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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
543.
На основу чл. 27. 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 02.
октобра 2017. године, донела је
О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА „4.
ОКТОБАР“- ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ВРАЊА У ПРВОМ
СВЕТСКОМ РАТУ
I
ЈАВНО ПРИЗНАЊЕ „4. ОКТОБАР“, у виду
дипломе додељује се Центру Министарства одбране
за локалну самоуправу Врање за изузетно
организовање и извршавање задатака на плану
одбране и заштите и безбедности грађана
Центар Министарства одбране за локалну
самоуправу Врање је територијални орган
Министарства
одбране,
организационо
и
функционално везан за Регионални Центар МО
Ниш. Формиран је 19.03.2010. године и наследник је
Војног одсека Врање уз преузимање дела
надлежности од ранијег Одељења за одбрану, сада
Одељења за ванредне ситуације. Надлежан је за

град Врање и општине Бујановац, Трговиште и
Прешево.
Центар Министарства одбране за локалну
самоуправу Врање је у периоду од 2014-2017.године
граду Врању константно пружао неопходну стручну
помоћ у изради Плана одбране града Врања. Као
резултат заједничког рада, План је одобрен од
стране Министарства одбране без икаквих
претходних примедби што још једном потврђује
огормну професионалност Центра. План је као такав
усвојен на Градском већу у току ове године. Град
Врање је, захваљујући ангажовању Центра
Мининстарства одбране Врање, предузео све мере
за несметан рад у случају ванредног и ратног стања,
што је потврдио и највиши ниво контроле из
Министарства одбране која је реализована у току
ове године.
Центар Министарства одбране за локалну
самоуправу Врање за свој квалитетан рад из области
војне, радне и материјалне обавезе, планирања
припрема за одбрану и рада са локалним
самоуправама и предузећима на територији града у
току 2016.године, проглашен је за најбољи у оквиру
Регионалног центра Министарства одбране Ниш,
који у свом саставу има 13 центара Министарства
одбране. Активно промовишући војни позив, уз
заједничке активности са 4.бригадом Копнене
војске, велики број регрута се јавља на добровољно
служење војног рока, далеко изнад просека
заступљеног у Републици Србији, а велики је и
одзив заинтересованих кандидата из Врања и
околине за упис у војне школе.
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Ове године са територије Центра Министарства
одбране Врање упућено је 10 кандидата за војне
школе и академије од чега 2 за Медицински
факултет ВМА, 4 за Војну академију, 3 за Војну
гимназију и један за Средњу-стручну војну школу.
Да се не ради само о броју кандидата, већ о
најбољим ученицима са територије Града који желе
да упишу војне школе, говори и податак да је ове
године најбољи студент завршне године Војне
академије а сада млади потпоручник управо из
Врања.
Имајући у виду ове изванредне резултате,
огромну,несебичну
помоћ
коју
Центар
Министарства одбране Врање континуирано пружа
граду Врању као и целокупан рад Центра који
доприноси заштити и безбедности грађана Врања,
Комисија
за
мандатно-имунитетска
и
административна питања и избор и именовање
Скупштине града Врања је одлучила да Центру
Министарства одбране за локалну самоуправу
Врање додели јавно признање „4.октобар“.
II
„ЈАВНО ПРИЗНАЊЕ 4.ОКТОБАР“, у виду
дипломе са новчаним износом од 50.000,00 динара
додељује се Драгану Стојковићу за учешће и
допринос у случају елементарних непогода и других
масовних несрећа.
Драган Стојковић, рођен је 1972.године у Власу.
Завршио је Саобраћајну школу, где је похађао смер
техничара друмског саобраћаја.
Од 1997.године запослен је у ЈП „Водовод” Врање,
као пословођа у служби механизације и 18 година
ради на пословима возача теретног возила.
Последње две године распоређен је на пословима
руководиоца Службе механизације ЈП „Водовод”
Врање. У досадашњем раду, више пута је
награђиван од стране руководства предузећа у коме
ради,за велику одговорност и преданост свом послу.
Драган Стојковић се посебно истакао у периоду
ангажовања у ванредним ситуацијама, поплавама и
снежним наносима, када је најбитније било стићи
први и омогућити нормално одвијање свакодневних
животних
активности
наших
грађана
у
најудаљенијим месним заједницама.
У периоду снежних наноса, који су паралисали
живот грађана Врања, Служба механизације и
Драган Стојковић, били су први и испред свих.
Почев од 09.01.2017.године када је због великих
снежних падавина била проглашена ванредна
ситуација на територији града Врања, Стојковић је
седам дана даноноћно организовао радове на
пробијању
снежних
наноса
са
циљем
рашчишћавања путева на територији Пољанице.
Тако је омогућено нормално одвијање саобраћаја,

приступ здравственим службама на подручју
Пољанице, као и приступ Сектору за ванредне
ситуације који је становништво снабдевао водом,
лековима и животним намирницима. Поред тога
што је сам организовао рад механизације ЈП
„Водовод“ Врање, Драган Стојковић је и управљао
машинама приликом рашчишћавања снежних
наноса. У снежним наносима је било блокирано
возило санитета Здравственог центра у Врању које
је заслугом Драгана Стојковића, у најкраћем року
извучено из снежних наноса без икаквих последица
по лица која су се у њему налазила.
Имајући у виду сва наведена ангажовања
Драгана Стојковића, велику одговорност и
посвећеност послу коју је више пута показао у свом
дугогодишњем раду,његово залагање и несебично
пожртвовање у спашавању људских живота и
успостављању несметане комуникације за време
проглашења ванредне ситуације на територији града
Врања услед обилних снежних падавина у јануару
месецу 2017.године, Комисија за мандатноимунитетска и административна питања и избор и
именовање Скупштине града Врања је одлучила да
Драгану Стојковићу додели јавно признање
„4.октобар“.
III
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
02.10.2017. године, број: 17-22/2017-10
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Мирослав Нешић,с.р.
Градско веће града Врања, седница одржана
дана:18.09.2017. године.
544.
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:18.09.2017. године
донело је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ
БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

Четвртак,05.октобар.2017.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

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 7.Фонд за заштиту
животне средине, Програм 6 – Заштита животне
средине,
Програмска
активност
0401-0001
Управљање заштитом животне средине, функција
550 –Заштита животне средине: истраживање и
развој, на позицији 222, економска класификација
512 – машине и опрема, средства у износу од
1.499.000,00 динара.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Одлуку објавити у Службеном гласнику
града Врања.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана: 18.09.2017.
године,број:06-193/2/2017-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.

Број-24- Страна-1865

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 7.
Фонд за заштиту животне средине, програма 6.
Заштитта животне средине, Пројекат 0401П3:Озелењавање јавних површина, функције 540 –
Заштита биљног и животињског света и крајолика,
на позицији број 227, економска класификација 514
– Култивисана имовина у износу од 1.499.000,00
динара, за озелењавање јавних површина 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: 18.09.2017.
године,број:06-193/3/2017-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.

545.
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 дана: 18.09.2017. године,
донело је

Градско веће града Врања, седница одржана
дана:22.09.2017. године.
546.
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:22.09.2017
године, донело је

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА
ПРИПРЕМУ ПРЕДЛОГА ПРОМЕНЕ
НАЗИВА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ВРАЊА

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
1.499.000,00 динара.

Члан 1.
Образује се Радна рупа за припрему предлога
промена назива улица на територији града Врања, у
саставу:
1.др Слободан Миленковић,
градоначелник,
2.Зорица Јовић, члан Градског већа,
3.Проф. Дејан Антић, Филозовски факултет
Универзитета у Нишу,
4.др Дејан Тричковић, председник
Скупштине града,
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5.отац Небојша Стојадинов, Епархија
Врањска,
6.пуковник Слађан Стаменковић, 4.
Бригада копнене војске Врање,
7.Саша Стаменковић, директор јавне
устанвое Народни музеј у Врању,
8.Боривоје Манасијевић, директор Јавне
установе „Историјски архив 31. јануар“ и
9.Мирољуб Стојчић, одборник града Врања.
Члан 2.
Задатак Радне групе је да изради програм
промена назива улица на територији града Врања, и
свој предлог достави Комисији за споменике и
називе улица на територији града Врања.
Члан 3.
Мандат Радне групе траје до реализације
задатака из члана 2. овог Решења.
Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 5.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 22.09.2017
године,број: 06-192/11/2017-04.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
547.
На основу члана 8. став 2. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени
лист РС“, број: 41/2009, 53/2010 и 101/2011), члана
17, 61. и 63. Пословника Градског већа града Врања
(„Службени гласник Града Врања, број: 20/2016),
Градско веће Града Врања, на седници одржаној
22.09.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА
Члан 1.
У Решењу о образовању Савета за безбедност
саобраћаја на путевима на територији града Врања
број: 06-7/2017-04 од 19.01.2017. године, у члану 2.
ставу 3. тачка 1. мења се и гласи:
„1. Чедомир Марковић, члан Градског већа“.
У истом члану у ставу 5. тачка 1. и 2. мењју
се и гласе:

„1. Саша Стошић, саобраћајни инспектор у
Градској управи“.
2. Горан Филиповић, представник
Полицијске управе Врање“.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 22.09.2017
године,број: 06-192/4/2017-04.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
548.
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 22.09.2017., 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 06020009 – 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 у
оквиру раздела 4. Градска управа, главе 16. Центар
за развој локалних услуга социјалне заштите,
Програм 11 , Програмска активност 0901-0002:
Прихватилиште и друге врсте смештаја, функција
070 – социјална помоћ некласификована на другом
месту, на позицији 400, економска класификација
512– машина и опрема, износ од 60.000,00 динара
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за финансирање трошкова набавке противпожарне
централе Центра за развој локалних услуга
социјалне заштите.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Решење објавити у Службеном гласнику
града Врања.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 22.09.2017
године,број: 06-192/13/2017-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
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Овлашћена лица из става 1. 2 и 3. овог члана
одређују место за упис и потписивање наведених
лица у радним просторијама.
Члан 4.
За тачност података у евиденцији присуства
на раду одговорни су сви запослени и лица
овлашћена за вођење евиденције.
Неистинито
приказивање
података
у
евиденцијама о присутности на раду представља
повреду радне обавезе.
Члан 5.
Евиденциони лист односно књига евиденције
на раду садржи: датум, име и презиме запосленог
лица, време доласка на рад, потпис запосленог лица
и рубрику за примедбе.

549.
На основу члана 61 и 63 Пословника
Градског већа (Службени гласник града Врања бр.
20/16) Градско веће Града Врања,
на седници
одржаној 22.09.2017. године донело је :
ПРАВИЛНИК
О САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА
ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПРИСУТНОСТИ НА РАДУ
ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У
ОРГАНИМА ГРАДА ВРАЊА
Члан 1.
Овим Правилником уређује се садржина и
начин вођења евиденције о присутности на раду
изабраних и постављених лица у органима града
Врања и запослених у кабинету градоначелника.
Члан 2.
Евиденција о присутности на раду води се у
облику:
1. Евиденционе листе односно свеске за
евиденције присутности на раду на
прописаном обрасцу (Образац 1),
2.Карнет (Образац 2)
Члан 3.
Евиденцију о присутности на раду чланова
Градског већа града Врања, води секретар Градског
већа.
Евиденцију о присутности на раду
запослених у Кабинету градоначелника води шеф
Кабинета.
Евиденцију о присутности на раду
председника Скупштине, заменика председника
Скупштине, секретара Скупштине и замененика
секретара Скупштине води руководилац Одељења
за скупштинске послове.

Члан 6.
Долазак на рад евидентира се својеручним
потписом уз означавање времена доласка.
Присуство на раду изабраних и постављених
лица у органима града Врања и запослених у
кабинету градоначелника оверава овлашћено лице
из члана 3. овог Правилника.
Члан 7.
На основу података из евиденционих листа
односно свезака за евиденцију присутности
овлашћена лица из члана 3 сачињавају и оверавају
месечни карнет са свим подацима о присутности и
одсутности са рада запослених по свим основама.
Члан 8.
Одсуство са рада у току месеца означава се
шифрама:
ГО – годишњи одмор
СП - службени пут
Б – боловање
ПО – плаћено одсуство
П – празник
С – слава
СД – слободан дан
НО – неоправдано одсус
Члан 9.
По истеку месеца најксаније до 5. за
предходни месец, овлашћено лице из члана
2.
овог Правилника, евиденционе листе односно
оверени препис књиге евиденције са карнетом
доставља руководиоцу Оделења за људске ресурсе.
Члан 10.
Руководилац Оделења за људске ресурсе
након прибављања свих евиденционих листи и
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карнета, оверени препис карнета доставља
организационој јединици за послове финасија.
Карнети из става 1. овог члана представљају
доказ о присутности на раду и основ за обрачун и
исплату плата и других примања запослених по
основу рада.
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику града
Врања.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 22.09.2017
године,број: 06-192/2/2017-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.

- исплата накнаде врши се
куповином месечне
претплатне или појединачне карте у градском,
приградском, односно међуградском саобраћају
зависно од могућности коришћења јавног превоза,
или исплатом у новцу у тој висини
Лица из члана 1. овог Правилника дужна су
да потпишу изјаве о адреси становања и потреби
коришћења превозног средства за долазак и одлазак
са рада.
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику града
Врања".
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 22.09.2017
године,број: 06-192/3/2017-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.

550.
На основу члана 61 и 63 Пословника
Градског већа (Службени гласник града Врања бр.
20/16) Градско веће Града Врања,
на седници
одржаној 22.09.2017. године, донело је:
ПРАВИЛНИК
О НАКНАДИ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗА
ДОЛАЗАК НА РАД И ОДЛАЗАК СА РАДА
ИЗАБРАНИХ ЛИЦА И ПОСТАВЉЕНИХ
ЛИЦА У ОРГАНИМА ГРАДА ВРАЊА
Члан 1.
Овим Правилником уређују се поступак,
начин и критеријуми на основу којих изабрана и
постављена лица у органима града и запослена
лица у Кабинету градоначлника, остварују право
на накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак
са рада.
Члан 2.
Лицима из члана 1. овог Правилника
трошкови превоза надокнађују се у складу са
чланом 118. став 1. тачка 1. Закона о раду ("Сл.
гласник РС", бр. 24/05, 61/05 и 54/09) и одредбом
члана 45. Анекса Посебног колективног уговора за
државне органе ("Сл. гласник РС", број 25 и
50/2015) и овим Правилником.
Члан 3.
Лица из члана 1. овог Правилника имају
право на накнаду трошкова превоза за долазак и
одлазак са рада у складу са следећим
критеријумима:
- накнада трошкова превоза, исплаћује се за
ефективно радно време запослених лица у месецу
за који се врши исплата накнаде у складу са
подацима о евиденцијама о присутности на раду

551.
На основу члана 54. став 1. Закона о
добробити животиња („Службени гласник РС“,
број: 41/2009), члана 65. Закона о локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике
Србије“, број: 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 5.
Одлуке о држању паса и мачака на територији града
Врања – пречишћени текст („Службени гласник
града Врања“, број: 18/2015), члана 6. став 1. тачка
10., члана 61. и 63. Пословника Градског већа рада
Врања („Службени гласник града Врања“, број:
20/2016), Градско веће града Врања, на седници
одржаној 22.09.2017. године, донело је
ПРОГРАМ
КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ
НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА
САДРЖАЈ
1.Увод ...............................................................3
2. Циљ Програма..............................................5
3.Основе за реализацију Програма.................6
4.Разлози за примену Програма......................8
5.Садашње стање и оцена……........................8
6.Предлог решења............................................9
6.1.Пројекат изградње прихватилишта........10
6.2.Пројекат
унапређења
службе
зоохигијене………………………………………….12
6.3.Пројекат информисања и едукације
грађана.........................................................................12
6.4.Пројекат масовног третмана напуштених
паса/мачака.................................................................13
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6.4.1. Регистрација и обележавање.........13
6.4.2.Стерилизација..................................13
6.4.3.
Удомљавање,
поклањање
и
проналажење изгубљених животиња......13
6.4.4.ЦНР
Програм
(ухвати,
стерилиши,пусти)......................................14
6.4.5.Сарадња............................................15
6.4.6.Еутаназија........................................15
6.5.Пројекат масовног третмана власничких
паса/мачака.....................................................15
6.6.Пројекат санкционисања неодговорних
грађана.........................................................................16
7.Финансијски план………………...............16
7.1.Извори прихода……................................16
-буџет града Врања,
-средства из донација
8.Предлог
динамике
реализације
Програма.....................................................................17
9.Образложење...............................................17
10.Закључак…………………………………18
1.УВОД
Велики број напуштених (паса/мачака) на
улицама нашег града, околних насељених места и
поља, резултат је напуштања кућних љубимаца од
стране њихових власника. Сада већ бивши кућни
љубимци препуштени су сами себи у борби за голи
живот, а као последица тога долази до
неконтролисаног размножавања, чиме се већ
постојећи број напуштених животиња повећава.
Поред напуштања животиња, односно
паса/мачака, као основног начина њиховог
постојања на јавним површинама, повећању
њиховог броја доприноси и велики репродуктивни
потенцијал ових животиња. Постоје подаци који
говоре о томе да за само шест година пар плодних
паса и њихово потомство, у оптималним условима,
може дати чак 67 000 штенаца. Код мачака овај број
је још већи и износи 420 000 мачића за седам
година.
Узрок овом проблему су лоше навике људи и
тешка економска ситуација грађана, који због
недостатка
средстава
за
обележавање
и
вакцинацију, прибегавају избацивању паса/мачака
на улицу.
Из напоменутих разлога неопходно је:
1.Применити важеће одредбе закона.
2.Стимулисати мере за стерилизацију,
вакцинацију и обележавање паса/мачака.
3.Изградити
прихватилиште
задовољавајућих капацитета.
4.Континуирано
радити
на
повећању
капацитета Службе за зоохогијену.
5.Информисање – упознавање грађана са
законским обавезама власника паса/мачака, и са
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овим Програмом, хуманом решавању проблема
ових
напуштених
животиња
(едукација
становништва путем медија у сарадњи са
надлежним градским и републичким службама,
удружењима грађана и других релевантних
чинилаца, едукација власника о одговорном
власништву и законским обавезама, кажњавање
неодговорних власника).
Применом ових одредби у пракси, стичу се
услови за решавање проблема са напуштеним псима
и мачкама, али и санкционисање несавесних и
неодговорних власника паса и мачака, који су
главни узрок његовог настајања. Такође је потребно
повећати хигијену у насељеним местима, како би се
смањила могућност прехрањивања напуштених паса
на улици који могу да буду агресивни, што је
потенцијална опасност за људе, децу и домаће
животиње.
Питање напуштених паса/мачака представља
озбиљан јавни проблем који се може решити само
планском, организованом, континуираном акцијом
свих заинтересованих страна у друштву кроз јасно
осмишљен Програм хуманог решавања проблема
ових напуштених животиња.
За решавање овог проблема надлежна је
локална самоуправа, а њен први корак је израда
овог Програма у складу са специфичностима
средине. Да би Програм био успешан потребна је
сарадња свих релевантних институција (надлежног
министарства, локалне самоуправе, комуналног
предузећа, ветеринара, удружења за заштиту
животиња и грађана).
Основна начела на којима се заснива овај
Програм јесу:
1.)начелно бриге о животињама, које
подразумева моралну обавезу и дужност човека да
поштује животиње и брине о животу и добробити
животиња чији опстанак зависи непосредно од
њега;
2.)начело интегралности, које подразумева
да државни органи и органи јединица локалне
самоуправе, у оквиру својих делокруга, обезбеђују
интегралну
заштиту
добробити
животиња
спровођењем међусобно усаглашених планова и
програма;
3.)начело превенције и предострожности,
које подразумева да свака активност која је у
директној или индиректној вези са животињама
мора бити планирана и спроведена тако да
представља најмањи ризик по живот и добробит
животиња, људи и животне средине и заснива се на
процени утицаја различитих начина коришћења
животиња на њихов живот и добробит, као и на
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коришћењу најбољих расположивих технологија,
средстава и опреме;
4.)начело одговорности, које подразумева
да је власник, односно држалац животиња
одговоран за њихов живот и добробит и да је дужан
да сноси трошкове збрињавања животиња чији је
власник, односно држалац, ако више не жели или
није у могућности да се стара о њима.
Поједини изрази употребљени у овом
Програму имају следеће значење:
1.)власник животиње, јесте правно или
физичко лице, односно предузетник, које има право
чувања, држања, узгоја, репродукције, превоза,
коришћења и продаје животиње и које је одговорно
за живот, заштиту здравља и добробити животиња;
2.)добробит животиња, јесте обезбеђивање
услова у којима животиња може да остварује своје
физиолошке и друге потребе својствене врсти, као
што су исхрана и напајање, простор за смештај,
физичка, психичка и термичка удобност, сигурност,
испољавање основних облика понашања, социјални
контакт са животињама исте врсте, одсуство
непријатних искустава као што су бол, страх, стрес,
болести и повреде;
3.)добра
ветеринарска
пракса
јесу
принципи професионалног понашања и спровођења
система управљања квалитетом рада субјеката који
обављају ветеринарску делатност, у складу са
правилима ветеринарске етике;
4.)држалац животиње јесте правно или
физичко лице, односно прадузетник, које има право
чувања, држања, узгоја, репродукције, превоза и
коришћења животиње, као и право продаје
животиње, на основу писаног одобрења власника и
које је одговорно за живот, заштиту здравља и
добробити животиња;
5.)држање животиња јесте смештај, чување,
нега и брига о животињама, осим репродукције;
6.)животиња јесте сваки кичмењак који је у
стању да осети бол, патњу страх и стрес;
7.)изгубљена животиња јесте животиња
која је напустила власника, односно држаоца и коју
је он свесно напустио;
8.)напуштена животиња јесте животиња
која нема дом или која се налази изван њега и
лишена је бриге и неге власника, односно држаоца и
коју је он свесно напустио;
9.)кућни љубимац је свака животиња која се
држи ради дружења;
10.)лишавање животиње живота јесте
поступак којим се животињи одузима живот на
начин који изазива тренутну смрт;
11.)регистрација и обележавање животиња
јесте поступак обележавања животиња на трајан

начин ради идентификације, регистрације и
прикупљања
свих
подаката
у
јединствен
информациони систем;
12.)пажња
доброг
домаћина
јесте
обезбеђивање услова којима се задовољавају
животне потребе животиње, као што су довољна
количина хране и воде, простор за кретање, исхрану
и одмор, заклон, микроклиматски и хигијенски
услови живота, присуство и контакт са животињама
исте врсте и очување физичке, психичке и генетске
целовитости животиње, као што је предузимање и
спровођење
превентивних,
дијагностичких,
хигијенских, терапеутских и других мера ради
очувања
здравственог
стања
животиње
и
спречавања настанка повреда, болести, стреса, бола,
патње, страха и смрти животиња;
13.)прихватилиште за животиње јесте
објекат који служи за привремени или трајни
смештај напуштених и изгубљених животиња и
помоћ и бригу о напуштеним и изгубљеним
животињама;
14.)удомљавање животиње је најхуманији
начин њиховог збрињавања и том приликом морају
бити вакцинисани, стерилисани и обележени.
Под напуштеном животињом, у смислу овог
Програма сматрају се напуштени пси и мачке.
2. ЦИЉ ПРОГРАМА
Циљ Програма, а самим тим и града Врања,
је смањење популације напуштених паса и мачака
на јавним површинама града, као и да се осигура
квалитетна брига над напуштеним и изгубљеним
псима и мачкама, и у том смислу потребно је
изградити прихватилиште у складу са Законом о
добробити животиња и подзаконским актима који
регулишу ову област.
Контрола популације напуштених паса и
мачака се превасходно постиже заустављањем
њеног даљег раста, спровођењем мера масовне
стерилизације и планским збрињавањем у
прихватилиште,
али
и
промовисањем
и
стерилизацијом власничких паса и мачака, у складу
са позитивним законским прописима, те мерама
против напуштања животиња (трајно обележавање –
чиповање и регистрација власничких паса и мачака,
едукација власника о одговорном власништву и
законским обавезама, кажњавање неодговорних
власника). Веома је важна и изградња система за
трајну контролу и праћење смањења броја
напуштених паса и мачака, са активним и
одговорним учешћем свих друштвених чинилаца.
Програм хуманог решавања проблема
напуштених паса/мачака подразумева активно
учешће свих чланова друштва у ланцу хуманог
решавања овог проблема.
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Реализација овог Програма гарантује
успостављање минималног броја напуштених
паса/мачака на улицама чиме се избегавају теже
последице по грађане и ове напуштене животиње.
Циљеве Програма је могуће остварити једино у
сарадњи владиног и невладиног сектора (државних
органа са једне стране и удружења грађана, као и
самог грађанина са друге стране).
У хуманом решавању проблема напуштених
животиња учествују:
1.Централна власт – органи Републике
Србије (доношење свих потребних закона,
подзаконских аката и правилника, као и мера и
субвенција локалним властима и грађанима, то јест
помоћ у решавању проблема напуштених
паса/мачака).
2.Јединица
локалне
самоуправе
–
градоначелник, Скупштина града, Градско веће и
Градска управа.
3.Инспекција – Ветеринарска и друге
надлежне инспекцијске службе (надзор над
спровођењем закона и подзаконских аката).
4.Ветеринарска служба – праћење, заштита
и унапређење здравља животиња на територији
града.
5.Правно
лице
које
управља
прихватилиштем.
6.Комунална полиција, тужилаштво и
локална удружења грађана за заштиту
животиња.
7.Медији – подизање свести грађана о
значају хуманог решавања проблема напуштених
животиња (паса/мачака) и истинито и редовно
информисање.
8.Грађанин – дужност сваког грађанина
јесте да спречи и пријави све облике злостављања
животиња и угрожавања њихових живота, здравља
и добробити.
3.ОСНОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Основе за реализацију Програма чине
следећи елементи:
-Законска
регулатива
је
прописала
ефективне, превентивне мере које се односе на:
регистрацију и обележавање паса, вакцинацију,
одговорност власника, забрану напуштања кућних
љубимаца и поступке са напуштеним животињама.
Проблематика којом се бави овај Програм
регулисана је пре свега Законом о добробити
животиња, Законом о ветеринарству, Законом о
локалној самоуправи, а има додирних тачака и са
низом других закона и подзаконских прописа.
Такође је локална самоуправа, односно Скупштина
града донела Одлуку о држању паса и мачака на
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територији града Врања, којом се ближе дефинишу
услови и начин држања паса и мачака на територији
града Врања, обавезе и одговорности власника,
односно држаоца паса и мачака, заштита од
злостављања, хватања и збрињавања напуштених
паса и мачака, заштита добробити паса и мачака при
хуманом лишавању живота и друга питања од
значаја за држање и добробит паса и мачака на
територији града Врања.
Правни основ за доношење овог Програма је
члан 54. Закона о добробити животиња („Службени
гласник РС“, број: 41/2009), којим је прописана
дужност органа јединице локалне самоуправе да
израде и спроводе Програм контроле и смањења
популације напуштених паса и мачака према
специфичностима средине. Такође члан 65. Закона о
локалној самоуправи прописује да је Градско веће
орган града, док је чланом 5. Одлуке о држању паса
и мачака на територији града Врања – пречишћени
текст („Службени гласник града Врања“, број:
18/2015), прописано да Градско веће доноси
Програм контроле и смањења популације
напуштених паса и мачака на територији града
Врања.
-Регистрација и обележавање свих паса и
мачака је кључна превентивна мера, којом је
олакшан надзор над њиховим кретањем, трговином,
превозом, односно проналажењем, изгубљених,
напуштених и отуђених паса и мачака. На тај начин
сваки пас и мачка би био евидентиран и знао би се
његов власник.
-Стерилизација је најефикаснија мера,
којом се спречавањем неконтролисане репродукције
смањује број напуштених паса и мачака на јавним
површинама и регулише бројност њихове
популације
у прихватилиштима, а такође
успоставља контрола репродукције власничких паса
и мачака.
-Изградња
прихватилишта
–
прихватилиште мора бити опремљено, а запослени
обучени за рад са животињама у прихватилишту.
Животиње се из прихватилишта враћају власнику уз
надокнаду трошкова, удомљавају или уступају
другим прихватилиштима.
-Подизање капацитета зохогијеничарске
службе – Законом је предвиђена обавеза локалне
самоуправе да на својој територији организује
службу која обавља послове хватања и збрињавања
напуштених животиња у прихватилишта за
животиње. У смислу подизања капацитета треба
посебно обратити пажњу на:
-техничку опремљеност службе за хватање,
превоз и збрињавање животиња;
-обученост радника;
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-Удомљавање
је
најхуманији
начин
збрињавања напуштених паса и мачака. Све
животиње које се дају на удомљавање морају бити
вакцинисане, стерилисане и обележене.
-Сарадња свих учесника у ланцу решавања
проблема напуштених паса и мачака, и преузимање
одговорности за свој део извршења Програма.
-Образовање и информисање – циљеви
образовања и информисања су упознавање власника
паса и мачака, као и грађана са особинама и
потребама паса и мачака, сопственим мотивима
држања паса и мачака и законским обавезама
власника паса и мачака. Поред тога грађани се
морају упознати са елементима Програма контроле
и смањења популације напуштених паса и мачака, у
циљу бољег разумевања права и одговорности свих
учесника у ланцу решавања проблема, а нарочито
обавезе власника паса и мачака.
-Еутаназија је најнеефикаснија мера
контроле и решавања проблема напуштених
животиња, а по препоруци Светске здравствене
организације може се спроводити једино и само као
убиство из милосрђа над болесним животињама,
које су неизлечиво болесне или ирепарабилно
повређене и то у терминалном стадијуму болести
или повреде када је немогуће отклонити болове, а
такође и Закон о добробити животиња прописује у
којим случајевима се животиња може лишити
живота.
-Финансирање - да би Програм у целости
био реализован потребно је предвидети и
обезбедити финансијска средства за рад служби,
тренутног
решавања
проблема
напуштених
паса/мачака, у складу са законом и овим Програмом
до изградње прихватилишта, затим сама изградња
прихватилишта, са свим пратећим садржајима који
омогућавају његово несметано функционисање.
• Буџет града,
• Средства из донација
4.РАЗЛОЗИ ЗА ПРИМЕНУ ПРОГРАМА
Имајући у виду законску регулативу, а
сагледавајући све аспекте тренутног стања у
решавању проблема са напуштеним псима и
мачкама на територији града Врања и прихватајући
хуманији и савременији приступ у решавању овог
проблема, у складу са важећим прописима и
специфичностима средине, као основ за примену
Програма, издвајају се следећи разлози:
• Проблеми са напуштеним псима и
мачкама – који се решавају кроз примену свих
мера предвиђених овим Програмом.
• Социјално-безбедоносни – смањење
броја напада напуштених паса на грађане.

• Здравствени – спречавање ширења
заразних болести међу животињама, као и болести
које су заједничке за људе и животиње (зоонозе), а
нарочито беснила и ехинококозе.
• Хигијенско-еколошки – спречавање
растурања отпада што резултира смањеним
прљањем и загађивањем јавних површина града
Врања.
• Економски – смањење броја захтева
грађана, као и поднесених тужбених захтева, за
накнаду штете настале уједима напуштених паса,
чиме би се уштедела значајна средства која би се
усмеравала у реализацију Програма.
• Хумани однос према животињама –
хумано поступање са животињама је мера у
интересу и људи и животиња.
• Едукативни – реализација разних
едукативних програма намењених подизању укупне
свести грађана, нарочито деце, о изградњи хуманог
односа према животињама уопште, са посебним
акцентом на одговорно власништво над кућним
љубимцима и напуштеним животињама.
5.САДАШЊЕ СТАЊЕ И ОЦЕНА
Основни разлог настанка и сталног
увећавања овог проблема је непоштовање важећих
прописа који се односе на обавезе и одговорности
власника, то јест држаоца паса и мачака, односно
неивршавање обавеза власника паса и мачака и
неадекватна контрола спровођења прописа. Такође,
разлози за већи број напуштених паса на јавним
површинама је и немарност грађана у погледу
начина и места одлагања отпадних материја које
могу послужити као храна напуштеним псима и
мачкама, затим постоје локације на којима живе
напуштени пси о којима се старају појединци, без
икаквог надзора над њиховим здравственим стањем
и бројности, и сл.
Град Врање тренутно проблем напуштених
паса решава тако што Градска управа, у складу са
Законом о јавним набавкама закључује Уговор са
Ветеринарском станицом Врање, са седиштем у
Врању, улица Маричка 19, којим се врше услуге
хуманог збрињавања напуштених паса, а које
подразумевају: клинички преглед напуштених паса,
вакцинацију,
чиповање,
стерилизацију,
дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију, као и
храњење напуштених паса и чување до 15 дана.
Према члану 22. Одлуке о држању паса и
мачака на територији града Врања, коју је донела
Скупштина града Врања, хватање напуштених паса
на подручју града Врања врши Служба зоохигијене
Јавног комуналног предузећа „Комрад“, на хуман
начин и савременим методама. Према Одлуци ова
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служба у сарадњи са надлежном ветеринарском
службом напуштене псе смешта у прихватилиште.
Прихватилиште у које се тренутно смештају
напуштени пси налази се у Давидовцу, које је у
власништву
Ветеринарске
станице
Врање.
Напомена: У наредном периоду потребно је
да град Врање преко својих органа (Градска управа,
Градско веће) у континуитету остварује све
потребне законске услове за даљи смештај
напуштених паса и мачака у прихватилиште, да о
томе сачињава уговор и да обе уговорне стране
извршавају све прописане обавезе, које треба да
буду у складу са овим Програмом, као и да
инспектор зоохигијене и Комунална полиција
побољшају надзор над применом и спровођењем
Одлуке о држању паса и мачака на територији града
Врања, а такође је потребно да са ветеринарском
инспекцијом, која у оквиру својих овлашћења врши
послове надзора и контроле, органи града остваре
што бољу сарадњу, како би свако извршавањем
обавеза из свог домена омогућио да се на прави
начин остваре циљеви и мере Програма.
6.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА
Програм се састоји из шест фаза које се могу
третирати као одвојени пројекти. Реализацији свих
пројеката могу да претходе усвајање пратећих
одлука надлежних органа Града, и синхронизација
напора надлежних градских служби, као и
заинтересованих удружења грађана за реализацију
Програма.
6.1.Пројекат изградње прихватилишта.
6.2.Пројекат унапређења службе зоохигијене.
6.3.Пројекат информисања и едукације
грађана.
6.4.Пројекат масовног третмана напуштених
паса/мачака.
6.4.1. Регистрација, обележавање и
вакцинација
6.4.2. Стерилизација
6.4.3.
Удомљавање,
поклањање
и
проналажење изгубљених животиња
6.4.4.ЦНР
Програм
(ухвати,
стерилиши,пусти)
6.4.5.Сарадња
6.4.6.Еутаназија
6.5.Пројекат масовног третмана власничких
паса/мачака.
6.6.Пројекат санкционисања неодговорних
грађана
6.1. Прихватилиште
Према члану 66. Закона о добробити
животиња („Службени гласник РС“, број: 41/2009),
орган јединице локалне самоуправе дужан је да
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обезбеди прихватилиште ако на својој територији
има напуштених животиња. На територији града
Врања постоји велики број напуштених паса, и
досадашње предузете активности нису дале
очекиване резултате, тако да је у наредном периоду
потребно да град, преко својих органа, предузме све
неопходне законске мере како би се остварио циљ
овог Програма, а то је изградња прихватилишта,
које ће да испуњава све прописне услове за смештај
напуштених животиња, односно напуштених
паса/мачака. Такође, треба имати у виду да
изградњом прихватилишта, настају и следеће
обавезе, а то је набавка потребне опреме,
формирање адекватних служби за рад у
прихватилишту, обезбеђивање средстава за плаћање
материјалних трошкова, као и све остале обавезе,
чијим извршењем ће бити завршен процес за
несметан пријем напуштених животиња у
прихватилиште.
Прихватилиште мора бити изграђено у
складу са законским нормативима (Закон о
добробити животиња, Закон о ветеринарству,
подзаконски прописи), и у том смислу Град треба
обезбедити потребне услове за израду пројектнотехничке документације, одабир парцеле, односно
локације на којој ће бити изграђено, затим набавку
свих дозвола за изградњу и на крају добијање
употребне дозволе за рад и дозволе од стране
надлежног министарства.
Уколико је потребно, у поступку изградње
прихватилишта или након његовог завршетка, град
ће преко својих органа, доносити одговарајуће акте
којим ће ближе дефинисати начин рада, услове и
све друге потребне елементе којим ће бити
омогућен несметан рад прихватилишта, у складу са
законом.
Прихватилиште за напуштене животиње
мора испуњавати услове за заштиту добробити
животиња у погледу простора за животиње,
просторија и опреме, у складу са законом и
подзаконским актима и мора бити уписан у
Регистар објеката који води министарство, у складу
са законом којим се уређује ветеринарство.
Лица која раде са животињама у
прихватилишту, морају бити обучена за заштиту
добробити животиња.
Власник прихватилишта, дужан је да пре
уписа у Регистар објеката министарству достави
доказ да је обезбедио:
1.)финансијска средства за несметани рад;
2.)спровођење
здравствене
заштите
животиња;
3.)одговарајући
простор
за
смештај
животиња на начин који ће обезбедити добробит
животиња и неће нарушити јавни ред и мир;
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4.)лица која су обучена за рад са
животињама.
Власник прихватилишта је одговоран за
живот, здравље и добробит животиња у
прихватилишту.
Власник прихватилишта дужан је да се о
кућним љубимцима у прихватилишту брине са
пажњом доброг домаћина.
Власник прихватилишта дужан је да води
евиденцију о животињама и да ту евиденцију чува
три године.
Власник прихватилишта је дужан да:
1.)прима пријаве о напуштеним животињама
и да обезбеди збрињавање сваке напуштене
животиње, у складу са законом о добробити
животиња и овим Програмом;
2.)обезбеди спровођење мера превентивне
здравствене заштите животиња и потребну помоћ
животињама од стране ветеринара;
3.)брине о проналажењу власника, односно
држаоца животиња;
4.)врати власнику, односно држаоцу, на
његов захтев, животињу у року од 15 дана од дана
смештаја у прихватилиште;
5.)припреми план збрињавања животиња у
случају
затварања
прихватилишта
или
елементарних непогода.
Животиња која је смештена у прихватилиште
може се поклонити ако је власник, односно држалац
не преузме у року од 15 дана од дана смештаја у
прихватилиште.
Власник прихватилишта које обезбеђује
орган јединице локалне самоуправе дужан је да
сарађује са надлежним ветеринарским службама и
организацијама за заштиту животиња, као и да
редовно обавештава јавност и друге власнике
прихватилишта о животињама које се налазе у
прихватилишту.
Ако се животињи у року од најмање 30 дана
од дана смештања у прихватилиште које обезбеђује
орган јединице локалне самоуправе не пронађе
власник, односно ако се не збрине на други начин,
са животињом се поступа у складу са овим
Програмом. Трошкове збрињавања напуштених
животиња сноси власник, односно држалац
животиње, а ако је непознат трошкове збрињавања
животиње сноси власник прихватилишта, односно
буџет града.
Инспекцијски
надзор
у
области
ветеринарства и заштите добробити животиња врши
министарство преко ветеринарских инспектора, а и
ветеринарска станица која испуњава законске
услове може обављати поједине стручне послове
ветеринарске инспекције.

6.2. Унапређење рада Службе зоохогијене
Према члану 46. Закона о ветеринарству
(„Службени гласник РС“, број: 91/2005 и 30/2010),
предвиђена је обавеза локалне самоуправе да на
својој територији организује службу која ће
обављати послове хватања и збрињавања
напуштених животиња у прихватилиште за
животиње.
Да би ова Служба ефикасно фукционисала,
потребно је да се континуирано ради на сталном
унапређивању рада ове службе, у смислу набавке и
одржавања потребне опреме за рад, у складу са
законом и подзаконским актима, ангажовањем
потребног броја извршиоца, који исто тако морају
бити обучени за извршавање ове врсте посла.
Напомена: За обављање ових послова у
граду Врање је оформљена Служба зоохигијене при
ЈКП „Комрад“, која је у складу са скупштинском
Одлуком о држању паса и мачака на територији
града Врања задужена за обављање напред
поменутих послова. Ова служба према достављеном
извештају поседује потребну опрему за рад, уз то је
достављен и податак да су сви радници прошли
обуку за хватање паса. Такође, по овој одлуци
инспектор
зоохигијене
оверава
(потписом)
спецификацију извршених радова предузећа. У
наредном периоду потребно је да у смислу
извршења наведених послова буде закључен уговор
између града и Јавног комуналног предузећа
„Комрад“ Врање.
У наредном периоду, у складу са
могућностима и континуираним праћењем важећих
законских и подзаконских аката радити на
техничком јачању и кадровском оспособљеношћу
ове Службе.
6.3. Информисање и едукација грађана
Циљеви образовања и информисања су
упознавање власника животиња, односно паса и
мачака, као и грађана са њиховим особинама и
потребама,
сопственим
мотивима
држања
паса/мачака,
законским
обавезама
њихових
власника. Поред тога грађанство се мора упознати
са елементима Програма контроле и смањења
популације напуштених паса/мачака у циљу бољег
разумевања права и одговорности свих учесника у
ланцу решавања проблема, а нарочито обавеза
власника, односно држаоца пса/мачке.
Медији имају важну улогу у едукацији и
подизању свести грађана о проблему ових
напуштених животиња, редовном истинитом
информисању и промоцији хуманијег односа према
њима.
Проблеми који се јављају су:
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-недовољан ниво знања и информисаности
самих медија о правим узроцима настанка проблема
напуштених животиња – паса и мачака, као и о
хуманим начинима њиховог решавања и
-недовољна заинтересованост медија.
У циљу решења наведених проблема
потребно је:
-информисање медија о узроцима настанка
проблема напуштених животиња – паса/мачака;
-подстицање
заинтересованости
медија
повећаним активизмом удружења грађана за
заштиту животиња и других релевантних субјеката
и
-придобијање медија за партнерски однос у
хуманом решавању проблема ових напуштених
животиња.
Поред објективног информисања, медији
треба да преузму улогу едукатора јавности, како би
се помогло грађанима и државним службама да се
једном проблем реши.
Унапређење јавне свести кроз едукацију и
подизање нивоа информисања шире јавности путем
сталне медијске кампање чији је акценат на
принципима
заштите
добробити
животиња,
гарантује да ће многе генерације у нашем граду
имати другачији однос према овом проблему. Кроз
образовне програме и јавне кампање потребно је
упознати јавност са начинима и условима држања
кућних љубимаца, пре свега паса и мачака,
њиховим биолошким особинама, понашањем и
потребама, користима које човек има од њих, као и
са законским обавезама које човек има према њима
(Закон о добробити животиња, Закон о
ветеринарству, подзаконским актима, као и свих
релевантних градских прописа).
Све генерације грађана треба да буду
обухваћене едукацијом, с тим што је приступ
прилагођен узрасту (разликују се начини едуковања
деце
предшколског
и
школског
узраста,
средљошколаца, одраслих лица), а посебно
власници паса и мачака.
У едукацију грађана (деце и одраслих) путем
медија и на други адекватан начин укључити све
релевантне субјекте, а то су: предстваници органа
града, надлежне градске службе (инспекција и
комунална полиција), удружења за заштиту
животиња, ветеринарску инспекцију, представнике
комуналног предузећа и др.
6.4. Пројекат масовног третмана напуштених
паса/мачака
6.4.1. Регистрација, обележавање и вакцинација
Регистрација и обележавање напуштених
паса/мачака је кључна превентивна мера, којом је
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олакшан надзор над њиховим кретањем, трговином,
превозом, односно проналажењм изгубљених,
напуштених и отуђених животиња. На тај начин
сваки пас/мачка би био евидентиран и знао би се
његов власник.
Тако да је неопходно вршити обележавање
животиња путем електронског идентификационог
система, односно микрочиповање животиња –
пса/мачке, и од стране овлашћеног обележивача, у
складу са законом, сви подаци о обележеним псима
и мачкама морају се достављати Централној бази, а
у складу са Правилником о начину обележавања и
регистрације паса и мачака. Такође, све напуштене
животиње морају бити вакцинисане против беснила,
и третиране у складу са прописима који регулишу
ову област.
6.4.2. Стерилизација
Метод
стерилизације
представља
најефикаснију меру којом се смањује број
напуштених паса и мачака, регулише бројност
популације
у
прихватилиштима,
као
и
неконтролисана репродукција напуштених паса.
Обавеза
је
да
свака
јединка
у
прихватилиштима мора бити стерилисана, као и
свака јединка која напушта прихватилиште.
Јединке могу бити стерилисане у било којој
адекватној установи, чиме би се изазвала здрава
тржишна конкуренција и спустила цена услуга.
Овом мером би се предупредио рад Прихватилишта,
јер се при прихватилишту неретко врши
неконтролисано размножавање, чиме се слаби
њихова функција.
Стерилизација
је
рутинска
хируршка
интервенција, која траје само 15 минута и пас је
способан да се врати кући већ после сат времена.
Потпуни опоравак траје 7-10 дана код женке,
односно 3-5 дана код мужјака. Иако најефикаснија
метода у сузбијању популације напуштених
паса/мачака, није довољно прихваћен метод због
недовољне
информисаности
и
предрасуда.
Континуираном
едукацијом
и
бољим
информисањем грађана повећава се свест о значају
и улози стерилизације у решавању овог проблема.
На овај начин се стичу услови да се проблем
смањења бројности популације напуштених
животиња на најхуманији начин реши.
Спречавање
размножавања
животиња
смањује проблеме рађања, здравствене проблеме и
еколошке проблеме – смањује трочкове контроле у
будућности.
Стерилизација и кастрација су темељ сваког
ефикасног програма контроле прекобројности.
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6.4.3. Удомљавање, поклањање и проналажење
изгубљених животиња
Удомљавање, поклањање и проналажење
изгубљених животиња представља најхуманији
начин збрињавања напуштених животиња. Све
животиње које се дају на удомљавање морају бити
вакцинисане, стерилисане и обележене.
Из искуства у нашем, као и у другим
градовима, познато је да одређени број грађана
контактира запослене у Прихватилишту и активне
чланове удружења за заштиту животиња како би
„поклонио“ једну, две или више кућних љубимаца
прихватилишту.
Разлози за такву одлуку грађана могу бити
објективни (пресељење из куће у стан, промена
места пребивалишта, болест, смрт власника...и сл.)
и субјективна жеља власника да се ослободи
животиње,
дојучерашњег
кућног
љубимца,
наводећи углавном личне разлоге.
Удомљавање је поступак проналажења новог
власника за пса који се налази у прихватилишту.
Грађани
могу
добити
информацију
у
прихватилишту, уколико су заинтересовани да
удоме пса. Сарадња са удружењима за заштиту
животиња мора бити на највишем нивоу како би
информисање грађана о могућностима удомљавања
паса из прихватилишта дало очекиване резултате.
Пси/мачке се удомљавају очишћени од паразита,
вакцинисани, обележени и стерилисани, како би се
смањила
могућност
даљег
неконтролисаног
размножавања животиње у домаћинству.
Грађани који су изгубили своје кућне
љубимце пса/мачку, дужни су, у складу са Одлуком
о држању паса и мачака на територији града Врања,
да тај губитак без одлагања, а најкасније у року од
три дана од дана нестанка животиње, пријаве органу
Градске управе надлежном за послове зоохигијене и
ветеринарској служби. Ако власник, односно
држалац не пријави губитак животиње, у
прописаном року, сматра се да је напустио
животињу. Уколико су грађани пријавили нестанак
у прописаном року, а животиња се пронађе,
надлежни орган за послове зоохигијене обавештава
да га могу преузети у прихватилишту. Списак
тражених, односно изгубљених животиња је јаван и
надлежни орган за послове зоохогијене Градске
управе, исти треба да достави и зоохогијеничарској
служби. Тада власник потписује изјаву о враћеној
животињи. Уколико се случај понавља сматра се да
власник изгубљене животиње не води бригу о свом
кућном љубимцу и пријављује се надлежним
инспекцијама ради даље обраде.
6.4.4. ЦНР Програм (ухвати, стерилиши, пусти)

У срединама у којима је број напуштених
паса велики, неопходно је применити ткзв. ЦНР
Програм (ухвати, стерилиши, пусти). Једноставно
уклањање животиња – паса или мачака са улица не
представља ефикасан начин смањења њиховог
броја. На локалитетима са којих су уклоњени пси
досељавају се нови, јер су за уклоњеним
животињама остали слободни извори хране. На тај
начин, веома брзо, већ после пар месеци, локалитет
са којег су уклоњени насељава исти број животиња.
Насупрот томе ЦНР Програмом прво се стабилизује
бројност напуштених животиња, а потом постепено
долази до смањења њиховог броја путем смањења
капацитета станишта, а и спречавањем настанка
нове генерације.
ЦНР Програм се укратко своди на хватање
животиња, стерилизацију, вакцинацију против
беснила,
третман
против
ендопаразита
и
ектопаразита, обележавање и враћање здравих,
неагресивних и неуједљивих животиња на подручје
на којем су ухваћени, осим на локације дечијих
вртића, школских дворишта и болница. Враћене
животиње се и даље сматрају напуштенима до
њиховог удомљења или смрти.
ЦНР Програм је ефикасна прелазна мера чији
је циљ да заустави даљи пораст популације, као и
долазак нових на слободне изворе хране. С обзиром
да се ове животиње не могу размножавати, њихова
популација се постепено смањује.
6.4.5. Сарадња
За све учеснике у ланцу решавања
проблематике ових напуштених животиња и
преузимање одговорности за свој део извршења
програма потребна је добра комуникација.
У циљу што боље координације и сарадње
свих служби на локалном нивоу, потребно је
успоставити веома добру координацију свих месних
заједница, школа, јавних предузећа, кинолошких
друштава, ветеринарских станица, испекцијских
служби, полиције, удружења за заштиту животиња,
прихватилишта.
6.4.6.Еутаназија
Еутаназија је најнеефикаснија мера контроле.
Спроводи је искључиво ветеринар над агресивним и
неизлечиво болесним животињама у складу са
Законом о добробити животиња.
По
Закону о
добробити
животиња
(„Службени гласник РС“, број:41/2009) и Одлуке о
држању паса и мачака на територији града Врања –
пречишћени текст („Службени гласник града
Врања“, број: 18/2015), пас и мачка се могу лишити
живота ако:
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1.)ако су тешко повређени, неизлечиво
болесни, телесно деформисани или на други начин
патолошки онеспособљени, тако да опоравак није
могућ, а живот за животињу представља бол, патњу,
страх и стрес,
2.)су достигли старост да им отказују
основне животне функције;
3.)се лишавањем живота спречава ширење,
односно ако се сузбију и искорењују заразне
болести, у складу са законом којим се уређује
ветеринарство;
4.)у другим случајевима, у складу са
законом.
Лишавање животиње живота обавља се на
хуман начин који проузрокује тренутну и сигурну
смрт.
Лишавање животиње живота на хуман начин
мора се обављати уз претходно омамљивање
животиње, осим код принудног лишавања живота
ради прекида патње и бола насталог услед
патолошког стања, повреде или заразне болести.
Животињу може лишити живота само
ветеринар или ветеринарски техничар под надзором
ветеринара или друго обучено лице под надзором
ветеринара, осим у случајевима када је угрожена
безбедност људи и животиња, ако законом није
другачије прописано.
Лица која врше еутаназију дужна су да после
спроведеног поступка лишавања живота провере да
ли је наступила смрт животиње.
6.5.Пројекат масовног третмана власничких
паса/мачака.
Власници и држаоци паса и мачака дужни су
да
омогуће
ветеринарским
станицама
и
ветеринарским
амбулантама
(овлашћени
обележивачи од стране министарства) да врше
вакцинацију паса и мачака у складу са Програмом
мера здравствене заштите животиња. Вакцинисани
пси и мачке морају се трајно обележити у складу са
посебним прописом, или у складу са Правилником о
начину обележавања и регистрације паса и мачака.
Обележавањем и регистровањем паса/мачака
стварају се услови за једноставније проналажење
власника или држаоца који напусте или изгубе
животињу. Санкционисањем оваквог поступања
стварају се услови за успостављање одговорности
власника и држаоца паса и мачака.
Такође, по закону овлашћени обележивач
паса и мачака доставља Централној бази, коју води
Министарство надлежно за послове ветерине,
податке о обележеним псима и мачкама, о угинулим
или изгубљеним псима и мачкама, о променама
власника или држаоца паса и мачака и одговара за
тачност и ажурност података.
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Поред стерилизације напуштених животиња
пожељно је промовисати и стерилизацију паса и
мачака познатих власника. Као што је већ напред
наведено, стерилизација није у јавности довољно
прихваћен метод због недовољне информисаности
грађана и предрасуда. Континуираном едукацијом и
бољим информисањем грађана повећава се свест о
значају и улози стерилизације у решавању овог
проблема. На овај начин се стичу услови да се
власнички пси и мачке, уколико њихови власници,
односно држаоци не желе или не могу да се старају
о њиховом потомству, на време предузму мере, како
би се на најбољи начин спречило настајање
потомства. Ова мера би такође утицала на смањење
броја напуштених паса/мачака.
У том смислу је неопходно вршити
континуирано упознавање јавности са правима и
обавезама власника и држаоца ових животиња са
њиховим законским обавезама.
6.6.Санкционисање неодговорних грађана
Потребно је санкционисати нарочито оне
власнике, односно оне држаоце животиња, који не
вакцинишу своје псе и мачке и не изврше њихово
трајно обележавање, ако напусте, односно одбаце
животињу чији опстанак зависи непосредно од њих,
када без надзора пусте животиње на јавне
површине, као и у другим законом и другим
прописима предвиђеним случајевима.
Како би овај Програм могао да постигне
жељене резултате, неопходно је да надлежне
градске инспекцијске службе и комунална полиција,
у оквиру својих овлашћења предузму све мере на
санкционисању неодговорних власника, односно
држаоца паса/мачака, у складу са законом и
градским прописима из те области, као и
републичка ветеринарска инспекција, у складу са
својим овлашћењима, и у том смислу органи града
треба да остваре висок ниво комуникације и
сарадње са надлежним републичким инспекцијама.
7.ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Да би Програм у целости био реализован
потребно је предвидети и обезбедити финансијска
средства за изградњу прихватилишта почевши од
израде пројектно – техничке документације, саме
изградње, формирања служби, потребне опреме за
рад, материјалних трошкова прихватилишта, значи
свих трошкова за несметано функционисање
прихватилишта и за рад њених служби у складу са
законом, као и за рад Службе зоохигијене. Такође
до
стављања
у
функцију
новоизграђеног
прихватилишта, град треба наставити са издвајањем
средстава за решавање питања напуштених паса и
мачака у постојећа прихватилишта и на тај начин
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спровести мере обележавања - чиповања,
вакцинације, стерилизације, евентуалне еутаназије,
и свих других неопходних трошкова који ће
детаљно бити регулисани уговором између Градске
управе града Врања и правног лица које ће за
потребе града обављати те послове, а у складу са
овим Програмом.
7.1.Извори прихода.
-буџет града Врања,
-средства из донација.
8.ПРЕДЛОГ
ДИНАМИКЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА
С`обзиром на садашње стање, обимност
проблематике и финансијске могућности Града
предлаже се да се реализација Програма изведе у
фазама.
Код фазног решавања строго водити рачуна о
приоритетима и законским обавезама.
Приоритете и фазе реализације Програма,
пре свега у делу свих потребних услова за изградњу,
опремање и стављање у функцију Прихватилишта
за животиње, утврдиће надлежни органи града.
Такође до изградње Прихватилишта све
финансијске обавезе које Град има у делу
реализације овог Програма су: уговорне обавезе са
власником прихватилишта у складу са овим
Програмом, у погледу неопходних обавеза у вези са
јачањем капацитета Службе зоохогијене и
евентуалне трошкове едукације грађана у вези са
овим Програмом.
9.ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У граду Врање проблем напуштених паса
представља тему о којој се расправља више година,
а која још више заокупљује пажњу јавности
великим бројем одштетних захтева грађана на рачун
Града.
Најизраженији проблем је у самом Граду, али
је присутан и у осталим приградским и сеоским
подручјима. На решавању ове проблематике
предузимане су мере, али још увек нису дале
очекиване резултате.
Изградњом прихватилишта и спровођењем
Програма контроле и смањења популације
напуштених паса/мачака у граду Врању који
подразумева: стерилизацију, обележавање свих паса
на територији града, удомљавање ухваћених паса,
едукацију становништва путем средстава јавног
информисања, предшколских и школских установа,
сарадњу
са
ветеринарским
службама
и
инспекцијама, удружењима за заштиту животиња,
еколошким организацијама, кинолозима, треба се

постићи жељени и планирани циљ, а то је управо
смањење популације напуштених пре свега паса, а и
мачака.
Сваки неевидентиран пас и мачка којег
власник избаци на улицу постаје напуштена
животиња и представља опасност за грађане, а
одговорност за последице његових напада на
грађане и имовину пада на терет локалне
самоуправе.
Сваки неевидентиран пас или штене кога
власник избаци на улицу постаје напуштен пас и
представља опасност за грађане, а одговорност за
настале последице, као што је напоменуто пада на
терет локалне самоуправе.
Обележавањем паса и мачака увећава се
одговорност власника, који своје љубимце не могу
олако избацити на улицу, а неодговорни власници
ће сносити све материјалне трошкове за последице
дела које направи пас (нападне особу, друге
животиње...), као и трошкове хватања и збрињавања
пса/мачке у прихватилиште.
Пракса је показала да се применом мера:
обележавања паса, стерилизацијом, удомљавањем,
едукацијом грађана, драстично смањује број
напуштених паса. Све мере предвиђене Програмом
су неопходне како би се кроз време и едукацију
подигла свест о схватању одговорности (личне и
материјалне) власника сваког пса и тиме отклонио
узрок проблема.
У изради овог Програма учествовала је Радна
група коју је образовало Градско вће града Врања,
који су ради што боље израде истог поред важећих
прописа и искуства других градова у Србији,као и
искуства самих чланова Радне групе, обављали и
неопходне
консултације
са
инспекцијским
службама, како градских, тако и републичких.
10.ЗАКЉУЧАК
До
стављања
у функцију градског
прихватилишта, након његове изградње, који
представља један од главних циљева овог Програма,
предузети мере на реализацију и спровођење
Програм смањења популације напуштених паса и
мачака, на начин који је предвиђен Програмом, тако
да:
1.Хватањем напуштених паса и мачака,
њиховим уклањањем са јавних површина и
њиховим смештајем у прихватилиште отклониће се
опасност од уједа напуштених паса, а самим тим ће
се избећи плаћање накнаде штете оштећеним
грађанима, што ће довести до смањења буџетских
издатака по овом основу.
2.Стерилизацијом се бројност популације
паса и мачака ставља под контролу, на хуман начин,
а истовремено се утиче и на стварање здраве
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популације, с`обзиром да се стерилизацијом
значајно смањује ризик полно преносивих и
опасних болести животиња.
3.Микрочиповањем свих паса и мачака
постиже се устројавање евиденције њихових
власника, што за последицу има повећање
одговорности истих према њиховим кућним
љубимцима, али и преношење одговорности за
штету услед уједа паса са Града на евидентираног
власника животиње.
4.Антирабичном вакцинацијом свих паса и
мачака нестаје опасност од ширења рабиеса, 100%
смртоносне антропозоонозе.
5.Едукација грађана свих узраста усмерена је
на ширење свести и информисање јавности о
добробити животиња, у циљу правилног односа
према животињама који искључује било какав вид
агресивног понашања.
6.Спровођењем ЦНР Програма (ухвати,
стерилиши, пусти) доћи ће до даљег пораста
популација
паса
на
јавним
површинама,
стабилизације броја напуштених паса, односно
спречавања
њиховог
неконтролисаног
размножавања.
Сматра се да би доношењем и реализацијом
овог Програма допринело да се на прогресиван, али
пре свега хуман начин промени наш однос према
напуштеним животињама, а самим тим и слика о
нама самима коју шаљемо у јавност.
У реализацији овог Програма треба да
учествују органи града Врања, а пре свега Градска
управа града Врања са својим службама, ЈКП
„Комрад“, ветеринарска инспекција, ветеринарска
служба, медији, удружења за заштиту животиња,
као и сами грађани.
Надзор над спровођењем мера и реализације
овог Програма вршиће Градско веће града Врања.
Градско веће може овластити члана Већа
који је задужен за решавање овог питања, да
непосредно прати примену и реализацију овог
Програма, и да у складу са тим периодично
Редни
број
1.

2.
3.
4.
5.

Подносилац
пројекта
Удружење за помоћ ментално
недовољно развијеним особама
(МНРО) Врање
Међуопштинска организација
глувих и наглувих Врање
Удружење особа са параплегијом
Међуопштинска организација
Савеза слепих Србије Врање
Омладинкси савез града Врања

Број-24- Страна-1879

извештава Градско веће, а нарочито у случају када
се одређене планиране мере Програмом не спроводе
или се не спроводе на одговарајући начин.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 22.09.2017
године,број: 06-192/1/2017-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
Градско веће града Врања, седница одржана
дана:03.10.2017. године.
552.
На основу члана 12. став 2. и 3. 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: 23/2016), члана 17. став 3. Правилника
о раду Комисије за доделу средстава удружењима
из области друштвеног и хуманитарног рада
(„Службени гласник града Врања“, број: 23/2016), 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 03.10.2017. године, донело је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА УДРУЖЕЊИМА ИЗ
ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ И
ХУМАНИТАРНОГ РАДА ЗА ДРУГУ
ПОЛОВИНУ 2017. ГОДИНЕ
Члан 1.
У области друштвеног и хуманитарног рада,
из буџета града Врања за другу поволину 2017.
године, финансирају/суфинансирју се следећи
пројекти:
Назив пројекта

Додељени
износ

Програмске кроз пројектне активности
Удружења за помоћ недовољно
развијеним особама(МНРО)

850.000,00

„Наше руке, наш глас“

750.000,00

„Корак напред за особе sa параплегијом“
„Рад за добробит слепих, слабовидих из
дана у дана“
„Млади и разиграни“

300.000,00
500.000,00
120.000,00
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8.
9.

Друштво за целебралну парализу
„Сунце“
Удружење мултипле склерозе
Пчињског округа Врање
Удружење Коце заувек
Удружење ЕУРОС

10.
11.

Сакупљачи секундарних сировина
Субнор

12.
13.

Удружење пензионера
Удружење грађана Глас Врања

14.
15.

Одбор за људска права
ГКУД Севдах

16.
17.

Дечији савез града Враања
Интернационални конзорцијум за
солидарност ИКС
Удружење ромкиња „САСТИПЕ“
Удружење МОНАРХ

6.
7.

18.
19
20

Удружење особа са инвалидитеом
свих категорија ЈУСТИЦИЈА

Заједно смо јачи

80.000,00

„Наше чаролије“

80.000,00

Акције доброваљног давањеа крви
„Унапређење менталног здравља
младих“
Клуб за старе Роме
70 година славне прошлости и бриге о
људима други део
Удружење за своје чланство
Социјално мапирање Рома, израда
социјалних карата
Позови сос телефон
Промоција културног наслеђа и
традиције Врања и југа Србије у другој
половини 2017. године
„Кретивне чаролије малих људи“
Социјална инклузија старих Рома кроз
социјалну интеракцију
„Рани бракови да или не“
„Хуманитарно вече за изградњу спомен
собе у манистиру „Свети Пантелејмон“
Ја сам део заједнице

70.000,00
250.000,00

Укупно:
Члан 2.
Са подносиоцима пројекта из члана 1. ове
Одлуке, којима су средства из буџета одобрена, у
име Града, градоначелник закључује уговор о
финансирању/суфинансирању пројеката из области
друштвеног и хуманитарног рада за другу
половину 2017. године.
Члан 3.
Подносиоци
пројекта/програма
ближе
означени у члану 1. ове Одлуке су у обавези да своје
пројекте заврше до 31. децембра 2017. године, а да
Извештај о спроведеном пројекту и утрошеним
средствима доставе Комисији за доделу средстава
удружењима
из
области
друштвеног
и
хуманитарног рада до 15. јануара 2018. године.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику
Врања“
Образложење
Градско веће града Врања расписало је 6.
јула
2017. године, јавни конкурс
за

150.000,00
600.000,00
80.000,00
150.000,00
500.000,00
600.000,00

150.000,00
200.000,00
150.00,00
70.000.00
100.000,00
5.750.000,00

суфинансирање пројеката удружњњима из области
друштвеног и хуманитарног рада за другу половину
2017. године. Конкурс је објављен на званичном
сајту града Врања и недељном листу „Новине
Врањске“ и био отворен 15 дана.
На конкорсу се пријавило укупно 22
организације.
Комисија која је образована Решењем Градксог
већа, извршила је стручну оцену и бодовање
поднетих пројеката који испуњавају услове по
Јавном конкурсу а у складу са критеријумима из
јавног конкурса и Правилником о критеријумима и
поступку доделе средстава из буџета града Врања
за реализивање програма и пројеката удружења у
области друштвеног и хуманитарног рада, те након
тога утврдила Предлог Одлуке о додели дредстава
удружењима
из
области
друштвеног
и
хуманитарног рада за другу половину 2017. Године,
који је Градско веће једногласно прихватило.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 03.10.2017.
године,број: 06-208/1//2017-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
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553.
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: 03.10. 2017.
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 15 – Локална самоуправа, Пројекат 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 1.556.000,00 динара.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Одлуку објавити у Службеном гласнику
града Врања.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 03.10.2017.
године, број:06-208/2//2017-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
554.
На основу члана 9. Закона о буџетском
систему (Сл. Гласник РС 54/09, 73/10, 101/,93/12,
12/14, 68/15 – други закон и 103/15) члана 6, став 1
тачкка 10. и члана 61. и 63. Пословника Градског
већа („Службени гласник града Врања“ бр. 20/2016),
Градско веће града Врања на седници одржаној
дана 03.10.2017 године донело је:
ОДЛУКУ
О ОТВАРАЊУ ДИНАРСКОГ ПОДРАЧУНА
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Члан 1.
Овом одлуком отвара се динарски подрачун
у Управи за трезор Врање, за реализацију пројекта
„Изградња приступне саобраћајнице у слободној
зони Врање“, по уговору о гранту број 48-0000164/2014-28-2.
Члан 2.
На овај рачун ће бити уплаћиване пројектне
транше у динарима са девизног рачуна Града Врања
у Народној банци Србије, у складу са утврђеном
динамиком и процедурама верификације трошкова,
сходно одобреном пројекту и уговору о гранту број
48-00-00164/2014-28-2.
Члан 3.
Приликом трансфера новчаних средстава са
динарског подрачуна на рачун крајњих корисника,
користиће се печат Градске управе Града Врања.
Овлашћује се градоначелник, да потписује
налоге
ради располагања средствима са овог
рачуна.
Члан 4.
Одлука је ступа на снагу даном доношења.
Члан 5.
Одлуку објавити у Службеном гласнику.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 03.10.2017.
године, број:06-208/7/2017-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
555.
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:03.10.2017.
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,
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Програма 15 – Локална самоуправа, Пројекат 0602П2: 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
174,
економска
класификација 425 – текуће поправке и одржавање,
средства у износу од 160.000,00 динара, која су
планирана за исплату дневница за путовање на
међународни фестивал.

Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Одлуку објавити у Службеном гласнику
града Врања.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 03.10.2017.
године, број:06-207/8/2017-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.

Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Одлуку објавити у Службеном гласнику
града Врања.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана: 03.10. 2017.
године, број: 06-208/13/2017-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
556.
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 03.10.2017.
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,
Програма 7 – Организација саобраћаја, програмска
активност 0701-0002: Одржавање саобраћајне
инфраструктуре, функција 451 – Друмски саобраћај,
на позицији 50, економска класификација 425 –
Текуће поправке и одржавање, средства у износу од
2.054.000,00 динара, која су планирана за плаћање
трошкова реализације пројекта „Пчеларски сајам
југоисточног балкана“.

557.
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:03.10.2017 доноси:
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 14. Школа
анимираног филма, Програм 13 – Развој културе,
Пројекат 1201-П3 Манифестација „Златни пуж“,
функција 820 – услуге културе, на позицији 367,
економска класификација 422 – трошкови путовања,
средства у износу од 99.000,00 динара.
Члан 2.
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 14. Школа
анимираног филма, Програм 13 – Развој културе,
Пројекат 1201-П3 Манифестација „Златни пуж“,
функције 820 – услуге културе, на позицији 369,
економска класификација 426 – Материјал, средства
у износу од 25.000,00 динара.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
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Члан 4.
Одлуку објавити у Службеном гласнику
града Врања.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана: 03.10. 2017.
године, број: 06-208/11/2017-04

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 03.10.2017.године, донело је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

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

558.
На основу члана 7. Правилника о
финансирању активности у области спорта на
територији града Врања („Службени гласник града
Врања“, број: 44/2017), члана 6. став 1. тачка 10. и
члана 63. Пословника Градског већа града Врања
(„Службени гласник града Врања“, број: 20/2016),
Градско веће града Врања на седници одржаној
03.10.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ И ИЗБОР ПРОГРАМА
У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ВРАЊА
Члан 1.
У Решењу о формирању Комисије за оцену и
избор програма у области спорта на територији
града Врања, број: 06-98/2016-04 од 28.06.2016
године, у члану 1. став 2. мења се у гласи:
„председник:
Марко Тричковић, секретар Скупштине
града“,
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана: 03.10. 2017.
године, број: 06-208/10/2017-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
559.
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
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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
2.054.000,00 динара.
Члан 2.
Налаже се Одељењу за буџет и финансије да
средства из члана 1. овог Решења распореде на
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 8. Туристичка организација, програма
4. Развој туризма, на новом пројекту 1502-П5
„Пчеларски сајам југоисточног балкана“, функције
473 – туризам, на позицији број 259/1, економска
класификација 423 – услуге по уговору, за плаћање
трошкова
организације
Пчеларског
сајма
југоисточног балкана.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Решење објавити у Службеном гласнику
града Врања
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 03.10.2017.
године, број:06-208/9//2017-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
560.
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
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гласник града Врања“, број: 20/2016), Градско веће
на седници одржаној 03.10.2017 години, 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
160.000,00 динара.
Члан 2.
Налаже се Одељењу за буџет и финансије да
средства из члана 1. овог Решења распореде на
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 10. Позориште Бора Станковић,
програма 13. Развој културе, Програмска активност
1201-0001: Функционисање локалних установа
културе, функције 820 – услуге културе, на
позицији број 283, економска класификација 422 –
трошкови путовања, за исплату дневница за пут у
иностранство.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Решење објавити у Службеном гласнику
града Врања
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана: 03.10. 2017.
године, број: 06-208/14/2017-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
561.
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 03.10.2017 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
124.000,00 динара.
Члан 2.
Налаже се Одељењу за буџет и финансије да
средства из члана 1. овог Решења распореде у
оквиру раздела 4. Градска управа, главе 14. Школа
анимираног филма, Програм 13 – Развој културе,
Пројекат 1201-П3 Манифестација „Златни пуж“,
функција 820 – услуге културе, на позицији 368,
економска класификација 423 – Услуге по уговору,
износ од 124.000,00 динара за финансирање
трошкова смештаја и исхране гостију, штампање
каталога, набавку тонера и материјала за
реализацију мастер клас радионица, реализацију
излета учесника манифестације.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Решење објавити у Службеном гласнику
града Врања
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана: 03.10. 2017.
године, број: 06-208/12/2017-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
562.
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 дана 03.10.2017. године,
донело је
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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
1.556.000,00 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 912 – основно
образовање, на позицији број 60, економска
класификација 4631 – трошкови путовања у износу
од 840.000,00 динара, за превоз ученика и
наставника;
- у оквиру раздела 4. Градска управа, главе 1.
Градска управа, програма 9. Основно образовање,
Програмска активност 2002-0001: Функционисање
основних школа, функције 912 – основно
образовање, на позицији број 57, економска
класификација 4631 – Накнаде трошкова за
запослене у износу од 716.000,00 динара, за редовне
путне трошкове запошљених и путне трошкове по
вансусдком поравнању.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Решење објавити у Службеном гласнику
града Врања
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА,дана: 03.10.2017.
године, број:06-208/3//2017-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЊСКА БАЊА
563.
На основу члана 56.става 1,2,5 и 7. Закона о
локалним изборима („Службени гласник Р.Србије“,
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број 129/07 и 54/10),члана 21.става 2. и 3. Статута
Градске општине Врањска Бања ( „Службени
гласник града Врања“, број 6/2012), Скупштина
Градске општине на седници одржаној дана
13.09.2017. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У
СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ВРАЊСКА БАЊА
Члан 1.
Потврђује
се мандат
одборнику у
Скупштини Градске општине Врањска Бања, и то:
Горану Марковићу, дипломираном
економисти из села Корбевца.
Члан 2.
Мандат одборника почиње да тече даном
потврђивања мандата.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА
БАЊА, дана 13.09.2017. године, број: 02-33/2017-01.
ПРЕДСЕДНИК,
Светлана Цветковић, с.р.

СУРДУЛИЦА
564.
На основу члана 36. став 1.тачка 7. Статута
општине Сурдулица
(„Службени гласник ПО
бр.25/08 и Сл.Гл.Града Врања бр. 16/11) а у вези са
чланом 61. став 4., чланом 64. став 3. и члана 64а.
став 4. Закона о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник РС“, број 62/06, 65/08, 41/09 и
112/15), на седници одржаној дана 25.09.2017.
године доноси

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊУ У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈЕ
ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА
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Члан 1.
Одређује се председник општине Сурдулица
као орган надлежан за доношење Одлуке о
расписивању
јавног
огласа
за
закуп
пољопривредног земљишта у државној својини на
територије општине Сурдулица, уз сагласност
Министарства пољопривреде и заштите животне
средине, а у складу са Годишњим програмом
заштите уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине Сурдулица.

565.

Члан 2.
Одређује се председник општине Сурдулица
као надлежан орган, да на основу предлога
Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини на територији општине Сурдулица
коју образује Скупштина општине Сурдулица,
донесе Одлуке о давању у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини по праву пречег
закупа и праву првенства закупа, Одлуку о давању
на
коришћење
без
плаћања
накнаде
пољопривредног земљишта у државној својини
одлуку о давању на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини, одлуку о давању на
коришћење уз накнаду пољопривредног земљишта у
државној својини за непољопривредну производњу
и Одлуку о давању у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини, уз сагласност
Министарства пољопривреде и заштите животне
средине.

Члан 1.
Усваја се стратегија безбедности саобраћаја
на путевима општине Сурдулица за период 20172021. године.
- Стратегија је саставни део Одлуке.

Члан 3.
Одредбе члана 1. и 2. ове одлуке односе се и
на пољопривредно земљиште које је, у складу са
посебним законом, одређено као грађевинско
земљиште, а користи се за пољопривредну
производњу до привођења планираној намени, као и
на пољопривредне објекте у државној својини
Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о одређивању надлежног органа за
спровођење
поступка
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
(„Службени Гласник Пчињског округа“, број 1/07)
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику Града Врања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана
25.09.2017. године, број:320-112/17-01
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.

На основу чл. 32. става 1. тачке 6. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гл.РС“, бр. 129/07), чл.
36. става 1. тачка 7. Статута општине Сурдулица
(„Сл.гл.Пчињског округа“, бр. 25/08 и „Сл.гл.града
Врања“ 16/11), Скупштина општине Сурдулица на
седници одржаној 25.09.2017.год. донела је
О Д Л У К У

Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Одлуку објавити у Службеном гласнику
Града Врања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана
25.09.2017. године, број:347-30 /17-01
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
566.
На основу чл. 54. став 1, 2 и чл. 55. Става 1 и
2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гл.РС“,бр.72/09,52/11,и55/13),чл 36. став
1. тачка 32., Статута општине Сурдулица
(„Сл.гл.Пчињског округа“, бр.25/08,Сл.гласник града Врањабр.16/11 ),Скупштина општине Сурдулица
на седници одржаној дана 25.09.2017.год, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА У ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКОЈ
ШКОЛИ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“ У СУРДУЛИЦИ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова
школског одбора ПШШ „Јосиф Панчић“ у Сурдулици, због истека мандата, и то:
Из реда запослених:
1. Наташа Ђокић,
2. Ленче Младенов, и
3. Марјан Петров.
Из реда родитеља:
1. Станче Миленковић,
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2. Сузана Стојановић, и
3. Лидија Стевановић.
Испред локалне самоуправе:
1. Mирољуб Банковић, из Д.Романовце,
2. Ненад Петковић, из Белог Поља и
3. Владица Јовић, из Сурдулице
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Сл.гл.Града Врања“.
III
Решење доставити: именованима, Пољопривредно-Шумарској школи „Јосиф Панчић“ Сурдулица, приложити уз седнички материјал и архиви
ради евиденције.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана
25.09.2017. године, број: 022-14/17-01.
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.

567.
На основу чл.54. става 1, 2. и 3. и чл. 55. став
1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гл.РС“,бр.72/09, 52/11 и 55/13), чл. 32.
става 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гл.РС.“,бр.129/07), и чл.36.став 1. тачка 32.
Статута општине Сурдулица („Сл.гл.Пчињског
округа“, бр.25/08 и Сл.гласник града Врања бр
16/11),Скупштина општине Сурдулица на седници
одржаној дана 25.09.2017.год, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА У ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКОЈ
ШКОЛИ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“ У СУРДУЛИЦИ
I
За чланове Школског одбра у Пољопривредно-Шумарској школи „Јосиф Панчић“ у Сурдулици,
на период од 4 године, именују се:
Из реда запослених:
1. Наташа Ђокић,
2. Ленче Младенов, и
3. Драган Кирилов.
Из реда родитеља:
1. Станче Миленковић,
2. Лидија Стевановић, и
3. Сузана Стојановић.
Испред локалне самоуправе:
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1. Mирољуб Банковић, из Д.Романовце,
2. Ненад Петковић, из Белог Поља и
3. Владица Јовић, из Сурдулице
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Сл.гл.Града Врања“.
III
Решење доставити: именованима, Пољопривредно-Шумарској школи „Јосиф Панчић“ Сурдулица, приложити уз седнички материјал и архиви
ради евиденције.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана
25.09.2017. године, број: 022-13/17-01.
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
568.
На основу чл.54. става 1, 2. и чл.55. став 1.
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл.гл.РС“,бр.72/09, и 52/11), чл. 32. става 1. тачка
20.
Закона
о
локалној
самоуправи
(„Сл.гл.РС.“,бр.129/07), и чл.36.став 1. тачка 32. и
чл. 56. став 1. тачка 1. Статута општине Сурдулица
(„Сл.гл.Пчињског округа“, бр.25/08, и 16/11),
Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 25.09.2017.год, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „НИКОЛА
ТЕСЛА“ У СУРДУЛИЦИ

I
Разрешава се дужности члана Школског
одбора у Техничкој школи „Никола Тесла“ Сурдулици, због истека мандата, и то:
Из реда запослених:
1. Светлана Јанковић,
2. Мирослав Цветков,
3. Душан Митровић.
Из реда родитеља:
1. Миливоје Аризановић,
2. Биљана Митровић,
3. Миодраг Трајковић.
Испред локалне самоуправе:
1. Дејан Стојковић,
2. Стојан Гигов,
3. Владица Несторовић.
II

1888-Страна – Број - 24 - „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“ Четвртак,05.октобар.2017.године.
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Сл.гл.Града Врања“.
III
Решење доставити: именованима, Техничкој
школи „Никола Тесла“Сурдулица, приложити уз
седнички материјал и архиви ради евиденције.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана
25.09.2017. године, број: 022-20/17-01.

Решење доставити: именованима, Техничкој
школи „Никола Тесла“Сурдулица, приложити уз
седнички материјал и архиви ради евиденције.
КУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана
25.09.2017. године, број: 022-12/17-01.
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
570.

ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
569.
На основу чл.54. става 1, 2. и 3. и чл.55. став
1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гл.РС“,бр.72/09, и 52/11), чл. 32. става 1.
тачка 20. и чл. 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гл.РС.“,бр.129/07), и чл.36.став 1.
тачка 32. и чл. 56. став 1. тачка 1. Статута општине
Сурдулица („Сл.гл.Пчињског округа“, бр.25/08, и
16/11), Скупштина општине Сурдулица на седници
одржаној дана 25.09.2017.год, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „НИКОЛА
ТЕСЛА“ У СУРДУЛИЦИ
I
За чланове Школског одбора у Техничкој
школи „Никола Тесла“у Сурдулици, на период од 4
године, именују се:
Из реда запослених:
1. Светлана Јанковић,
2. Мирослав Цветков,
3. Душан Митровић.
Из реда родитеља:
1. Миливоје Аризановић, Сурдулице, ул. Југословенска бр. 99.
2. Мирослав Симић, из Сурдулице ул.Партизанска
бр. 12.
3. Живота Јовић, из Сурдулице ул. Југословенска
бр. 12.
Испред локалне самоуправе:
1. Александар Стајић из Сурдулице,
2. Владица Несторовић из Сурдулице,
3. Миодраг Трајковић из Ћурковице.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Сл.гл.Града Врања“.
III

На основу чл.54. става 2, и члана 55. става 3.
тачка 4. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гл.РС“,бр.72/09, 52/11 и 55/13), чл.
32. става 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гл.РС.“,бр.129/07), и чл.36.став 1. тачка 32.
Статута општине Сурдулица („Сл.гл.Пчињског
округа“, бр.25/08 и Сл.гл.Града Врања бр. 16/11),
Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 25.9.2017.год, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БОРА СТАНКОВИЋ“ У
ЈЕЛАШНИЦИ
I
У Решењу о именовању чланова школског
одбора у Основној школи „Бора Станковић“ у Јелашници, („Сл.гл. Града Врања“ бр. 5/15), врши се
следећа измена:
У ставу I:
- алинеји 2 тачки 2 „Гордана Манасијевић“
из Јелашнице, разрешава се дужности члана школског одбора, а „Александра Мемедовић“ из Јелашнице, именује се за члана школског одбора.
II
У свему осталом Решење остаје неизмењено.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, и
објавиће се у Службеном гласнику „Града Врања“.
IV
Решење доставити: именованима, ОШ „Бора
Станковић“ у Јелашници, приложити уз седнички
материјал и архиви ради евиденције.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана
25.09.2017. године, број: 022-19/17-01.
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
571.
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На основу члана 54. става 2, и члана 55. става
3. тачка 4, Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гл.РС“,бр.72/09, 52/11 и 55/13), чл.
32. става 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гл.РС.“,бр.129/07), и чл.36.став 1. тачка 32.
Статута општине Сурдулица („Сл.гл.Пчињског
округа“, бр.25/08, и Сл.гл.града Врања бр. 16/11),
Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 25.9.2017.год, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ГИМНАЗИЈИ
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ У СУРДУЛИЦИ
I
У Решењу о именовању чланова Школског
одбора у Гимназији „Светозар Марковић“ у Сурдулици („Сл.гласник града Врања“ бр. 15/14, 19/15 и
34/16), врши се следећа измена:
1) У ставу I у алинеји 2, из реда родитеља, у
тачки 1. „Јелена Богдановић“,
из
Сурдулице, секретар ОШ „Вук Караџић“
у Сурдулици, разрешава се дужности
члана школског одбора, а „Владица
Динов“
из
Масурице,
радник
Здравственог центра у Сурдулици,
именује за члана школског одбора.
II
У свему осталом решење остаје не измењено.
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Сл.гл.Града Врања“.
III
Решење доставити: именованима, Гимназији
„Светозар Марковић“ Сурдулица, приложити уз
седнички материјал и архиви ради евиденције.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана
25.09.2017. године, број: 022-18/17-01.
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
572.
На основу чл. 54. става 2. Закона о основама
система
образовања
и
васпитања
(„Сл.гл.РС“,бр.72/09, 52/11 и 55/13), чл. 32. става 1.
тачка 20.
Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гл.РС.“,бр.129/07), и чл.36.став 1. тачка 32.
Статута општине Сурдулица („Сл.гл.Пчињског
округа“, бр.25/08 и Сл.гл.Града Врања бр. 16/11),
Скупштина општине Сурдулица на седници одржаној дана 25.9.2017.год, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СВЕТИ САВА“ У
БОЖИЦИ

I
У Решењу о именовању чланова школског
одбора у Основној школи „Свети Сава“ у Божици,
(„Сл.гл. Града Врања“ бр. 5/15), врши се следећа
измена:
У ставу I:
- алинеји 3 тачки 2 „Ратко Симов“, разрешава се дужности члана школског одбора, а „Цана
Стојнев“ из Божице, именује се за члана школског
одбора.
II
У свему осталом Решење остаје неизмењено.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, и
објавиће се у Службеном гласнику „Града Врања“.
IV
Решење доставити: именованима, ОШ „Свети Сава“ у Божице, приложити уз седнички материјал и архиви ради евиденције.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана
25.09.2017. године, број: 022-17/17-01.
ПРЕДСЕДНИК,
Новица Тончев,с.р.
Општинско веће општине Сурдулица
573.
На основу члана 58. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе ( Службени гласник РС бр.21/2016),
члана 56. став 21. тачка 11. Статута општине
Сурдулица (Сл.Гл.ПО бр.25/08 и Сл.Гл.Града Врања
бр.16/11), члана 15. тачка 11. Одлуке о Општинском
већу општине Сурдулица (Сл.Гл.ПО бр.5/2010) и
члана 2. став 1. тачка 11. Пословника о раду
Општинског већа општине Сурдулица (Сл.Гл.ПО
бр.34/2008), Општинско веће општине Сурдулица,
на седници одржаној дана 24.09.2017.године, усваја
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА

1890-Страна – Број - 24 - „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“ Четвртак,05.октобар.2017.године.
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
СУРДУЛИЦА
Члан 1.
У
Правилнику
о
организацији
и
систематизацији радних места у Општинској управи
општине Сурдулица
број 110-22/16-01 од
01.12.2016.године, врше се следеће измене и допуне:
1.У члану 4. треба да стоји:
У Правилнику су систематизована следећа
радна места:
Функционери - изабрана и
____7___
постављена лица
Службеник на положају –
__1__ радних места
I група
Службеник на положају – II __1__ радних места
група
Службеници - извршиоци
Самостални саветник
Саветник

Број радних места
10
25

Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

2
7
0
12
0
0
Укупно: __56__ радних места

Намештеници
Број радних места
Прва врста радних места
0
Друга врста радних места
0
Трећа врста радних места
0
Четврта врста радних места
6
Пета врста радних места
1
Укупно: __7__ радних места
2. У члану 5. треба да стоји:
Укупан број систематизованих радних места у
Општинској управи је _65__ и то :
- _2___ службеника на положају,
- _56___ службеника на извршилачким радним
местима и
- __7_ на радним местима намештеника.
3.
У члану 22. треба да стоји:

Правилник садржи радна места на положајима, извршилачка радна места и радна места на којима раде
намештеници.
Звање
Службеник на пол. 1.гр.
Службеник на пол. 2.гр.
Службеници извршиоци
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Укупно:

Број радних места
1
1
Број радних места
10
24
2
7
0
12
0
0
57 радних места

Намештеници
1.врста рад.места
2.врста рад.места
3.врста рад.места
4.врста рад.места
5.врста рад.места
Укупно:

Број радних места
0
0
0
6
1
7 радних места

4. члану 23. у тачки 6. у опису посла иза
описа посла администратора додаје се “ координира

Број службеника
1
1
Број службеника
10
24
2
7
0
12
0
0
57 службеника
Број намештеника
0
0
0
6
1
7 намештеника
и надзире рад лица задуженог за обезбеђење у
згради општине Сурдулица, ангажованог по основу
уговора са одговарајућим правним лицем
овлашћеним за обављање послова приватног
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обезбеђења објеката у складу са одредбама Закона о
приватном обезбеђењу”.
5.У члану 23. тачка 15. “Послови одржавања
просторије архиве, Звање: Намештеник-четврта
врста радних места, Намештеник: 1” брише се.
6.У члану 23. тачка 17. уместо “Послови
возача, Звање: Намештеник-четврта врста радних
места, Намештеник: 2” треба да стоји “Послови
возача, Звање: Намештеник-четврта врста радних
места, Намештеник: 1”.
7.У члану 1. став 1. тачка 8. Правилника о
изменама и допунама правилника о организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи
општине
Сурдулица
број
110-3/17-01
од
14.03.2017.године, брише се.
Члан 2.
У свему осталом Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Сурдулица број 11022/16-01 од 01.12.2016.године и Правилник о
изменама и допунама правилника о организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи
општине
Сурдулица
број
110-3/17-01
од
14.03.2017.године остају непромењени.
Члан 3.
Правилник о измени и допуни правилника о
организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Сурдулица ступа на
снагу даном усвајања од стране Општинског већа
општине Сурдулица.
Члан 4.
Правилник објавити у Службеном гласнику
града Врања.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,
дана 24.09.2017.године,број: 110-3/17-01
ПРЕДСЕДНИК,
Александра Поповић,с.р.

ВЛАДИЧИН ХАН
574.
Графички прилог уз 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,
број
06-141/2/17-IV/04
од
27.08.2017.године („Службени гласник Града Врања“,
број 20/17).

–––––––––––––––––––––––––––––––––

ТРГОВИШТЕ
575.
На основу члана 63. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије
број: 54/2009; 73/2010; 101/2010; 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-испр., и 108/2013), члана 32. и 66.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број: 129/2007) ) и члана 41.
Статута општине Трговиште („Службени гласник
Пчињског округа“, бр. 28/08), Скупштина општине
Трговиште, на седници скупштине одржаној дана
13.09.2017. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
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У Одлуци о буџету општине Трговиште
бр.401-157/2016 од 22.12.2016. године, врше се следеће измене и допуне и то:
Члан 1. у Одлуци мења се у делу:
Укупни приходи и примања увећавају се за
43,864,000 динара (извор финансирања 01-Приходи
из буџета), и за 5,141,209 динара (извор финансирања 07-Трансфери од других нивоа власти).
Приходи
у
укупном
износу
гласе
482.483.731 динара.
Укупни расходи и издаци увећавају се за
43,864,000 динара (извор финансирања 01-Приходи
из буџета), и за 5,141,209 динара (извор финансирања 07-Трансфери од других нивоа власти).
Расходи у укупном износу гласе 482.483.731
динара.
Члан 2. у Одлуци мења се у делу:
711111 – Порез на зараде увећава се за
5,000,000 динара (извор финансирања 01-Приходи
из буџета).
711191 – Порез на остале приходе увећава
се за 2,664,000 динара (извор финансирања 01Приходи из буџета).
713311 – Порез на наслеђе и поклон по
решењу Пореске управе увећава се за 1,000,000 динара. (извор финансирања 01-Приходи из буџета).
713421 – Порез на пренос апсолутних права
на непокретности, по решењу Пореске управе увећава се за 1,000,000 динара. (извор финансирања
01-Приходи из буџета).
Економска класификација 733253 замењује
се економском класификацијом 733251 – Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина увећава се за
5,141,209 динара (извор финансирања 07-Трансфери
од других нивоа власти).
741526 – Накнада за коришћење шума и
шумског земљишта увећава се за 2,000,000 динара.
(извор финансирања 01-Приходи из буџета).
741531 – Комунална такса за коришћење
простора на јавним површинама или испред
пословног простора у пословне сврхе, осим ради
продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности увећава се за 32,000,000 динара. (извор финансирања 01-Приходи из буџета).
742251 – Општинске административне таксе увећава се за 100,000 динара. (извор финансирања 01-Приходи из буџета).
743324 – Приходи од новчаних казни за
прекршаје, предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима увећава се за 100,000 динара. (извор финансирања 01-Приходи из буџета).
Члан 3. у Одлуци мења се у делу:

Економска класификација 413 замењује се
износом 1,740,000 динара (извор финансирања
01 – Приход из буџета);
Економска класификација 414 замењује се
износом 3,984,342 динара (извор финансирања
01 – Приход из буџета);
Економска класификација 416 замењује се
износом 990,000 динара (извор финансирања 01
– Приход из буџета);
Економска класификација 421 замењује се
износом 17,745,000 динара (извор финансирања
01 – Приход из буџета);
Економска класификација 422 замењује се
износом 2,188,000 динара (извор финансирања
01 – Приход из буџета);
Економска класификација 423 замењује се
износом 58,646,022 динара (извор финансирања
01 – Приход из буџета);
Економска класификација 424 замењује се
износом 80,876,209 динара (извор финансирања
01 – Приход из буџета);
Економска класификација 425 замењује се
износом 8,285,000 динара (извор финансирања
01 – Приход из буџета);
Економска класификација 426 замењује се
износом 9,895,000 динара (извор финансирања
01 – Приход из буџета);
Економска класификација 464 замењује се
износом 17,600,000 динара (извор финансирања
01 – Приход из буџета);
Економска класификација 481 замењује се
износом 14,479,000 динара (извор финансирања
01 – Приход из буџета);
Економска класификација 483 замењује се
износом 3,921,000 динара (извор финансирања
01 – Приход из буџета);
Економска класификација 484 замењује се
износом 14,300,000 динара (извор финансирања
01 – Приход из буџета);
Економска класификација 49912 замењује се
износом 10,000,000 динара (извор финансирања
01 – Приход из буџета);
Економска класификација 511 замењује се
износом 81,188,000 динара (извор финансирања
01 – Приход из буџета);
Економска класификација 512 замењује се
износом 2,711,000 динара (извор финансирања
01 – Приход из буџета);
Члан 4. у Одлуци мења се у делу:
Функција 020 смањује се и износи 2,217,022
динара;
Функција 040 смањује се и износи 5,200,000
динара;
Функција 070 увећава се и износи 1,700,000 динара;
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Функција 090 увећава се и износи 12,600,000
динара;
Функција 110 увећава се и износи 22,049,000
динара;
Функција 111 смањује се и износи 24,163,500
динара;
Функција 112 увећава се и износи 11,500,000
динара;
Функција 130 увећава се и износи 96,222,000
динара;
Функција 160 увећава се и износи 17,500,000
динара;
Функција 411 смањује се и износи 6,000,000
динара;
Функција 421 смањује се и износи 4,700,000
динара;
Функција 451 увећава се и износи 44,000,000
динара;
Функција 473 увећава се и износи 12,300,000
динара;
Функција 474 увећава се и износи 84,421,209
динара;
Функција 640 увећава се и износи 10,700,000
динара;
Функција 760 увећава се и износи 13,000,000
динара;
Функција 810 увећава се и износи 4,800,000 динара;
Функција 820 увећава се и износи 13,470,000
динара;
Члан 5. у Одлуци мења се у делу:
Функција 110:
- Позиција 6 економска класификација 423
износ од 13,995,000 динара увећава се за 4,000,000
динара, и износи 17,995,000 динара;
- Позиција 10 економска класификација 481
износ од 55,000 динара увећава се за 24,000 динара,
и износи 79,000 динара;
Функција 160:
- Позиција 13 економска класификација 423
износ од 1,500,000 динара смањује се за 1,000,000
динара, и износи 500,000 динара;
Функција 111:
- Позиција 40 економска класификација 423
износ од 1,000,000 динара смањује се за 500,000
динара, и износи 500,000 динара;
Функција 640:
- Позиција 48 економска класификација 421
износ од 5,000,000 динара увећава се за 3,500,000
динара, и износи 8,500,000 динара;
Функција 660:
- Позиција 50 економска класификација 424
износ од 3,000,000 динара увећава се за 500,000 динара, и износи 3,500,000 динара;
Функција 474:
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- Позиција 56 економска класификација 424
износ од 1,000,000 динара увећава се за 2,000,000
динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета),
и 1,741,209 динара (извор финансирања 07Трансфери од других нивоа власти), у укупном
износу износи 4,741,209 динара;
- Позиција 58 економска класификација 511
износ од 37,000,000 динара увећава се за 2,000,000
динара, и износи 39,000,000 динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета);
Функција 411:
- Позиција 59/1 економска класификација
423 износ од 2,300,000 динара смањује се за
1,500,000 динара, и износи 800,000 динара;
Функција 421:
- Позиција 63 економска класификација 424
износ од 4,380,000 динара смањује се за 1,000,000
динара, и износи 3,380,000 динара;
Функција 451:
- Позиција 71 економска класификација 424
износ од 9,000,000 динара увећава се за 7,600,000
динара, (извор финансирања 01 – Приход из буџета), и 3,400,000 динара (извор финансирања 07Трансфери од других нивоа власти), у укупном
износу износи 20,000,000 динара;
- Позиција 73 економска класификација 4512
износ од 10,000,000 динара увећава се за 2,000,000
динара, и износи 12,000,000 динара;
Функција 070:
- Позиција 76 економска класификација 472
износ од 1,000,000 динара увећава се за 700,000 динара, и износи 1,700,000 динара;
Функција 090:
- Позиција 77 економска класификација 4631
износ од 6,000,000 динара увећава се за 1,200,000
динара, и износи 7,200,000 динара;
- Позиција 78 економска класификација 481
износ од 1,500,000 динара увећава се за 100,000 динара, и износи 1,600,000 динара;
Функција 090:
- Позиција 79 економска класификација 481
износ од 4,000,000 динара увећава се за 1,000,000
динара, и износи 5,000,000 динара;
Функција 020:
- Позиција 80 економска класификација 423
износ од 3,317,022 динара смањује се за 1,100,000
динара и износи 2,217,022 динара;
Функција 040:
- Позиција 82 економска класификација 423
износ од 1,000,000 динара смањује се за 800,000
динара, и износи 200,000 динара;
Функција 760:
- Позиција 84 економска класификација 464
износ од 10,000,000 динара увећава се за 3,000,000
динара, и износи 13,000,000 динара;
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Функција 810:
- Позиција 88 економска класификација 481
износ од 3,800,000 динара увећава се за 1,000,000
динара, и износи 4,800,000 динара;
Функција 130:
- Позиција 91 економска класификација 413
износ од 980,000 динара увећава се за 400,000 динара, и износи 1,380,000 динара;
- Позиција 92 економска класификација 414
износ од 1,359,250 динара увећава се за 400,000 динара, и износи 1,759,250 динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета);
- Позиција 94 економска класификација 416
износ од 570,000 динара увећава се за 100,000 динара, и износи 670,000 динара;
- Позиција 97 економска класификација 423
износ од 8,800,000 динара увећава се за 1,000,000
динара, и износи 9,800,000 динара;
- Позиција 98 економска класификација 424
износ од 4,000,000 динара увећава се за 3,800,000
динара, и износи 7,800,000 динара;
- Позиција 104 економска класификација 483
износ од 3,362,000 динара смањује се за 1,600,000
динара, и износи 1,762,000 динара;
- Позиција 107 економска класификација 511
износ од 2,000,000 динара смањује се за 400,000
динара, и износи 1,600,000 динара;
- Позиција 108 економска класификација 512
износ од 1,000,000 динара смањује се за 400,000
динара, и износи 600,000 динара;
- Позиција 115 економска класификација 484
износ од 13,800,000 динара увећава се за 500,000
динара, и износи 14,300,000 динара;
Функција 112:
- Позиција 106 економска класификација
499120 износ од 0 динара увећава се за 10,000,000
динара, и износи 10,000,000 динара;
Функција 160:
- Позиција 127 економска класификација 423
износ од 6,420,000 динара увећава се за 3,000,000
динара, и износи 9,420,000 динара;
Функција 820:
- Позиција 140 економска класификација 416
износ од 200,000 динара смањује се за 60,000 динара, и износи 140,000 динара;
- Позиција 143 економска класификација 423
износ од 1,550,000 динара увећава се за 1,000,000
динара, и износи 2,550,000 динара;
- Позиција 145 економска класификација 425
износ од 70,000 динара увећава се за 100,000 динара, и износи 170,000 динара;
Функција 473:
- Позиција 174 економска класификација 414
износ од 88,380 динара смањује се за 50,000 динара,
и износи 38,380 динара;

- Позиција 177 економска класификација 422
износ од 28,000 динара увећава се за 50,000 динара,
и износи 78,000 динара;
- Позиција 178 економска класификација 423
износ од 1,034,000 динара увећава се за 900,000 динара, и износи 1,934,000 динара;
- Позиција 180 економска класификација 425
износ од 50,000 динара смањује се за 40,000 динара,
и износи 10,000 динара;
- Позиција 181 економска класификација 426
износ од 50,000 динара увећава се за 40,000 динара,
и износи 90,000 динара;
- Позиција 185 економска класификација 421
износ од 200,000 динара увећава се за 150,000 динара, и износи 350,000 динара;
- Позиција 186 економска класификација 423
износ од 1,500,000 динара увећава се за 1,200,000
динара, и износи 2,700,000 динара;
- Позиција 187 економска класификација 424
износ од 1,500,000 динара увећава се за 800,000 динара, и износи 2,300,000 динара;
- Позиција 188 економска класификација 426
износ од 440,000 динара увећава се за 250,000 динара, и износи 690,000 динара;
Функција 330:
- Позиција 198 економска класификација 423
износ од 400,000 динара увећава се за 90,000 динара, и износи 490,000 динара;
- Позиција 201 економска класификација 482
износ од 40,000 динара смањује се за 40,000 динара,
и износи 0,00 динара;
- Позиција 202 економска класификација 483
износ од 1,000,000 динара сањује се за 50,000 динара, и износи 950,000 динара;
• Члан 6. у Одлуци мења се у делу:
Програм 2. Комуналне делатности мења се и
у укупном износу износи 56,000,000 динара;
Програм 3. Локални економски развој мења
се и у укупном износу износи 90,421,209 динара;
Програм 4. Развој туризма мења се и у укупном износу износи 12,300,000 динара;
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој
мења се и у укупном износу износи 4,700,000 динара;
Програм 7. Путна инфраструктура мења се и
у укупном износу износи 44,000,000 динара;
Програм 11. Социјална и дечја зааштита мења се и у укупном износу износи 21,717,022 динара;
Програм 12. Примарна здравствена заштита
мења се и у укупном износу износи 13,000,000 динара;
Програм 14. Развој спорта и омладине мења
се и у укупном износу износи 7,770,000 динара;
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Програм 15. Локална самоуправа мења се и
у укупном износу износи 127,292,000 динара.
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе мења се и у укупном износу износи
46,759,500 динара.
Члан 2.
У осталом делу Одлука остаје неизмењена.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
13.09.2017.број 401-112/2017
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
576.
На основу чл. 76 Закона о становању и
одржавању зграда („Службени гласник РС“, број
104/16) и чл. 41.Статута општине Трговиште („
Службени гласник општине Трговиште“,
број
28/2008), Скупштина општине Трговиште, на
седници одржаној 13.09.2017.године, донела је
ОДЛУКУ
О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ
ЗГРАДАМА И СТАМБЕНО- ПОСЛОВНИМ
ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ТРГОВИШТЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом одлуком уређују се општа правила
кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним
зградама на територији општине Трговиште.
Под кућним редом, у смислу става 1. овог члана,
подразумевају се општа правила понашања станара
посебних делова зграде, везана за коришћење
станова, пословних просторија и других посебних
делова зграде, као и за коришћење заједничких
делова зграде, помоћног простора, самосталних
делова зграде и земљишта које служи за редовну
употребу зграде, ради обезбеђивања мирног и
несметаног коришћења наведених делова зграде и
одржавање реда и мира у згради.
Општа правила понашања у смислу става 2.
овог члана су обавезујућа за све станаре
Значење израза
Члан 2
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Сви термини у овој одлуци употребљени у
мушком роду подразумевају се и у женском роду и
обрнуто.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци,
у складу са Законом о становању и одржавању
зграда (у даљем тексту: Закон), имају следеће
значење:
1) стамбена зграда је зграда намењена за
становање и користи се за ту намену, а састоји се од
најмање три стана;
2) стамбено-пословна зграда је зграда која се
састоји од најмање једног стана и једног пословног
простора;
3) посебан део зграде јесте посебна
функционална целина у згради која може да
представља стан, пословни простор, гаражу,
гаражно место или гаражни бокс;
4) стан је посебан део зграде који чини
функционалну целину, састоји се од једне или више
просторија намењених за становање и по правилу
има засебан улаз;
5) пословни простор је део зграде који чини
функционалну целину, састоји се од једне или више
просторија намењених за обављање делатности и
има засебан улаз;
6) помоћни простор јесте простор који се
налази изван стана или пословног простора и у
функцији је тих посебних делова зграде (подрум,
таван, шупа, тоалет и сл);
7) самостални делови зграде су просторија са
техничким уређајима, просторија трансформаторске
станице и склоништа (кућна и блоковска);
8) заједнички делови зграде су делови зграде
који не представљају посебан или самосталан део
зграде, који служе за коришћење посебних или
самосталних делова зграде, односно згради као
целини, као што су: заједнички простори
(степениште, улазни простори и ветробрани,
заједнички ходник и галерија, тавански простор,
подрум, бицикларница, сушионица, за веш,
заједничка тераса и друге просторије намењене
заједничкој употреби власника посебних или
самосталних делова зграде и др), заједнички
грађевински елементи (темељи, носећи зидови и
стубови, међуспратне и друге конструкције,
конструктивни део зида или зидна испуна,
изолација и завршна обрада зида према спољашњем
простору или према заједничком делу зграде,
стрехе, фасаде, кров, димњаци, канали за
проветравање,
светларници,
конструкције
и
простори за лифт и друге посебне конструкције и
др), као и заједничке инсталације, опрема и уређаји
(унутрашње
електричне,
водоводне
и
канализационе,
гасоводне
и
топловодне
инсталације, лифт, громобрани, апарати за гашење,
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откривање и јављање пожара, безбедносна расвета,
телефонске инсталације и сви комунални
прикључци који су намењени заједничком
коришћењу и др), ако не представљају саставни део
самосталног дела зграде и не чине саставни део
посебног дела зграде, односно не представљају део
инсталација, опреме и уређаја који искључиво
служи једном посебном делу;
9) земљиште за редовну употребу јесте
земљиште испод и око објекта које испуњава услове
за грађевинску парцелу и које по спроведеном
поступку у складу са законом којим се уређује
планирање и изградња, постаје катастарска парцела;
10) стамбену заједницу чине сви власници
посебних делова стамбене, односно стамбенопословне зграде и има статус правног лица, који
стиче када најмање два лица постану власници два
посебна дела зграде;
11) орган управљања, у смислу ове одлуке,
јесте изабрано или постављено лице, односно
управник или професионални управник коме су
поверени послови управљања зградом;
12) станаром, у смислу ове одлуке, сматрају
се власник стана који станује у згради, закупац и
сваки други корисник стана, као и чланови њиховог
породичног домаћинства (супружник и
ванбрачни партнер, њихова деца рођена у
браку или ван њега, усвојена или пасторчад, њихови
родитељи и лица која су они дужни по закону да
издржавају, а која станују у истом стану);
*уколико се у стамбеној згради налази и
пословна просторија, станаром, у смислу ове
одлуке, сматрају се и власници, односно закупци
пословних просторија, као и лица која су запослена
у тим просторијама;
*власници, закупци и други корисници
гаража, гаражних боксова и гаражних места као
посебних делова зграде, а који нису и власници,
односно корисници стана или пословне просторије
у згради, сматрају се станарима, у смислу ове
одлуке, у погледу коришћења наведених посебних
делова зграде, као и коришћења земљишта које
служи за редовну употребу зграде.
Члан 3
О одржавању кућног реда старају се
скупштина стамбене заједнице, управник или
професионални управник коме су поверени послови
управљања зградом и станари.
Члан 4
Станари имају право и обавезу да:
1) утврђују потребе за извођење радова на
инвестиционом и текућем одржавању зграде и
предлажу мере за њихово извођење, као и да

плаћају трошкове инвестиционог и текућег
одржавања зграде, у складу са посебним прописима;
2) учествују у раду скупштине стамбене
заједнице и поступају у складу са одлукама
скупштине стамбене заједнице, управника или
професионалног управника коме су поверени
послови управљања зградом;
3) организују добровољне активности на
одржавању зграде и земљишта за редовну употребу
зграде;
4) накнаде штету коју проузрокују на
заједничким деловима и просторијама зграде,
простору који припада згради, инсталацијама,
уређајима и опреми зграде.
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Одржавање реда и мира
Члан 5
Станари су дужни да посебне и заједничке
делове зграде, земљиште које служи за редовну
употребу зграде, инсталације, уређаје и опрему
зграде, користе са потребном пажњом и да их чувају
од оштећења и квара, на начин којим се обезбеђује
мирно и несметано коришћење истих од стране
других станара и не угрожавају безбедност других.
Члан 6
Станари се морају понашати на начин којим
се обезбеђује потпуни мир и тишина у зграду у
време одмора, које скупштина стамбене заједнице
одређује, по правилу:
1) радним данима у времену од 16.00 до
18.00 и од 22.00 до 07.00 часова наредног дана, а у
данима викенда у времену од 14.00 до 18.00 часова
и од 22.000 до 08.00 часова наредног дана, или;
2) радним данима у времену од 16.00 до
18.00 и од 22.00 до 07.00 часова наредног дана, а у
данима викенда у времену од 14.00 до 18.00 часова
и од 22.00 до 08.00 часова суботом и 10.00 часова
недељом, или;
3) радним данима у времену од 16.00 до
18.00 и од 22.00 до 07.00 часова наредног дана, а у
данима викенда у времену од 16.00 суботом до
06.00 часова понедељком.
Изузетно од става 1. овог члана, временски
период од 16.00 часова (31. децембар) до 04.00 часа
(01. јануар) не сматра се временом одмора.
Члан 7
Забрањено је виком, буком, непристојним
понашањем, скакањем, трчањем и сличним
поступцима, нарушавати ред и мир у згради.
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Коришћење разних машина и уређаја,
музичких апарата,
радио и телевизијских
пријемника, као и свирање и певање у посебним
деловима зграде, односно у згради, у време одмора
у складу са одредбама ове одлуке, дозвољено је
само до собне јачине звука, односно до дозвољеног
нивоа буке.
Изузетно од става 2. овог члана, у посебним
ситуацијама (прославе, обављање радова и сл), у
посебним деловима зграде бука може бити изнад
дозвољеног нивоа, искључиво уз писану сагласност
већине чланова скупштине стамбене заједнице, или
на основу одлуке скупштине стамбене заједнице.
У случају из става 3.овог члана, станари су
дужни да на видном месту у згради поставе
обавештење, односно одлуку скупштине стамбене
заједнице, с тим да коришћење машина и уређаја,
као и породично славље, не може трајати дуже од
01.00 часа после поноћи.
У време одмора, бука у затвореним
просторима зграде не сме прећи граничну вредност
од 30 ДБ, а бука из извора изван зграде не сме прећи
граничну вредност од 45 ДБ у стамбеној згради,
односно 50 ДБ у стамбено-пословној згради.
Одредбе става 1, 2. 3. и 4. овог члана сходно
се примењују и на земљиште које служи редовној
употреби зграде.
Члан 8
Скупштина стамбене заједнице може да
одреди и други временски период као време одмора,
као и случајеве одступања од правила понашања за
време одмора прописана овом одлуком.
Одлука скупштине стамбене заједнице из
става 1. овог члана мора бити истакнута заједно са
овом одлуком на огласној табли, или другом видном
месту у згради, о чему се стара управник или
професионални управник зграде.
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самосталне делове зграде, осим по добијеном
овлашћењу за такве радове;
3) употребљава заједничке делове зграде у
складу са њиховом наменом у мери у којој то
одговара његовим потребама и потребама чланова
његовог домаћинства;
4) друга права утврђена законом.
Члан 10
Власник посебног дела зграде дужан је да:
1) употребом, односно коришћењем свог
посебног дела зграде не омета коришћење других
делова зграде;
2) свој посебан део зграде одржава у стању
којим се не отежава, не омогућава и не ремети
уобичајена употреба осталих делова зграде;
3) одржава заједнички део зграде који чини
саставни део његовог посебног дела зграде у
границама могућности вршења овлашћења употребе
тог дела;
4) учествује у трошковима одржавања
заједничких делова зграде и земљишта за редовну
употребу зграде и управљања зградом, у складу са
законом;
5) трпи употребу заједничких делова зграде у
складу са њиховом наменом, односно пролажење
трећих лица ради доласка до одређеног посебног,
односно самосталног дела зграде;
6) дозволи пролаз кроз свој посебан део
зграде или њихову употребу на други примеран
начин ако је то нужно за поправку, односно
одржавање другог дела зграде или испуњења друге
законске обавезе;
7) обезбеди приступ самосталном делу
зграде лицима која у складу са посебним прописима
редовно одржавају и контролишу функционалност
мреже,
односно
трансформаторске
станице,
инсталације и опреме, као и склоништа уколико се
налазе у згради.

Коришћење посебних делова зграде
Члан 9
Власник посебног дела зграде, осим права
прописаних законом којим се уређује право својине,
има право да:
1) изврши поправку или друге радове на
заједничким деловима зграде која је неопходна ради
отклањања опасности од проузроковања штете на
посебном делу који му припада, ако то
благовремено не учини лице које је дужно да
изврши поправку;
2) свој посебан део зграде мења, односно
адаптира у складу са законом, без задирања у
посебне делове зграде других власника посебних
делова, заједничке делове зграде, односно

Члан 11
Није дозвољено на терасама, лођама и
балконима држати и депоновати ствари које
нарушавају изглед зграде, као што су: стари
намештај, огревни и други материјал, судови за
смеће и слично.
На деловима зграде из става 1. овог члана
забрањено је држати необезбеђене саксије са цвећем
и друге предмете који би услед пада могли
повредити, оштетити или упрљати пролазнике и
возила.
Није дозвољено са прозора, тераса, балкона и
лођа трешење тепиха, постељине и других ствари,
као и бацање кућног смећа и отпада свих врста.
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Прање тераса, лођа и балкона и заливање
цвећа врши се тако да се не кваси фасада зграде,
балкон, друге терасе, пролазници и возила.
Члан 12
Станари могу, у складу са посебним
прописима, држати псе, мачке и друге животиње,
само у својим посебним деловима зграде, у ком
случају су дужни да воде рачуна да те животиње не
стварају нечистоћу у заједничким просторијама и на
земљишту које служи за употребу зграде и не
нарушавају мир у згради.
Обављање привредне делатности у стамбеним и
стамбено-пословним зградама
Члан 13
У
стамбеним
и
стамбено-пословним
зградама могу се, у складу са посебним прописима,
обављати привредне делатности које су по својој
природи такве да се њиховим обављањем не би
реметио мир у коришћењу станова и других делова
зграде.
Обављање привредне делатности мора бити
уређено на начин да пара, дим, мириси и бука буду
изоловани, тако да не ометају становање, нити
здравље станара.
У току ноћног одмора није дозвољено
обављање привредне делатности.
Угоститељска делатност се може обављати
само у приземним деловима стамбених зграда,
према радном времену и уз дозвољени ниво буке
прописан посебним прописима.
Члан 14
Коришћење земљишта које служи за
употребу зграде, за довоз робе и обављање других
послова у вези са привредном, односно
угоститељском делатношћу, мора бити такво да се
обезбеди несметано коришћење истог станарима за
редовне потребе.
Коришћење заједничких делова зграде
Члан 15
Заједнички делови зграде су делови који
служе за коришћење посебних или самосталних
делова зграде.
Заједнички делови зграде сматрају се једном
ствари, ако законом није другачије одређено.
Над заједничким деловима зграде власници
посебних делова зграде имају право заједничке
недељиве целине, у складу са законом којим се
уређују својинско-правни односи.
О коришћењу и унапређењу заједничких
делова зграде, као и о постављању и уградњи ствари

на заједничким деловима
скупштина стамбене заједнице.

зграде

одлучује

Члан 16
Скупштина стамбене заједнице одређује
распоред коришћења заједничких просторија
(перионице, сушионице, просторије за забаву и сл)
и уређаја и стара се о њиховој правилној употреби.
При коришћењу заједничких просторија и
уређаја станари су дужни да се придржавају
утврђеног редоследа.
У просторијама из става 1. овог члана
забрањено је држати друге ствари, осим оних које
су нужне за наменско коришћење тих просторија.
Након коришћења, станари су дужни да
заједничку просторију очисте, уреде, коришћене
уређаје искључе, а кључеве просторија предају лицу
које одреду управник, односно професионални
управник зграде.
Члан 17
Станари су дужни да одржавају чистоћу на
улазу зграде, степеништима, у заједничким и
помоћним просторијама, самосталним деловима
зграде и на земљишту које служи редовној употреби
зграде.
Станари су дужни да обезбеде да улаз у
зграду, степеништу, приступ кровној тераси,
светларницима,
ходницима
и
заједничким
просторијама буду слободни ради несметаног
пролаза и да се у коришћењу истих не понашају на
начин који нарушава њихову функционалност,
чистоћу и хигијену.
Забрањено је бацање предмета и смећа и
просипање воде или друге течности на
степеништима, у ходницима и другим заједничким
просторијама.
Забрањено је цртати, писати или на било који
други начин оштећивати и прљати зидове, врата,
прозоре, уређаје и друге делове зграде.
Кућно смеће и други отпад избацују се у
посуде или на места која су за то одређена.
Станари су дужни да спрече претерано
ширење непријатних мириса и мириса од хране из
посебних делова зграде.
На степеништима у ходницима и другим
заједничким пролазима не могу се остављати било
какве ствари, осим отирача испред улаза у стан или
пословну просторију.
Изузетно од става 7. овог члана, уколико су
степениште и ходник довољно пространи, може се
држати цвеће у одговарајућим посудама.
Члан 18
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У случају да се у стану или другом посебном
делу зграде појаве извори заразе или гамад, станар
је дужан да сузбије заразу и уништи гамад.
Станари посебних делова зграде дужни су да
учествују у сузбијању заразе и уништавању гамади
која се појавила у заједничким деловима зграде,
помоћним просторијама и на земљишту које служи
за редовну употребу зграде.
Станари морају омогућити дератизацију
заједничких просторија у згради по налогу
овлашћене установе и надлежне инспекције.
Члан 19
Улазна врата на згради морају бити
закључана у периоду од 23.00 до 06.00 часа
наредног дана лети, и од 22.00 до 06.00 часа
наредног дана зими.
У остало време, улазна врата морају бити
откључана, осим ако зграда има спољне сигналне
уређаје за позивање станара.
Станари који даљинским управљачем
отварају улазну капију ради уласка или изласка
возила из гараже или дворишта, дужни су да
провере да ли је капија закључана након уласка или
изласка возила из гараже или дворишта.
Члан 20
Управник или професионални управник
дужан је да на на улазу у згради, видном месту,
истакне: ову одлуку или правила власника донета у
складу са законом; време одмора; списак
заједничких делова зграде, са назнаком њихове
намене; обавештење о лицу код кога се налазе
кључеви од заједничких просторија и просторија са
техничким уређајима, просторија трансформаторске
станице и склоништа; обавештење о томе којем
јавном предузећу, другом привредном субјекту или
предузетнику је поверено одржавање зграде;
упутство о начину пријаве квара и оштећења на
инсталацијама, уређајима и опреми зграде;
обавештење о томе коме се станари могу обратити у
случају квара лифта, инсталација, уређаја и опреме
зграде; друге информације и одлуке скупштине
стамбене заједнице од значаја за станаре и
успостављање реда, мира и поштовања одредаба
закона којима се уређује становање и одржавање
зграда и ове одлуке.
На видном месту, на уласку у стамбену
зграду, орган управљања зградом из става 1. овог
члана може истакнути списак станара по спрату и
стану, који садржи име и презиме станара, уз
писани пристанака сваког станара.
Уколико се списак станара не истакне у
смислу става 2. овог члана, орган управљања
зградом из става 1. овог члана дужан је да на
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видном месту истакне обавештење о томе код кога
се списак налази, како би био доступан свим
станарима и надлежним органима.
У случају промене станара, односно броја
станара, орган управљања зградом из става 1. овог
члана дужан је да списак ажурира.
Власник стана, односно пословне просторије
дужан је да органу управљања зградом пријави
промену станара, односно броја станара, у року од
осам дана од дана настале промене.
Члан 21
Забрањено је самовласно вршење поправки и
радова на заједничким деловима зграде и уређајима
у згради и у самосталним деловима зграде.
Члан 22
Улазни ходник и степениште зграде која
нема уређај за аутоматско осветљење морају ноћу
бити осветљени до закључавања улазних врата.
Члан 23
Станови морају бити обележени бројевима.
Станари могу на вратима стана који користе
ставити плочице са именом, презименом и
занимањем.
Натписе и рекламе на вратима стана и
зидовима ходника, на земљишту за редовну
употребу зграде, на фасади и другим спољним
деловима зграде, станар може постављати уколико
обавља пословну делатност, у складу са
важећим прописима.
По престанку обављања пословне делатности
или по исељењу, станар је дужан да натписе и
рекламе уклони и да простор на коме су били
постављени доведе у исправно стање.
Члан 24
Улазна врата на заједничким просторијама,
тавану, подруму, као и улазна врата која воде на
равне кровове морају бити стално закључана.
Отвори за убацивање огрева и других
предмета морају бити стално затворени и у
исправном стању.
Станарима се обезбеђују кључеви од
одговарајућих врата заједничких делова зграде и
заједничких просторија, које су дужни да врате када
им престане својство станара, о чему се стара
управник, односно професионални управник зграде.
Члан 25
На непроходну терасу и кров стамбене
зграде приступ је дозвољен само стручним лицима
ради поправки, постављања антена и сличних
уређаја, уклањања снега и леда.
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Члан 26
Огревни материјал се може држати у
подрумима који су намењени и за смештај огревног
материјала, односно на местима које одреди
скупштина стамбене заједнице.
Забрањено је цепање огревног материјала у
стану или другом посебном делу зграде,
заједничким и самосталним деловима зграде и
помоћном простору, осим у подруму у којем је
смештен огревни материјал, односно на
местима које за ту намену одреди скупштина
стамбене заједнице.
Станари су дужни да одмах по уношењу
огревног материјала у подрум или друго за то
одређено место, очисте и уреде простор на којем је
огревни материјал био истоварен.
Члан 27
Ради заштите од пожара забрањено је:
1) држати на степеништима, у ходнику,
противпожарним
пролазима,
подрумским
и
таванским просторијама лако запаљиви материјал;
2) улазити на таван или у подрум са
светиљкама са отвореним пламеном;
3) ложење ватре на тавану или у подруму,
уколико за то у овим просторијама не постоје
посебна ложишта;
4) држање уља за ложење у подрумима који
нису изграђени или адаптирани према прописима
који уређују држање и смештај уља за ложење;
5) спаљивање чађи у димњацима без
присуства димничара;
6) затварање славина на улазном вентилу од
зидних пожарних хидраната;
7) преграђивање-затварање нужних пролаза.
Држање течног гаса, течних горива и других
запаљивих материјала на одређеним местима мора
бити у складу са законским и другим прописима
којима је регулисана ова област.
Управник или професионални управник
дужан је да на видном месту у згради истакне извод
из прописа о заштити од пожара.
Прозори на подрумима морају имати
решетку или густу мрежу која спречава убацивање
предмета који могу изазвати пожар или друга
оштећења зграде, о чему се стара управник или
професионални управник.
Члан 28
Спољни делови зграде (врата, прозори,
излози и сл) морају бити чисти и исправни.
О чистоћи и исправности спољних делова
зграде старају се станари, односно корисници

станова, пословних просторија и других посебних
делова зграде.
Врата, прозори, ролетне и други слични
спољни делови зграде у приземљу морају се
користити и држати тако да не ометају кретање
пролазника.
Забрањено је спољне делове зграде
оштећивати, цртати, исписивати графитом, прљати
или на други начин нарушавати њихов изглед.
Члан 29
За време кише, снега и других временских
непогода, прозори на степеништу, светларницима,
тавану,
подруму
и
другим
заједничким
просторијама и заједничким деловима зграде морају
бити затворени, о чему се стара управник или
професионални управник.
Орган управљања из ст. 1. овог члана дужан
је да обезбеди чишћење снега и леда са заједничких
делова зграде.
Станари су дужни да са прозора, тераса,
балкона и ложа уклањају снег и лед, при чему
морају водити рачина да не оштете заједничке
просторије и заједничке делове зграде, као и да не
угрожавају безбедност осталих станара и
пролазника.
Станари су дужни да обезбеде чишћење
снега и уклањање леда испред зграде.
Орган управљања зградом је дужан да у
зимском периоду обезбеди предузимање мера
заштите од смрзавања и прскања водоводних и
канализационих
инсталација
и
уређаја
у
заједничким просторијама, а станари у становима и
пословним просторијама.
Члан 30
Извођење грађевинских радова у згради и на
спољним деловима зграде мора се вршити на начин
да се не ремети у већој мери мир и ред у згради.
Радови из ст. 1. овог члана могу се вршити не
могу се изводити у време одмора само уз писану
сагласност већине чланова скупштине стамбене
заједнице или на основу одлуке скупштине
стамбене заједнице, осим у случају хаварија и
потребе за хитним интервенцијама.
Коришћење земљишта за редовну употребу
зграде
Члан 31
Земљиште за редовну употребу зграде служи
свим станарима.

Четвртак,05.октобар.2017.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

Земљиште за редовну употребу зграде
користи се на начин и за потребе утврђене одлуком
скупштине стамбене заједнице.
Одлуком скупштине стамбене заједнице
може се одредити део на земљишту из става 1. овог
члана за држање аутомобила и других моторних
возила, при чему се мора водити рачуна да остане
довољно простора за уобичајене потребе станара.
О постављању, односно уградњи ствари на
земљишту за редовну употребу зграде одлучује
скупштина стамбене заједнице, у складу са законом.
Члан 32
О уређењу простора за игру и забаву деце
одлучује скупштина стамбене заједнице.
Уређење простора за игру и забаву деце
врши се у складу са важећим урбанистичким
планом, у сарадњи са организационом јединицом
Општинске управе надлежне за послове урбанизма.
Скупштине стамбених заједница суседних
зграда могу споразумом уредити заједнички
простор за игру и забаву деце, на начин утврђен
ставом 2. овог члана.
Члан 33
Управник или професионални управник
стара се о одржавању земљишта за редовну
употребу зграде.
На земљишту за редовну употребу зграде не
сме се депоновати грађевински материјал, осим
уколико се изводе грађевински радови, уз одобрење
надлежног органа и сагласности скупштине
стамбене заједнице.
Ограде, зеленило и други елементи уређења
земљишта за редовну употребу зграде морају се
одржавати тако да не оштећују зграду и
инсталације, омогућавају коришћење зграде и
површина на том земљишту.
Забрањено је уништавати и оштећивати
ограду, зеленило и друге елементе уређења
површине око зграде.
Коришћење заједничких инсталација, опреме и
уређаја
Члан 34
Управник или професионални управник
дужан је да обезбеди редовну контролу исправности
лифта, противпожарних уређаја и уређаја за узбуну
у згради.
Орган управљања зградом из ст. 1. овог
члана дужан је да на видном месту истакне упутство
произвођача за коришћење лифта и других уређаја у
згради.
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Лифт се не може користити противно својој
намени и носивости, односно за пренос тешког
грађевинског материјала, намештаја и опреме за
стан, који по својој тежини и димензијама нису
примерени техничким карактеристикама лифта.
У случају квара, лифт се мора искључити из
употребе, на свим вратима лифта орган управљања
мора истаћи упозорење да је лифт у квару.
Уколико у стамбеној згради или стамбеном
блоку
постоји
склониште,
управник
или
професионални управник је дужан да на видном
месту у згради истакне извод из прописа о цивилној
заштити.
Члан 35
Котларницама и инсталацијама грејања у
згради може руковати само стручно лице.
Скупштина стамбене заједнице одређује
време, односно време престанка коришћења
индивидуалне или блоковске котларнице којом
управљају станари зграде.
Код зграда прикључених на даљинско
грејање, режим грејања уређен је посебним
градским прописом.
Члан 36
Поправке
кварова
на
електричним
инсталацијама и контролно отварање кутија са
електричним уређајима могу обављати само стручна
лица овлашћена за обављање тих послова.
Забрањено
је
неовлашћено
отварање
разводне кутије и кутије са електричним уређајима
који служе згради као целини или заједничким
деловима зграде.
Члан 37
Станари су дужни да водоводне и
канализационе инсталације држе у исправном и
уредном стању.
Забрањено је у лавабое и друге санитарне
уређаје који су повезани на канализациону
инсталацију бацати отпатке и друге предмете који
могу загушити или оштетити инсталације.
Члан 38
Орган управљања зградом дужан је да се
стара о исправности и редовном сервисирању
громобрана и електричних инсталација.
Послове
сервисирања
и
испитивања
громобранских
инсталација
и
отклањање
недостатака, као и сервисирање и испитивање
електричних инсталација и мера заштите од
електричног удара, као и отклањање кварова могу
вршити само стручна лица, у складу са правилима
прописаним посебним законом.
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Члан 39
Орган управљања зградом и станари дужни
су да воде рачуна о исправности и чувају од
оштећења опрему, уређаје и средства за гашење
пожара, као и да предузимају друге превентивне
мере прописане посебним законом.
Члан 40
Забрањено је оштећивати и уништавати
безбедносну расвету.
Радови на текућем одржавању заједничких
делова зграде
Члан 41
Текуће одржавање зграде је извођење радова
који се предузимају ради спречавања оштећења која
настају употребом зграде или ради отклањања тих
оштећења, а састоје се од прегледа, поправки и
предузимање превентивних и заштитних мера,
односно сви радови којима се обезбеђује одржавање
зграде на задовољавајућем нивоу употребљивости.
Радови на текућем одржавању заједничких
делова зграде обухватају нарочито:
1) редовно сервисирање лифтова;
2) поправке или замену аутомата за
заједничко осветљење, прекидача, сијалица и сл;
3) редовне прегледе и сервисирање
хидрофорских постројења у згради, инсталација
централног грејања и других инсталација и уређаја
за гашење пожара у згради, громобранских
инсталација, инсталација водовода и канализације,
електроинсталација,
уређаја
и
опреме
за
климатизацију и вентилацију и друге уређаје и
опрему зграде.
Радови на текућем одржавању стана или
пословног простора јесу кречење, фарбање, замена
облога, замена санитарија, радијатора и други
слични радови.
Радове на текућем одржавању заједничких
делова зграде из става 2. овог члана могу да
обављају
привредна
друштва,
односно
предузетници који су регистровани за обављање
таквих делатности.
III НАДЗОР
Члан 42
Надзор над спровођењем одредаба ове
одлуке врши организациона јединица Општинске
управе надлежна за стамбене послове.
Инспекцијски надзор врши Комунална
инспекција.

Члан 43
У вршењу послова инспекцијског надзора
комунални инспектор има овлашћење да прегледа
акте, евиденције и другу документацију, саслуша и
узима изјаве од одговорног лица стамбене заједнице
(управника или професионалног управника), као и
да предузима друге радње везане за инспекцијски
надзор у циљу утврђивања чињеничног стања.
Против решења комуналног инспектора
може се изјавити жалба Општинском већу у року од
15 дана од дана достављања решења.
Комунални инспектор издаје прекршајни
налог за прекршај за који је одређена новчана казна
у фиксном износу.
На овлашћења комуналног инспектора која
нису прописана овом одлуком сходно се примењују
одредбе закона којима се уређује инспекцијски
надзор.
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 44
Новчаном казном у износу од 15.000 динара
казниће се за прекршај физичко лице, ако:
1) посебне и заједничке делове зграде,
земљиште које служи за редовну употребу зграде,
инсталацију, уређаје и опрему зграде не користи у
складу са одредбом чл. 5;
2) поступају противно одредбама чл. 7;
3) не поступа у складу са дужностима из
одредаба чл. 10 ст. 1, тач. 1, 2, 3, 5 и 6;
4) на тераси, лођи и балкону држи
необезбеђене саксије са цвећем и друге предмете
(чл. 11. ст. 2);
5) држи псе, мачке и друге животиње
противно одредби чл. 12;
6) заједничке делове зграде користе
противно одредби чл. 15. ст. 4;
7) заједничке просторије у згради користе
противно одредби чл. 16. ст. 2;
8) не обезбеди да улаз у зграду, степеништу,
приступ кровној тераси, светларницима, ходницима
и заједничким просторијама буде слободан, односно
приликом коришћења истих не поступају противно
одредби чл. 17. ст. 2;
9) не поступе у складу са одредбама чл. 18;
10) поступају противно одредбама чл. 19;
11) поступа противно одредби чл. 21;
12) оставља отворена улазна врата на
заједничким просторијама, тавану, подруму, као и
улазна врата која воде на равне кровове (чл. 24. ст.
1);
13) оставља отворене отворе за убацивање
горива (чл. 24. ст. 2);
14) поступа противно одредби чл. 25;
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15) огревни материјал држи противно
одредби чл. 26.ст. 1;
16) цепање огревног материјала врши
противно одредби чл. 26. ст. 2;
17) поступа противно одредбама чл. 27.ст. 1.
и 2;
18) грађевинске радове у згради или на
спољним деловима зграде врши противно
одредбама чл. 30;
19) лифт користи противно одредби чл. 34.
ст. 3;
20) неовлашћено отварају разводне кутије и
кутије са електричним уређајима (чл. 36. ст. 2);
21) поступају противно одредбама чл. 37;
22) поступа противно одредби чл. 39;
23) оштећује и уништава безбедносну
расвету;
24) поступа противно одредби чл. 41. ст. 1;
25) оштећује и уништава безбедносну
расвету (чл. 40).
За прекршај из ст. 1. овог члана казниће се
предузеће или друго привредно друштво, односно
правни субјекат новчаном казном у износу од
60.000 динара, одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 15.000 динара, а
предузетник новчаном казном у износу од 30.000
динара.
Члан 45
Новчаном казном у износу од 8.000 динара
казниће се за прекршај физичко лице, ако:
1) на тераси, лођи и балкону држи и депонује
ствари које нарушавају изглед зграде (чл. 11. ст. 1);
2) са прозора, тераса, лођа и балкона тресе
тепихе, постељине и друге ствари; баца кућно смеће
и отпаде свих врста (чл. 11. ст. 3);
3) прање терасе, лођа и балкона и заливање
цвећа врши противно одредби чл. 11. ст. 4;
4) у заједничким просторијама држе ствари
противно одредби чл. 16. ст. 3;
5) након коришћења заједничке просторије
не поступе у складу са одредбом чл. 16. ст. 4;
6) не одржавају чистоћу на улазу зграде,
степеништима, у заједничким и помоћним
просторијама, самосталним деловима зграде и на
земљишту које служи редовној употреби зграде (чл.
17. ст. 1);
7) бацају предмете и смеће и просипају воду
и друге течности на степеништима, у ходницима и
другим заједничким просторијама (чл. 17. ст. 3);
8) поступају противно забрани из одредбе чл.
17. ст. 4;
9) кућно смеће и отпад избацују противно
одредби чл. 17. ст. 5;

Број-24- Страна-1903

10) на степеништима у ходницима и другим
заједничким пролазима остављају, односно држе
ствари противно одредбама чл. 17. ст. 7. и 8;
11) не пријави промену станара, односно
броја станара у складу са одредбом чл. 20. ст. 5;
12) плочице на вратима стана, натписе и
рекламе на вратима стана и зидовима ходника, на
земљишту за редовну употребу зграде, на фасади и
другим спољним деловима зграде ставља противно
одредбама чл. 23. ст. 2. и 3;
13) ако натписе и рекламе не уклони у складу
са одредбом чл. 23. ст. 4;
14) ако не врати кључеве од одговарајућих
врата заједничких делова зграде и заједничких
просторија у случају из одредбе чл. 24. ст. 3;
15) не очисти и не уреди простор након
уношења огревног материјала (чл. 26. ст. 3);
16) поступају противно одредбама чл. 28;
17) не уклања снег и лед у смислу одредбе
чл. 29. ст. 3 и 4;
18) не обезбеди предузимање мера заштите
од смрзавања и прскања водоводних и
канализационих
инсталација
и
уређаја
у
заједничким просторијама (чл. 29. ст. 5);
19)
депонују
грађевински
материјал
противно одредби чл. 33. ст. 2;
20) поступају противно одредби чл. 33. ст. 3;
21) уништавају и оштећују ограду, зеленило
и друге елементе уређења површине око зграде (чл.
33. ст. 4).
За прекршај из ст. 1. овог члана казниће се
предузеће или друго привредно друштво, односно
правни субјекат новчаном казном у износу од
40.000 динара, одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 8.000 динара, а
предузетник новчаном казном у износу од 20.000
динара.
Члан 46
Новчаном казном у износу од 60.000 динара
казниће се за прекршај привредно друштво, ако:
1) привредну делатност обавља противно
одредбама чл. 13. ст. 1, 2. и 3;
2) угоститељску делатност обавља противно
одредби чл. 13. ст. 4;
3) земљиште које служи редовној употреби
зграде користи за довоз робе и обављање других
послова у вези са привредном, односно
угоститељском делатношћу противно одредби чл.
14.
За прекршај из ст. 1. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
износу од 15.000 динара, а предузетник новчаном
казном у износу од 30.000 динара.
Члан 47
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Новчаном казном у износу од 10.000 динара
казниће
се
за
прекршај
управник
или
професионални управник, ако:
1) не истакне одлуку скупштине стамбене
заједнице у складу са одредбом чл. 8. ст. 2;
2) не поступи у складу са одредбом чл. 20. ст.
1;
3) не истакне обавештење о томе код кога се
списак станара налази (чл. 20. ст. 3);
4) не ажурира списак станара (чл. 20. ст. 4);
5) не обезбеди осветљење улазног ходника и
степеништа у складу са одредбом чл. 22;
6) не обезбеди враћање кључева од
одговарајућих врата заједничких делова зграде и
заједничких просторија у случају из одредбе чл. 24.
ст. 3;
7) не истакне на видном месту у у згради
истакне извод из прописа о заштити од пожара (чл.
27. ст. 3);
8) не обезбеди да прозори на подрумима
имати решетку или густу мрежу која спречава
убацивање предмета који могу изазвати пожар или
друга оштећења зграде (чл. 27. ст. 4);
9) поступа противно одредби чл. 29. ст. 1. и
2;
10) не обезбеди предузимање мера заштите
од смрзавања и прскања водоводних и
канализационих
инсталација
и
уређаја
у
заједничким просторијама (чл. 29. ст. 5);
11)
не обезбеди
редовну контролу
исправности лифта, противпожарних уређаја и
уређаја за узбуну у згради (чл. 34. ст. 1);
12) на видном месту не истакне упутство
произвођача за коришћење лифта и других уређаја у
згради (чл. 34. ст. 2);
13) у случају квара, лифта, на свим вратима
лифта не истакне упозорење да је лифт у квару (чл.
34. ст. 4);
14) поступа противно одредби чл. 38. ст. 1;
15) поступа противно одредби чл. 39;
16) на видном месту у згради не истакне
извод из прописа о цивилној заштити (чл. 34. ст. 5);
17) не стара се о исправности и редовном
сервисирању и електричних инсталација (чл. 38. ст.
1);
18) не поступа у складу са одредбом чл. 39.
Члан 48
Новчаном казном од 5.000 динара казниће се
за прекршај физичко лице, ако:
1) власник посебног дела зграде не обезбеди
приступ самосталном делу зграде лицима која у
складу са посебним прописима редовно одржавају и
контролишу функционалност мреже,

односно
трансформаторске
станице,
инсталације и опреме, као и склоништа уколико се
налазе у згради (чл. 10. ст. 1. тач. 7);
2) власник посебног дела зграде не учествује
у трошковима одржавања заједничких делова зграде
и земљишта за редовну употребу зграде и
управљања зградом (чл. 10. ст. 1. тач. 4);
3) управник не врши попис посебних,
заједничких и самосталних делова и њихово
означавање;
4) управник не успоставља и не води
евиденцију о власницима посебних и самосталних
делова и лицима којима су заједнички или посебни
делови зграде издати у закуп, односно на
коришћење по другом основу, у складу са законом;
5) управник не извршава одлуке скупштине
стамбене заједнице;
6) професионални управник се не стара о
одржавању земљишта које служи за редовну
употребу зграде;
7) професионални управник не прима
пријаве кварова и других проблема (непоштовање
кућног реда, бука и други штетни утицаји у згради,
у складу са законом;
8) професионални управник на основу
примљених пријава не обавештава надлежне органе
о томе, односно не захтева предузимање
одговарајућих мера од надлежног органа;
9) професионални управник не евидентира
сваку примљену пријаву са подацима о проблему и
времену пријема, као и са другим подацима ако су
познати.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 49
Кућни ред прописан правилима власника
посебних делова у стамбеној заједници не може
бити у супротности са општим правилима кућног
реда прописаним овом одлуком.
Члан 50
На питања која нису уређена овом одлуком
непосредно се примењују одредбе закона којима се
регулише област становања.
Члан 51
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града Врања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
13.09.2017.број 360-2/2017
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.

Четвртак,05.октобар.2017.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

3. Мирјана Додић,из Врања, представник медија
4. Саша Дојчиновић, из Трговишта,
представник грађана

577.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07, 83/14др, закон 101/16-др.закон) и члана 41. Статута
општине Трговиште («Службени гласник Пчињског
округа», бр.28/08), Скупштина општине Трговиште,
на седници одржаној дана 13.09.2017.године, донела
је
ОДЛУКУ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Локални антикорупцијски план
општине Трговиште.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику
Града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
13.09.2017.број 016-30/2017
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
578.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07, 83/14др, закон 101/16-др.закон) и члана 41. Статута
општине Трговиште («Службени гласник Пчињског
округа», бр.28/08), а у складу са мерама Локалног
антикорупцијског плана општине Трговиште,
Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 13.09.2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ
ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
Члан 1.
Именује се Комисија за избор чланова радног
тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Трговиште (у даљем тексту:
Комисија), у саставу:
1. Зоран Златановић, из Доњег Стајевца,
представник локалне самоуправе
2. Синиша Стаменовић, из Трговишта,
представник локалне самоуправе
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Члан 2.
Задатак Комисије је да спроведе активности
сагласно са мерама Локалног антикорупцијског
плана општине Трговиште.
Активности из става 1. овог члана
потребно
је
спровести
најкасније
до
01.11.2017.године.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења, а
обкјавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
13.09.2017.број 019-40/2017
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
579.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. и члана
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07) и члана 41. Статута
општине Трговиште („Службени гласник Пчињског
округа“, број 28/08) Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 13.09. 2017. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ТРГОВИШТЕ
Члан 1.
Тамара Спасић, из Доњег Стајевца, разрешава се дужности председникa Управног одбора Центра за социјални рад Трговиште.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења
Члан 3.
Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Врања“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
13.09.2017.број 119-37/2017
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
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580.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. и
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр.129/07) и члана 41.
Статута општине Трговиште („Службени гласник
Пчињског округа“, број 28/08) Скупштина општине
Трговиште, на седници одржаној дана 22.05. 2016.
године, донела је

Члан 2.
Мандат именоване траје до истека мандата
Управног одбора.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
13.09.2017.број 119-38/2017

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ТРГОВИШТЕ
Члан 1.
Биљана Стојановић, из Трговишта, именује
се за председника Управног одбора Центра за социјални рад Трговиште.

ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
Неважећа документа:
-Крстић Слађан, с Бунушевац, неважећи чек бр.
0000001155849 издат 26.12.2002.год. Банка Интеса
АД Београд.
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