта , којим ће утврдити 

врсту и обим радова које треба извршити у 2018., 

2019., 2020. и 2021. години, динамику извођења ра-

дова и улагања средстава, а посебно утврдити по-

датке које се односе на пољопривредно земљиште у 

државној својини у складу са чланом  60. став 6. 

Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник 

РС“, број 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), 

прибави мишљење Комисије из члана 60. став 3. 

Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник 

РС“, број 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015) 

и сагласност Министарства пољопривреде и зашти-

те животне средине. 

 

IV 

 Комисија је дужна да предлоге годишњих 

Програма из тачке 3. овог Решења за наредну годи-

ну изради и достави Скупштини на усвајање, како 

би исти били донешени  најкасније до 31.марта за 

текућу годину. 

 

V 

 Мандат председник и чланова стручне  Ко-

мисије за израду годишњих Програма заштите, уре-

ђења и коришћења пољопривредног земљишта у 

општини Владичин Хан траје 4 ( четири ) године. 

 

VI 

 Ступањем на снагу овог решења престаје да 

важи решење бр. 06-96/27/2013-01 од 19.09.2013. 

године,  са свим изменама и допунама 

 

VII 

 Решење ступа на снагу даном доношења, a 

објавиће се у „ Службеном гласнику Града Врања“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана 27.08.2017.године, број: 06-141/16/17-IV/04                                                                                                                        

 

ПРЕДСЕДНИЦА,  

   Поповић Данијела,с.р. 

 

486.                                                                                           

На основу члана 31. и 34. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), 

члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др. 

закон), члана 41. и 138. Статута општине Владичин 

Хан („Сл. гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 

8/09 и „Службени гласник града Врања“, бр. 11/13, 

5/17 и 14/17), и члана 128. Пословника Скупштине 

општине Владичин Хан („Службени гласник Града 

Врања“, број 12/14-пречишћен текст, 22/15, 43/16 и 

17/17), Скупштина општине Владичин Хан на 

седници одржаној дана 27.08.2017. године, донела је 

  

 

Р  Е   Ш   Е   Њ   Е  

 

 

1. ОБРАЗУЈЕ СЕ  Комисија за спровођење 

конкурса за избор директора јавних предузећа чији 

је оснивач општина Владичин Хан (у даљем тексту 

Комисија) у следећем саставу:  

  - Соња Младеновић, дипломирани правник 

из Владичиног Хана, председник,  

-  Данијела Костић, дипломирани економиста 

из с. Репинце , члан,  

-  Маја Стojановић, дипломирани правник из 

с. Репинце, члан,  

-  Јелена Станковић, дипломирани правник 

из с. Репинце , члан, 

 - Милош Јовановић, дипломирани архитекта 

из Владичиног Хана, члан  

 

2. Задатак комисије је спровођење јавног 

конкурса за избор директора предузећа (у даљем 

тексту: изборни поступак) у складу са Законом о 

јавним предузећима. 

 

3. Стручне и административне послове за 

потребе комисије обављаће Служба за скупштинске 

послове. 

4. Ово решење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Врања“. 

 

 5. Решење доставити: председнику и 

именованим члановима Комисије и архиви.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 34. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“ број 15/2016), предвиђено 

је да Комисија јединице локалне самоуправе има 

пет чланова, од којих је један председник. У ставу 2. 

истог члана предвиђено је да Комисију образује 

орган који је статутом јединице локалне самоуправе 

одређен као надлежан за именовање директора.  

 Чланом 41. став 1. тачка 10. Статута Општи-

не Владичин Хан(„Службени гласник Пчињског 

округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник 

града Врања“, бр. 11/13, 5/17 и 14/17), предвиђено је 

да Скупштина Општине Владичин Хан именује и 

разрешава управни одбор, надзорни одбор, именује 

и разрешава директоре јавних предузећа, установа, 
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организација и служби чији је оснивач и даје сагла-

сност на њихове статуте у складу са законом.  

 Имајући у виду напред наведено одлучено је 

као у диспозитиву овог решења. 

 Поука о правном средству : Против овог 

решења може се покренути управни спор пред 

Управним судом у Београду-Одељење у Нишу, у 

року од 30 дана од пријема истог. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана 27.08.2017.године, број: 06-141/17/17-IV/04                                                                                                                        

 

ПРЕДСЕДНИЦА,  

   Поповић Данијела,с.р. 

 

487. 

На  основу члана 69., а у вези  члана 22. став 

1. тачка 9. и става 3. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“ број 15/2016) члана 32. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016 – 

др.закон) и члана 41. и 138.  Статута општине Вла-

дичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, 

број 21/2008 и 8/2009 и „Службени гласник Града 

Врања“, број 11/2013, 5/2017 и 14/2017), Скупштина 

општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 

27.08.2017. године,  донелa је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

РАСПОДЕЛИ НЕРАСПОРЕЂЕНЕ ДОБИТИ ЈП 

„ВОДОВОД“ ВЛАДИЧИН ХАН 

 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о расподели 

нераспоређене добити ЈП „Водовод“ Владичин Хан, 

исказана по завршном рачуну за 2016. годину, коју 

је донео Надзорни одбор ЈП „Водовод“ Владичин 

Хан, под бројем 1537 на седници одржаној 

14.06.2017. године . 

II 

  Закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана 27.08.2017.године, број: 06-141/7/17-IV/04                                                                                                                        

 

ПРЕДСЕДНИЦА,  

   Поповић Данијела,с.р. 

 

 

488. 

На  основу члана 69., а у вези  члана 22. став 

1. тачка 9. и става 3. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“ број 15/2016) члана 32. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016 – 

др.закон) и члана 41. и 138.  Статута општине Вла-

дичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, 

број 21/2008 и 8/2009 и „Службени гласник Града 

Врања“, број 11/2013, 5/2017 и 14/2017), Скупштина 

општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 

27.08.2017. године,  донелa је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО РЕДОВНОМ ФИ-

НАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2016. ГОДИ-

НУ „ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ“ ВЛА-

ДИЧИН ХАН 

 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о расподели 

добити по редовном годишњем финансијском 

извештају за 2016. годину „ЈП за комунално уређе-

ње“ Владичин Хан, број 813 од 19.06.2017.године 

коју је донео Надзорни одбор „ЈП за комунално у-

ређење“ Владичин Хан, под бројем 813 на седници 

одржаној 19.06.2017. године . 

 

II 

  Закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана 27.08.2017.године, број: 06-141/8/17-IV/04                                                                                                                        

 

ПРЕДСЕДНИЦА,  

   Поповић Данијела,с.р. 

489. 

На основу члана 61. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, број 

15/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон 

и 101/16-др.закон) и члана 41. Статута Општине 

Владичин Хан (“Службени гласник Пчињског 

округа” број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник 

Града Врања“ број 11/13, 5/17 и 14/17), Скупштина 
Општине Владичин Хан, на седници одржаној 

27.08.2017. године, донела је  

 

 

ЗАКЉУЧАК 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕЊЕНИ 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈП 

„ВОДОВОД“ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2017. 

ГОДИНУ   

 

I 

Даје се сагласност на измењени Програм 

коришћења субвенција ЈП „Водовод“ Владичин Хан 

за 2017. годину, број  1914 који је усвојио Надзорни 
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одбор ЈП „Водовод“ Владичин Хан, на седници 

Надзорног одбора ЈП „Водовод“ одржаној дана 

28.07.2017. године. 

 

II 

Овај Закључак ступа на снагу даном доно-

шења и објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана 27.08.2017.године, број: 06-141/10/17-IV/04                                                                                                                        

 

ПРЕДСЕДНИЦА,  

   Поповић Данијела,с.р. 

 

 

490. 

  На основу  члана 65., 66. и 68. Закона о заш-

тити животне средине („Службени гласник РС“ број 

135/04 и 36/09), члана 32. Закона о локалној самоу-

прави („Службени гласник Републике Србије“ број 

129/07 и 83/14-др.закон,101/16-др.закон) и члана 41. 

и 138. Статута општине Владичин Хан („Службени 

гласник Пчињског округа“ број 21/08 и 8/09 и 

„Службени гласник Града Врања“ број 11/13, 5/17 и 

14/17) и члана 128. Пословника („Службени  гла-

сник града Врања“ број 12/14-пречишћен текст, 

22/15 и 43/16), Скупштина општине Владичин Хан 

на седници одржаној дана 27.08.2017. године, доне-

ла је  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

I 

Доноси се Локални еколошки акциони план 

за Општину Владичин Хан Ревизија 2017-2022. 

 

II 

 Закључак објавити у „Службеном гласнику 

Града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана 27.08.2017.године, број: 06-141/18/17-IV/04                                                                                                                        

 

ПРЕДСЕДНИЦА,  

   Поповић Данијела,с.р. 

 

 

491. 

На основу  4.,5., и 12 Закона о туризму 

Србије ( „Службени гласник РС, број 36/09, 88/10, 

99/11-др. Закон, 93/12 и 84/15), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/07 и 83/14-др.закон, 101/16-др.закон) и члана 

41. и 138. Статута општине Владичин Хан 

(„Службени гласник Пчињског округа“ број 21/08 и 

8/09 и „Службени гласник Града Врања“ број 11/13, 

5/17 и 14/17) и члана 128. Пословника („Службени 

гласник града Врања“  број 12/14-пречишћен текст, 

22/15, 43/16 и 17/17), Скупштина општине 

Владичин Хан на седници одржаној дана 

27.08.2017. године, донела је  

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 

I 

Доноси се Стратегија развоја туризма за 

Општину Владичин Хан 2017-2022. 

 

II 

Закључак објавити у „ Службеном гласнику 

Града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 

дана 27.08.2017.године, број: 06-141/19/17-IV/04                                                                                                                        

 

ПРЕДСЕДНИЦА,  

   Поповић Данијела,с.р. 

 

  

Б О С И Л Е Г Р А Д 
492. 

 На основу члана 63. Закона о буџетском 

систему (« Службени  гласник РС», број и 54/09 и 

73/2010,101/2010,101/2011 ,93/2012,62/2013 и 

63/2013 исправка,108/2013,142/2014 и 68/2015-

др.Закон) и члана  20. Закона о локалној самоуправи  

(«Службени гласник РС», број129/07 и 83/2014- др. 

Закон) и члан 37. став 1. тачка 2. Статута Општине 

Босилеград ( „Службени гласник Пчињског округа“,  

број 16/08 и 20/09 и „Службени гласник града Вра-

ња“, број 45/13), Скупштина општине Босилеград на 

седници одржаној  дана 22.08.2017.. године, донела 

је  

 

ОДЛУКУ 

О II. РЕБАЛАНСУ БУЏЕТA  ОПШТИНЕ БО-

СИЛЕГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ 

  

По II.  ребалансу буџета извршене су измене у члану 

8. Одлуке  о буџету општине Босилеград за 

2017.годину  и то у табелама датих ниже: 

Назив  локалне власти 
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По II.  ребалансу буџета извршене су измене у члану 8. Одлуке  о буџету општине Босилеград 

за 2017.годину  и то у табелама датих ниже: 

Назив  локалне власти 

028 БОСИЛЕГРАД 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ 

ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА У 2017. ГОДИНИ 

 

 

        Табела 2. 

Ред.

бр. 

Назив корисника чије 

се плате у 2017. години 

финансирају из буџета 

на осталим економским 

класификацијама  

Економска 

класификац

ија 

(навести 

која ) 

Број 

запос

лених 

на 

неодр

еђено 

време 

Маса 

средстава за 

плате 

запослених 

на 

неодређено 

време 

Број 

запосле

них на 

одређе

но 

време 

Маса 

средстава 

за плате 

запослени

х на 

одређено 

време  

Уку

пан 

број 

запо

слен

их 

Укупна 

маса 

средстава 

за плате 

запослени

х у 2017. 

години 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 

1 ЈП"Услуга"Босилеград 451 26 14,926,268 16 9,421,232 42 24,347,500 

2 
ЈП"Ветеринарска 

амбуланта"Босилеград 

451 

5 2,859,096 6 3,510,048 11 6,369,144 

3 
Дом Ученика 

Босилеград 

463 

    3 1,956,250 3 1,956,250 

4 
Основна школа Г 

Димитров 

463 

0 0 3 916,000 3 916,000 

5 

ЈП ГЗП,Босилеград од 

01.12.2016- по и 

спостављеној ситуацији 

423,424,511 

54 0 10 0 64 0 

6 
Дом Здравља 

Босилеград 

464 

0 0 7 6,700,000 7 6,700,000 

7 

Установа Центар за 

социјални рад за 

реализацију пројеката 

463 

85 0 45 52,086,357 130 52,086,357 

 

 

У колони под редним бројем 4  број запослених на неодређено време усклађен је са Одлуком о 

максималнм броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне 

саамоуправе општине Босилеград за 2017. 

 

 

 

 

 

ЈП ГЗП,Босилеград од 01.12.2016- по  испостављеној ситуацији,  односно  Овом кориснику   плате се 

не финансирају из буџета зато у колонама 5 ,7 и 9 под редним бројем 5 стоји износ 0 

 

 

         

Назив  локалне власти 028 БОСИЛЕГРАД     

 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ  КОЈИ ЈЕ РАДИО  У 2016. ГОДИНИ И КОЈИ ЈЕ ПЛАНИРАН 

ДА РАДИ У 2017. ГОДИНИ    

 Табела 7.        

Ред.

бр. 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава локалне 

власти 

2016 План

ирани 

број 

запос

лених 

који 

2017 Планирани број 

запослених на 

крају 2017. године 
Број 

запослени

х на 

неодређен

о време 

Број 

запосле

них на 

одређен

о време 

Планирано 

повећање 

укупног 

броја 

запослених 

Планирано 

повећање 

укупног броја 

запослених на 

одређено 

на 

неодре

ђено 

на 

одређено 

време 
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који је 

радио у 

октобру 

2016. 

године 

који је 

радио у 

октобр

у 2016. 

године 

одлаз

и у 

пензиј

у до 

краја 

2017. 

годин

е 

на 

неодређено 

време за 

који су 

обезбеђена 

средства у 

буџету за 

2017. годину 

време за који 

су обезбеђена 

средства у 

буџету за 

2017. годину 

време 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Органи и 

организације 

локалне власти 

Скупштина 

општине, 

Председник и 

Општинско 

Веће,Општинска  

Управа,Општински 

правобраниоц 35 18 1 8 3 42 21 

2 Установе културе                                                                                                                                                         23 17 2 3   24 17 

4 

Дирекције основане 

од стране локалне 

власти 

од01.12.2017 нису 

индиректни 

корисник 

53 

3 0 

0 

0     

5 Месне заједнице 0 0     10 0 10 

6 
Предшколске 

установе  9 10 0 0   9 10 

8 
Укупно за све 

кориснике буџетa 120 48 3 11 13 75 58 

 

Планирано повећање броја запослених код органа и организација локалних власти  

 

Број запослених под редним бројем 1 у колони 3   укупно 35  и колони 8  укупно 42 чине начелник 

ОУ, заменик  начелника,општински правобраниоц и запослени у ОУ на неодређено, број 

запослених у колони 4 и 9  укупно 18 односно 21 чине председник и секретар СО,председник и 

заменик председника Општине, чланови ОВ и 10 лица запослених на одређено  

 

 

        

 

Број запослених под редним бројем 2 и 6 у колони 3  и 8 чине директори установа и запослени 

на неодређено , број запослених на неодређено  у колони 4 и 9    чине лица запослени  на 

одређено  

 
 

         

     

 

Шифр

а 

општ

ине 

 

28                  

     : 

Назив јединице локалне власти 

Босилеград                  

      

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2017. ГОДИНИ ПО ЗВАЊИМА И ЗАНИМАЊИМА У 

ОПШТИНСКОЈ / ГРАДСКОЈ УПРАВИ 

                             

Р

е

д.

б

р. 

      
Звањ

а и 

зани

мања 

Ка

т

ег

ор

иј

Осно

вни 

коеф

. 

Д

о

д

а

т

Увећање основног коефицијента (члан 5. став 2.) 

Осн

ови

ца 

Нето 

основ

на 

плата 

Бр

ој 

за

по

сл

Дод

аци 

за 

мин

ули 

Д

од

а

ц

и 

Уку

пна 

не

то 

пла

Бр

у

т

о I 

Бру

то 

II 

(411

+41

      

 

Имено

вна и 

постав

Који 

кoорд

инир

а 

Који 

руков

оди 

унутр

Припрем

а и 

извршење 

буџета 

На 

пословим

а 

комуналн

На 

послов

има 

буџетс

У

ку

па

н 
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а 

из

аб

ра

ни

х 

и 

и

ме

но

ва

ни

х/

по

с

т

ав

ље

ни

х 

ли

ца 

(с

ел

ек

т

ов

а

т

и 

из 

па

да

ју

ће

г 

ме

ни

ја) 

н

и 

к

о

е

ф

. 

љена 

лица 

највиш

е до 

30% 

најсл

ожен

ије 

акти

внос

ти 

до 

10% 

ашњо

м орг. 

једин

ицом 

до 

10% 

или фин. 

плана, 

вођење 

посл. 

књига и 

саставља

ње рач. 

извештај

а до 10% 

ог 

полицајц

а до 10% 

ке 

инспек

ције до 

10% 

ко

еф

иц

иј

ен

т 

ен

их 

рад 

% 

за 

п

ре

ко

вр

е

м

eн

и 

и 

п

р

и

п

ра

вн

ос

т 

та 

за 

бро

ј 

зап

осл

ени

х 

2) 

      

 

из

ра

ж

ен 

у 

пр

оц

ен

т

у  

из

ра

ж

ен 

кр

оз 

ко

еф

иц

иј

ен

т 

 

и

зр

а

ж

е

н 

у 

%  

и

з

р

а

ж

е

н 

к

р

о

з 

к

о

е

ф

и

ц

и

је

н

т 

 

и

з

р

а

ж

е

н 

у 

п

р

о

ц

е

н

т

у  

из

ра

ж

ен 

кр

оз 

ко

е

ф

и

ц

иј

ен

т 

 

изр

аж

ен у 

про

цен

ту  

изр

аж

ен 

кро

з 

кое

фи

циј

ент 

 

изр

аж

ен у 

про

цен

ту  

изр

аж

ен 

кро

з 

кое

фи

циј

ент 

 

изр

аж

ен у 

про

цен

ту  

и

з

р

а

ж

е

н 

к

р

о

з 

к

о

е

ф

и

ц

и

је

н

т 

I       

На 

одређ

ено 

време    

118.5

5 

4

9

.

2

0                         

19

7.

24     24 6.62 0 

1,2

14,

281 

1,

73

2,

21

2 

2,04

2,27

8 

  28 

Бос

илег

рад 

одр

еђе

но 

Изаб

рана 

лица 

пр

ед
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Члан 10. 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику  

града Врања“ и доставити Надлежном министар-

ству. 

 

Члан 36. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана 

22.08.2017. године број:06-189/17 

  

       

     ПРЕДСЕДНИК, 

                                       Славчо Владимиров,с.р.       

         

493. 

На основу члана 6. Закона о начину 

одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору („Службени гласник РС”, број 68/15 и 

81/16), тачке 7. и 8. Одлуке о максималном броју 

запослених на неодређено време у систему држав-

них органа, систему јавних служби, систему Ауто-

номне покрајне Војводине и систему локалне само-

управе  за 2017.годину („Службени гласник РС“ 

број 61/17) и члана 37.став 1. тачка 6. Статута 

општине Босилеград („Службени гласник Пчињског 

округа“, број 16/08 и 20/09 и „Службени гласник 

града Врања“, број 45/13) Скупштина општине Бо-

силеград, на седници одржаној дана 22. августа 

2017.године донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ  МАКСИМАЛНОГ БРОЈА 

ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА 

СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У 

СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

1. Максималан број запослених на неодређено 

време у систему локалне самоуправе општине 

Босилеград за календарску 2017. годину, на 

основу Одлуке о максималном броју запослених 

на неодређено време у систему државних орга-

на, систему јавних служби, систему Аутономне 

покрајне Војводине и систему локалне самоу-

праве  за 2017.годину, коју је донела Влада Ре-

публике Србије, јесте 160. 

 

2. У оквиру  Максималан број запослених на 

неодређено време из тачке 1. ове Одлуке, за сва-

ки организациони облик у систему локалне са-

моуправе општине Босилеград, одређује се мак-

симални број запослених и то  у: 

Р.бр. Назив организационог облика 

Макси-

мални 

број за-

послених 

на нео-

дређено 

време 

1. Општинска управа општине 

Босилеград 

41 

2. Општинско правобранилаштво 1 

3. Јавно предузеће за комуналије 

и услуге „Услуга“ Босилеград 

26 

4. Јавно предузеће „Грађевинско 

земљиште и путеве Боси-

леград“ 

54 

5. Јавно предузеће Ветеринарска 

амбуланта „Босилеград“ 

5 

  28 

Бос

илег

рад 

нео

дре

ђен 

Квал

ифик

овани 

радни

к    8.00 

0

.

5

3 %   %   %   %   %   %   

9.

52 

2,50

6.53 23,862 1 0.99 

4,

37

2 

28,

235 

40

,2

78 

47,4

88 

  28 

Бос

илег

рад 

нео

дре

ђен

о 

Некв

алиф

икова

ни 

радни

к   6.40 

0

.

5

3 %   %   %   %   %   %   

8.

49 

2,78

5.00 23,645 1 1.56   

23,

646 

33

,7

32 

39,7

70 

  28 

Бос

илег

рад 

нео

дре

ђен

о 

Некв

алиф

икова

ни 

радни

к   6.40 

0

.

5

3 %   %   %   %   %   %   

8.

66 

2,78

5.00 24,104 1 1.73   

24,

106 

34

,3

88 

40,5

43 

        

УКУ

ПНО   

507.9

3 

2

3

1

.

1

9   

21

.5

2   

0.

0

0   

0.

00   9.13   0.00   

0.

0

0 

82

7.

68     63 

57.9

1 

10

,4

96 

2,7

49,

673 

3,

92

2,

50

0 

4,62

4,62

8 

  

  Број запослених  и средства за плате  запослених у општинској управи  по звањима и занимањимау 2017 усклађен је са Одлуком о максималнм броју 

запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне саамоуправе општине Босилеград за 2017.г 
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6. Народна библиотека „Христо 

Ботев“ Босилеград 

8 

7. Установа центар културе „Бо-

силеград“ 

16 

8. Предшколска установа „Дечја 

радост“ Босилеград 

9 

Укупно             

160 

 

3. У оквиру максималног броја запослених 

одређеног у тачки  2. ове Одлуке, сваки 

организациони облик може имати највише 

онолики број запослених на неодређено време за 

који има обезбеђену масу средстава за зараде.  

 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена  у „Службеном гласнику града 

Врања”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД 

дана:22.08.2017.године,број: 06-189/2017 

                                                                                                 

 ПРЕДСЕДНИК, 

                                       Славчо Владимиров,с.р.       

         

494. 

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник  Републике 

Србије», број 129/2007, 83/2014-др. закон и 

101/2016-др. закон), чл.70.ст.1 тачке 5, чл. 48-56, 

чл.99. и чл.170-183 Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени Гласник Републике Србије“ 

бр. 21/2016), члана 37. став 1. тачка 6. и члана 72. 

став 1. Статута Општине Босилеград («Службени 

гласник Пчињског округа», број 16/2008 I 20/2009 и 

Службени гласник града Врања бр. 45/2013 ), 

Скупштина општине Босилеград на седници 

одржаној 22. августа 2017.  године, донела је  

 

О Д Л У К У  

О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 

БОСИЛЕГРАД  

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1.  

Овом Одлуком утврђује се надлежност, 

унутрашња организација, начин руковођења, односи 

са другим органима, средства за рад и друга питања 

од значаја за рад и организацију Општинске управе 

општине Босилеград (у даљем тексту: Општинска 

управа) .  

 

Члан 2.  

Општинска управа јe орган Општине.  

Општинска управа образује се као 

јединствени орган.  

 

Члан 3.  

Општинска управа:  

           1. припрема нацрте прописa и других акатa 

које доноси Скупштина општине, председник 

Општине и Општинско већe ;  

2. извршава одлуке и друге акте Скупштине 

општине, председника Општине и Општинског 

већа;  

3. решава у управном поступку у првом 

степену о правима и дужностима грађана, 

предузећа, установа и других организација у 

управним стварима из надлежности општине;  

4. обавља послове управног надзора над 

извршавањем прописа и других општих аката 

Скупштине општине;  

5. извршава Законе и друге прописе чије је 

извршавање поверено Општини;  

6. доставља извештај о свом раду на 

извршењу послова из надлежности Општине и 

поверених послова, Општинском већу и Скупштини 

општине по потреби, а најмање једном годишње у 

текућој години за претходну годину.  

7.обавља стручне и друге послове које 

утврди Скупштина општине, председник Општине 

и Општинско веће; 

 Члан 4. 

      Општинска управа обавља послове на основу и у 

оквиру Устава, Закона, Статута општине и других 

аката Општине.  

 

Члан 5. 

 Рад Општинске управе је доступан јавности, 

и подложан критици и јавној контроли грађана на 

начин утврђен Законом , Статутом општине и овом 

одлуком.  

 

Члан 6.  

Запослени у Општинској управи дужни су да 

своје послове обављају стручно, не руководећи се 

при том својим политичким убеђењима, нити их у 

обављању послова могу изражавати и заступати.  

 

Члан 7. 

Средства за финансирање послова 

Општинске управе обезбеђују се у буџету општине 

Босилеград.  

 

II ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА  

 

Члан 8. 
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 Начела и унутрашње уређење у Општинској 

управи утврђује председник  општине. 

 

Члан 9.  

Општинска управа врши послове управе у 

непосредном спровођењу Закона и других прописа 

који су поверени општини у остваривању права 

гађана у области социјалне заштите, здравствене 

заштите, друштвене бриге о деци и омладини, 

предшколског, основног и средњег образовања и 

васпитања, ученичког и студенског стандарда, 

културе, спорта, борачко-инвалидске заштите као и 

инспекцијске послове из области образовања;  

Предлаже нацрте аката из своје надлежности 

које доноси Скупштина општине, председник 

Општине и Општинско веће.  

Врши стручне и административне послове 

који се односе на задовољавање потреба грађана о 

којима се стара Општина у областима друштвене 

бриге о деци и омладини, предшколског, основног и 

средњег образовања и васпитања, културе, спорта, 

социјалне заштите и здравствене заштите.  

Врши послове ликивидатуре у области 

борачко-инвалидске заштите и породиљског 

одсуства.  

Врши послове који се односе на признавање 

права на допунску заштиту бораца, војних инвалида 

и њихових породица.  

Врши стручне послове у вези са статусом 

избеглица на територији општине Босилеград.  

Прати здравствено стање становништва на 

подручју општине и стара се о унапређивању услова 

којима се доприноси очувању и унапређивању 

здравља грађана у Општини.  

Прати законитост рада установа у области 

друштвених делатности чији је оснивач Општина, 

врши техничке, административне и друге послове 

неопходне за успешно обављање послова из своје 

надлежности.  

Обавља управне и стручне послове у 

непосредном спровођењу закона и других прописа 

чије је непосредно спровођење поверено Општини у 

области држављанства, матичних књига, личног 

имена, брака, бирачких спискова и оверу потписа, 

рукописа и преписа.  

Врши послове писарнице и архиве, послове 

радних односа у Општинској управи, стручне и 

административно-техничке послове који се односе 

на примену прописа из области јавних набавки.  

 

Врши и послове који се односе на физичко 

обезбеђивање објекта, редовно одржавање, 

чишћење, спремање и загревање радних просторија, 

одржавање и руковање средствима опреме и 

средствима везе, одржавање возила за потребе 

Општинске управе, доставне послове  и послове 

економата за Општинску управу.  

За извршавање одређених послова из изворне 

надлежности Општине, као и поверених послова 

државне управе и стварање услова да се ти послови 

обављају ефикасније и ближе месту становања и 

рада грађана, образују се Месне канцеларије.  

Месне канцеларије се образују за следећа подручја:  

1.Месна канцеларија  Бранковци за насељена 

места Бранковци, Рикачево, Зли Дол и Рибарци. 

2.Месна канцеларија  Горња Лисина за 

насељена места Горња Лисина, Доња Лисина, Доња 

Ржана и Горња Ржана. 

3.Месна канцеларија  Горња Љубата за 

насељена места Горња Љубата, Мусуљ, Барје и 

Плоча. 

4.Месна канцеларија  Доња Љубата за 

насељена места Доња Љубата, Црноштица и Дукат. 

5.Месна канцеларија  Доње Тламино за 

насељена места Доње Тламино, Горње Тламино, 

Караманица, Голеш, Жеравино и Бистар. 

6.Месна канцеларија Назарица за насељена 

места Назарица, Јарешник и Доганица. 

7.Матична служба Босилеград за насељена 

места Босилеград, Милевци, Груинци, Извор, Ресен, 

Белут, Гложје, Паралово, Бресница, Буцаљево, 

Млекоминци, Радичевци и Рајчиловци. 

Месне канцеларије врше послове који се 

односе на лична стања грађана, вођење матичних 

књига и издавање извода и уверења, састављање 

смртовница, праћење бирачких спискова, оверу 

рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о 

чињеницама када је то одређено законом, вршење 

послова пријемне канцеларије за општинске органе 

управе, вођење других евиденција када је то 

предвиђено законом и другим прописима.  

Месне канцеларије могу да врше и друге 

послове које им из своје надлежности повери 

Општинска управа.  

У Месним канцеларијама се могу обављати 

одређени послови за друге органе, организације и 

установе на основу уговора који закључује 

начелник Општинске управе односно лице које он 

овласти са представницима органа, организација и 

установа за које обављају послове.  

Месне канцеларије врше одређене послове за 

Месне заједнице у насељеним местима Опшптине, 

које им повери Скупштина општине и Председник 

општине.  

Координира поступак израде буџета, издаје 

упутства за припрему нацрта буџета и обезбеђује 

доношење буџета по поступку и на начин уређен 

Законом о буџетском систему.  

Прати извршење буџета и најмање два пута 

годишње информише о томе извршне органе.  
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Контролише план извршења буџета, врши 

промене апропријација у складу са Законом о 

буџетском систему, контролише преузете обавезе, 

прати примања и издатке буџета, даје препоруке 

корисницима буџетских средстава. Месечно 

информише Председника општине о планираним и 

оствареним примањима и издацима буџета.  

Пројектује и прати приливе на 

консолидовани рачун трезора и захтеве за плаћање 

расхода и дефинише тромесечне, месечне и дневне 

квоте преузетих обавеза и плаћања. Управља 

готовинским средствима на консолидованом рачуну 

трезора, контролише расходе, управља дугом.  

Обавља рачуноводствене послове, врши 

плаћања, води главну књигу трезора и одабране 

помоћне књиге, саставља финансијске извештаје и 

припрема Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета.  

Обавља рачуноводствене послове за 

Општинску упрву, Месне заједнице, Фондове и 

друге субјекте када му је то посебном одлуком 

поверено.  

Врши управне и стручне послове из области 

привреде. 

Даје пројекције будућих кретања и учествује 

у изради стратегије v укупног привредног развоја 

Општине.  

Решава по захтевима из области привреде и 

предузетништва који се односе на задовољавање 

одређених потреба грађана у области занаства, 

угоститељства, трговине, туризма, саобраћаја и 

других привредних делатности од интереса за 

Општину.  

Носилац је израде предлога пројеката и 

програма у области привреде и пољопривреде, 

посебно израде пољопривредне основе и годишњих 

програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта, општих и оперативних 

планова одбране од поплаве и леда, пројеката из 

области јавних радова и сл.  

Пружа стручну помоћ правним лицима и 

педузетницима при регистрацији привредних 

друштава и предузетничких радњи код АПР, дневно 

ажурира базе података привредних субјеката и 

израђује извештаје о привредним активностима од 

значаја за Општину.  

Решава по захтевима за промену намене 

пољопривредног земљишта.  

Утврђује водопривредне услове, издаје 

водопривредне сагласности и водопривредне 

дозволе за објекте и радове, у складу са 

овлашћењима Општине.  

Обавља стручне и административне послове 

у реализацији поверених послова за потребе 

фондова за развој Републике Србије као и 

Републичке Агенције за развој.  

Врши утврђивање, наплату и контролу 

локалних јавних прихода и стара се о правима и 

обавезама пореских обвезника а нарочито: води 

регистар обвезника изворних прихода Општине и 

врши утврђивање изворних прихода решењем за 

које није прописано да их утврђује сам порески 

обвезник у складу са законом.  

Врши канцеларијску и теренску контролу 

ради провере и утврђивања законитости и 

правилности испуњавања пореске обавезе. Врши 

обезбеђење наплате локалних јавних прихода, 

редовну и принудну наплату локалних јавних 

прихода, води првостепени управни поступак 

против управних аката донетих у пореском 

поступку, примењује јединствени информациони 

систем и води пореско књиговодство за локалне 

јавне приходе. Пружа стручну и правну помоћ 

обвезницима по основу локалних јавних прихода. 

Врши издавање уверења, и потврда о чињеницама о 

којима води службену евиденцију.  

Врши управне и друге послове у 

непосредном спровођењу закона и других прописа 

чије је непосредно спровођење поверено Општини у 

области урбанизма, комунално стамбеној области и 

области заштите животне средине.  

 

Учествује у изради Програма за израду 

Просторног плана Општине, врши јавно 

оглашавање ради уступања израде планског 

докумената, стара се о излагању планског 

документа на јавни увид, обезбеђује постојеће 

копије топографског и катастарског плана односно 

дигиталне записе, односно катастар подземних и 

надземних водова, обезбеђује ажурирање 

катастарских подлога, прикупља податке за потребе 

израде програма за израду Плана, припрема 

предлоге одлука о изради урбанистичког плана, 

издаје изводе из Урбанистичких планова, издаје 

Акте о урбанистичким условима, организује јавну 

презентацију урбанистичког пројекта, потврђује да 

је Урбанистички пројекат израђен у складу са 

Урбанистичким планом, прибавља сагласности које 

су посебним законима прописане као услов за 

издавање одобрења за изградњу, прибавља услове 

за прикључење на саобраћајну и комуналну 

инфраструктуру и друге прописане услове, решава 

пријаве објеката чије је грађење односно 

реконструкција завршена без грађевинске дозволе, 

издаје одобрења за изградњу, издаје употребне 

дозволе за објекте за које је надлежна општина, 

врши технички преглед објеката, доноси решења о 

рушењу објеката по захтеву странке.  

Предлаже нацрте аката које доноси 

Скупштина општине, председник Општине и 



Среда,30.август.2017.године.          "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"          Број -20-  Страна-1777 
 

 

Општинско веће из ове области. Непосредно 

спроводи прописе Општине у овим областима.  

Врши послове који се односе на уређење, 

развој и обављање комуналних делатности и стара 

се о обезбеђивању услова за трајно обављање 

комуналних делатности.  

Прати остваривање програма уређивања 

грађевинског земљишта.  

Спроводи поступак исељења бесправно 

усељених лица у станове и заједничке просторије у 

складу са Законом, као и друге послове поверене 

законом у стамбеној области.  

Обезбеђује услове за спровођење заштите и 

унапређење животне средине за обављање 

одређених делатности у складу са Законом.  

Врши послове који се односе на заштиту, 

очување и евиденцију непокретности општине, 

управљања, коришћења и располагања 

непокретностима општине, спроводи поступак 

експропријације, комасације, враћања земљишта, 

промет земљишта и зграда као и друге послове у 

складу са Законом, Статутом општине и Одлукама 

општине.  

Врши послове инспекцијског надзора у 

области изградње, послове инспекцијског надзора у 

области комуналне делатности, послове 

инспекцијског надзора у области заштите животне 

средине, и послове инспекцијског надзора у области 

друмског саобраћаја.  

Врши управно-правне послове у вези 

инспекцијског надзора из области из става 1. овог 

члана, врши извршења извршних решења и друге 

послове у складу са Законом, Статутом и одлукама 

Општине.  

Врши и друге послове по налогу 

Председника општине и начелника Општинске 

управе.  

III ДЕЛОКРУГ ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ-КАБИНЕТ          ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНЕ   

  

Члан 10.  

          Кабинет председника општине је посебна 

организациона јединица  која се образује за 

обављање стручних и саветодавних послова 

,послова за односе са јавношћу и административно-

техничких послова који су значајни за рад 

председника општине. 

 

 Радом кабинета председника општине  као 

посебне организационе јединице  руководи шеф 

кабинета. 

 Шеф кабинета председника општине  

представља кабинет председника оппшштине, 

одлучује о питањима из делокруга кабинета 

председника општине за која је овлашћен. 

 Шефа кабинета поставља председник  

општине . Шеф кабинета председника општимне је 

за рад и законито и благовремено  обављање 

послова кабинета  одговоран председнику општине. 

 

Члан 11. 

 У општинској управи се као посебна организа-

циона јединица образује кабинет председника 

општине. 

Кабинет председника општине је посебна организа-

циона јединица која се образује за обављање саве-

тодавних и протоколарних послова, послове за од-

носе са јавношћу и административно-техничке 

послове који су значајни за рад председника општи-

не. 

 У кабинету могу бити подстсављени: највише 

три помоћника председника у складу са Законом, 

шеф кабинета, пословни секретар, координатор са 

односе са јавношћу и др. 

 Помоћници председника општине покрећу 

иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у 

вези са питањима која су од значаја за развој у 

областима за која су постављени и врше и друге 

послов по налогу председника општине. 

            Председник Општине поставља и разрешава 

своје помоћнике у Општинској управи, који 

обављају послове из појединих области и то:  

- економски развој; 

- примарна здравствена заштита; 

- пољопривреда; 

- трансгранична сарадња и други послови које 

одређује председник општине. 

             Помоћници председника општине могу 

засновати радни однос на одређено време без јавног 

конкурса, док траје дужност председника општине.                                                   

Председник општине посебним актом 

одлучује о правима и обавезама помоћника. 

                                                       

IV РУКОВОЂЕЊЕ  

 

Члан 12. 

Општинском управом руководи начелник 

Управе, који се поставља на радно место 

службеника на положају. 

Положај је радно место на коме службеник 

има овлашћења и одговорности у вези са 

руковођењем и усклађивањем рада општинске 

управе.  

За свој рад и рад Општинске управе 

начелник одговара Скупштини општине и 

Општинском већу.  

 

Члан 13.  
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За начелника Општинске управае може бити 

постављено лице које има стечено високо 

образовање из научне области правне науке на 

основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно 

на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и 

најмање пет година радног искуства у струци.  

Начелника Општинске управе поставља 

Општинско Веће на основу јавног конкурса  на 

период од пет година  и може  после протека 

времена на које је постављен бити поново 

постављен на исти положај без јавног конкурса.  

Јавни конкурс из става 2 овог члана распису-

је Општинско веће. 

За спровопђење јавног конкурса, Општинско 

веће образује конкурсну  комисију од три члана. 

Комисија из претходног става  утврђује 

испуњеност услова кандидата за начелника 

Општинске управе. 

По окончаном изборном поступку конкурсна 

комисија саставља листу од навише три кандидата 

који су са најбољим резултатом испунили мерила 

прописана за избор. 

Листу кандида конкурсна комисија доставља 

Општинском већу,које доноси одлуку о избору кан-

дидата у року од 15 дана од дана пријема листе кан-

дидата. 

Уколико није постављен начелник управе , 

као ни његов заменик, до постављења начелника 

управе, као и када начелник управе није у могућно-

сти да обавља дужност дуже од 30 дана, Општунско 

веће може поставити вршиоца дужности – службе-

ника који испуњава утврђене услове за радно место 

службеника на положају , који ће обављати послове 

начелника управе, најдуже на три месеца, без спро-

вођења јавног конкурса. 

У случају да се јавни конкурс не оконча 

постављењем на положај, статус вршиоца дужности 

може се продужити најдуже још три месеца. 

 

Члан 14.  

Начелник Општинске управе има заменика, 

који га замењује у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност.  

Заменик начелника Општинске управе 

поставља се на исти начин  и под истим условима  

као начелник Општинске  Управе.  

Начелник Општинске управе и заменик 

нечелника Општинске управе  за свој рад и рад 

Општинске управе  одговарају Скупштини општине 

и Општинском Већу. 

Начелника Општинске управе и заменика 

начелника Општинске управе разрешава 

Општинско Веће под условима и на начин утврђен 

Законом.  

 

Члан 15. 

Начелник Општинске управе представља 

Општинску управу, организује и обезбеђује 

законито и ефикасно обављање послова,  одлучује о 

правима, дужностима и одговорностима 

запослених, стара се о обезбеђивању услова рада, 

предлеже општинском већу усвајање Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних 

места у Општинској управи општине Босилеград и 

одлучује о питањима из делокруга Општинске 

управе . 

 

V ОДНОСИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СА 

ДРУГИМ ОРГАНИМА  

 

1. Однос према председнику Општине, 

Скупштини општине и Општинском  већу  

 

Члан 16.  

Однос Општинске управе према председнику 

Општине, Општинском већу и Скупштини општине, 

заснива се на правима и дужностима утврђеним 

законом и Статутом општине.  

Општинска управа је обавезна да 

председника Општине, Општинско веће и 

Скупштину општине обавештава о вршењу послова 

из своје надлежности, даје обавештења, објашњења 

и податке из своје надлежности који су неопходни 

за рад председника Општине, Општинског већа и 

Скупштине општине.  

 

Члан 17.  

Однос Општинске управе према 

Општинском већу заснива се на правима и 

дужностима утврђеним Законом, Статутом општине 

и другим општим актима.  

Када у вршењу надзора над радом 

Општинске управе утврди да поједина акта нису у 

складу са Законом, Статутом општине, или 

Одлуком Скупштине, Општинско веће може да их 

поништава или укине уз налагање да се донесе нови 

акт у складу са Законом.  

У колико Општинска управа не поступи по 

налогу и не донесе нови акт, може се покренути 

питање одговорности запосленог који је непосредно 

радио на доношењу акта.  
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2.Однос према грађанима, предузећима и 

установама 

 

Члан 18.  

Општинска управа поступа према правилима 

струке, непристрасно и политички неутрално и 

дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту 

у остваривању права, обавеза и правних интереса.  

Општинска управа дужна је да грађанима 

омогући брзо и делотворно остваривање њихових 

права и правних интереса.  

Општинска управа дужна је да, на захтев, грађанима 

даје потребне податке и обавештења и пружа 

правну помоћ.  

Општинска управа дужна је да сарађује са 

грађанима и да поштује личност и достојанство 

грађана. 

 

Члан 19.  

Општинска управа је дужна да разматра 

представке, притужбе и предлоге грађана, да 

поступа по њима и о томе благовремено обавештава 

грађане. 

 

Члан 20.  

Одредбе ове Одлуке о односима Општинске 

управе према грађанима примењују се на односе 

према предузећима, установама и другим 

организацијама, када одлучује о њиховим правима и 

интересима, на основу Закона и Одлука Општине.  

 

VI ЈАВНОСТ РАДА  

 

Члан 21.  

Општинска управа обезбеђује јавност рада 

давањем информација електронским путем ( 

интернет ), средствима јавног информисања и 

давањем службених информација о обављању 

послова из своје надлежности, о свим променама 

које су у вези са њеном организацијом, распоредом 

радног времена и другим променама . 

  

Члан 22. 

Начелник Општинске управе даје 

информације о раду Општинске управе, а у 

појединим случајевима може овластити и друго 

запослено лице да то чини у име Општинске управе.  

 

Члан 23.  

Општинска управа може ускратити давање 

информација ако њихова садржина представља 

државну, војну, службену или пословну тајну.  

О ускраћивању информација из предходног става 

одлучује начелник Општинске управе. 

 

VII ПРАВНИ АКТИ  

 

Члан 24. 

Општинска управа доноси: правилнике, 

наредбе, упутства, решења и закључке. 

 

Члан 25. 

Правилником се разрађују поједине одредбе 

одлука и других аката ради њиховог извршавања.  

Наредбом се, ради извршавања појединих 

одредаба Одлука и других аката, наређује или 

забрањује поступање у одређеној ситуацији која има 

општи значај.  

Упутством се прописује начин рада и 

вршења послова Општинске управе као и других 

организација када врше поверене послове 

Општинске управе у извршавању појединих 

одредаба одлука и других аката.  

Решењем се одлучује о појединачим 

стварима у складу са Законом и другим актима  

Закључком се у складу са прописима, уређују 

правила и начин рада и поступања Општинске 

управе.  

 

Члан 26.  

Правилнике, наредбе и упутства доноси 

начелник Општинске управе.  

Решења и закључке доноси начелник 

Општинске управе,  или друго лице које начелник 

Општинске управе овласти.  

 

VIII СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ  

 

Члан 27.  

Општинско веће решава сукоб надлежности 

између Општинске управе и других предузећа, 

установа и организација када на основу Одлуке 

Скупштине општине одлучују о појединим правима 

грађана, правних лица или других странака.  

IX ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ  

 

Члан 28.  

По жалби против првостепеног решења 

Општинске управе из надлежности Општине 

решава Општинско веће, уколико Законом или 

другим актима није другачије одређено. 

 

 

X ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА  

 

Члан 29.  

О изузећу начелника Општинске управа 

решава Општинско веће.  

О изузећу службеног лица у Општинској 

управи решава начелник Општинске управе.  
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XI КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ  

 

Члан 30.  

Канцеларијско пословање органа државне 

управе примењује се на Општинску управу, као и на 

друге органе и организације када врше јавна 

овлашћења.  

 

XII РАДНИ ОДНОСИ  

 

Члан 31.  

Послове Општинске управе који се односе на 

остваривање права, обавеза и интереса грађана и 

правних лица могу обављати лица која поред 

општих услова испуњавају и посебне услове  у 

погледу образовања и радне способности  

утврђених Законом и Правилником о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места.  

Попуњавање радног места у Општинској  

управи може се вршити под условом да је радно 

место предвиђено Правилником о органишацији и 

систематизацији радних места и да је његово 

попуњавање предвиђено кадровским планом за 

текућу годину. 

 

Члан 32. 

У погледу пријема и престанка радног 

односа, распоређивања запослених, права, обавеза и 

одговорности запослених и постављених лица у 

Општинској управи, примењују се одредбе Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе.  

Звања и занимања запослених, услови за 

њихово стицање, коефицијенти за утврђивање 

плата, права, обавезе и одговорности из радног 

односа, уређују се посебним актом у складу са 

Законом.  

Запослени у општинској управи су 

дисциплински одговорни за повреде дужности из 

радног односа , у складу са законом. 

 

Члан 33. 

О правима, обавезама и одговорностима 

запослених у Општинској управи одлучује начелник 

Општинске управе.  

                    

Члан 34. 

Распоред радног времена у Општинској 

управи, утврђује начелник Општинске управе. 

 

XIII  ЗАШТИТА ПРАВА СЛУЖБЕНИКA 

                                                              

Члан 35. 

             Акт којим се одлучује о правима, обавезама 

и одговорностима  службеника из радног односа  

доноси се у форми решења, сагласно Закону о 

општем управном поступку и има карактер 

управног акта. 

 О жалбама службеника  на решења којима се 

одлучује о њиховим правима и дужностима , као и о 

жалбама  учесника интерног и јавног конкурса 

одлучује жалбена комисија. Жалба се изјављује у 

року од осам дана од дана достављања решења ако 

законом није одређен други рок. 

 Жалбену комисију  образује Општинско 

веће, а у свом раду је самостална и ради у саставу 

од три члана. 

 Најмање два члана жалбене комисије морају 

да имају стечено високо образовање из научне 

области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, са 

најмање пет година радног искуства у струци. 

 Жалбена комисија примењује закон којим се 

уређује општи управни поступак .  

 Жалбена комисија је дужна да одлучи о 

жалби у року од 15 дана од дана њеног пријема ако 

законом није другачије одређено. 

 Против одлуке жалбене комисије може се 

покренути управни спор. 

Чланови жалбене комисије имају право на накнаду 

за рад, чију висину одређује Оптинско веће. 

 

 

XIV СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

 

Члан 36.  

Средства за финансирање послова 

Општинске управе обезбеђују се у буџету Општине   

 

Члан 37. 

 Средства за финансирање послова 

Општинске управе чине:  

1. средства за расходе за запослене (плате и додаци 

запослених, накнаде, социјална давања и награде за 

запослене и остали посебни расходи);  

2. средства за коришћење услуга и роба ( стални 

трошкови, трошкови путовања, услуге и материјал 

);  

3. средства за набавку и одржавање основних 

средстава (објекти, машине и опрема, софтвер);  

4. средства за отплату кредита.  
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XV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 38.  

Коначно распоређивање запослених у 

Општинској управи, извршиће се по доношењу 

Акта о унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места под условима предвиђеним тим актом.  

 

Члан 39. 

 Општинско веће ће у року од 8 дана од дана 

ступања на снагу ове одлуке на предлог начелника 

Општинске управе усвојити акт о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места у 

Општинској управи.  

 

Члан 40.  

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о Општинској управи општине 

Босилеград («Службени гласник града Врања» број 

16/2017).  

 

Члан 41.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана  од 

дана објављивања у «Службеном гласнику града 

Врања».  

СКУПШТИНА ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД 

дана:22.08.2017.године,број: 06-189/2017 

                                                                                                 

 ПРЕДСЕДНИК, 

                                              Славчо Владимиров,с.р.       

     

495. 

На основу члана 37. став 1. тачка 6. Статута 

општине Босилеград („Службени гласник Пчињског 

округа“, број 16/08  и 20/09 и „Службени гласник 

града Врања“, број 45/13) члана 9. Уредбе о накнади 

трошкова и отпремнини државних службеника и 

намештеника („Службени  гласник  РС“,  број 98/07) 

и члана  18. став 1. тачка 2. Закона о порезу на до-

ходак грађана („Службени  гласник РС“,  број 24/01, 

80/02, 80/02 - др. закон, 135/04,62/06, 65/06- испр. 

31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-одлука УС, 7/12-

усклађени дин. изн., 93/12,114/12-одлука УС, 8/13- 

усклађени дин. изн., 47/13, 48/13-испр., 

1018/13,6/14- усклађени дин. изн., 57/14-др.закон, 

68/14-др.закон,5/2015- усклађени дин. изн., 112/15, 

5/16- усклађени дин. изн., и 7/17- усклађени дин. 

изн., ) Скупштина општине Босилеград на седници 

одржаној 22. августа 2017. године, донела је 

 

   

О Д Л У К У 

О  ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА 

ОДБОРНИЦИМА,  

ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

РАДНИХ ТЕЛА, ФУНКЦИОНЕРИМА СО, 

РАДНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И 

ЛИЦИМА АНГАЖОВАНИМ НА 

 СКУПШТИНСКИМ ПОСЛОВИМА  

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о накнадама одборницима, члано-

вима Општинског већа, радних тела, функционери-

ма СО, радницима локалне самоуправе, лицима 

ангажованих на скупштинским пословима 

(“Службени гласник Пчињског округа” број 11/09, 

17/13 и 8/15)  члан 7.  мења се и гласи: 

 

“Члан 7.  

  У случају смрти члана Општинског већа на 

сталном раду у општини, породица преминулог има 

право на једнократну новчану помоћ у нето износу 

од 30.000,00 динара. “ 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана 

доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику 

града Врања”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД 

дана:22.08.2017.године,број: 06-189/2017 

                                                                                                 

 ПРЕДСЕДНИК, 

                                              Славчо Владимиров,с.р.       

     

496. 

 На основу члана 30. Закона о основама 

систма образовања и васпитања („Службени гла-

сник РС“, бр. 72/09, 52/11 55/13), члана 8. став 1. и 

члана 9. став 1. Закона о предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник РС“, број 18/10), 

члана 13. Закона о јавним службама („Службени 

гласник РС“, бр.  42/91, 71/94, 79/05 и 83/05) и члана 

37. став 1. тачка 8. Статута општине Босилеград 

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

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

45/13), на седници Скупштине општине Босилеград 

која је одржана  одржаној дана 22. августа 2017. 

године, у циљу усклађивања оснивачког акта са За-

коном  о основама систма образовања и васпитања и 

Законом  о предшколском васпитању и образовању 

и ради промене назива Установе,  донет  је 

 

ОСНИВАЧКИ АКТ  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДЕЧЈА РА-

ДОСТ“ БОСИЛЕГРАД 

 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 1. 

У циљу усклађивања оснивачког акта Пред-

школске установе „Дечја радост“ са важећим про-

писима  и ради промене назива Установе од Дечји 

вртић „Дечја радост“ Босилеград у Предшколска 

установа „Дечја радост“ Босилеград, ставља се ван 

снаге Одлука   о оснивању установе за васпитање и 

образовање предшколског узраста „Дечји вртић“ у 

Босилеграду као радне организације коју је донела 

Скупштина општине заједнице дечје заштите у Бо-

силеграду на седници од  03.11.1980.  године,  упи-

сана у регистар Привредног суда у Лесковцу Реше-

њем број фи 339/81 (у даљем тексту: Установа) и 

доноси се нови оснивачки акт.  

 

Члан 2. 

 Назив Установе је: Предшколска установа 

„Дечја радост“ Босилеград. 

 

Члан 3. 

 Седиште установе је у Босилеграду, улица 

Иво Лоле Рибара бб.  

 О промени назива и седишта Установе одлу-

ку доноси Управни одбор Установе, уз сагласност 

оснивача. 

  

Члан 4. 

 Установа има статус правног лица. 

 Статус правног лица Установа стиче уписом 

у Регистар надлежног суда. 

 Установа се уписује у Регистара који води 

Министарство надлежно за послове образовања. 

 

Члан 5. 

 Установа има свој печат и штамбиљ. 

 Изглед и садржина печата и штамбиља уре-

ђује се Статутом Установе. 

 Установа може имати знак који садржи назив 

и седиште Установе. 

 Изглед и садржина знака уређује се одлуком 

Управног одбора.  

 

II ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ 

 

Члан 6. 

 Делатност Установе је: 

  85.10-предшколско образовање. 

  88.91-делатност дневне бриге о деци. 

 Установа може да остварује и посебне пред-

школске програме, односно прилагођене програме 

за децу са сметњама у развоју и друге програме у 

складу са посебним законом. 

 Делатност Установе не може се мењати без 

сагласности оснивача. 

 

Члан 7. 

 Регистровану делатност Установа обавља у 

свом седишту у објектима ван седишта, као и дру-

гим просторима  прилагођеним за обављање делат-

ности прдшколске установе утврђен Одлуком о 

мрежи предшколских установа на територији-

општине Босилеград.  

 

 

III ФИНАНСИРАЊЕ УСТАНОВЕ 

 

Члан 8. 

 Средства за финансирање делатност Устано-

ве обезбеђују се у складу са законом. 

 

Члан 9. 

 Средства за оснивање и рад Устнове чине 

покретне и непокретне ствари и добра у објекту 

Установе у коме се обавља делатност Установе.  

Члан 10. 

 Установа користи и располаже средствима у 

складу са законом и овом Одлуком.  

 

Члан 11. 

 Установа не може да располаже средствима у 

смислу отуђења или промене намене без претходне 

сагласности оснивача.  

 

IV МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

 

Члан 12. 

 Скупштина општине Босилеград у складу са 

законом: 

- даје сагласност на статусне промене Устано-

ве, 

- даје сагласност на Статут Установе,  

- имменује и разрешава чланове Управног 

одбора, 

- предузима мере којима се обезбеђују услови 

да установа обавља своју делатност, 

- утврђује минимум процеса рада за време 

штрајка запослених у установи, 

- разматра годишњи извештај и план рад Уста-

нове, 

- разматра предшколски програм Установе и 

даје сагласност на планирана материјална 

средства за његово остварвање,  

 

 Општинско веће : 

- утврђује економску цену услуга Установе,  

- даје сагласност на Правилник о начину, кри-

теријумима и поступку пријема деце у Уста-

нови.  
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 V  ОРГАНИ УСТАНОВЕ 

 

Члан 13. 

 Установа има органе управљања, руковође-

ња, стручне и саветодавне органе. 

 Мандат Управног одбора установе траје че-

тири /4/ године.  

 

Члан 14. 

 Управни одбор Установе има девет чланова, 

по 3 представника запослених, родитеља и оснива-

ча. 

 Чланове Управног одбора именује и разре-

шава Скупштина општине, а председника бирају 

чланови, већином гласова од укупног броја чланова 

Управног одбора. 

 Представници запослених и родитеља пре-

длажу се на начин утврђен Законом и Статутом. 

 

Члан15. 

 Управни одбор: 

- доноси Статут, правила понашања у 

Предшколској установи и друге опште 

акте и даје сагласност на акт о 

организацији и систематизацији послова; 

- доноси предшколски програм, односно 

васпитни програм рада Установе развојни 

план, годишњи план рада и усваја 

извештаје о њиховој реализациј  

- утврђује предлог финансијског плана за 

припрему буџета; 

- доноси финансијски план  Установе; 

- усваја извештај о пословању, годишњи 

обрачун, извештај о извођењу наставеу 

природи и извештај о рекреативном 

боравку; 

- разматра задтке образовања и васпитања 

и предузима мере побољшања услова ра-

да и остваривања образовно-васпитног  

- расписује конкурс и бира директора; 

- одлучује по жалби, односно приговору на 

одлуке директора; 

- обавља и друге послове, у складу са 

законом, овим Актом  Статутом и другим 

општим актом Предшколске установе. 

 

Члан 16. 

 Директор руководи радом Установе. 

 Директора  бира Управни одбор, на период 

од четири /4/ године  на основу јавног конкурса, по 

прибављеном мишљењу Васпитно-образовног већа, 

на начин и по поступку прописаним законом и 

Статутом Предшколске установе. 

 Сагласност на одлуку Управног одбора о 

избору директора Предшколске установе даје 

министар просвете. 

 Мандат директора тече од дана ступања на 

дужност. 

 Избор директора се обавља на начин и по 

поступку прописаном законом и Статутом Устано-

ве.  

 

Члан 17. 

 За директора Установе може бити изабрано 

лице које испуњава услове предвиђене законом и 

Статутом Установе. 

 

Члан 18. 

 Директор одговара за за законитост рада и 

успешно обављање делатности Установе. 

 Директор обавља следеће послове: 

- планира и организује остваривање 

програма образовања и васпитања и свих 

активности  Установе; 

- стара се о осигурању квалитета, 

самовредновању, остваривању стандарда 

постигнућа и унапређивању образовно 

васпитног рада; 

- стара се о остваривању развојног плана 

Предшколске установе; 

- одлучује о коришћењу средстава 

утврђених финансијским планом и 

одговара за одобравање и наменско 

коришћење тих средстава, у складу са 

законом; 

- сарађује са органима оснивача, 

организацијама и удружењима; 

- организује и врши педагошко-

инструктивни увид и прати квалитет 

образовно-васпитног рада и педагошке 

праксе и предузима мере за унапређивање 

и усавршавање рада васпитача и стручних 

сарадника; 

- планира и прати стручно усавршавање и 

спроводи поступак за стицање звања 

васпитача и стручних сарадника; 

- предузима мере у случајевима повреде 

закона и недоличног понашања запосле-

них и негативног утицаја на децу;  

- предузима мере ради извршавања налога 

просветног инспектораи просветног са-

ветника као и других инспекцијских 

органа; 

- стара се о благовременом обавештавању 

запослених и родитеља, односно старате-

ља, стручних органа и органа управљањао 

свим питањима од интереса за рад Уста-

нове и ових органа; 
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- сазива и руководи сеницама васпитно –

образовног и предшколског већа, без пра-

ва одлучивања;  

- образује стручна тела и тимове, усмерава 

и усклађује рад стручних органа у  

Установи; 

- подноси извештаје о свом раду и раду  

Установе Управном одбору, најмање два 

пута годишње; 

- подноси извештај о раду Установе  осни-

вачу у складу са законом; 

- доноси општи  акт о организацији и 

систематизацији послова;   

- обавља  и друге послове, у складу са 

законом, овим Актом и Статутом. 

У случају привремене одсутности и спре-

ченост директора да обавља дужност за-

мењује га васпитач или стручни сарадник 

у Установи, на основу овлашћења дирек-

тора, односно органа управљања, у скла-

ду са законом. 

 

Члан 19. 

 У установи се може именовати вршилац 

дужности директора, у случајевима по поступку 

предвиђен Законом, на период који није дужи од 6 

месеци. 

 

Члан 20. 

 Установа има Савет родитеља као саветодав-

ни орган. 

 Савет родитеља своје предлоге, питања и 

ставове Упућује Управном одбору, директору и 

стручним органима Установе и обавља и друге 

послове утврђене законом и Статутом Установе.  

 Састав, начин избора  чланова Савета роди-

теља уређеје се Статутом Установе, а рад Послов-

ником Савета. 

Члан 21. 

 Стручни органи Установе су: 

- Васпитно- образовно веће, 

- Стручни актив васпитача и медицинских 

сестар, 

- Актив за развојно планирање 

- и други стручни активи и тимови у скла-

ду са Статутом. 

 Надлежност, начин рада и одговорност 

стручних органа утврђује се Статутом Установе.  

 

 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 22.  

 Установа је дужна   да Статут усагласи са 

овим Оснивачким актом  у року од 90 дана од дана 

ступања на снагу овог акта. 

 

Члан 23. 

 На питања која нису регулисана овим  актом  

непосредно се примењују одредбе Закона о 

основама система образовања и других прописа 

којима се уређује област предшколског васпитања и 

образовања.  

 

Члан 24. 

 Овај  акт ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављен у  „Службеном гласнику града Вра-

ња“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД 

дана:22.08.2017.године,број: 06-189/2017 

                                                                                                 

 ПРЕДСЕДНИК, 

                                              Славчо Владимиров,с.р.     

   

497. 

 На основу члана 83. Закона о одбрани  

(„Службени гласник Републике Србије“, број 

116/07, 88/09-др. закон и 104/09-др. закон),  члана 

15. став 1. тач. 18. и  19. и члана  37. став 1. тачка 6. 

Статута општине Босилеград („Службени гласник 

Пчињског округа“, број 16/08 и 20/09 и „Службени 

гласник града Врања“, број 45/13), Скупштина 

општине Босилеград на седници одржаној дана 22. 

августа 2017. године, донела  је 

 

ОДЛУКУ 

 

 

1. Овлашћује се Општинско веће општине Боси-

леград да одобри план одбране и друге документе за 

општину Босилеград, а у смислу процедуре коју 

предвиђа Закон о одбрани и други закони који регу-

лишу ту материју 

2. Ова  Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у  „Службеном гласнику града 

Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД 

дана:22.08.2017.године,број: 06-189/2017 

                                                                                                 

 ПРЕДСЕДНИК, 

                                 Славчо Владимиров,с.р.        

 

498. 

 На основу члана 46. став 1. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), 

члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 

Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“, 

број 16/08  и 20/09 и „Службени гласник града 

Врања“, број 45/13),  Скупштина општине 

Босилеград, на седници одржаној 22. августа 2017. 

године, донела је 
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РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА  ДИРЕКТОРА 

 ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ЗА КОМУНАЛИЈЕ И 

УСЛУГЕ „УСЛУГА“ 

 БОСИЛЕГРАД 

 

 1.  Трајков Предрагу, дипломираном  инже-

њеру  грађевинарства, из Босилеграда,  престаје 

мандат  директора Јавног предузећа за комуналије и 

услуге „Услуга“ Босилеград, због истека периода на 

који је именован.  

 2. Ово решење објавити у „Службеном  

гласнику  града Врања “.  

СКУПШТИНА ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД 

дана:22.08.2017.године,број: 06-189/2017 

                                                                                                 

 ПРЕДСЕДНИК, 

                                 Славчо Владимиров,с.р.        

 

499. 

 На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/07, 83/14-др закон и 101/16-др. закон), члана 24. 

став 3. Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“ број 15/16), члана 37. став 1. тачка 9. 

Статута општине Босилеград („Службени гласник 

Пчињског округа“, број 16/08  и 20/09 и „Службени 

гласник града Врања“, број 45/13), Скупштина 

општине Босилеград, на седници одржаној 22. авгу-

ста 2017. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  

ПРЕДУЗЕЋА  ЗА КОМУНАЛИЈЕ И УСЛУГЕ 

„УСЛУГА“  БОСИЛЕГРАД 

 1. Именује се Предраг Трајков, дипломира-

ни инжењер грађевинарства, из Босилеграда, ул. 

Радничка 3,  за директора Јавног предузећа за кому-

налије и услуге „Услуга“ Босилеград,  на мандатни 

период од четири године.  

 2. Именовани директор  је дужан да ступи на 

функцију  у року од осам дана од дана објављивања 

овог решења у „Службеном гласнику Републике 

Србије“.  

 3. Ово решење је коначно.  

 4. Решење са образложењем објавити у 

„Службеном гласнику Републике Србије“,  

„Службеном  гласнику  града Врања “ и на интернет 

страници општине Босилеград.  

 

Образложење 

 Чланом 24. став 3. Закона о јавним 

предузећима прописано је да директора јавног 

предузећа чији је оснивач јединица локалне 

самоуправе именује орган одређен статутом 

јединице локалне самоуправе, на период од четири 

године, на основу спроведеног јавног конкурса.  

 Статутом општине Босилеград, чланом 37. 

став 1. тачка 9. прописано је да Скупштина општине 

именује директоре јавних предузећа чији је оснивач 

у складу са законом.  

 Скупштина општине Босилеград, на седници 

одржаној 27. априла 2017. године, донела је Одлуку  

о спровођењу  јавног конкурса за избор директора 

Јавног предузећа за комуналије и услуге„Услуга“ и 

огласила Јавни конкурс, број 06-129/2017. Јавни 

конкурс објављен је у „Службеном гласнику РС“ 

број 43/17, “Службеном гласнику града Врања“ број 

10/17, публикацији „Послови“ број 726,  листу 

„Братство“ број 23 и на интернет страници општине 

Босилеград.  
 Јавни конкурс је био отворен 30 дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије“ .  

 Јавни конкурс спровела је Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа, чији је оснивач општина Босилеград, 

коју је именовала Скупштина општине Босилеград 

на седници одржаној 27. априла 2017. године.  

 Комисија за спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа је по истеку рока за 

подношење пријава, констатовала да је на Јавном 

конкурсу за именовање директора Јавног предузећа 

за комуналије и услуге „Услуга“ Босилеград, 

благовремено поднета једна пријава.  

 На основу увида у доказе о испуњености 

прописаних услова за именовање директора 

приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на 

седници одржаној 11.08.2017. године, а у складу са 

одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним 

предузећима, саставила Списак кандидата, са само 

једним кандидатом  Предрагом Трајковим, који 

испуњава услове за учешће у изборном поступку.  

 Комисија за спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа је, примењујући мерила 

утврђена Уредбом о мерилима за именовање 

директора јавног предузећа, спровела изборни 

поступак у коме је увидом у податке из пријаве, 

поднету и прибављену документацију и усменим 

разговором, извршила оцену стручне 

оспособљености, знања и вештина овог кандидата.  

 На основу спроведеног изборног поступка, у 

складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним 

предузећима, Комисија је на седници одржаној 

11.08.2017. године, утврдила резултате за кандидате 

и на основу члана 41. став 1. Закона о јавним 

предузећима, саставила Ранг листу кандидата за 

избор директора Јавног предузећа за комуналије и 
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услуге „Услуга“ Босилеград са само једним канди-

датом  Предрагом  Трајковим, дипломирани инже-

њер грађевинарства, из Босилеграда, који испуњава 

мерила за избор директора овог предузећа. 

 На основу достављене Ранг листе кандидата 

за избор директора Јавног предузећа и Записника о 

спроведеном изборном поступку за избор директора 

Јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ 

Босилеград, утврђен је предлог да се за директора 

Јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ 

Босилеград именује једини кандидат са Ранг листе, 

Предраг Трајков, дипломирани инжењер грађеви-

нарства, из Босилеграда, на период од четири 

године.  

Упутство о правном средству: Ово решење је ко-

начно и против истог се може поднети тужба на-

длежном суду (Виши суд у Врању) у року од 60 да-

на од дана пријема овог решења.  

СКУПШТИНА ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД 

дана:22.08.2017.године,број: 06-189/2017 

                                                                                                 

 ПРЕДСЕДНИК, 

                                 Славчо Владимиров,с.р.        

 

 

500.      

 На основу члана 46. став 1. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“,  број 15/16), 

члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 

Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“, 

број 16/08  и 20/09 и „Службени гласник града 

Врања“, број 45/13),  Скупштина општине 

Босилеград, на седници одржаној 22. августа 2017. 

године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА ВЕТЕРИНАРСКА 

АМБУЛАНТА „БОСИЛЕГРАД“  

 

 

 1.  Ради Ђорђевић, дипломираном  ветерина-

ру, из Босилеграда престаје мандат  директора 

Јавног предузећа ветеринарска амбуланта „Боси-

леград“, због истека периода на који је именована.  

 2. Ово  решење  објавити у  „Службеном  

гласнику  града Врања“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД 

дана:22.08.2017.године,број: 06-189/2017 

                                                                                                 

 ПРЕДСЕДНИК, 

                                 Славчо Владимиров,с.р.        

 

501. 

 На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/07, 83/14-др закон и 101/16-др. закон), члана  24. 

став 3. Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“ број 15/16), члана 37. став 1. тачка 9. 

Статута општине Босилеград („Службени гласник 

Пчињског округа“, број 16/08  и 20/09 и „Службени 

гласник града Врања“, број 45/13),Скупштина 

општине Босилеград, на седници одржаној 22. авгу-

ста 2017. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  

ПРЕДУЗЕЋА ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА 

„БОСИЛЕГРАД“  

 

 1. Именује се Рада Ђорђевић, дипломирани 

ветеринар, из Босилеграда, ул. Георги Димитрова 

бр. 16,   за директора Јавног предузећа ветеринарска 

амбуланта „Босилеград“,  на мандатни период од 

четири године.  

 2. Именовани директор  је дужан да ступи на 

функцију  у року од осам дана од дана објављивања 

овог решења у „Службеном гласнику Републике 

Србије“.  

 3. Ово решење је коначно.  

 4. Решење са образложењем објавити у 

„Службеном гласнику Републике Србије“,  

„Службеном  гласнику  града Врања “ и на интернет 

страници општине Босилеград.  

 

Образложење 

 Чланом 24. став 3. Закона о јавним 

предузећима прописано је да директора јавног 

предузећа чији је оснивач јединица локалне 

самоуправе именује орган одређен статутом 

јединице локалне самоуправе, на период од четири 

године, на основу спроведеног јавног конкурса.  

 Статутом општине Босилеград , чланом 37. 

став 1. тачка 9. прописано је да Скупштина општине 

именује директоре јавних предузећа чији је оснивач 

у складу са законом.  

 Скупштина општине Босилеград, на седници 

одржаној 27. априла 2017. године, донела је 

Одлуку  о спровођењу  јавног конкурса за избор 

директора Јавног предузећа ветеринарска амбу-

ланта „Босилеград“ и огласила Јавни конкурс, број 

06-129/2017. Јавни конкурс објављен је у 

„Службеном гласнику РС“ број 43/17, “Службе-

ном гласнику града Врања“ број 10/17, публикаци-

ји „Послови“ број 726,  листу „Братство“ број 23 и 

на интернет страници општине Босилеград.  
 Јавни конкурс је био отворен 30 дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије“ .  
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 Јавни конкурс спровела је Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа, чији је оснивач општина Босилеград, 

коју је именовала Скупштина општине Босилеград 

на седници одржаној 27. априла 2017. године.  

 Комисија за спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа је по истеку рока за 

подношење пријава, констатовала да је на Јавном 

конкурсу за именовање директора Јавног предузећа 

ветеринарска амбуланта „Босилеград“, 

благовремено поднета једна пријава.  

 На основу увида у доказе о испуњености 

прописаних услова за именовање директора 

приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на 

седници одржаној 10.08.2017. године, а у складу са 

одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним 

предузећима, саставила  Списак кандидата, са само 

једним кандидатом Радом Ђорђевић, која испуњава 

услове за учешће у изборном поступку.  

 Комисија за спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа је, примењујући мерила 

утврђена Уредбом о мерилима за именовање 

директора јавног предузећа, спровела изборни 

поступак у коме је увидом у податке из пријаве, 

поднету и прибављену документацију и усменим 

разговором, извршила оцену стручне 

оспособљености, знања и вештина овог кандидата.  

 На основу спроведеног изборног поступка, у 

складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним 

предузећима, Комисија је на седници одржаној 

10.08.2017. године, утврдила резултате за кандидате 

и на основу члана 41. став 1. Закона о јавним 

предузећима, саставила Ранг листу кандидата за 

избор директора  Јавног предузећа ветеринарска 

амбуланта „Босилеград“ са само једним кандидатом  

Радом Ђорђевић, дипломирани ветеринар, из Боси-

леграда, која испуњава мерила за избор директора 

овог предузећа. 

 На основу достављене Ранг листе кандидата 

за избор директора Јавног предузећа и Записника о 

спроведеном изборном поступку за избор директора 

Јавног предузећа ветеринарска амбуланта „Боси-

леград“, утврђен је предлог да се за директора 

Јавног предузећа ветеринарска амбуланта „Боси-

леград“ именује једини кандидат са Ранг листе, Рада 

Ђорђевић, дипломирани ветеринар, из Босилеграда, 

на период од четири године.  

Упутство о правном средству: Ово решење је ко-

начно и против истог се може поднети тужба на-

длежном суду (Виши суд у Врању) у року од 60 да-

на од дана пријема овог решења.  

СКУПШТИНА ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД 

дана:22.08.2017.године,број: 06-189/2017 

                                                                                                 

 ПРЕДСЕДНИК, 

                                              Славчо Владимиров,с.р. 

 

502. 

 На основу члана 46. став 1. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), 

члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 

Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“, 

број 16/08  и 20/09 и „Службени гласник града 

Врања“, број 45/13),  Скупштина општине 

Босилеград, на седници одржаној 22. августа 2017. 

године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О  ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА „ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ  

ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД“  

 

 

 1. Апостолов Страшку, струковном инжење-

ру машинства, из с. Рајчиловци Босилеград,  преста-

је мандат  директора Јавног предузећа „Грађевинско 

земљиште и путеве општине Босилеград“,  због 

истека  периода  на који је именован.  

 2. Ово  решење  објавити у  „Службеном  

гласнику  града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД 

дана:22.08.2017.године,број: 06-189/2017 

                                                                                                 

 ПРЕДСЕДНИК, 

                                              Славчо Владимиров,с.р. 

 

503. 

 На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/07, 83/14-др закон и 101/16-др. закон), члана 24. 

став 3. Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“ број 15/16), члана 37. став 1. тачка 9. 

Статута општине Босилеград („Службени гласник 

Пчињског округа“, број 16/08  и 20/09 и „Службени 

гласник града Врања“, број 45/13), Скупштина 

општине Босилеград, на седници одржаној 22. авгу-

ста 2017. године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  

ПРЕДУЗЕЋА „ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И 

ПУТЕВЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД“  

  

 

1. Именује се Страшко Апостолов, струковни 

инжењер машинстав, из с. Рајчиловци, Босилеград 

за директора Јавног предузећа „Грађевинско зем-
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љиште и путеве општине Босилеград“,  на мандатни 

период од четири године.  

 2. Именовани директор  је дужан да ступи на 

функцију  у року од осам дана од дана објављивања 

овог решења у „Службеном гласнику Републике 

Србије“.  

 3. Ово решење је коначно.  

 4. Решење са образложењем објавити у 

„Службеном гласнику Републике Србије“,  

„Службеном  гласнику  града Врања “ и на интернет 

страници општине Босилеград.  

 

Образложење 

 Чланом 24. став 3. Закона о јавним 

предузећима прописано је да директора јавног 

предузећа чији је оснивач јединица локалне 

самоуправе именује орган одређен статутом 

јединице локалне самоуправе, на период од четири 

године, на основу спроведеног јавног конкурса.  

 Статутом општине Босилеград, чланом 37. 

став 1. тачка 9. прописано је да Скупштина општине 

именује директоре јавних предузећа чији је оснивач 

у складу са законом.  

 Скупштина општине Босилеград, на седници 

одржаној 27. априла 2017. године, донела је 

Одлуку  о спровођењу  јавног конкурса за избор 

директора Јавног предузећа „Грађевинско зем-

љиште и путеве општине Босилеград“ и огласила 

Јавни конкурс, број 06-129/2017. Јавни конкурс 

објављен је у „Службеном гласнику РС“ број 

43/17, “Службеном гласнику града Врања“ број 

10/17, публикацији „Послови“ број 726,  листу 

„Братство“ број 23 и на интернет страници 

општине Босилеград.  
 Јавни конкурс је био отворен 30 дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије“ .  

 Јавни конкурс спровела је Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа, чији је оснивач општина Босилеград, 

коју је именовала Скупштина општине Босилеград 

на седници одржаној 27. априла 2017. године.  

 Комисија за спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа је по истеку рока за 

подношење пријава, констатовала да је на Јавном 

конкурсу за именовање директора Јавног предузећа 

„Грађевинско земљиште и путеве општине  Боси-

леград“, благовремено поднета једна пријава.  

 На основу увида у доказе о испуњености 

прописаних услова за именовање директора 

приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на 

седници одржаној 15.08.2017. године, а у складу са 

одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним 

предузећима, саставила Списак кандидата, са само 

једним кандидатом  Страшком Апостоловим, који 

испуњава услове за учешће у изборном поступку  

 Комисија за спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа је, примењујући мерила 

утврђена Уредбом о мерилима за именовање 

директора јавног предузећа, спровела изборни 

поступак у коме је увидом у податке из пријаве, 

поднету и прибављену документацију и усменим 

разговором, извршила оцену стручне 

оспособљености, знања и вештина овог кандидата.  

 На основу спроведеног изборног поступка, у 

складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним 

предузећима, Комисија је на седници одржаној 

15.08.2017. године, утврдила резултате за кандидате 

и на основу члана 41. став 1. Закона о јавним 

предузећима, саставила Ранг листу кандидата за 

избор директора Јавног предузећа „Грађевинско 

земљиште и путеве општине  Босилеград“  са само 

једним кандидатом  Страшком  Апостоловим, стру-

ковни инжењер машинства, из с. Рајчиловци, Боси-

леград, који испуњава мерила за избор директора 

овог предузећа. 

 На основу достављене Ранг листе кандидата 

за избор директора Јавног предузећа и Записника о 

спроведеном изборном поступку за избор директора 

Јавног предузећа „Грађевинско земљиште и путеве 

општине Босилеград“, утврђен је предлог да се за 

директора Јавног предузећа „Грађевинско земљиш-

те и путеве општине Босилеград“ именује једини 

кандидат са Ранг листе, Страшко Апостолов, стру-

ковни инжењер машинства, из с. Рајчиловци, Боси-

леград, на период од четири године.  

Упутство о правном средству: Ово решење је ко-

начно и против истог се може поднети тужба на-

длежном суду (Виши суд у Врању) у року од 60 да-

на од дана пријема овог решења.  

СКУПШТИНА ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД 

дана:22.08.2017.године,број: 06-189/2017 

                                                                                                 

 ПРЕДСЕДНИК, 

                                              Славчо Владимиров,с.р. 

 

504. 

На основу члана 76. Закона о буџетском 

системустему („Службени гласник Републике Срби-

је“, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013,  63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 

68/2015-др. закон, 103/2015 и 99/2016) и члана  37. 

Статута општине Босилеград  („Службени гласник 

Пчињског округа“, број 16/08 и 20/09),  Скупштина 

општине Босилеград на седници одржаној дана 22. 

августа 2017. године, донела је   

 

Р Е Ш Е Њ Е 
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I 

Даје се сагласност на Решење   о усвајању  

Шестомесечног  извештаја о извршењу Одлуке о  

буџета општине Босилеград за 2017. годину број 06-

176-1/2017, које је донело Општинско веће општине 

Босилеград на седници од 28.07.2017. године. 

        

                                II 

 Решење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено  у „Службеном гласнику града 

Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД 

дана:22.08.2017.године,број: 06-189/2017 

                                                                                                 

 ПРЕДСЕДНИК, 

                                              Славчо Владимиров,с.р. 

 

505. 

 На основу члана 77. Закона о запосленима у 

аутономној покрајини и јединицама локалне 

самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016), 

чл. 37. Статута Општине Босилеград  (''Службени 

гласник Пчињског округа број 16/08 и 20/09 и 

„Службени гласник града Врања“ бр.45/13), Скуп-

штина Општине Босилеград на седници одржаној 

дана 22.08.2017.године усвојила је  

   

 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БОСИЛЕГРАД  

Члан 1. 

I Постојећи број запослених у Општинској управи 

општине Босилеград на дан 31. јула 2017. Године: 

Радна места  службеника и намеште-

ника 

 

Број 

изврши-

лаца 34 

  

Положаји у првој групи 

Положаји у другој групи 

1 

1 

Самостални саветник 0 

Саветник 11 

Млађи саветник 0 

Сарадник 

Млађи сарадник 

Виши референт 

Рефереент 

Млађи референт 

 

Намештеник - Прва врста радних 

места 

Намештеник - Друга врста радних 

места 

Намештеник - Трећа врста радних 

места 

Намештеник-Четврта врста радних 

места 

Намештеник - Пета врста радних 

места 

 

 

10 

 

3 

0 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

5 

 

3 

 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

Број 

извршила

ца 1 

  

  

Самостални саветник  

Саветник 1 1 

Млађи саветник 

Сарадник                                                             

Виши референт                                                             

Референт 

Млађи референт 

 

Члан 2. 

II Планирани број запослених за 2017. годину 

Радна места  службеника и намеште-

ника 

 

Број 

изврши-

лаца 42 

  

Положаји у првој групи 

Положаји у другој групи 

Општински правобранилац                              

Интерни ревизор                                                                                         

1 

1 

1 

1 

 0 

Саветник 16 

Млађи саветник 1 

Сарадник 

Млађи сарадник 

Виши референт                                                                                         

9 

0 

4 

Референт 

Млађи референт 

 

Намештеник-Прва врста радних 

места 

Намештеник- Друга врста радних 

 

 

 

0 

 

0 
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места 

Намештеник-Трећа врста радних 

места 

Намештеник-Четврта врста радних 

места 

Намештеник-Пета врста радних места              

 

 

1 

 

5 

 

2 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

Број 

извршила

ца 10 

Самостални саветник 0 

Саветник 8 

Млађи саветник 

Сарадник 

Млађи сарадник 

Виши референт 

Референт 

Млађи референт 

 

1 

 

1 

0 

0 

 

Члан 3. 

У 2017.г. реализација овог Кадровског плана 

извршиће се у оквирима планиране апропријације за 

финансирање плата која је у оквирима одобрене 

масе средстава за плате. 

Члан 4. 

Овај Кадровски план ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у  „Службеном гласнику 

града Врања“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Кадровски план Општинске управе општине 

Босилеград састоји се од приказа броја запослених 

према звањима, броја запослених са радним одно-

сом на неодређено време који су потребни у 2017. 

години, и броја запослених чији се пријем у радни 

однос на одређено време планира због повећаног 

обима посла и у другим случајевима утврђених за-

коном. 

На основу Одлуке о максималном броју за-

послених  на неодређено време за сваки  организа-

циони облик у систему локалне самоуправе општи-

не Босилеград за 2017. г. Бр. 06-189/2017 од 

22.08.2017. г, максималан број запослених за 2017. 

годину на неодређено време у Општинској управи 

општине Босилеград и Општинког правобранилаш-

тва је 42.  

Број запослених на одређено време у 

Општинској Управи као посебног  организационог 

облика је 10. 

Измена Кадровског плана може се вршити у 

случају измене Одлуке о максималном броју запо-

слених  на неодређено време и Одлуке о буџету. 

СКУПШТИНА ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД 

дана:22.08.2017.године,број: 06-189/2017 

                                                                                                 

 ПРЕДСЕДНИК, 

                                              Славчо Владимиров,с.р. 

 

Одељење за урбанизам, имовинско-правне, ко-

муналне и грађевинске послове Општинске 

управе Општине Владичин Хан 

506.       

На основу члана 9. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник 

РС“ број: 135/04, 88/2010), члана 20. Одлуке о 

организацији општинске управе Владичин Хан 

(„Сл. гласник града Врања“ број: 14/17), Одељење 

за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и гра-

ђевинске послове Општинске управе Општине Вла-

дичин Хан, донелo је 

 

   ОДЛУКУ  

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИ-

НУ ИЗРАДЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ВЛАДИЧИН ХАН  

 

Члан 1. 

 Не приступа се  изради Стратешке процене 

утицаја на животну средину за потребе  израде 

Измена и допуна планских докумената Измене и 

допуне плана генералне регулације насеља 

Владичин Хан („Сл. гласник града Врања“, број  

7/2014) и (основног документа)Плана генералне 

регулације насеља Владичин Хан („Сл. гласник 

Пчињског округа“, број  25/2007). 

 

Члан 2. 

 На основу карактеристика Плана, а према 

предходно прибављеном мишљењу  Одељења за 

урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађе-

винске послове, службе за заштиту животне среди-

не, број IV 501-39/2017-04 од 02.08.2017. године, 

оцењено је да није потребна израда Стратешке про-

цене утицаја на животну средину за потребе израде 

Измена и допуна планских докумената Измене и 

допуне плана генералне регулације насеља 

Владичин Хан („Сл. гласник града Врања“, број  

7/2014) и (основног документа)Плана генералне 

регулације насеља Владичин Хан („Сл. гласник 

Пчињског округа“, број  25/2007).  

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Врања“. Одељење за урбанизам, имовинско-правне, 

комуналне и грађевинске послове Општинске упра-

ве Општине Владичин Хан, дана 03.08.2017.године, 

број 35-7/2017-03. 
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     Руководилац  

Одељења за урбанизам,  

имовинско-правне, комуналне и  

грађевинске послове 

Љиљана Мујагић с.р.  

 

Општинско веће општине Трговиште 

507. 

       Општинско веће општине Трговиште на основу 

члана 66. Статута општине Трговиште („Службени 

гласник Пчињског округа“ број 28/2008) на седници 

одржаној дана  10.07.2017.године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

Члан 1.  

       Средства текуће буџетске резерве са економске 

класификације 499120 у износу од 4.300.000,00 ди-

нара преносе се са позиције 106 

 

Члан 2. 

      Средства текуће буџетске резерве са економске 

класификације у износу од 4.300.000,00 динара де-

финисана у Члану 1 ове одлуке у износу од 

1.100.000,00  користи ће се у оквиру месних зајед-

ница и преносе се на раздео 4 , глава 02, програм 

0602, програмска активност 0002, функционална 

класификација 160, позиција 127, економска класи-

фикација 423, средства у износу од  200.000,00 ко-

ристи ће се у оквиру услуге културе и преносе се на 

раздео 4, глава 03, програм 1201, програмска актив-

ност 0001, функционална класификација 820, пози-

ција 143, економска класификација 423, средства у 

износу од 3.000.000,00 динара користиће се у окви-

ру општинске управе, раздео 4, глава 01, програм 

0602, програмска активност 0001, функционална 

класификација 130, позиција 98 , економска класи-

фикација 424.  

Члан 3. 

        Решење доставити: рачуноводству и архиви. 

 

Члан 4. 

        Решење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена на огласној табли и у службеном гласни-

ку грда Врања. 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

дана 25.07.2017.године; број  401-98/2017                                                                           

                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК                                                                                        

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                                                                                  

Ненад Крстић,с.р. 

 

508. 

       Општинско веће општине Трговиште на основу 

члана 66. Статута општине Трговиште („Службени 

гласник Пчињског округа“ број 28/2008) на седници 

одржаној дана  25.07.2017.године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Члан 1. 

 Програм локалне самоуправе 0602, програм-

ска активност 0001, функција 130, позивија 89, еко-

номска класификација 441, смањује се за 400.000,00 

динара, позиција 90, економска класификација 412, 

смањује се за 80.000,00 динара; позиција 102, еко-

номска класификација 465 смањује се за 40.000,00 

динара а увећава се позиција 92 економска класи-

фикација 414 за 520.000,00 динара. 

 

Члан 2. 

             Решење доставити: рачуноводству и архиви. 

 

Члан 3. 

             Решење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена на огласној табли и у службеном 

гласнику грда Врања. 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

дана 25.07.2017.године; број  401-100/2017                                                                           

                                                                                                                                                                                

ПРЕДСЕДНИК                                                                                        

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                                                                                  

Ненад Крстић,с.р. 

 

Градско веће града Врања,  седница одржана 

дана 24.7.2017.године. 

509. 

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

буџетском систему („Службени гласник РС”, број 

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

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

99/16), члана 6. став 1. тачка 11, члана 63. и 65. 

Пословника Градског већа града Врања („Службени 

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

на седници одржаној 24.7.2017, донело је 

  

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 

Члан 1. 

Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Врања за 2017. годину („Службени гласник 

града Врања“, број 40/16), са раздела 4 – Градска 

управа, главе 1 – Градска управа, програма 15 – 

Локалана самоуправа, програмске активности 0602-

0009 – Текућа буџетска резерва, функције 112 – 
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Финансијски и фискални послови, позицијe 165, 

економскe класификације 49912 – Текућа резерва, 

одобравају се буџетска средства у износу од 

60.000,00 динара. 

 

Члан 2. 

Средства из члана 1. овог Решења 

распоређују се   у оквиру раздела 4 – Градска 

управа, глава 3 – Месне заједнице, програм 15 –

Локална смаоуправа, програмска активност 0602-

0002- Функционисање месних заједница, функције 

160 –Опште јавне услуге неквалификоване на 

другом месту на новој апропријацији  број 202/2,  

економска класификација 512 – Машине и опреме у 

износу од 60.000,00 динара, за куповину црпне 

пумпе за сеоски водовод Месне заједнице Ристовац. 

 

Члан 3. 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

Решење објавити у Службеном гласнику 

града Врања 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА дана:24.7.2017 

годинеброј: 06-167/2017-04 

                                          

     ПРЕДСЕДНИК, 

  ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

др Слободан Миленковић,с.р 

 

Градско веће града Врања,  седница одржана 

дана 01.08.2017.године. 

510. 

На основу члана 61. и 63. Пословника 

Градског већа града Врања (“Службени гласник 

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

Врања на  седници одржаној дана 01.08.2017 

године, донело је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ЧИЊЕНИЧНОГ СТАЊА У 

ЗГРАДИ ДОМА КУЛТУРЕ У ВРАЊУ 

 

Члан 1. 

 У Решењу о образовању радне групе за 

утврђивање чињеничног стања у згради Дома 

културе у Врању, бр. 06-94/2017-04, од  5.05.2017. 

године,  у члану 1, став  2 мења се и сада гласи: 

 „Председник  

 Данијела Бандовић, Одељење за урбанизам, 

имовинско правне послове и стамбено комуналне 

делатности.“ 

 У истом члану у ставу 2, тачка 5 мења се и 

гласи: 

 „Славољуб Стојменовић, помоћник 

градоначелника.“ 

 

Члан 2. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 3. 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:01.08.2017. 

године број: 06-171/2017-0                                                         

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА                         

ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

                Ненад Антић,с.р. 

 

Градско веће града Врања,  седница одржана 

дана 11.08.2017.године 

511. 

На основу члана 61. Став 13. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 

– др. закон, 103/2015 и 99/2016) и члана 25. Одлуке 

о буџету града Врања за 2017. годину (Службени 

гласник града Врања за 40/2016) Градско веће града 

Врања на седници одржаној дана 11.08.2017. 

године,  донело је 

 

О Д Л У К У  

О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ 

БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ 

 

Члан 1. 

У члану 11. Одлуке о буџету града Врања за 

2017. годину (Службени гласник града Врања 40/16 

– даље Одлука о буџету) са апропријације у оквиру 

раздела 4. Градска управа, главе 1. Градска управа, 

Програма 15 – Локална самоуправа, пројекта 0602-

П2  Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП 

Дирекција за развој и изградњу града Врања и 

преузимање неизмирених обавеза предузећа након 

1. децембра 2016. године, функција 620 – Развој 

заједнице, на позицији 179., економска 

класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, 

средства у износу од 6.350.000,00 динара која су 

планирана за завршетак изградње пијаце у насељу 

Огледна станица и за адаптацију простора и набавку 

опреме Туристичке организације преносе се у 

текућу буџетску резерву буџета Града Врања. 

 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 
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Члан 3. 

Одлуку објавити у Службеном гласнику 

града Врања. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,  дана:11.08.2017. 

године, број:06-175/1/2017-04 

 

                ПРЕДСЕДНИК 

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

              др Слободан Миленковић,с.р. 

 

512. 

На основу члана 7а. став 1. тачка 1,2 и 3. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, број: 68/2015), члана 6. став 1. тачка 10, члана 

61. и 63. Пословника Градског већа града Врања  

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

Градско веће града Врања, на седници одржаној 

11.08.2017. године, донело је 

 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА 

ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ВОДОВОД“ У ВРАЊУ 

ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРУЖАЊА 

УСЛУГА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

 

Члан 1. 

 Додељује се искључиво право Јавном 

предузећу „Водовод“ у Врању за обављање 

делатности  које су предмет јавне набавке, а на које 

се нпримењује Закон о јавним набавкама 

У складу са ставом 1. овог члана, Јавном 

предузећу „Водовод“ у Врању, додељује се 

искључиво право за  

 - вршење стручног надзора  над извођењем  

радова на текућем одржавању вертикалне и 

хоризонталне саобраћајне сигнализације на 

територији града  Врања,  

 

Члан 2. 

 Средства за реализацију намене наведене у 

претходном члану у износу од 2 %ѕ од уговорене 

вредности  пројекта, обезбеђена су у буџету града 

Врања за 2017. годину. 

 

Члан 3. 

 Задужује се Одељење за буџет и финансије, 

Одсек за јавне набавке, да сачини уговор о 

регулисању међусобних права и обавезе између 

града Врања и ЈП „Водовод“ Врање. 

У име града, уговор закључује начелник 

Градске управе. 

 

Члан 4. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 5. 

Одлука ће бити  објављена  у „Службеном 

гласнику града Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 11.08.2017. 

године, број: 06-175/2017-04 

 

             ПРЕДСЕДНИК 

                    ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

     др Слободан Миленковић,с.р 

 
513. 

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

буџетском систему („Службени гласник РС”, број 

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

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

99/16), члана 6. став 1. тачка 11, члана 63. и 65. 

Пословника Градског већа града Врања („Службени 

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

на седници одржаној 11.08.2017. године, донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 

Члан 1. 

Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Врања за 2017. годину („Службени гласник 

града Врања“, број 40/16), са раздела 4 – Градска 

управа, главе 1 – Градска управа, програма 15 – 

Локална самоуправа, програмске активности 0602-

0009 – Текућа буџетска резерва, функције 112 – 

Финансијски и фискални послови, позицијe 165, 

економскe класификације 49912 – Текућа резерва, 

одобравају се буџетска средства у износу од 

3.000.000,00 динара. 

 

 

Члан 2. 

Налаже се Одељењу за буџет и финансије да 

средства из члана 1. овог Решења распореде на 

новој апропријацији у члану 11. Одлуке о буџету 

града Врања за 2017. годину („Службени гласник 

града Врања бр. 40/2016)  у оквиру раздела 4 – 

Градска управа, главе 1 – Градска управа, програма 

2 – Комунална делатност, на новом пројекту 1102-

П1: Изградња зелене пијаце у насељу Огледна 

станица, функције 660 –Послови становања и 

заједнице некласификоване на другом месту, на 

позицији 37/1., економске класификације 511 – 

Зграде и грађевински објекти, за завршетак 
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изградње зелене пијаце у насељу Огледна станица у 

Врању. 

Члан 3. 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

Решење објавити у Службеном гласнику 

града Врања 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:11.08.2017. 

године, број:06-175/2/2017-04 

                                                      

ПРЕДСЕДНИК 

              ГРАДСКОГ ВЕЋА ,    

  др Слободан Миленковић,с.р. 

 

 

514. 

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

буџетском систему („Службени гласник РС”, број 

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

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

99/16), члана 6. став 1. тачка 11, члана 63. и 65. 

Пословника Градског већа града Врања („Службени 

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

на седници одржаној 11.08.2017. године, донело је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

Члан 1. 

Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Врања за 2017. годину („Службени гласник 

града Врања“, број 40/16), са раздела 4 – Градска 

управа, главе 1 – Градска управа, програма 15 – 

Локалана самоуправа, програмске активности 0602-

0009 – Текућа буџетска резерва, функције 112 – 

Финансијски и фискални послови, позицијe 165, 

економскe класификације 49912 – Текућа резерва, 

одобравају се буџетска средства у износу од 

450.000,00 динара. 

Члан 2. 

Налаже се Одељењу за буџет и финансије да 

средства из члана 1. овог Решења распореде на 

апропријацију у члану 11. Одлуке о буџету града 

Врања за 2017. годину („Службени гласник града 

Врања бр. 40/2016)  у оквиру: 

•  раздела 4 – Градска управа, главе 8 – 

Туристичка организација, програма 4 – 

Развој туризма, Програмска активност 

1502-0002 – Промоција туристичке 

понуде, функције 473 – Туризам, на 

позицији 250., економске класификације 

425 –Текуће поправке и одржавање , 

извор финансирања 01 – Приходи из 

буџета у износу од 250.000,00 динара ,за 

трошкове адаптације објекта у коме ће 

бити пресељени запослени у ЈУ  

Туристичка организација Врање.  

• Раздела 4 – Градска управа, главе 8 – 

Туристичка организација, програма 4 – 

Развој туризма, Програмска активност 

1502-0002 – Промоција туристичке 

понуде, функције 473 – Туризам, на 

позицији 254., економске класификације 

512 – Машине и опрема, извор 

финансирања 01 – Приходи из буџета у 

износу од 200.000,00 динара, за набавку 

опреме и опремање новоотвореног 

објекта у коме ће бити пресељени 

запослени у ЈУ Туристичка организација 

Врање. 

 

Члан 3. 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

Решење објавити у Службеном гласнику 

града Врања 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:11.08.2017. 

године, број:06-175/3/2017-04 

                

      ПРЕДСЕДНИК 

     ГРАДСКОГ ВЕЋА 

        др Слободан Миленковић,с.р. 

 

515. 

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

буџетском систему („Службени гласник РС”, број 

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

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

99/16), члана 6. став 1. тачка 11, члана 63. и 65. 

Пословника Градског већа града Врања („Службени 

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

на седници одржаној 11.08.2017, донело је 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

Члан 1. 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Врања за 2017. годину („Службени гласник 

града Врања“, број 40/16), са раздела 4 – Градска 

управа, главе 1 – Градска управа, програма 15 – 

Локална самоуправа, програмске активности 0602-

0009 – Текућа буџетска резерва, функције 112 – 

Финансијски и фискални послови, позицијe 165, 

економскe класификације 49912 – Текућа резерва, 
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одобравају се буџетска средства у износу од 

900.000,00 динара. 

 

Члан 2. 

 Налаже се Одељењу за буџет и финансије да 

средства из члана 1. овог Решења распореде на 

следећима апропријацијама: 

 

 - у оквиру раздела 4. Градска управа, главе 1. 

Градска управа, програма 9. Основно образовање, 

Програмска активност: 2002-0001 Функционисање 

основних школа, функције 820 – услуге културе, на 

апропријацији бр. 67 са економском 

класификацијом 4632 – Зграде и грађевински 

објекти од 900.000,000 динара, за исплату услуга 

столарских и браварских радова у ОШ „Петар I 

Ослободилац“ Врање, одељење у Кривој Феји; 

 

Члан 3. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Решење објавити у Службеном гласнику 

града Врања 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана: 11.08.2017. 

године, број: 06-175/4/2017-04 

                        

ПРЕДСЕДНИК 

                     ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

др Слободан Миленковић,с.р. 

  

516. 

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

буџетском систему („Службени гласник РС”, број 

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

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

99/16), члана 6. став 1. тачка 11, члана 63. и 65. 

Пословника Градског већа града Врања („Службени 

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

на седници одржаној 11.08.2017. године, донело је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

Члан 1. 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Врања за 2017. годину („Службени гласник 

града Врања“, број 40/16), са раздела 4 – Градска 

управа, главе 1 – Градска управа, програма 15 – 

Локална самоуправа, програмске активности 0602-

0009 – Текућа буџетска резерва, функције 112 – 

Финансијски и фискални послови, позицијe 165, 

економскe класификације 49912 – Текућа резерва, 

одобравају се буџетска средства у износу од 

2.000.000,00 динара. 

 

Члан 2. 

 Налаже се Одељењу за буџет и финансије да 

средства из члана 1. овог Решења распореде на 

следећима апропријацијама: 

- у оквиру раздела 4. Градска управа, главе 8. 

Туристичка организација, програма 4. Развој 

туризма, програмска активност 1502-0002 

промоција туристичке понуде, пројекат 1502-П1 

Дани Врања и дани Врања у Београду, функције 473 

– туризам, на апропријацији бр. 255 са економском 

класификацијом 423 – услуге по уговору у износу 

од 2.000.000,000 динара са ПДВ-ом за финансирање 

трошкова манифестације „Дани Врања“. 

 

Члан 3. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Решење објавити у Службеном гласнику 

града Врања 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана: 11.08.2017. 

године, број: 06-175/5/2017-04 

              

            ПРЕДСЕДНИК 

                      ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

 др Слободан Миленковић,с.р. 

 

Градско веће града Врања,  седница одржана 

дана 18.08.2017.године. 

517. 

На основу члана 17., 61. и 63. Пословника 

Градског већа града Врања  („Службени гласник 

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

седници одржаној дана 18.08.2017. донело је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА„ПРОШИРЕЊЕ 

ПОДРУЧЈА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ ВРАЊЕ“ 

Члан 1. 

       Образује се Радна група за реализацију пројекта 

„Проширење подручја Слободне зоне Врање“, у 

следећем саставу: 

       председник, 

       Зоран Велиновић, помоћник градоначелника, 

       заменик председника, 

       Чедомир Марковић, члан Градског већа, 

       чланови: 

• Драган Михајловић, градски 

правобранилац. 

• Милош Антанасијевић, Одељење за 

урбанизам, имовинско правне послове и 
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комунално-стамбене делатности 

• Милан Митић, Одељење за буџет и 

финансије, 

• Јасмина Петровић, Одељење за привреду, 

економски развој и заштиту животне 

средине,   

• Наташа Трајковић, Одељење за привреду, 

економски развој и заштиту животне 

средине,  

• Ана Ђерић, Одељење за информационе 

технологије и комуникације,  

• Мирослав Стаменковић, Одељење за 

информационе технологије и комуникације, 

• Миодраг Протић, директор ЈП Завод за 

урбанизам Врање 

• Горан Живковић, директор Привредног 

друштва Слободна зона Врање 

• Драги Петковић, Привредно друштво 

Слободна зона Врање 

• Тамара Васић, Привредно друштво 

Слободна зона Врање 

 

Члан 2. 

            Задатак Радне групе је да изврши анализу 

потребних урбанистичко-планских, правних, 

економских, техничких и административних 

предуслова за реализацију пројекта проширења 

подручја Слободне зоне Врање, оствари 

комуникацију са релевантним републичким и 

локалним органима, прикупи неопходне 

информације, прибави потребну документацију, 

прибави или учествује у припреми аката за 

реализацију предметног пројекта, у складу са 

законом и осталим прописима који уређују ову 

област. 

 

 Стручне, административно-техничке послове 

за потребе ове Радне групе обављаће Тамара Васић, 

представник Привредног друштва Слободна зона 

Врање. 

 

Члан 3. 

          Задатак Радне групе је реализација пројекта 

„Проширење подручја Слободне зоне Врање“, у 

сарадњи са релеватним републичким и локалним 

органима. 

 

Члан 4. 

           Мандат Радне групе из члана 1. овог Решења, 

траје до извршења задатака из члана 2.  и члана 3. 

овог Решења. 

 

Члан 5. 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 6. 

Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана:18.08. 

2017.године, број: 06-176/1/2017 -04 

                           

ПРЕДСЕДНИК 

               ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

 др Слободан Миленковић,с.р. 

 

518. 

На основу  члана 199. Закона о привредним 

друштвима  („Службени гласник  Републике 

Србије“,  број: 36/11 и 99/11),  члана 11. Одлуке о 

оснивању Привредног друштва „Слободна зона  

Врање“ („Службени гласник Града Врања, број: 

4/2013), и члана 61. и 63. Пословника Градског већа 

града Врања  („Службени гласник Града Врања, 

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

дана: 18.08.2017. донело је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ ПРИВРЕДНОГ 

ДРУШТВА„СЛОБОДНА ЗОНА ВРАЊЕ“ Д.О.О. 

ВРАЊЕ 

 

 

Члан 1. 

У Решењу о именовању чланова Скупштине 

Привредног друштва „Слободна зона Врање“ д.о.о. 

Врање број: 06-156/2016-04 од 23.09.2016. године, у 

члану 1. тачке 6. и 7. мењају се и гласе: 

„6. Ненад Тасић, Одељење за буџет и 

финансије – Одсек локалне пореске администрације 

у Градској управи града Врања и  

7. Зоран Цветковић, дипломирани 

економиста из Врања. 

                                     

 

Члан 2. 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 3. 

Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана:18.08. 

2017.године, број: 06-176/2/2017 -04 

                              

ПРЕДСЕДНИК 

              ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

др Слободан Миленковић,с.р. 
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519. 

На основу члана 5. Правилника о условима и 

критеријумима за избор корисника за доделу 

једнократне новчане помоћи за породице бораца и 

раних војних инвалида смештених на територији 

града Врања („Сл. гласник града Врања“ број: 

19/2017) и члана 61. и 63. Пословника Градског већа 

града Врања  („Службени гласник Града Врања, 

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

дана 18.08.2017. донело је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

КОРИСНИКА ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ 

ПОМОЋИ ЗА ПОРОДИЦЕ БОРАЦА И РАТНИХ 

ВОЈНИХ ИНВАЛИДА СМЕШТЕНИХ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА. 

 

Члан 1. 

       Образује се Комисија  за избор корисника 

једнократне новчане помоћи за породице бораца и 

ратних војних инвалида смештених на територији 

града Врања, у следећем саставу: 

 председник, 

-Вера Митић, руководилац Одељња за 

друштвене делатности, 

 чланови: 

-Милош Антанасијевић, Одељење за 

урбанизам, имовинско – правне послове и 

комунално стабене делатности, 

-Миша Јовановић, члан Удружења 

ветерана, 

-Миодраг Велиновић, члан Борачког 

удружења и 

-Слободан Милошевић, Одељење за 

друштвену делатност.секретар, 

-Сунчица Ристић, Одељење за друштвене 

делатности. 

 

Члан 2. 

 Задатак Комисје је да спроведе поступак 

избора корисника једнократне новчане помоћи за 

породице бораца и ратних војних инвалида 

смештених на територији града Врања у складу са 

Правилником о условима и критеријумима за избор 

корисника за доделу једнократне новчане помоћи за 

породице бораца и раних војних инвалида 

смештених на територији града Врања. 

 

Члан 3. 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

Решење објавити у „Службеном гласнику 

Града Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана:18.08. 

2017.године, број: 06-176/4/2017 -04 

                          

ПРЕДСЕДНИК 

                ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

  др Слободан Миленковић,с.р. 

 

520. 

На основу члана 8.  Правилника о 

критеријумима и поступку доделе средстава из 

буџета града Врања за реализовање програма и 

пројеката удружења у области друштвеног и 

хуманитарног рада („Службени гласник града 

Врања“, број: 22/2016), члана 6. став 1. тачка 11. 

члана 17. 18. 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:18.08. 2017. године 

донело је  

 

 Р Е Ш Е Њ Е  

 ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

УДРУЖЕЊИМА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ 

И ХУМАНИТАРНОГ РАДА  

 

Члан 1. 

 У Решењу о именовању  Комисије за доделу 

средстава удружењима у области друштвеног и 

хуманитарног рада, број:06 -122/2016-04 од 

04.08.2016. године, у  члану 1, ставу 4, тачке 1, 2, и 

4  мењају се и гласе: 

„1.Вера Митић, начелник Одељења за 

друштвену делатност, 

  2.Тања Ивановић, Канцеларија за локални 

економски развој и 

  4. Драгана Димитријевић, Одељење за 

буџет и финансије“ 

 

Члан 2. 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 3. 

Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана:18.08. 

2017.године, број: 06-176/7/2017 -04 

 

                           ПРЕДСЕДНИК 

                ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

 др Слободан Миленковић,с.р. 

 

521. 

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

буџетском систему („Службени гласник РС”, број 
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54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 

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

99/16), члана 6. став 1. тачка 11, члана 63. и 65. 

Пословника Градског већа града Врања („Службени 

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

на седници одржаној 18.08.2017 године, донело је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 

Члан 1. 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Врања за 2017. годину („Службени гласник 

града Врања“, број 40/16), са раздела 4 – Градска 

управа, главе 1 – Градска управа, програма 15 – 

Локална самоуправа, програмске активности 0602-

0009 – Текућа буџетска резерва, функције 112 – 

Финансијски и фискални послови, позицијe 165, 

економскe класификације 49912 – Текућа резерва, 

одобравају се буџетска средства у износу од 

60.000,00 динара. 

 

Члан 2. 

 Налаже се Одељењу за буџет и финансије да 

средства из члана 1. овог Решења распореде на 

апропријацији у оквиру раздела 4. Градска управа, 

главе 1. Градска управа, програма 11. Социјална и 

дечија заштита, Програмска активност 0901-0001: 

Социјалне помоћи, функције 010 – болест и 

инвалидност, на позицији број 83, економска 

класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту 

из буџета у износу од 60.000,00 динара, за плаћање 

трошкова одласка Иване Димитријевић , из Врања 

на Светско првенство у power lifting-u у Чешкој, 

које ће бити одржано у септембру месецу. 

 

Члан 3. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Решење објавити у Службеном гласнику 

града Врања 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана:18.08. 

2017.године, број: 06-176/9/2017 -04 

                 

ПРЕДСЕДНИК 

                ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

 др Слободан Миленковић,с.р. 

 

 

522. 

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

буџетском систему („Службени гласник РС”, број 

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

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

99/16), члана 6. став 1. тачка 11, члана 63. и 65. 

Пословника Градског већа града Врања („Службени 

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

на седници одржаној 18.08.2017 године, донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 

Члан 1. 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Врања за 2017. годину („Службени гласник 

града Врања“, број 40/16), са раздела 4 – Градска 

управа, главе 1 – Градска управа, програма 15 – 

Локална самоуправа, програмске активности 0602-

0009 – Текућа буџетска резерва, функције 112 – 

Финансијски и фискални послови, позицијe 165, 

економскe класификације 49912 – Текућа резерва, 

одобравају се буџетска средства у износу од 

150.000,00 динара. 

 

Члан 2. 

 Налаже се Одељењу за буџет и финансије да 

средства из члана 1. овог Решења распореде на  

апропријацији  у оквиру раздела 4. Градска управа, 

главе 1. Градска управа, програма 9. Основно 

образовање, Програмска активност 2002-0001: 

Функционисање основих школа, функције 912 – 

основно образовање, на позицији број 67, економска 

класификација 4632– зграде и грађевински објекти у 

износу од 150.000,00 динара, за плаћање трошкова 

израде документације у вези  са издавањем 

енергетског пасоша за ОШ  “Корбевац“- истурено 

одељење у Кривој Феји. 

 

Члан 3. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Решење објавити у Службеном гласнику 

града Врања 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана:18.08. 

2017.године, број: 06-176/10/2017 -04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

 др Слободан Миленковић,с.р. 

 

 

Неважећа документа: 
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-Стојановић Данијела из Врања неважећи чекови 

бр.0000003479468, 0000003479469, 0000003479470, 

0000003479471, 0000003479472, 0000003479473, 

0000003479474 издати 14.09.2004.године Банка 

Интеса АД Београд             

-Арсић Татјана из Врања неважећи чек бр, 

0000146837653 издати 14.07.2005.године Банка 

Интеса АД Београд 

-Стојановић Мирко из Врања неважећи чек бр, 

0000115942773 издати 13.02.2013.године Банка 

Интеса АД Београд 

-Вељко Илић с. доње Жапско неважеће 

Сведочанство о завршеном осмом разреу О.Ш. 

“Радоје Домановић” Врање 

-Зоран Дончић из Врања неважећа Потврда о 

исправности уређаја и опреме за погон возила на 

течни нафтни гас бр. 010214-15 одштампана на 

обрасцу са серијским бројем 0235340.           
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