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

ВРАЊЕ
Комисија
за
мандатно-имунитетска
и
административна питања и избор и именовање
Скупштине града Врања
523.
На основу чл. 26.и чл.28.Одлуке о јавним
признањима града Врања („Службени гласник града
Врања“, број 23/11-пречишћен текст и 25/14),
Комисија
за
мандатно-имунитетска
и
административна питања и избор и именовање
Скупштине града Врања, на седници одржаној 29.
августа 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА
„7.СЕПТЕМБАР“-ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ВРАЊА ОД ФАШИЗМА
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
I
ЈАВНО ПРИЗНАЊЕ „7. СЕПТЕМБАР“, у
виду дипломе са новчаним износом од 50.000,00
динара, додељује се Радету Новковићу за
допринос развоју града, унапређивању и развоју
локалне самоуправе.
Раде Новковић рођен је 1958. године.
Основну и средњу школу је завршио у Врању, а
Правни факултет у Нишу.
У Хемијској индустрији ХИВ АД Врање
почео је са радом 1987. године а 1994. изабран је за
директора овог предузећа. Након формирања
КЕНДЕ ФАРБЕН-БАЛКАН ДОО Врање, именован
је за директора и овог привредног друштва. Ово је
уједно био и један од ретких примера успешне

приватизације, чиме је сачувана имовина друштва, а
да није било принудних отпуштања или прекида у
континуитету производње.
Раде Новковић је, заједно са својим тимом, у
условима транзиције, која је на нашим просторима
оставила огромне последице, конципирао јасну
стратегију очувања постојећих капацитета, успео да
задржи број запослених и изгради визију даљег
развоја.
Везивањем
за
италијанску
мултинационалну компанију КЕНДА ФАРБЕН
С.п.А., Новковић је не само очувао постојеће
капацитете ХИВ АД Врање, већ је трасирао многе
будуће правце развоја, чиме је решио два кључна
питања сваког привредног субјекта: стабилну
производњу и сигуран излазак на светско тржиште.
ХИВ АД Врање је данас највећи српски
произвођач дечијих, женских и мушких доњих
делова обуће, а успех је остварен и у програму
наменске производње за потребе војске и полиције.
Производња КЕНДЕ ФАРБЕН-БАЛКАН ДОО
Врање је, од оснивања до сада, увећана за 15 пута.
Овакав један привредни капацитет је својом
производњом за само десет година освојио тржишта
бивших југословенских република и наставио да
гради стратегију изласка на тржиште многих других
земаља.
Оба привредна друштва, чији је директор
Раде Новковић, одговарала су на све друштвене
захтеве и потребе и истовремено пружала
финансијску подршку друштвеним, спортским и
хуманитарним активностима.
Имајући у виду досадашњи изванредан
пословни учинак Радета Новковића, руководиоца
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који је под специфичним и изузетно тешким
околностима успео да сачува а онда и створи услове
за даљу стабилну вишедеценијску производњу ХИВ
АД Врање и успешно пословање КЕНДА ФАРБЕНБАЛКАН ДОО, што је у огромној мери допринело
привредном развоју града Врања, као и његово
несебично залагање и помоћ у реализацији бројних
активности од великог значаја за наше суграђане и
просперитет Врања, Комисија за мандатноимунитетска и административна питања и избор и
именовање Скупштине града Врања је одлучила да
Радету Новковићу додели јавно признање „7.
септембар“.
II
Одлуку објавити у „Службеном гласнику
града Врања“ и на званичном градском сајту.
КОМИСИЈА ЗА МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА И
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРАЊА,
дана29.08.2017.године, број: 17-21/2017-10
ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ
Мирослав Нешић,с.р.
Градско веће града Врања седница одржана дана
04.09.2017. године
524.
На основу члана 20. став 39. Закона о локалној самоуправи („Сл. лист Републике Србије“, број:
129/2007 и 83/2014) и члана 61. и 63. Пословника
Градског већа града Врања („Службени гласник
града Врања“, број: 20/2016), Градско веће на седници одржаној дана 04.09.2017. године, донело је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
АКЦИОНОГ ПЛАНА ОДРЖИВОГ
ЕНЕРГЕТСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА ВРАЊА ЗА
ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2021. ГОДИНЕ
Члан 1.
Приступа се , у циљу успостављања основе
енергетски одрживом развоју града Врања, обезбеђивање енергетске стабилности града, постављање
циљева смањења енергетске потрошње као и припадајућих емисија CO2 за планирани период до 2021
године.
Члан 2.
Овом Одлуком обавезује се градоначелник
града Врања да именује чланове Комисије за израду
Акционог плана одрживог енергетског развоја града
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Врања за период од 2017. до 2021. године, која ће
бити састављена од представника локалне самоуправе, представника јавних предузећа, представника
јавних установа и других органа који професионално обављају делатности значајне за одрживи енергетски развој града Врања.
Члан 3.
Задатак Комисије је да изради Нацрт Акционог плана одрживог енергетског развоја града Врања за период од 2017. до 2021. године и да изврши:
▪ Одређивање референтне године;
▪ Анализу енергетске потрошње по секторима
зградарства, саобраћаја, јавног осветљења,
водоснабдевања, снабдевања топлотном енергијом и управљања отпадом;
▪ Одређивање приоритетних сектора деловања
према резултатима анализе енергетске
потрошње;
▪ Израду инвентара емисија CO2 за
референтну (базну) годину;
▪ Дефинисање мера и активности за
постизање зацртаних циљева смањења CO2
до 2020. године;
▪ Одређивање временског и финансијског
оквира и процене инвестиционих трошкова
и потенцијала енергетских уштеда и
припадајућих
емисија
CO2,
као
и
идентификованих мера за зградарства,
саобраћаја,
јавног
осветљења,
водоснабдевања, снабдевања топлотном енергијом и управљања отпадом;
▪ Одређивање механизама финансирања
имплементације Акционог плана;
▪ Утврђивање законодавног оквира за
имплементацију Акционог плана;
▪ Постављање циљева смањења енергетске
потрошње и припадајућих емисија CO2
до 2021. године;
▪ Предлог мера за контролу и мониторинг
имплементације Акционог плана.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,
дана:
04.09.2017.године, број: 06-186/1/2017-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
525.
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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 04.09.2017. године, донело је
ОДЛУКУ
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,
Програм 13 – Развој културе, Програмска активност
1201-0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција 481 – Услуге културе, на позицији 111, економска класификација 481
– Дотације невладиним организацијама, средства у
износу од 601.000,00 динара.
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О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАЂАНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА
Члан 1.
У Решењу о образовању Комисија за остваривање и признавање права у области социјалне
заштите грађана која се финансирају из буџета града Врања, број: 06-100/2016-04 од 05.07.2016. године, у ставу 4. тачка 4. мења се и гласи:
„4. Вера Митић, руководилац Одељења за
друштвене делатности“.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
ГРАДСКО
ВЕЋЕ
ГРАДА ВРАЊА,
дана:
04.09.2017.године, број: 06-186/7/2017-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.

Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
527.
Члан 3.
Одлуку објавити у Службеном гласнику града Врања.
ГРАДСКО
ВЕЋЕ
ГРАДА
ВРАЊА,дана:
04.09.2017.године, број: 06-186/8/2017-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.

526.
На основу члана 7. став 1. Одлуке о правима
из области социјалне заштите и социјалне сигурности грађана која се финансирају из буџета града
(„Службени гласник града Врања:, број: 44/2016),
члана 6. став 1. тачка 10. члана 15., 22. 61. и 63.
Пословника Градског већа града Врања („Службени
гласник града Врања“, број: 20/2016), Градско веће
града Врања, на седници одржаној дана: 04.09.2017.
године, донело je
РЕШЕЊЕ

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 04.09.2017 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 06020009 – Текућа буџетска резерва, функције 112 – Финансијски и фискални послови, позицијe 165, економскe класификације 49912 – Текућа резерва, одобравају се буџетска средства у износу од 401.000,00
динара.
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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 13. Услуге културе, на
новом пројекту 1201-П4 Санациони и конзерваторско-рестаураторски радови на згради Пашиног конака – Селамлука и згради Музеј куће Борисава
Станковића у Врању , функције 820 – услуге културе, на апропријацији бр. 112/1 са економском класификацијом 423 – Услуге по уговору у износу од
401.000,000 динара, за исплату услуга координатора
за безбедност, извор финансирања 01 – Приходи из
буџета.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења.
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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 13. Услуге културе, на
новом пројекту 1201-П4 Санациони и конзерваторско-рестаураторски радови на згради Пашиног конака – Селамлука и згради Музеј куће Борисава
Станковића у Врању , функције 820 – услуге културе, на апропријацији бр. 112/2 са економском класификацијом 511 –Зграде и грађевински објекти у
износу од 200.000,000 динара са ПДВ-ом за суфинансирање трошкова санације и конзерваторско –
рестаураторских радова.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења.

Члан 4.
Решење објавити у Службеном гласнику града Врања
ГРАДСКО
ВЕЋЕ
ГРАДА
ВРАЊА,дана:
04.09.2017.године, број: 06-186/9/2017-04

Члан 4.
Решење објавити у Службеном гласнику
града Врања
ГРАДСКО
ВЕЋЕ
ГРАДА
ВРАЊА,дана:
04.09.2017.године, број: 06-186/10/2017-04

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

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

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 04.09.2017. године, донело је

Општинско веће градске општине Врањска Бања
529.
На основу члана 18. став 6. Уредбе о буџетском
рачуноводству (,,Службени гласник РС“ број:
125/2003 и 12/2006), члана 2. и 4. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем
(,,Службени гласник РС“ број: 118/2013 и 137/2014),
члана 55. став 1. тачка 7.Статута градске општине
Врањска Бања (,,Службени гласник града Врања“
број: 6/2012), члана 7. став 1. тачка 7., и члана 58. и
60. Пословника Општинског већа градске општине
Врањска Бања (,,Службени гласник града Врања“
број: 30/2012), Општинско веће градске општине
Врањска Бања, на одржаној седници дана
07.09.2017.године, донело је

528.

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 06020009 – Текућа буџетска резерва, функције 112 – Финансијски и фискални послови, позицијe 165, економскe класификације 49912 – Текућа резерва, одобравају се буџетска средства у износу од 200.000,00
динара.

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И РОКОВИМА ВРШЕЊА ПОПИСА
ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
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Овим Правилником прописује се начин и рокови вршења пописа имовине, обавеза и потраживања градске општине Врањска Бања ( у даљем тексти Градска општина) и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем које се утврђује
пописом.
Члан 2.
Попис може бити редован и ванредни.
Члан 3.
Редован годишњи попис имовине и обавеза
врши се са стањем на дан 31.12.године за коју се
врши попис и за коју се сасатавља годишњи финансијски извештај – завршни рачун.
Редован попис почиње 01.децембра године за
коју се врши попис, а по потреби и раније, с тим да
попис буде завршен до последњег дана пословне
године.
Промена стања имовине и обавеза у току пописа, уносе се у пописне листе на основу веродостојних рачуноводствених исправа.
Члан 4.
У току године може се вршити ванредни попис у изузетним случајевима прописаним законом
(статусне промене, промене облика организовања и
сл.)
Члан 5.
За извршење пописа, из члана 1. овог Правилника, Председник Градске општине решењем образује посебне комисије, одређује период у коме ће
комисија вршити попис за достављање Извештаја
по извршеном попису Општинском већу.
За организацију и извршење пописа одговоран је руководилац Општинске управне јединице.
Члан 6.
Конкретни задаци и послови пописних комисија утврђује се Упутством за рад комисија за попис.
II НАЧИН ИЗВРШЕЊА ПОПИСА
Члан 7.
Комисије за попис су дужне да, пре почетка
пописа, сачине Планове рада по којима ће вршити
попис и исте доставе руководиоцу Општинске
управне јединице ради давања сагласности на исте.
Члан 8.
Попис обухвата:
1)утврђивање стварних количина имовине
која се пописује мерењем, бројањем, проценом и
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сл., ближе описивање пописне имовине, као и уношење података у пописне листе;
2)уписивање у пописне листе неутралних промена насталих у периоду вршења пописа пре и
после 31.децембра године за коју се врши попис и
свођење стања на дан 31.децембар те године;
3)уношење књиговодственог натуралног стања
имовине у пописне листе;
4)утврђивање натуралних разлика између стања утврђеног пописом књиговодственог стања;
5) уношење цена пописане имовине;
6) вредност обрачунавања пописане имовине;
7) састављање Извештаја о извршеном попису.
Члан 9.
Председници,односно чланови пописних комисија одговорни су за тачност утврђеног стања по
попису, за уредно састављање пописних листа и
исказивање у натуралном и вредносном облику, као
и благовремено вршење пописа.
Члан 10.
Туђа имовина коју користи Градска општина,
или имовина Градске општине коју користи друго
правно лице, пописује се у посебним пописним
листама које се најкасније до 20. јануара наредне
године достављају власницима пописане имовине.
Имовина чија је вредност умањена због оштећења, неисправности, застарелости и сличних разлога, пописује се у посебним пописним листама.
Имовина која на дан пописа није затечена у
Градској општини (имовина на путу, имовина дата
на послугу, зајам, чување, поправку и сл.) уноси се
у посебне пописне листе на основу веродостојне
документације, ако до дана пописа нису примљене
пописне листе од правних лица код којих се та имовина налази.
Члан 11.
Попис финансијских пласмана, потраживања
и обавеза врши се према стању у пословним књигама, под условом да је њихово усклађивање са дужницима и повериоцима извршено најмање једном
годишње и да о томе не постоји веродостојна
исправа.
Финансијски пласмани, потраживања и обавезе за које не постоји уредна документација исказују се у посебним листама.
III ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ПОПИСУ
Члан 12.
По завршеном попису, пописне комисије
дужне су да сасатаве Извештаја о извршеном попису.
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Извештај о извршеном попису председник комисије доставља Општинском већу на усвајање,најкасније до 21. јануара наредне године.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
Правилник објавити у ,,Службеном гласнику
града Врања“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ВРАЊСКА БАЊА дана: 07.09.2017.године, број:
02-38/2017-04
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Сентић,с.р.

ВЛАДИЧИН ХАН
530.
На основу члана 7. и 20. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,
83/2014 - други закон и 101/2016 - други 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 21/08 и 8/09 и "Службени гласник
града Врања" број 11/13, 5/17 и 14/17), Скупштина
општине Владичин Хан, на седници одржаној дана
03.09. 2017. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
И КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД“ ВЛАДИЧИН
ХАН
Члан 1.
У Одлуци о усклађивању оснивачког акта
Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију
„Водовод“ 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 водоснабдевање и
канализацију „Водовод“ Владичин Хан (у даљем
тексту: ЈП „Водовод”) основано је и послује ради
обезбеђивања трајног обављања делатности од
општег интереса пречишћавања и дистрибуције
воде, пречишћавања и одвођења атмосферских и
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отпадних вода, као и послова управљања
општинским и некатегорисаним путевима и
улицама; уредног задовољавања потреба корисника
производа и услуга; развоја и унапређења обављања
делатности; обезбеђивања техничко-технолошког и
економског јединства система и усклађености
његовог развоја; стицања добити и остваривања
другог законом утврђеног интереса."
Члан 2.
У члану 12. став 2. мења се и гласи:
"Осим наведене претежне делатности, ЈП
„Водовод“ ће се бавити и другим делатностима, као
што су:
-37.00 Уклањање отпадних вода
-42.11 Изградња путева и аутопутева
-42.21 Изградња цевовода
-43.12 Припрема градилишта
-43.22 Постављање водоводних, канализационих,
грејних и климатизационих система
-71.12 Инжењерске делатности и техничко
саветовање
-71.20 Техничко испитивање и анализе".
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Врања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, дана 03.09. 2017. године,број: 06-154/1/17-IV/04
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
Општинско веће општине Владичин Хан
531.
На основу члана 56. став 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број:
21/2016), члана 68. 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), члана 30. Одлуке о Општинском већу
општине Владичин Хан („Службени гласник
Пчињског округа“ бр. 23/08) и члана 51.
Пословника Општинског већа општине Владичин
Хан („Службени гласник Пчињског округа“ бр.
40/13), Општинско веће општине Владичин Хан, на
седници одржаној дана 31.08.2017. године, донело
је
РЕШ Е Њ Е
О ПРОДУЖЕЊУ СТАТУСА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
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1. Милошу Стојановићд из Мртвице,
дипломираном правнику, продужава се статус
вршиоца дужности начелника Општинске управе
општине Владичин Хан, до постављања начелника
Општинске управе општине Владичин Хан на основу јавног конкурса за попуњавање положаја, а најдуже још три месеца почев од 01.09.2017. године.
2. По истеку рока из става 1. овог решења,
односно по престанку вршења дужности начелника
Општинске управе општине Владичин Хан, сходно
члану 56. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број: 21/2016), постављени службеник се распоређује на радно место на коме је био распоређен до постављења.
3. Вршилац дужности начелника Општинске
управе општине Владичин Хан има сва права и
дужности начелника.
4. Вршилац дужности начелника Општинске
управе општине Владичин Хан потписује се са:
„ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН
ХАН“.
5. Вршилац дужности начелника Општинске
управе општине Владичин Хан за свој рад одговара
Општинском већу општине Владичин Хан.
6. Ово решење објавити у Службеном гласнику Града Врања.
О б р а з л о ж е њ е
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Чланом 83. 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) прописано је да општинском управом
руководи начелник. За начелника општинске управе
поставља се 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.
Имајући у виду да јавни конкурс за
попуњавање положаја начленика Општинске управе
Опшине Владичин Хан број 06-99/5-1/17-III
објављеног дана 13.06.2017. године на интернет
страници Општине Владичин Хан и обавештања о
јавном конкурсу објављеног дана 15.06.2017. године
у дневном листу „Информер“ није успео,
Општинско веће је донело решење да се вршиоцу
дужности начелника Општинске управе општине
Владичин
Хан
Милошу
Стојановићу,
дипломираном правнику из Мртвице,
статус
вршиоца дужности продужи најдуже још три
месеца.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења не може се изјавити жалба, али се
може покренути управни спор тужбом код Управног суда у Београду – одељење у Нишу, у року од 30
дана од дана пријема решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН
ХАН дана 31.08.2017. године, број:06-153/3/2017III

Чланом 56. став 4. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне саПРЕДСЕДНИК,
моуправе („Службени гласник РС“, број: 21/2016),
Горан Младеновић,с.р.
између осталог прописано је да Општинско веће
може поставити вршиоца дужности службеника
који испуњава утврђене услове за радно место слу- Неважећа документа:
жбеника на положају, у случуају да се јавни конкурс –Немања Томић из Врања неважећа Driver картица
не оконча постављењем на положај, статус вршиоца бр. SRB0000038617000 Дунав центар Врање
дужности може се продужити најдуже још три ме- -Здравковић Зорка из Врањске Бање неважећи чекосеца.
ви
бр.
0000001598199,
0000001598167,
Чланом 82. Статута Општине Владичин Хан 0000001598168, 0000001598169, 0000001598170
(„Службени гласник Пчињског округа“ бр. 21/08 и издаати 12.06.2013.године
8/09 и „Службени гласник Грaда Врања“ бр. 11/13, -Митић Емилија из Врања неважеће Сведочанство о
5/17 и 14/17) прописано је да се општинска управа завршеном
петом
разреду
ОШ
“Доситеј
образује као јединствени орган.
Обрадовић”Врање.
САДРЖАЈ
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