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ГОДИНА XXV
БРОЈ 25

ВРАЊЕ
Четвртак,20.септембар.2018.године
.

Број -25 - Страна -2077

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

ВЛАДИЧИН ХАН
516.
На основу члaна 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14 - др. закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 41.
Закона о изменама и допунама Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 47/18),
члана 41. и 142. Статута Општине Владичин Хан
(„Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и
8/09 и „Службени гласник Града Врања“ број 11/13,
5/17 и 14/17), Скупштина општине Владичин Хан,
на предлог председника Општине Владичин Хан, на
седници одржаној 16.09.2018. године донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
Члан 1.
Приступа се промени – доношењу Статута
Општине Владичин Хан („Службени гласник
Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени
гласник Града Врања“ брoj 11/13, 5/17 и 14/17).
Члан 2.
Промене Статута Општине Владичин Хан
извршиће се ради усклађивања Статута са изменама
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 47/18).
Члан 3.
Образује се Комисија за израду нацрта акта Статута Општине Владичин Хан у саставу:

1.Милош Стојановић,дипломирани правник
председника,
2. Катарина Радовановић, дипломирани правник
члана,
3. Марија Станојевић, дипломирани правник
члана
4. Драган Стевановић, дипломирани економиста
члана
5. Слађан Милосављевић, ссс за члана

за
за
за
за

Члан 4.
Задатак Комисије из члана 3. је да изради
нацрт Статута Општине Владичин Хан усаглашен
са Законом о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16др.закон и 47/18) и другим позитивним законским
прописима.
Рок за израду нацрта акта је 30 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке, након чега ће
Комисија нацрт акта доставити Општинском већу
Општине Владичин Хан на даље поступање.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Врања.“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана
16.09.2018.године, број: 06-131/1/18-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
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518.

На основу члана 27. став 10. и члана 28. став
2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“,
брoj 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16 и
113/17), члaна 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др.
закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 49. Закона o
основама својинско правних односа ("Службени
лист СРФЈ", број 6/80 и 36/90, "Службени лист
СРЈ", број 29/96 и "Службени гласник РС", број
115/05 – др.закон) и члана 41. и 138. Статута
Општине Владичин Хан („Службени гласник
Пчињског округа“ број 21/08 и 8/09 и „Службени
гласник Града Врања“ број 11/13, 5/17 и 14/17),
Скупштина општине Владичин Хан, на седници
одржаној дана 16.09.2018. године, донела је

На основу члана 27. став 10. и члана 28. став
2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“,
брoj 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16 и
113/17), члaна 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др.
закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 49. Закона o
основама својинско правних односа ("Службени
лист СРФЈ", број 6/80 и 36/90, "Службени лист
СРЈ", број 29/96 и "Службени гласник РС", број
115/05 – др.закон) и члана 41. и 138. Статута
Општине Владичин Хан („Службени гласник
Пчињског округа“ број 21/08 и 8/09 и „Службени
гласник Града Врања“ број 11/13, 5/17 и 14/17),
Скупштина општине Владичин Хан, на седници
одржаној дана 16.09.2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕДЛОГУ РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ
ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА
УСПОСТАВИ ПРАВО СТВАРНЕ
СЛУЖБЕНОСТИ НА ПАРЦЕЛАМА У JАВНОЈ
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У КОРИСТ
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

ОДЛУКУ
О ПРЕДЛОГУ РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ
ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА
УСПОСТАВИ ПРАВО СТВАРНЕ
СЛУЖБЕНОСТИ НА ПАРЦЕЛАМА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
У КОРИСТ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

Члан 1.
ПРЕДЛАЖЕ СЕ Републичкој дирекцији за
имовину Републике Србије( у даљем тесту власник
послужног добра) да спроведе поступак и успостави
право стварне службености на Кп.бр.6585 уписане у
Лн.бр.551 у КО Стубал у јавној својини Републике
Србије у корист Општине Владичин Хан (у даљем
тексту власник повласног добра)

Члан 1.
ПРЕДЛАЖЕ СЕ Републичкој дирекцији за
имовину Републике Србије( у даљем тесту власник
послужног добра) да спроведе поступак и успостави
право стварне службености на Кп.бр.4141 уписане у
Лн.бр.142 у КО Доња Козница у државној својини
Републике Србије у корист Општине Владичин Хан
(у даљем тексту власник повласног добра)

Члан 2.
Право стварне службености из става 1. се
успоставља ради укопавања канализационих цеви и
реконструкције пута према идејном решењу који је
израдио пројекти биро „Нешко“ из Власотинца ул.
Милентија Поповића бр.52 ради изградње
канализационе мреже у насељу Стубал у
Владичином Хану, на неодређени временски
период.

Члан 2.
Право стварне службености из става 1. се
успоставља ради укопавања примарног цевовода и
изградње резервоара према идејном решењу који је
израдио ПР „ВИК ИНЖЕЊЕРИНГ“ из Врањске
бање ул. Доситејева бр. 14
ради изградње
водоводне мреже од села Житорађе до села Доња
Козница у Владичином Хану, на неодређени
временски период.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Врања“, а доставља се Републичкој дирекцији за
имовину Републике Србије ради поступања по
истој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана
16.09.2018.године, број: 06-131/3/18-I

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Врања“, а доставља се Републичкој дирекцији за
имовину Републике Србије ради поступања по
истој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана
16.09.2018.године, број: 06-131/2/18-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.

ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.

Четвртак,20.септембар.2018.године. "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

Број -25 - Страна -2079

519.

520.

На основу члана 27. став 10. и члана 28. став
2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“,
брoj 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16 и
113/17), члaна 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др.
закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 49. Закона o
основама својинско правних односа ("Службени
лист СРФЈ", број 6/80 и 36/90, "Службени лист
СРЈ", број 29/96 и "Службени гласник РС", број
115/05 – др.закон) и члана 41. и 138. Статута
Општине Владичин Хан („Службени гласник
Пчињског округа“ број 21/08 и 8/09 и „Службени
гласник Града Врања“ број 11/13, 5/17 и 14/17),
Скупштина општине Владичин Хан, на седници
одржаној дана 16.09.2018. године, донела је

На основу члана 27. став 10. и члана 28. став
2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“,
брoj 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16 и
113/17), члaна 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др.
закон, 101/16-др.закон и 47/18 ), члана 49. Закона o
основама својинско правних односа ("Службени
лист СРФЈ", број 6/80 и 36/90, „Службени лист
СРЈ", број 29/96 и "Службени гласник РС", број
115/05 – др.закон) и члана 41. и 138. Статута
Општине Владичин Хан („Службени гласник
Пчињског округа“ број 21/08 и 8/09 и „Службени
гласник Града Врања“ број 11/13, 5/17 и 14/17),
Скупштина општине Владичин Хан, на седници
одржаној дана 16.09.2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕДЛОГУ РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ
ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА
УСПОСТАВИ ПРАВО СТВАРНЕ
СЛУЖБЕНОСТИ НА ПАРЦЕЛАМА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
У КОРИСТ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
Члан 1.
ПРЕДЛАЖЕ СЕ Републичкој дирекцији за
имовину Републике Србије( у даљем тесту власник
послужног добра) да спроведе поступак и успостави
право стварне службености на Кп.бр.2747/1 уписане
у Лн.бр.64 у КО Житорађе у државној својини
Републике Србије у корист Општине Владичин Хан
(у даљем тексту власник повласног добра)
Члан 2.
Право стварне службености из става 1. се
успоставља ради укопавања примарног цевовода
према идејном решењу који је израдио ПР „ВИК
ИНЖЕЊЕРИНГ“ из Врањске бање ул. Доситејева
бр. 14 ради изградње водоводне мреже од села
Житорађе до села Доња Козница у Владичином
Хану, на неодређени временски период.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Врања“, а доставља се Републичкој дирекцији за
имовину Републике Србије ради поступања по
истој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана
16.09.2018.године, број: 06-131/4/18-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.

ОДЛУКУ
О ПРЕДЛОГУ РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ
ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА
УСПОСТАВИ ПРАВО СТВАРНЕ
СЛУЖБЕНОСТИ НА ПАРЦЕЛАМА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
У КОРИСТ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
Члан 1.
ПРЕДЛАЖЕ СЕ Републичкој дирекцији за
имовину Републике Србије( у даљем тесту власник
послужног добра) да спроведе поступак и успостави
право стварне службености на Кп.бр.1418 уписане у
Лн.бр.870 у КО Сува Морава, Кп.бр. 1393, 1394/2
уписане у Лн.бр. 603 КО Лепеница, Кп.бр.1387/1,
1320/1 уписане у Лн.бр.134 у КО Лепеница,
Кп.бр.1388/1 уписане у Лн.бр.10 у КО Лепеница,
Кп.бр.3573, 3563, 2300, 2652 уписане у Лн.бр.551 у
КО Стубал у државној својини Републике Србије
у корист Општине Владичин Хан (у даљем тексту
власник повласног добра)
Члан 2.
Право стварне службености из става 1. се
успоставља ради укопавања примарног цевовода
према идејном решењу који је израдио „ART
BUILD“ ДОО из Београда ул. Савска бр.15 ради
изградње примарног цевовода од чворишта испред
Индустријске зоне у Сувој Морави до црпне
станице у селу Прибој у Владичином Хану, на
неодређени временски период.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Врања“, а доставља се Републичкој дирекцији за
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имовину Републике Србије ради поступања по
истој.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана
16.09.2018.године, број: 06-131/5/18-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
521.
На основу члана 32. став 2. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник
РС“, број 88/11 и 104/2016), члана 32. став 1. тачка
6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16
- др. закон и 47/18) и члана 41 и 138. Статута
општине Владичин Хан („Службени гласник
Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени
Гласник Града Врања“, број 11/13, 5/17 и 14/17),
Скупштина општине Владичин Хан на седници
одржаној дана 16.09.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се послови
инспекцијског надзора над извршавањем закона и
прописа општине Владичин Хан који се односе на:
обављање комуналних делатности, коришћење и
одржавање комуналних објеката, коришћење,
уређивање и одржавање јавних површина и добара у
општој употреби, као и друге послове утврђене
законом и прописима општине.
II ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Члан 2.
Послове инспекцијског надзора из члана 1.
Ове Одлуке за територију општине Владичин Хан
обављаће комунална инспекција општине Владичин
Хан (у даљем тексту: комунална инспекција).
Члан 3.
Комунална инспекција врши послове
инспекцијског надзора на основу закона и одлука
Скупштине општине Владичин Хан над обављањем
комуналне делатности или друге делатности од
јавног интереса јавних предузећа које је основала
општина или предузећа којима је поверено вршење
комуналне делатности, контролу стања комуналних
објеката, уређаја и инсталација, начин и безбедност
њиховог коришћења и друге послове који буду

предвиђени посебним одлукама и прописима
општине којима се уређују односи од непосредног
интереса за грађане.
III НАДЛЕЖНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА, ПРАВА,
ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ КОМУНАЛНОГ
ИНСПЕКТОРА
Члан 4.
Комунална инспекција врши контролу стања
комуналних објеката и пружања услуга јавно
комуналних и других јавних предузећа које је
општина основала или предузећа коме је поверено
вршење комуналних послова у областима:
- Коришћење и одржавање објеката за снабдевање
водом за пиће,
-Одвођење и пречишћавање атмосферских и
отпадних вода са површина јавне намене,
одржавање шахти, хидраната и сливника и
одржавање и експлоатација канализације,
-Управљање комуналним отпадом,
-Управљањем гробљем и одржавање, уређење
гробља и сахрањивање
-Погребне делатности,
-Функционисање и одржавање објеката јавне
расвете,
-Управљање пијацама,
-Одржавање путева, улица, тргова, коловоза и
тротоара,
-Одржавање, уређење и чишћење јавних површина,
-Одржавање, уређење и чишћење јавних зелених
површина,
-Послови зоохигијене,
-Други послови од општег интереса одређени
Законом и општинским Одлукама.
Члан 5.
Послове
из
надлежности
комуналне
инспекције врши општински Комунални инспектор.
Општински
комунални
инспектор
је
самосталан у рад у границама овлашћења утврђених
законом и другим прописима и за свој рад је лично
одговоран.
Члан 6.
Послове
општинског,
Комуналног
инспектора може да обавља лице које је стекло
одговарајуће високо образовање на основним
академиским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ,
мастер академским
студијама
или
специјалистичким струковним студијама, односно
лице које је стакло високо образовање на основним
студијама на факултету у трајању од најмање
четири године, а које је у погледу права која из њега
произилазе изједначено са академским називом
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мастер, као и лице које је стекло одговарајуће
образовање на основним академским студијама и
основним струковним студијама, односно има
стечено више образовање, а које је у погледу права
која из њега произлазе изједначено са основним
струковним студијама, положеним државним
стручним испитом за рад у органима управе и
испитом за инспектора и најмање три године радног
искуства у струци.
Приликом вршења надзора, Комуналним
инспектор мора имати легитимацију којом доказује
својство инспектора.
Легитимацију комунално инспектора издаје
начелник Општинске управе.
Образац
и
садржина
легитимације
комуналног инспектора прописана је Правилником
о обрасцу и садржини легитимације инспектора и
врсти опреме коју користи инспектор.
Члан 7.
При
вршењу
инспекцијског
надзора
општински Комунални инспектор је овлашћен да:
1.Врши увид у опште и појединачне акте,
евиденције и друге документације вршилаца
комуналне делатности и других правних и физичких
лица;
2.Саслуша и узима изјаве од одговорних лица код
вршилаца комуналне делатности и других правних
и физичких лица;
3.Прегледа објекте, постројења и уређаје за
обављање комуналне делатности и пословне
просторије ради прикупљања неопходних података;
4.Фотографише и сними простор у коме се врши
инспекцијски надзор, као и друге ствари које су
предмет надзора;
5.Наложи решењем да се комунална делатност
обавља на начин утврђен Законом и општинским
Одлукама;
6.Наложи решењем извршавање утврђених обавеза
и предузимања мера за отклањање недостатака у
обављању комуналне делатности;
7.Прегледа објекте, постројења и уређаје који служе
коришћењу комуналних услуга;
8.Наложи решењем кориснику извршење утврђених
обавеза као и отклањање недостатака на
унутрашњим инсталацијама и да приступи тим
инсталацијама приликом извршења решења којим
је наложено отклањање недостатака или искључење
корисника са комуналног система;
9. Изриче новчану казну прекршајним налогом у
складу са законом којим се уређују прекршаји;
10.Подноси захтев за покретање прекршајног
поступка, односно пријаву за привредни преступ
или кривично дело уколико оцени да постоји сумња
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да је повредом прописа учињен прекршај,
привредни преступ или кривично дело;
11.Наложи решењем уклањање ствари и других
предмета са површина јавне намене ако су они ту
остављени противно прописима;
12.Наложи
решењем
уклањање,
односно
премештање возила, као и постављање уређаја
којима се спречава одвожење возила са површина
јавне намене ако су остављена противно прописима;
13.Забрани решењем одлагање отпада на местима
која су одређена за ту немену;
14.Забрани решењем спаљивање отпада изван за то
одређеног постројења;
15.Забрани решењем одлагање комуналног отпада
ван за то одређених комуналних контејнера и
типских посуда;
16.Забрани решењем премештање комуналних
контејнера од стране неовлашћених лица, као и
њихово оштећење и уништење.
17.Забрани решењем бацање горућих предмета и
неохлађеног пепела у комуналне контејнере и корпе
за отпад;
18.Забрани решењем одлагање комуналних отпада
на местима која нису одређена као одлагалишта;
19.Забрани
решењем
одлагање
отпадног
грађевинског материјала, земље и осталог
грађевинског материјала ван за то одређене
локације;
20.Забрани решењем одлагање отпада и отпадних
материјала у водотоке и на обале водотока;
21.Забрани решењем оштећење и уништење
водоводне и
канализационе инсталације;
22.Забрани решење и уништење инсталације јавне
расвете;
23.Забрани решењем оштећење и уништење дечијих
игралишта, ограда, клупа и осталог имобилијара и
опреме на игралиштима;
24.Забрани решењем оштећење и уништење зелених
површина, засада и осталог пратећег имобилијара и
опреме;
25.Забрани решењем оштећење и уништење
објеката од општег јавног интереса;
26.Забрани решењем заузеће и уређење површина
јавне намене без одобрења надлежне службе;
27.Забрани обављање комуналне делатности
субјекту који ту делатност обавља супротно
одредби члана 9. Закона о комуналним
делатностима;
28.Контролише управљање неопасним комуналним
отпадом;
29.Контролише чишћење и одржавање јавних
површина око предузећа, установа, спортских
терена и објеката, пословних и стамбених објеката,
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градилишта, неизграђених плацева, стоваришта, као
и осталих јавних површина;
30.Контролише
одржавање
јавних
зелених
површина;
31.Контролише водоводну и
канализациону
инсталацију;
32.Контролише инсталацију јавне расвете;
33.Контролише одржавање фасада, олука и клима
уређаја као и одржавање, чишћење и уређење
излога;
34.Контролише истицање рекламних паноа;
35.Контролише заузеће јавних површина мањим
монтажним објектима привременог карактера,
тезгама, ветринама, фрижидерима, изложбемним
сталцима,
жардињерама,
летњим
баштама,
хаварисаним
возилима,
пољопривредним
прикључним машинама и другим стварима и
предметима, складиштење робе и амбалаже испред
радњи и других објеката на улици, тротоарима,
скверовима и осталим површинама јавне намене;
36.Контролише постављање, одржавање и чишћење
саобраћајне и информативне сигнализације;
37.Контролише одржавање улица и путева у граду и
другим насељима;
38.Контролише обележавање насељених места,
улица и стамбених објеката;
39.Контролише управљање пијацама, јавним
паркиралиштима и гробљима;
40.Контролише одржавање уличних отвора (шахти
и сливника) и хидраната;
41.Контролише одржавање других објеката и
површина од општег јавног интереса чија
функционалност, изглед и чистоћа утичу на изглед
и уређење насељеног места;
42.Контролише истовар, утовар и претовар
огревног, грађевинског и другог материјала и робе
са аспекта комуналног реда, изношење кућног и
уличног неопасног отпада, зеленог и кабастог
отпада, шљаке, угљене прашине, шута, пепела и сл.;
43.Контролише испуштање отпадних и фекалних
вода;
44.Контролише
сакупљање
и
одвођење
атмосферских вода са јавних површина;
45.Контролише инвеститора, односно извођење
радова од стране инвеститора на површинама јавне
намене, враћање јавних површина у првобитно
стање као и њихово чишћење након завршетка
радова;
46.Нареди обустављање радова који се бесправно
изводе на јавним површинама или противно
важећим прописима и издатој документацији;
47.Нареди уклањање снега и леда са путева, улица и
тротоара као и уклањање леденица са кровова и
тераса;

48.Нареди трајно уклањање засада који оштећују
или могу да оштете мрежу јавних инсталација;
49.Нареди поткресивање дрвећа које додирује
електро и телефонску мрежу;
50.Нареди
обавезу
вршења
зоохигијенске
делатности;
51.одреди рокове за отклањање неправилности или
недостатака односно рокове за извршење решења;
52.Предузима и друге мере утврђене Законом и
Одлукама Скупштине општине Владичин Хан.
Члан 8.
Комунални инспектор је дужан да узме у
поступак пријаве правних и физичких лица у вези са
пословима из надлежности комуналне инспекције и
да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема
пријаве о резултатима поступка обавести
подносиоца пријаве.
О сваком извршеном прегледу и радњама
Комунални инспектор саставља Записник, у складу
са Законом.
Записник се обавезно доставља вршиоцу
комуналне делатности, односно другом правном
или физичком лицу над чијим је пословањем,
односно поступањем извршен увид.
Члан 9.
Вршиоци комуналне делатности, као и друга
правна и физичка лица дужни су да Комуналном
инспектору омогуће несметано обављање надзора,
да му без одлагања ставе на увид и располагање
потребну документацију и друге доказе и изјасне се
о чињеницама које су од значаја за вршење надзора.
Члан 10.
Комунални
инспектор
у
вршењу
инспекцијског надзора кад утврди да се омета
вршење комуналне услуге или коришћење
комуналних објеката остављањем возила, ствари и
других предмета или на други начин, наредиће
Решењем кориснику, односно сопственику, ако је
присутан, да одмах уклони те ствари, односно
предмете, под претњом принудног извршења.
Ако се лице из става 1. Овог члана не налази
на лицу места, Комунални инспектор ће, без
саслушања странке, донети Решење којим ће
наложити да се возила, ствари и други предмети
уклоне у одређеном року, који се може одредити и
на минуте.
Решење из става 2. Овог члана лепи се на те
ствари, односно предмете уз назначење дана и часа
када је налепљено и тиме се сматра да је
достављање извршено, а доцније оштећење,
уништење или уклањање овог Решења не утиче на
ваљаност достављања.
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Ако лице из става 1. Овог члана не поступи
по датом налогу, Комунални инспектор ће одредити
постављење уређаја којим се спречава одвожење
возила, односно одредиће да се возила, ствари и
други предмети уклоне о трошку корисника,
односно сопственика, на место које је за то
одређено.
Трошак из става 4. Овог члана се утврђује
актом надлежног органа општине и може да
обухвата трошкове поступка, одношења возила,
ствари и другог предмета, лежарине и друге доспеле
трошкове.
Жалба против Решења из ст. 1. и 2. Овог
члана не одлаже његово извршење.
Члан 11.
Ако Комунални инспектор приликом вршења
надзора утврди да пропис није примењен или да је
неправилно примењен, у року који не може бити
дужи од 15 дана од дана извршеног надзора донеће
Решење о отклањању утврђене неправилности и
одредиће рок за њено отклањање.
На Решење комуналног инспектора може се
изјавити жалба Општинском већу у року од 15 дана
од дана достављања Решења, сем ако је Законом
друкчије предвиђено.
О Жалби Општинско Веће одлучује у року од
30 дана од дана пријема Жалбе.
Жалба не одлаже извршење Решења
Комуналног инспектора.
Решење Општинског Већа је коначно у
управном поступку и против њега се може
покренути управни спор.
Члан 12.
Комунални инспектор у обављању послова у
складу са Законом сарађује са Министарством
унутрашњих послова, другим општинским и
инспекцијским службама Републике Србије и
службом комуналних редара.
Сарадња из става 1. Овог члана обухвата
нарочито: међусобно обавештавање, размену
информација, пружање непосредне помоћи и
предузимање заједничких мера и активности од
значаја за обављање послова комуналне инспекције.
Када Комунални инспектор у поступку
вршења службених послова, утврди повреду
прописа чију примену контролише други орган
односно инспекција, дужан је да о томе обавести
надлежни орган или инспекцију.
Члан 13.
Комунални
инспектор
обавештава
Руководиоца
организационе
јединице
и
Руководиоца Органа Управе о појавама битнијег
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нарушавања самосталности и незаконитог утицаја
на његов рад.
Комунални инспектор је посебно одговоран:
1.Ако не предложи или не покрене поступак пред
надлежним органом због утврђене незаконитости,
односно неправилности;
2.Ако прекорачи границе овлашћења.
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Новчаном казном у фиксном износу од
100.000,00 динара, казниће се за прекршај правно
лице односно предузеће ако:
1.Онемогући или омета Комуналног инспектора у
вршењу послова надзора,
2.Не достави тражене податке у року одређеном
решењем Комуналног инспектора,
3.Не поступи по решењу Комуналног инспектора,
4.На други начин омета вршење надзора.
За прекршај из става 1. Овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу у фиксном износу
од 10.000,00 динара.
Члан 15.
Новчаном казном у фиксном износу од
50.000,00 динара казниће се предузетник, односно
власник радње која нема својство правног лица ако
учини неки од прекршаја из члана 14. Став 1. Ове
Одлуке.
Члан 16.
Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара казниће се грађанин ако учини
неки од прекршаја из члана 14. Став 1. Ове Одлуке.
Члан 17.
Лице против кога је издат прекршајни Налог
прихвата одговорност за прекршај плаћањем
половине изречене казне у року од осам дана од
дана пријема прекршајног налога, чиме се ослобађа
плаћање друге половине изречене казне.
Ако лице против кога је издат прекршајни
Налог у року од осам дана од дана пријема
прекршајног Налога не плати изречену казну или не
поднесе захтев за судско одлучивање о издатом
прекршајном налогу, сматраће се да је прихватило
одговорност попуњавањем, а прекршајни Налог ће
постати коначан и извршан.
Прекршајни
Налог
са
констатацијом
коначности и Забелешком да новчана казна није
плаћена овлашћени орган доставља надлежном
Прекршајном Суду да изречену новчану казну унесе
у регистар и спроведе поступак извршења у складу
са овим Законом.
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Лице против кога је издат прекршајни Налог
може прихватити одговорност за прекршај и након
истека рока од осам дана од пријема прекршајног
Налога ако пре поступка извршења добровољно
плати целокупан износ изречене новчане казне.
V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Сви термини у овој одлуци употребљени у
мушком роду подразумевају се и у женском роду и
обрнуто.
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана
16.09.2018.године, број: 06-131/6/18-I

Члан 1.
Отписују
се
потраживања
Општине
Владичин Хан, „Друштва за одржавање зграда“
Д.О.О. Београд, матични број: 20034378, ПИБ:
103874351 у укупном износу од 4.491,61 динара
доспелих за период од 01.01.2017. године до
31.12.2017. године.
Члан 2.
Отпис потраживања Општине Владичин Хан,
доспелих за период од 01.01.2017. године до
31.12.2017. године, према „Друштву за одржавање
зграда“ Д.О.О. Београд, реализује се као мера у
поступку приватизације и реализације унапред
припремљеног плана реорганизације (УППР).
Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана
16.09.2018.године, број: 06-131/7/18-I

ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.

ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.

522.
На основу члана 76. Закона о приватизацији
("Службени гласник РС", број 83/2014, 46/2015,
112/2015 и 20/2016 - аутентично тумачење), члана
32. тачка 6) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 –
др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 2а.
Закона о пореском поступку и пореској
администрацији ("Службени гласник РС", број
80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003,
55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др.
закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009,
72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014,
91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016,
108/2016 и 30/2018), Закључка Владе Републике
Србије 05 Број: 023-6581/2018 од 12.07.2018. године
и члана 41. тачка 7. Статута Општине Владичин Хан
( „Службени гласник Пчињског округа“, број
21/2008 и 8/2009 и „Службени гласник Града
Врања“, број 11/2013, 5/2017 и 14/2017), у складу са
Записником број: 47-3-797/18 од 08.03.2018. године
и спецификацијом уз Записник, Скупштина
општине Владичин Хан на седници одржаној дана
16.09.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОТПИСУ ДУГА
СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
„ДРУШТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА“
БЕОГРАД

523.
На основу члана 116. став 1., 2., 5., 9. и 13. ,
члана 117. став 1. Закона о основама система,
образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
број 88/17 и 27/18-др. закон), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07, 83/14 – др.закон, 101/16 – др. закон и 47/18),
члана 41. и 138. Статута Општине Владичин Хан
(„Службени гласник Пчињског округа“ број 21/08 и
8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/13,
5/17 и 14/17) и члана 128. Пословника Скупштине
општине Владичин Хан („Службени гласник Града
Врања“, број 12/14-пречишћен текст и 22/15, 43/16,
17/17 и 11/18), Скупштина општине Владичин Хан,
на седници одржаној дана 16.09.2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У
ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ
I
У школски одбор Техничке школе у
Владичин Хан именују се:
- Из реда запослених:
1. Небојша Младеновић из Владичиног Хана,
ул. Ратка Софијанића бр. 53 дипломирани
инжењер електротехнике
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2.Лидија Петковић из Владичиног Хана ул.
Бранка Радичевића бр. 2, професор физичког
васпитања
3. Драгана Цветковић из Владичиног Хана,
с. Стубал професор математике
- Испред Савета родитеља:
1.Цветковић Сузана из Владичиног Хана, с.
Житорађе, IV ССС
2.Ивановић Бобан из Владичиног Хана, с.
Житорађе ,IV ССС
3. Игњатовић Миона из Владичиног Хан, ул.
Краља Петра првог бр. 19, IV ССС
-Испред јединице локалне самоуправе:
1. Mилош Јовановић, из Владичиног Хана,
ул. Николе Тесле бр.41/10, дипл. инж. архитектуре
2. Ивана Пешић из Владичиног Хана, ул.
Михајла Пупина бр.7, правник
3. Александар Петровић из Владичиног
Хана, ул. Вука Караџића бр. 76, студент
II
Мандат именованим члановима Школског
одбора из тачке 1. овог Решења траје четири (4)
године.
III
Ступањем на снагу овог Решења, престаје да
важи Решење о именовању чланова школског
одбора Техничке школе у Владичином Хану број
06-37/7/2014-01 од 12.09.2014. године („Службени
гласник Града Врања“ број 20/14), решење број 06104/22/2016-01 од 22.10.2016 („Службени гласник
Града Врања“ број 32/16) решење број 06-162/8/17IV од 08.10.2017. године („Службени гласник Града
Врања“ број 25/17) и решење број 06-217/19/17IV/04 од 17.12.2017 године („Службени гласник
Града Врања“ број 32/17).
IV
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење наведеног
решења садржан је у одредбама члана 116. став 1.,
2., 5., 9. и 13. и члана 117. став.1. Закона о основама
система, образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/17 и 27/18-др. закон), члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07, 83/14 – др.закон, 101/16 – др. закон
и 47/18), члана 41. и 138. Статута Општине
Владичин Хан („Службени гласник Пчињског
округа“ број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник
Града Врања“, број 11/13, 5/17 и 14/17) и члана 128.
Пословника Скупштине општине Владичин Хан
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(„Службени гласник Града Врања“, број 12/14пречишћен текст и 22/15, 43/16, 17/17 и 11/18).
Чланом 116. став 1. 2. и 5. Закона о основама
система образовања и васпитања прописано је да
орган управљања има девет чланова укључујући и
председника, да орган управљања чине по 3
представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и
три представника на предлог јединице локалне
самоуправе, као и да чланове органа управљања
именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а да председника бирају чланови
већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања.
Чланом 116. став 9. наведеног Закона
прописано је које лице не може бити предложенo ни
именовано за члана органа управљања.
Чланом 116. став 13. наведеног Закона
прописано је да скупштина јединице локалне
самоуправе доноси решење о именовању органа
управљања.
Чланом 117. став.1. наведеног закона
прописано је да мандат органа управљања траје
четири године.
На основу предлога овлашћеног предлагача
за чланове школског одбора из реда запослених,
испред савета родитеља и јединице локалне
самоуправе, у складу са напред наведеним
одредбама Закона о основама система образовања и
васпитања и надлежностима Скупштине општине
које су утврђене чланом 32. Закона о локалној
самоуправи и чланом 41. Статута Општине
Владичин Хан, донето је решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог
Решења може се покренути спор пред Управним
судом у Београду – Одељење у Нишу у року од 30
дана од дана достављања решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана
16.09.2018.године, број: 06-131/10/18-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
524.
На основу члана 116. став 1., 2., 5., 9. и 13. ,
члана 117. став 1. Закона о основама система,
образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
број 88/17 и 27/18-др. закон), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07, 83/14 – др.закон, 101/16 – др. закон и 47/18),
члана 41. и 138. Статута Општине Владичин Хан
(„Службени гласник Пчињског округа“ број 21/08 и
8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/13,
5/17 и 14/17) и члана 128. Пословника Скупштине
општине Владичин Хан („Службени гласник Града
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Врања“, број 12/14-пречишћен текст и 22/15, 43/16,
17/17 и 11/18), Скупштина општине Владичин Хан,
на седници одржаној дана 16.09.2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ „ЈОВАН
СКЕРЛИЋ“ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ
I
У школски одбор Гимназије „Јован
Скерлић“ у Владичин Хан именују се:
- Из реда запослених:
1. Ђорђевић Биљана, из Сурдулице, ул
Капетана Радише Лукића бр. 22 професор
историје
2.Раденковић Биљана, из Владичиног Хана,
ул.Ратка Павловића бр. 5/3 професор филозофије
3. Стевановић Виолету, из Владичиног Хана,
с. Сува Морава дипл. хемичар опште хемије
- Испред Савета родитеља:
1Ђорђевић Станко, из Владичиног Хана ул.
Вука Караџића бр.66, IV ССС
2.Марчић Јасмина из Владичиног Хана, ул.
Николе Тесле бр.36, IV ССС
3. Радисављевић Горан из Владичиног Хан,
улКосте Стаменковића бр.1, висока стручна спрема
- учитељ
-Испред јединице локалне самоуправе:
1. Душан Аризановић, из Владичиног Хана,
ул. Београдска 46, мастер инжењер заштите на раду
2. Иван Костић, из Владичиног Хана, с.
Љутеж, струковни економиста
3. Милош Младеновић из Владичиног Хана,
ул Цара Душана бр.26, мастер инжењер заштите на
раду
II
Мандат именованим члановима Школског
одбора из тачке 1. овог Решења траје четири (4)
године.
Мандат именованим члановима Школског
одбора, почиње да тече од дана истека мандата
члановима Школског одбора, који су именовани
решењем број 06-126/10/2014 од 16.08.2014. године
(„Службени гласник Града Врања“ број 19/14),
решењем број 06-152/12/2015-01 од 18.11.2015.
године („Службени гласник Града Врања“ број
22/15), решењем број 06-104/21/2016-01 од
22.10.2016.године („Службени гласник Града
Врања“ број 32/17) и решењем број 06-188/8/17IV/04 од 10.11.2017.године(„Службени гласник
Града Врања“ број 28/17).

III
Почетком примене овог Решења, престаје да
важи Решење о именовању чланова школског
одбора Гимназије “Јован Скерлић“ у Владичином
Хану број 06-126/10/2014 од 16.08.2014. године
(„Службени гласник Града Врања“ број 19/14),
решење број 06-152/12/2015-01 од 18.11.2015.
године („Службени гласник Града Врања“ број
22/15), решење број 06-104/21/2016-01 од
22.10.2016.године („Службени гласник Града
Врања“ број 32/17) и решење број 06-188/8/17-IV/04
од 10.11.2017.године („Службени гласник Града
Врања“ број 28/17).
IV
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење наведеног
решења садржан је у одредбама члана 116. став 1.,
2., 5., 9. и 13. и члана 117. став.1. Закона о основама
система, образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/17 и 27/18-др. закон), члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07, 83/14 – др.закон, 101/16 – др. закон
и 47/18), члана 41. и 138. Статута Општине
Владичин Хан („Службени гласник Пчињског
округа“ број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник
Града Врања“, број 11/13, 5/17 и 14/17) и члана 128.
Пословника Скупштине општине Владичин Хан
(„Службени гласник Града Врања“, број 12/14пречишћен текст и 22/15, 43/16, 17/17 и 11/18).
Чланом 116. став 1. 2. и 5. Закона о основама
система образовања и васпитања прописано је да
орган управљања има девет чланова укључујући и
председника, да орган управљања чине по 3
представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и
три представника на предлог јединице локалне
самоуправе, као и да чланове органа управљања
именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а да председника бирају чланови
већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања.
Чланом 116. став 9. наведеног Закона
прописано је које лице не може бити предложенo ни
именовано за члана органа управљања.
Чланом 116. став 13. наведеног Закона
прописано је да скупштина јединице локалне
самоуправе доноси решење о именовању органа
управљања.
Чланом 117. став.1. наведеног закона
прописано је да мандат органа управљања траје
четири године.
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На основу предлога овлашћеног предлагача
за чланове школског одбора из реда запослених,
испред савета родитеља и јединице локалне
самоуправе, у складу са напред наведеним
одредбама Закона о основама система образовања и
васпитања и надлежностима Скупштине општине
које су утврђене чланом 32. Закона о локалној
самоуправи и чланом 41. Статута Општине
Владичин Хан, донето је решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог
Решења може се покренути спор пред Управним
судом у Београду – Одељење у Нишу у року од 30
дана од дана достављања решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана
16.09.2018.године, број: 06-131/11/18-I

-Миленко Симоновић из Владичиног Хана, ул. 1.
Мај 3Б, ссс
Именују се за члана Школског одбора
- Саша Пешић из Владичиног Хана, с. Репинце ВСС
-Милена Младенов Милошевић, ул. Бранка
Радичевића бр. 12, дипл. економиста

ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.

III
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.

525.
На основу члана 116.. став 1., 2. 5., 9. и 13. ,
члана 117. став 3. и 5. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“
број 88/17 и 27/18 – др закон), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07, 83/14 – др.закон, 101/16-др. закон и 47/18),
члана 41. и 138. Статута Општине Владичин Хан
(„Службени гласник Пчињског округа“ број 21/08 и
8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/13,
5/17 и 14/17) и члана 128. Пословника Скупштине
општине Владичин Хан („Службени гласник Града
Врања“, број 12/14-пречишћен текст и 22/15, 17/17 и
11/18), Скупштина општине Владичин Хан на
седници одржаној дана 16.09.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ
I
У Решењу о именовању чланова Школског
одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ у
Владичином Хану, („Службени гласник Града
Врања“, број 21/18), врши се измена у тачки 1. у
делу испред јединице локалне самоуправе тако што
се:
Разрешавају се дужности члана Школског
одбора
-Маја Младеновић из Владичиног Хана, с. Репинце
ссс

II
Изборни период новоименованим члановима
Школског одбора траје до истека мандата Школског
одбора именованог Решењем о именовању чланова
Школског одбора Основне Школе „Бранко
Радичевић“ у Владичином Хану, број 06-110/4/18-I
од 18.07.2018.године („Службени гласник Града
Врања“ број 21/18)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење решења садржан
је у одредбама члана 116.. став 1., 2. 5., 9. и 13. ,
члана 117. став 3. и 5. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“
број 88/17 и 27/18 – др закон), члана 32. Закона о
локалној самоуправи(„Службени гласник РС“ број
129/07, 83/14 – др.закон, 101/16-др. закон и 47/18),
члана 41. и 138. Статута Општине Владичин Хан
(„Службени гласник Пчињског округа“ број 21/08 и
8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/13,
5/17и 14/17) и члана 128. Пословника Скупштине
општине Владичин Хан („Службени гласник Града
Врања“, број 12/14-пречишћен текст и 22/15, 17/17 и
11/18).
Чланом 116. став 1. 2. и 5. Закона о основама
система образовања и васпитања прописано је да
орган управљања има девет чланова укључујући и
председника, да орган управљања чине по 3
представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и
три представника на предлог јединице локалне
самоуправе, као и да чланове органа управљања
именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а да председника бирају чланови
већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања.
Чланом 116. став 9. наведеног Закона
прописано је које лице не може бити предложенo ни
именовано за члана органа управљања.
Чланом 116. став 13. наведеног Закона прописано је
да скупштина јединице локалне самоуправе доноси
решење о именовању органа управљања.
Чланом 117. став 3 наведеног Закона
предвиђено је да ће скупштина јединице локалне
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самоуправе разрешити, пре истека мандата,
поједине чланове, укључујући и председника или
орган орган управљања установе, на лични захтев
члана.
Чланом 117. став 5. наведеног Закона
прописано је да изборни период новоименованог
појединог члана органа управљања траје до истека
мандата органа управљања.
На
основу поднетих
оставки
Маје
Младеновић и Миленка Симоновића на чланство у
Школском одбору Основне школе Бранко
Радичевић у Владичином Хану исти се разрешавају
дужности члана, те се на основу предлога
овлашћеног предлагача именују за чланове
школског одбора Саша Пешић и Милена Младенов
Милошевић.
На основу напред наведеног а у складу са
надлежностима Скупштине општине прописаним
чланом 32. Закона о локалној самоуправи и чланом
41. Статута Општине Владичин Хан донето је
решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог
решења може се покренути управни спор пред
Управним судом у Београду-одељењу у Нишу, у
року од 30 дана од дана достављања решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана
16.09.2018.године, број: 06-131/12/18-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
526.
На основу члана 116.. став 1., 2. 5., 9. и 13. ,
члана 117. став 3. и 5. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“
број 88/17 и 27/18 – др закон), члана 32. Закона о
локалној самоуправи(„Службени гласник РС“ број
129/07, 83/14 – др.закон, 101/16-др. закон и 47/18),
члана 41. и 138. Статута Општине Владичин Хан
(„Службени гласник Пчињског округа“ број 21/08 и
8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/13,
5/17 и 14/17) и члана 128. Пословника Скупштине
општине Владичин Хан („Службени гласник Града
Врања“, број 12/14-пречишћен текст и 22/15, 17/17 и
11/18), Скупштина општине Владичин Хан на
седници одржаној дана 16.09.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„СВЕТИ САВА“
У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ

I
У Решењу о именовању чланова Школског
одбора Основне школе „Свети Сава“ у Владичином
Хану, („Службени гласник Града Врања“, број
21/18), врши се измена у тачки 1. у делу испред
јединице локалне самоуправе тако што се:
Разрешавају се дужности члана Школског
одбора
- Саша Пешић из Владичиног Хана, с. Репинце ВСС
-Милена Младенов Милошевић, ул. Бранка
Радичевића бр. 12, дипл. eкономиста
Именују се за члана Школског одбора
-Маја Младеновић из Владичиног Хана, с. Репинце
ссс
-Миленко Симоновић из Владичиног Хана, ул. 1.
Мај 3Б, ссс
II
Изборни период новоименованим члановима
Школског одбора траје до истека мандата Школског
одбора именованог Решењем о именовању чланова
Школског одбора Основне Школе „Бранко
Радичевић“ у Владичином Хану, број 06-110/4/18-I
од 18.07.2018.године („Службени гласник Града
Врања“ број 21/18)
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење решења садржан
је у одредбама члана 116.. став 1., 2. 5., 9. и 13. ,
члана 117. став 3. и 5. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“
број 88/17 и 27/18 – др закон), члана 32. Закона о
локалној самоуправи(„Службени гласник РС“ број
129/07, 83/14 – др.закон, 101/16-др. закон и 47/18),
члана 41. и 138. Статута Општине Владичин Хан
(„Службени гласник Пчињског округа“ број 21/08 и
8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/13,
5/17и 14/17) и члана 128. Пословника Скупштине
општине Владичин Хан („Службени гласник Града
Врања“, број 12/14-пречишћен текст и 22/15, 17/17 и
11/18).
Чланом 116. став 1. 2. и 5. Закона о основама
система образовања и васпитања прописано је да
орган управљања има девет чланова укључујући и
председника, да орган управљања чине по 3
представника из реда запослених у установи,
родитеља, односно других законских заступника и
три представника на предлог јединице локалне
самоуправе, као и да чланове органа управљања
именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а да председника бирају чланови
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већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања.
Чланом 116. став 9. наведеног Закона
прописано је које лице не може бити предложенo ни
именовано за члана органа управљања.
Чланом 116. став 13. наведеног Закона
прописано је да скупштина јединице локалне
самоуправе доноси решење о именовању органа
управљања.
Чланом 117. став 3. наведеног Закона
предвиђено је да ће скупштина јединице локалне
самоуправе разрешити, пре истека мандата,
поједине чланове, укључујући и председника или
орган орган управљања установе, на лични захтев
члана.
Чланом 117. став 5. наведеног Закона
прописано је да изборни период новоименованог
појединог члана органа управљања траје до истека
мандата органа управљања.
На основу поднетих оставки Саше Пешића и
Маје Младенов Милошевић на чланство у
Школском одбору Основне школе „Свети Сава“ у
Владичином Хану, исти се разрешавају дужности
члана, те се на основу предлога овлашћеног
предлагача именују за чланове школског одбора
Маја Младеновић и Миленко Симоновић.
На основу напред наведеног а у складу са
надлежностима Скупштине општине прописаним
чланом 32. Закона о локалној самоуправи и чланом
41. Статута Општине Владичин Хан донето је
решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог
решења може се покренути управни спор пред
Управним судом у Београду-одељењу у Нишу, у
року од 30 дана од дана достављања решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана
16.09.2018.године, број: 06-131/13/18-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
527.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14- др. закон, 101/16 - др.закон и 47/18),
члана 130. став 1. и 3. и члана 137. став 1.,3. и 4.
Закона о здравственој заштити („Службени гласник
РС“, број 107/05, 72/09- др закон, 88/10, 99/10, 57/11,
119/12, 45/13 – др.закон, 93/14, 96/15, 106/15 и
113/17 – др.закон), члана 20. став 1. Закона о јавним
службама („Службени гласник РС“, број 42/91,
71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона,
83/05 - испр. др. закона и 83/14 – др.закон), члана
17., 41. став 1. тачка 10. и 138. Статута Општине
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Владичин Хан (“Службени гласник Пчињског
округа“, број 21/08 и 08/09 и „Службени гласник
Града Врања“, број 11/13, 5/17 и 14/17) и члана 128.
Пословника Скупштине општине Владичин Хан
(„Службени гласник Града Врања“ број 12/14 –
пречишћен текст, 22/15, 43/16, 17/17 и 11/18),
Скупштина општине Владичин Хан на седници
одржаној дана 16.09.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ВЛАДИЧИН ХАН
I
У Решењу о именовању председника и
чланова Управног одбора Дома здравља Владичин
Хан („Службени гласник Града Врања“, број 25/16,
32/16, 11/18 и 14/18), врши се измена у тачки 1.
подтачка 4. и то:
Разрешава се дужности члана Управног одбора
- Зара Николић, доктор медицине, из
Владичиног Хана,
Именује се за члана Управног одбора
- Елизабета Антанасковић, лекар специјалиста
педијатрије из Владичиног Хана.
II
Мандат именованог члана Управног одбора
траје до истека мандата Управног одбора Дома
здравља Владичин Хан, именованог Решењем 0664/10/2016-01 од 21.07.2016. године („Службени
гласник Града Врања“, број 25/16), Решењем број
06-104/20/2016-01
од
22.10.2016.
године
(„Службени гласник Града Врања“,број 32/16),
Решењем број 06-36/12/18-I од 05.04.2018. године
(“Службени гласник Града Врања“, број 11/18) и
Решењем број 06-65/5/18-I од 13.05.2018. године
(“Службени гласник Града Врања“, број 14/18).
III
Решење ступа на снагу даном доношења.
IV
Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Врања“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење наведеног
Решења налази се у одредбама члана члана 32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14- др.
закон, 101/16 - др.закон и 47/18), члана 130. став 1.
и 3.
и члана 137. став 1.,3. и 4. Закона о
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здравственој заштити („Службени гласник РС“, број
107/05, 72/09- др закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12,
45/13 – др.закон, 93/14, 96/15, 106/15 и 113/17 –
др.закон), члана 20. став 1. Закона о јавним
службама („Службени гласник РС“, број 42/91,
71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона,
83/05 - испр. др. закона и 83/14 – др.закон), члана
17., 41. став 1. тачка 10. и 138. Статута Општине
Владичин Хан (“Службени гласник Пчињског
округа“, број 21/08 и 08/09 и „Службени гласник
Града Врања“, број 11/13, 5/17 и 14/17) и члана 128.
Пословника Скупштине општине Владичин Хан
(„Службени гласник Града Врања“ број 12/14 –
пречишћен текст, 22/15, 43/16, 17/17 и 11/18).
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи између осталог прописано је да
Скупштина општине у складу са Законом именује и
разрешава управни јавних предузећа, установа,
организација и служби чији је оснивач што је
прописано и чланом 41. став 1. тачка 10. Статута
Општине Владичин Хан.
Чланом 130. став 1. и 3. Закона о
здравственој заштити прописано је да су органи
здравствене установе, директор, управни одбор и
надзорни одбор и да их именује и разрешава
оснивач.
Чланом 137. став 1.,3. и 4. наведеног Закона
прописан је број и састав Управног одбора Дома
здравља, као и период на који се чланови Управног
одбора именују.
Чланом 20. став 1. Закона о јавним службама
прописано је да Управни одбор установе именује и
разрешава оснивач.
Чланом 17. Статута Скупштине Општине
Владичин Хан између осталог прописано је да
Скупштина општине именује чланове управних
јавних предузећа, установа, организација и служби
чији је оснивач на период од четири године осим
када је Законом другачије предвиђено,те да
приликом именовања управних одбора Скупштина
општине истовремено именује и председника тих
одбора.
Како је Зара Николић, која је именована за
члана из здравствене установе, поднела оставку на
место члана Управног одбора Дома здравља
Владичин Хан, именована се разрешава дужности
члана Управног одбора, а на основу поднетог
предлога, у складу одредбама закона и
подзаконских аката, за члана Управног одбора Дома
здравља Владичин Хан именује се Елизабета
Антанасковић, лекар специјалиста педијатрије из
Владичиног Хана.
На основу напред наведеног одлучено је као
у диспозитиву решења.

Упутство о правном средству:Против овог
Решења може се покренути спор пред Вишим судом
у Врању у року од 30 дана од дана достављања
решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана
16.09.2018.године, број: 06-131/14/18-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
528.
На основу члана 130. став 3. , члана 132. и
члана 133.. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, број 107/05, 72/09-др. закон,
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон, 93/14,
96/15, 106/15 и 113/17-др.закон), члана 18. став 1.
Закона о јавним службама („Службени гласник РС“,
број 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр.
др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/14 –
др.закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),
члана 41. став 1. тачка 10. и 138. Статута Општине
Владичин Хан (“Службени гласник Пчињског
округа“, број 21/08 и 08/09 и„Службени гласник
Града Врања“, број 11/13, 5/17 и 14/17) и члана 128.
Пословника Скупштине општине Владичин Хан
(„Службени гласник Града Врања“ број 12/14 –
пречишћен текст, 22/15, 43/16, 17/17 и 11/18),
Скупштина општине Владичин Хан на седници
одржаној дана 16.09.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА ВЛАДИЧИН ХАН
I
Именује се Кристина Петровић, доктор
медицине из Владичиног Хана, за директора Дома
здравља Владичин Хан, на мандатни период од 4
(четири) године, почев од 07.12.2018. године.
II
Даном ступања Кристине Петровић на
дужност директора Дома здравља Владичин Хан
именованој престаје дужност вршиоца дужности
директора Дома здравља Владичин Хан.
III
Решење ступа на снагу даном доношења.
IV
Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Врања“ .
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење наведеног
Решења налази се у одредбама члана 130. став 3. ,
члана 132. и члана 133.. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“, број 107/05, 72/09др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон,
93/14, 96/15, 106/15 и 113/17-др.закон), члана 18. став
1. Закона о јавним службама („Службени гласник
РС“, број 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/14 –
др.закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),
члана 41. став 1. тачка 10. и 138. Статута Општине
Владичин Хан (“Службени гласник Пчињског
округа“, број 21/08 и 08/09 и„Службени гласник
Града Врања“, број 11/13, 5/17 и 14/17) и члана 128.
Пословника Скупштине општине Владичин Хан
(„Службени гласник Града Врања“ број 12/14 –
пречишћен текст, 22/15, 43/16, 17/17 и 11/18),
Чланом 130. став 3. Закона о здравственој
заштити предвиђено је да директора здравствене
установе именује и разрешава оснивач.
Чланом 132. прописано је да за директора
здравствене установе може бити именовано лице
које има високу школску спрему здравствене струке
или високошколску спрему здравствене струке са
завршеном едукацијом из области здравственог
менаџмента, које има најмање 5 година радног
стажа у области здравствене заштите и које
испуњава и друге услове предвиђене Статутом
здравствене установе.
Чланом 133. предвиђено је да се директор
здравствене установе именује на период од 4
године, највише два пута узастопно, те да се мандат
директору здравствене установе рачуна од дана
ступања на дужност
На основу расписаног Јавног конкурса за
избор директора Дома здравља Владичин хан који је
објављеног у листу Политика број 20 од 13.08.2018.
године, Управни одбор Дома здравља Владичин Хан
је извршио избор кандидата за директора Дома
здравља Владичин Хан и оснивачу предложио
кандидата за директора др Кристину Петровић.
Како је др Кристина Петровић именована за
вршиоца дужности директора Дома здравља
Владичин Хан, на период од шест месеци, Решењем
Скупштине општине Владичин Хан, број 06-65/7/18-I
од 13.05.2018. године, именованој престаје дужност
вршиоца дужности директора Дома здравља
Владичин Хан, дана 06.12.2018. године због истека
мандата.
На основу напред наведеног, а у складу са
надлежностима Скупштине општине прописаним
чланом 32. Закона о локалној самоуправи и чланом 41.
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Статута Општине Владичин Хан, донето је решење
као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог
Решења може се покренути спор пред Вишим судом
у Врању у року од 30 дана од дана достављања
решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана
16.09.2018.године, број: 06-131/15/18-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
529.
На основу члана 20. став 1. тачка 8. и члана
32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др. закон,
101/16- др. закон и 47/18), члана 34., 35. и 42. Закона
о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“
бр. 111/09, 92/11 и 93/12), члана 10. Уредбе о
саставу и начину рада штабова за ванредне
ситуације („Службени гласник РС“ број 98/10),
члана 15. став 1. тачка 20. и члана 41. и 138. Статута
општине Владичин Хан(„Службени гласник
Пчињског округа“ број 21/08 и 8/09 и „Службени
гласник Града Врања“, број 11/13, 5/17 и 14/17) и
члана 128. Пословника Скупштине општине
Владичин Хан („ Службени гласник Града Врања“,
број, 12/14 – пречишћен текст, 22/15, 43/16, 17/17 и
11/18), Скупштина општине Владичин Хан, на
седници одржаној дана 16.09.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Члан 1.
У Решењу о образовању Општинског штаба
за ванредне ситуације („Службени гласник Града
Врања“ број 25/16, 4/17 и 14/18), врши се измена у
тачки 2., и то:
- Саша Станковић, директор Дома здравља
Владичин Хан, замењује се са
- Кристина Петровић вд директора Дома
здравља Владичин Хан.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана
16.09.2018.године, број: 06-131/16/18-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
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530.
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16 – др.закон и 47/18), члана
60.
Закона о
пољопривредном
земљишту
(„Службени гласник РС“, број 62/06, 65/08-др.закон,
41/09, 112/15 и 80/17) и члана 41. и 138. Статута
општине Владичин Хан („Службени гласник
Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени
гласник Града Врања“, број 11/13, 5/17 и 14/17), а уз
сагласност Министарства пољопривреде и заштите
животне средине Републике Србије број: 320-115588/2018-14 од 27.08.2018.године, Скупштина
општине Владичин Хан, на седници одржаној дана
16.09.2018. године, донелa је
ЗАКЉУЧАК
I
Доноси се Годишњи програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта
за територију општине Владичин Хан за 2018.
годину.
II
Годишњи програм заштите, уређења и
коришћења
пољопривредног
земљишта
за
територију општине Владичин Хан за 2018. годину
саставни је део овог Закључка.
III
Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана
16.09.2018.године, број: 06-131/8/18-I

I
Доноси се Локални акциони план за родну
равноправност Општине Владичин Хан за 20182020. године
II
Закључак објавити у „Службеном гласнику
Града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана
16.09.2018.године, број: 06-131/9/18-I
ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
Општинско веће Општине Босилеград, седница
одржана дана 19.09. 2018. године.
532.
На основу члана 7 Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини,
односно прибављања и уступања искоришћавања
других имовинских права, као и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда
(„Службени Гласник РС“, бр.16/2018) и члана 9
Одлуке о давању у закуп пословног простора у
јавној својини Општине Босилеград („Службени
Гласник града Врања“, бр.29/2017 и бр. 4/2018),
Општинско веће Општине Босилеград, на седници
одржаној дана 19.09. 2018 године, донело је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У
ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
и расписује

ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.
531.
На основу
члана 39. Закона о
равноправности полова („Службени гласник РС“
број 104/09), члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 41.
и 138. Статута општине Владичин Хан („Службени
гласник Пчињског округа“ број 21/08 и 8/09 и
„Службени гласник Града Врања“ број 11/13, 5/17 и
14/17) и члана 128. Пословника („Службени гласник
града Врања“ број 12/14-пречишћен текст, 22/15,
43/16, 17/17 и 11/18), Скупштина општине
Владичин Хан на седници одржаној дана
16.09.2018. године, донела је
З А К Љ У Ч А К

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА
ПИСМЕНИХ ПОНУДА
1. Општина Босилеград, ул. Георги Димитров,
бр. 82, издаје у закуп пословни простор-објекат
текстилне индустрије за производњу одевних
предмета- конфекцијске одеће, укупне површине
3821 м2, изграђен на кп. бр.1400 , уписана у ЛН
бр.1393 КО Босилеград 1, у јавној својини општине
Босилеград, по почетној цени од 42,00 динара по
м2, без ПДВ на месечном нивоу . Износ закупнине
плаћа се месечно.
2. Предметна непокретност даје се у закуп у
поступку прикупљања писмених понуда, на
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период од 1 ( једне ) године, уз могућност
продужења уговора на дужи период, уколико
закупац за 6. месециа запосли најмање 60 радника
и још 60 радника до истека рока од једне године и
са истима закључи уговор о раду на одређено
време.
3. Право подношења пријаве, односно право да
учествује у поступку прикупљања писмених
понуда имају привредни субјекти - правна лица
и предузетници која су
регистрована код
надлежног органа за производњу одевних предмета
и да им није изречена мера забране обављања
делатности у року од две године пре објављивања
огласа за прикупљање писмених понуда за давање у
закуп пословног простора.
Понуђач је дужан да као потврду озбиљности
понуде и као услов за учешће у поступку
прикупљања писмених понуда уплати депозит у
висини од 480.000,00 динара на уплатни рачун
број 840-745151843-03 - приходи од давања у закуп
односно на коришћење непокретности у јавној
својини Општине Босилеград, са позивом на број
14-028, који се води код Управе за трезор, Филијала
Босилеград. Најповољнијем понуђачу се уплаћени
депозит
урачунава у закупнину, а осталим
учесницима се уплаћени депозитни износ враћа у
року од 15 дана од дана отварања понуда.
4. Понуде се подносе у периоду од 20.09 2018
године до 01.10.2018. године до 14,00 часова.
Учесник може поднети само једну понуду.
Учесницима огласа издаје се доказ-потврда о
предаји понуда.
5. Подносилац понуда може извршити увид у
документацију у вези непокретности сваког
радног дана у периоду од 9,00 до 14,00 часова, у
просторијама Општине Босилеград, ул. Георги
Димитров, бр. 82, канцеларија Општинског већа
општине Босилеград, по птретходном јављању
Комисији за спровођење поступка за давање у закуп
пословног простора у јавној својини општине
Босилеград, на телефон број 060-666 71 78.
6. Заинтересовани понуђачи могу разгледати
пословни простор који се даје у закуп сваког
радног дана
од 09,00 до 14,00 часова, уз
претходно јављање Комисији за спровођење
поступка за давање у закуп пословног простора у
јавној својини Општине Босилеград, лично или на
телефон број 060-666 71 78.
7. Поступак прикупљања писмених понуда
сматра се успелим ако је приспела најмање једна
благовремена и уредна понуда.

Број -25 - Страна -2093

Пословни простор се издаје у закуп
стању.

у виђеном

8. Понуда коју сваки учесник подноси у писаној
форми обавезно мора да садржи следеће
елементе:
- за предузетнике: име и презиме, адресу, број
личне карте, ЈМБГ, назив радње,
матични број;
- за правна лица: назив и седиште;
- оверену копију решења о упису радње, односно
правног лица у регистар надлежног органа;
- оверену копију решења о додељеном ПИБ – у;
- оверену копију потврде о извршеном
евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а;
- износ закупнине која се нуди;
- доказ о уплати депозита;
- доказ да је подносилац пријаве, односно понуде
измирио закупнину, уколико је био закупац
пословног простора;
- пуномоћје за лице које заступа подносиоца
писмене понуде, оверено од надлежног органа;
- тачно наведен број рачуна на који ће се извршити
повраћај депозита за учеснике који не буду
изабрани као најповољнији понуђачи.
- доказ (потврда) да му није изречена мера забране
обављања делатности у року од 2 године пре
објављивања огласа
за прикупљање писмених
понуда.
Образац понуде се може преузети са сајта
општине Босилеград www.bosilegrad.org , слањем
захтева за достављање обрасца понуде на маил
opstina@bosilegrad.rs или лично у просторијама
општине Босилеград, ул. Георги Димитров бр.82,
на првом спрату , соба број 8.
9. Поступак давања у закуп пословног простора
из тачке 1 овог огласа спроводи Комисија за
спровођење поступка
за давање у закуп
пословног простора у јавној својини општине
Босилеград.
Након спроведеног поступка прикупљања писмених
понуда, Комисија је обавезна да одмах донесе
одлуку о избору најповољнијег понуђача и исту
уручи учесницима поступка.
Учесници поступка могу да на одлуку
Комисије поднесу приговор Општинском већу у
року од 8 дана од дана окончања поступка, односно
од дана уручења одлуке о избору најповољнијег
понуђача.
На основу правоснажне одлуке Комисије,
Општинско веће доноси одлуку о давању у закуп
пословног простора из тачке 1 огласа, учеснику
утврђеном одлуком о избору најповољнијег
понуђача.
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10. Избор најповољнијег понуђача врши се
применом критеријума највише понуђене
месечне закупнине по м2. Висина закупнине мора
бити одређена у фиксном износу. У висину
закупнине нису урачунати трошкови коришћења
пословног простора( електрична енергија, грејање,
вода, телефон, чистоћа и др.)
11. Отварање понуда биће обављено дана 02.10.-2018. године, са почетком у 12,00 часова, у сали
СО, на
другом спрату у згради општине
Босилеград, ул. Георги Димитров 82. Отварању
понуда могу присуствовати сва заинтересована
лица.
12. Понуда се доставља Комисији за спровођење
поступка за давање у закуп пословног простора у
јавној својини општине Босилеград путем поште
или преко писарнице Општинске управе општине
Босилеград, у затвореној коверти са видљивом
назнаком ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА
–
OBJEKAT
ТЕКСТИЛНЕ
ИНДУСТРИЈЕ
ЗА
ПРОИЗВОДЊУ
КОНФЕКЦИЈСКЕ
ОДЕЋЕ
(ОДЕВНИХ
ПРЕДМЕТА)- НЕ ОТВАРАЈ, на адресу Општине
Босилеград, ул. Георги Димитров, бр. 82, а на
задњој страни коверте назначава се име, односно
назив и адреса подносиоца пријаве.
13. Неблаговремена и непотпуна понуда се
одбацује, што ће бити посебно наведено у
записнику
о
отварању
писаних
понуда.
Неблаговременом понудом ће се сматрати понуда
која је поднета по истеку рока за подношење
понуда, тј. понуда која није стигла до 01.10.2018
године до14,00 часова, а непотпуном она која не
садржи елементе из тачке 8 овог Огласа.
Подносиоци неблаговремене и непотпуне понуде не
могу учествовати у поступку отварања понуда.
14. Комисија задржава право да поништи поступак
по овом јавном огласу.
15. Уговор о закупу предметне непокретности у
јавној својини општине закључује се између
Општине Босилеград и лица које је изабрано
као најповољнији понуђач, у року од 7 дана од
дана пријема Одлуке Општинског већа о давању
у закуп пословног простора. Уколико понуђач
који је изабран као најповољнији не приступи
закључењу уговора у наведеном року губи право на
повраћај депозита, а уговор ће се закључити са
следећим најповољнијим понуђачем. Уколико
следећи најповољнији понуђач не закључи уговор у
предвиђеном року, или ако нема следећег понуђача,

поступак ће се сматрати неуспелим и приступиће се
поновном спровођењу поступка.
Уколико у поступку два или више понуђача
понуде исти износ закупнине, Комисија позива те
понуђаче да у року од 3 дана од дана пријема
позива, доставе нову писмену затворену понуду, са
увећаним износом закупнине у односу на предходно
дату понуду, а које понуде ће Комисија отворити и
утврдити најповољнијег понуђача.
Уколико позвани понуђачи не доставе нову
понуду у року од 3 дана или доставе нову понуду са
истоветним износом, Комисија задржава право да
избор најповољнијег понуђача изврши према
слободном
уверењу,
односно
применом
критеријума економски најповољније понуде.
16. Јавни оглас ће бити објављен на огласној
табли Општине Босилеград, званичној интернет
презентацији
Општине Босилеград и
у
Службеном гласнику града Врања.
17. Све ближе информације могу се добити
позивом на број 064-670 9000.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
дана:19.09.2018.године.,број:06-277/2018
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Владимир Захаријев с.р.
Градско веће града Врања, седница одржана
дана 17.09.2018. године
533.
На основу члана 7. и 8. Правилника о
поступку и начину решавања захтева грађана за
накнаду штете настале услед уједа напуштених паса
на територији града Врања („Службени гласник
града Врања“, број: 9/2018) и члана 61. и 63.
Пословника Градског већа града Врања („Службени
гласник града Врања“ број: 20/2016), Градско веће
града Врања на седници одржаној дана:17.09. 2018.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВА И ВИСИНЕ
НАКНАДЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА
НАПУШТЕНИХ ПАСА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ВРАЊА
Члан 1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за утврђивање
основа и висине накнаде штете настале услед уједа
напуштених паса на територији града Врања, у
саставу:

Четвртак,20.септембар.2018.године. "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"
председник,
Жикица Антанасијевић, члан Градског већа
за ресор - екологија и заштита животне средине,
заменик председника,
Небојша Младеновић, члан Градског већа
за ресор - пољопривреда, агроекономија и развој
села
секретар,
Драгана Вељковић, представник Службе за
инвестиције и грађевинско земљиште,
чланови:
1. Манасијевић Богдан, доктор медицине, хирург,
2. Славица Станковић, неуропсихијатар,
3. Нела Цветковић, представник ЈКП „Комрад“,
4. Небојша Савић, дипл. економиста, шеф
рачуноводства Градске управе града Врања и
5. Бобан Антанасијевић, руководилац одељења за
инспекцијске послове и заштиту животне
средине.
Члан 2.
Комисија је дужна да примљене захтеве
грађана за накнаду штете настале услед уједа паса
луталица размотри и упути свој предлог Градском
јавном правобранилаштву, најкасније у року од 15
дана од дана пријема захтева грађана.
Члан 3.
Признаје се право на новчану накнаду
члановима Комисије који нису запошљени у
систему локалне самоуправе, у појединачном
износу од 1.500,00 динара, на месечном нивоу.
Члан 4.
Ступањем на снагу овог Решења, престаје да
важи Решење о образовању Комисије за утврђивање
основа и висине накнаде штете настале услед уједа
паса луталица број: 06-237/2016-04 од 22.12.2016.
године.
Члан 5.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 6.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:17.09.2018
године, број:06 -188/1/2016-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
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Општинско веће општине Сурдулица, седница
одржана дана 11.09. 2018.године
534.
На основу члана 20. став 1. тачка 10. и члана
78. став 1. Закона о локалној самоуправи (Сл.Гл.РС
бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.
закон, 47/2018), члана 56. став 1. тачка 11. и члана
57. Статута општине Сурдулица (Сл.Гл.ПО бр.
25/08) и Стратегије за социјално укључивање Рома и
Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до
2025. године (Сл.Гл.РС бр. 26/2016), Општинско
веће општине Сурдулица, на седници одржаној дана
11.09. 2018.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ
МОБИЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА СОЦИЈАЛНО
УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА
Члан 1.
Образује се Мобилна јединица за социјално
укључивање Рома и Ромкиња (у даљем тексту:
Мобилни тим) у циљу управљања мерама за
социјално
укључивање
Рома
и
Ромкиња
предвиђених националним и локалним стратешким
документима
и
остваривања
координисаног
приступа и интегрисаног пружања услуга Ромима и
Ромкињама који бораве на територији општине
Сурдулица.
Члан 2.
Мобилни тим чине:
1) по један члан и заменик члана из реда
запослених који раде на пословима у вези са
остваривањем права Рома и Ромкиња из
следећих органа, установа и организација:
a) Општинска управа општине Сурдулица;
b) Центар за социјални рад општине
Сурдулица;
c) Здравствени центар општине Сурдулица;
d) Национална служба за запошљавање,
Испостава у Сурдулици;
e) Одељење
за
урбанизам,
стамбено
комуналне, грађевинске и имовинско
правне послове;
f) Основна школа “Вук Караџић” општине
Сурдулица;
g) Основна школа “Бора Станковић” у
Јелашници општине Сурдулица;
h) Предшколса установа “Наша радост”
општине Сурдулица;
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2) здравствена
медијаторка
ангажована на
територији општине Сурдулица;
3) педагошки асистент ангажован на територији
општине Сурдулица.
Члан 3.
Чланове и заменике чланова Мобилног тима
решењем именује председник општине, на основу
писаних предлога органа, установа и организација
из члана 2. овог решења.
Члан 4.
Мобилни тим спроводи заједничке и
координисане активности усмерене на побољшање
положаја Рома и Ромкиња у општини Сурдулица, и
то пре свега:
1) пружа заједничку и координисану подршку и
помоћ појединцима и породицама;
2) испитује потребе ромске заједнице у општини
посебно у областима образовања, здравствене и
социјалне заштите, запошљавања, становања,
као и питања дискриминације и родне
равноправности у циљу заштите људских и
мањинских права;
3) доприноси побољшању информисаности Рома и
Ромкиња о њиховим правима и олакшавању
њиховог приступа јавним услугама;
4) промовише и помаже укључивање Рома и
Ромкиња у друштвени живот локалне
заједнице;
5) предлаже активности за унапређење положаја
Рома и Ромкиња надлежним органима,
установама и организацијама;
6) промовише интеркултуралност и доприноси
упознавању других становника општине са
ромском заједницом;
7) спроводи активности предвиђене локалним
акционим планом за социјално укључивање
Рома и Ромкиња,
8) пружа подршку у спровођењу програма и
пројеката за социјално укључивање Рома и
Ромкиња који спроводе други органи и
организације;
9) оснажује ромску заједницу да активно учествује
у планирању и спровођењу мера за социјално
укључивање Рома и Ромкиња на нивоу
општине.
Члан 5.
У циљу остваривања задатака из члана 4.
овог решења, Мобилни тим:
1) усваја годишњи оперативни план активности и
доставља га Локалном координационом телу за
социјално укључивање Рома и Ромкиња (у
даљем тексту: Координационо тело),

2) одржава редовне састанке, два пута у току
месеца,
3) организује редовне заједничке посете ромским
насељима на основу утврђеног плана, најмање
два пута месечно (координатор за ромска
питања, педагошки асистент, здравствена
медијаторка, представник Центра за социјални
рад и представник Националне службе за
запошљавање су чланови Мобилног тима који
редовно иду у посете ромским насељима, док се
остали чланови придружују по потреби), као и
ванредне посете, по потреби;
4) води евиденцију о извршеним посетама и
прикупљеним подацима са терена, поштујући
прописе о заштити података о личности;
5) организује тематске радионице за становнике
ромских насеља;
6) испитује потребе ромске заједнице;
7) прикупља и доставља податке за Базу података
за праћење мера за инклузију Рома,
8) даје сугестије у вези са спровођењем локалног
акционог плана за унапређење положаја Рома и
подстиче директно примењивање стратешких
мера у органима, установама и организацијама
на територији општине;
9) прикупља податке о остваривању стратешких
мера;
10) размењује информације о текућим пословима и
иницијативама које спроводе органи, установе и
организације чији представници су чланови
Мобилног тима;
11) сарађује,
на
оперативном
нивоу,
са
Националним саветом ромске националне
мањине и организацијама цивилног друштва;
стручном службом Повереника за заштиту
равноправности,
стручном
службом
Заштитника грађана и другим релевантним
органима и организацијама;
12) обавештава органе јавне управе надлежне за
спровођење мера за социјално укључивање
Рома и Ромкиња, а посебно Координационо
тело и органе општине о проблемима у вези са
применом стратешких мера;
13) предлаже надлежним органима активности
којима се унапређује положаја Рома и Ромкиња;
14) припрема иницијативе и пројекте којима се
осигурава сарадња локалних организација и
партнера у процесу унапређења положаја Рома
и Ромкиња;
15) предузима и друге активности неопходне за
остваривање наведених задатака.
Члан 6.
Састанци Мобилног тима одржавају се у
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просторијама
Општинске
управе
општине
Сурдулица, а могу се одржавати и на другом месту,
на позив других органа, установа или организација
које учествују у Мобилном тиму.
Члан Мобилног тима из Општинске управе
је његов координатор, сазива његове састанке и
стара се о вођењу евиденције о раду Мобилног тима
и благовременом усвајању докумената наведених у
члановима 4. и 5. овог решења.
Мобилни тим доноси пословник којим
детаљније уређује начин рада.
На питања која нису уређена пословником
Мобилног тима примењују се одредбе Статута
општине Сурдулица.
На састанке Мобилног тима могу се позивати
стручњаци и представници других органа, установа
или организација који немају своје представнике у
Мобилном тиму, ако је то потребно ради
информисања чланова Мобилног тима о одређеном
питању (нпр. омбудсман, представници полиције,
представници организација цивилног друштва,
медија и сл.)
Члан 7.
Мобилни тим подноси месечне извештаје о
свом раду Општинском већу општине Сурдулица и
Координационом телу.
Мобилни тим усваја годишњи извештај, на
основу усвојеног годишњег плана рада, који садржи
податке о раду Мобилног тима и његову оцену
положаја Рома у општини.
Извештај Мобилног тима доставља се
Координационом телу и појединачно свим
органима, установама и организацијама које су
делегирале чланове у Мобилни тим, најкасније до 1.
марта текуће године за претходну годину.
Мобилни тим може сачинити и доставити и
посебан извештај о одређеном догађају или теми,
ако за то постоји потреба.
Члан 8.
Средства за рад Мобилног тима обезбеђује
Општина.
Чланови Мобилног тима не примају посебну
накнаду за рад у Мобилном тиму.
Члан 9.
Ово решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 10.
Решење објавити у Службеном гласнику
града Врања.
Члан 11.
Председник општине донеће решење о
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именовању чланова Мобилног тима у року од месец
дана од објављивања овог решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,
дана 11.09.2018. године,број: 020-36/18-01
ПРЕДСЕДНИК,
Александра Поповић,с.р.

ТРГОВИШТЕ
535.
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
13.09.2018. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Трговиште
бр.401-176/2017 од 22.12.2017. године, врше се
следеће измене и допуне и то:
 Члан 1. у Одлуци мења се у делу:
Укупни приходи и примања увећавају се за
8.700.000,00 динара (извор финансирања 01Приходи из буџета).
Приходи
у
укупном
износу
гласе
630,717,333.33 динара.
Укупни расходи и издаци увећавају се за
8.700.000,00 динара (извор финансирања 01Приходи из буџета).
Расходи
у
укупном
износу
гласе
630,717,333.33 динара.
 Члан 2. у Одлуци мења се у делу:
711145 – Порез на приходе од давања у
закуп покретних ствари увећавају се за 100.000,00
(извор финансирања 01-Приходи из буџета).
713122 – Порез на имовину (осим на
земљиште, акције и уделе) од правних лица увећава
се за 4.000.000,00 (извор финансирања 01-Приходи
из буџета).
714562 – Посебна накнада за заштиту и
унапређење животне средине увећава се за
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3.000.000,00 (извор финансирања 01-Приходи из
буџета).
716111 – Комунална такса за истицање
фирме на пословном простору увећава се за
1.000.000,00 (извор финансирања 01-Приходи из
буџета).
742251 – Општинске административне таксе
увећавају се за 100.000,00 (извор финансирања 01Приходи из буџета).
743324 – Приходи од новчаних казни за
прекршаје, предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима увећавају се за 300.000,00
(извор финансирања 01-Приходи из буџета).
811151 – Примања од продаје непокретности
у корист нивоа општине увећавају се за 200.000,00
(извор финансирања 01-Приходи из буџета).
 Члан 3. у Одлуци мења се у делу:
Економска класификација 421 замењује се
износом 12,537,000 динара (извор финансирања
01 – Приход из буџета);
Економска класификација 422 замењује се
износом 2,758,000 динара (извор финансирања
01 – Приход из буџета);
Економска класификација 423 замењује се
износом 46,803,33 динара (извор финансирања
01 – Приход из буџета);
Економска класификација 424 замењује се
износом 83,842,000 динара (извор финансирања
01 – Приход из буџета);
Економска класификација 511 замењује се
износом
166,208,000
динара
(извор
финансирања 01 – Приход из буџета);
Економска класификација 512 замењује се
износом 6,441,000 динара (извор финансирања
01 – Приход из буџета);
 Члан 4. у Одлуци мења се у делу:
Функција 110 увећава се и износи 17,266,000
динара;
Функција 111 увећава се и износи 21,386,000
динара;
Функција 130 увећава се и износи 94,177,000
динара;
Функција 474 смањује се и износи 167,700,000
динара;
Функција 820 увећава се и износи 17,090,000
динара;
Функција 473 увећава се и износи 10,991,000
динара;
 Члан 5. у Одлуци мења се у делу:
Функција 110:
- Позиција 6 економска класификација 423
износ од 13,350,000 динара увећава се за 5,400,000
динара, и износи 18,750,000 динара;
Функција 111:

- Позиција 38 економска класификација 415
износ од 300,000 динара смањује се за 200,000
динара, и износи 100,000 динара;
- Позиција 39 економска класификација 416
износ од 400,000 динара увећава се за 200,000
динара, и износи 600,000 динара;
Функција 070:
- Позиција 52 економска класификација 472
износ од 2,000,000 динара увећава се за 500,000
динара и износи 2,500,000 динара.
Функција 090:
- Позиција 53 економска класификација 463
износ од 5,000,000 динара увећава се за 500,000
динара и износи 5,500,000 динара.
- Позиција 54 економска класификација 481
износ од 2,000,000 динара увећава се за 500,000
динара и износи 2,500,000 динара.
Функција 112:
- Позиција 57 економска класификација
499120 износ од 7,760,000 динара увећава се за
4,000,000 динара и износи 11,760,000 динара.
Функција 130:
- Позиција 60 економска класификација 413
износ од 1,200,000 динара увећава се за 400,000
динара и износи 1,600,000 динара.
- Позиција 67 економска класификација 424
износ од 10,200,000 динара увећава се за 3,000,000
динара и износи 13,200,000 динара.
- Позиција 72 економска класификација 482
износ од 200,000 динара увећава се за 50,000 динара
и износи 250,000 динара.
Функција 150:
- Позиција 88 економска класификација
423 износ од 3,500,000 динара увећава се за 500,000
динара и износи 4,000,000 динара.
Функција 411:
- Позиција 92 економска класификација 454
износ од 30,000,000 динара смањује се за 6,000,000
динара, и износи 24,000,000 динара;
- Позиција 93 економска класификација 464
износ од 15,000,000 динара смањује се за 4,000,000
динара, и износи 11,000,000 динара;
Функција 474:
- Позиција 105 економска класификација 424
износ од 2,000,000 динара увећава се за 500,000
динара, и износи 2,500,000 динара;
- Позиција 107 економска класификација 511
износ од 164,500,000 динара умањује се
за
3,000,000 динара, и износи 161,500,000 динара;
Функција 620:
- Позиција 114 економска класификација 541
износ од 1,500,000 динара увећава се за 600,000
динара, и износи 2,100,000 динара;
Функција 640:
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- Позиција 116 економска класификација 421
износ од 4,000,000 динара увећава се за 2,000,000
динара, и износи 6,000,000 динара;
Функција 810:
- Позиција 121 економска класификација 481
износ од 4,000,000 динара увећава се за 1,500,000
динара, и износи 5,500,000 динара;
Функција 820:
- Позиција 150 економска класификација 421
износ од 1,340,000 динара увећава се за 250,000
динара, и износи 1,590,000 динара;
- Позиција 152 економска класификација 423
износ од 4,000,000 динара увећава се за 500,000
динара, и износи 4,500,000 динара;
Функција 473:
- Позиција 185 економска класификација 422
износ од 50,000 динара увећава се за 100,000
динара, и износи 150,000 динара;
- Позиција 186 економска класификација 423
износ од 3,000,000 динара увећава се за 400,000
динара, и износи 3,400,000 динара;
- Позиција 197 економска класификација 424
износ од 1,850,000 динара увећава се за 1,000,000
динара, и износи 2,850,000 динара;
 Члан 6. у Одлуци мења се у делу:
Програм 2. Комуналне делатности мења се и
у укупном износу износи 78,503,000 динара;
Програм 3. Локални економски развој мења
се и у укупном износу износи 213,700,000 динара;
Програм 11. Социјална и дечја заштита мења
се и у укупном износу износи 17,800,000 динара;
Програм 13. Развој културе и информисања
мења се и у укупном износу износи 19,723,333.33
динара;
Програм 15. Локална самоуправа мења се и у
укупном износу износи 122,881,000 динара;
Програм 16. Политички систем локалне
самоуправе мења се и у укупном износу износи
39,649,000 динара;
У
неизмењена.

Члан 2.
осталом
делу

Одлука

остаје

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
13.09.2018.године, број 400-6/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
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536.
На основу члана 41. Статута општине
Трговиште («Службени гласник Пчињског округа»,
бр.28/08) а у складу са Закључком Владе Републике
Србије 05 број 023-3362/2016 од 25.03.2016.године,
Скупштина општине Трговиште, на седници
одржаној дана 13.09.2018.године, донела је
ОДЛУКУ
ДА СЕ ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
ПРЕМА ГП „МОСТОГРАДЊА“А.Д. БЕОГРАД
КОНВЕРТУЈУ У ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛУ
ИСТОГ

I
Даје се сагласност да се потраживања
Општинске управе општине Трговиште према ГП
„Мостоградња“ А.Д.Београд, са стањем на дан
31.08.2015.године у износу од 304.398,00 динара
конвертују у трајни улог у капиталу истог у складу
са
Закључком
Владе
Републике
Србије
05 број 023-3362/2016 од 25.03.2016.године и
Записником о утвршеном потраживању –
Спецификацији Министарства финансија-Пореске
управе, Филијала А Стари Град број 433-ст.17016/17 од 27.04.2017.године и обухваћени су
потраживањем под редним бројем 1, на који начин
општина Трговиште постаје власник 115 обичних
акција.
II
Овлашћује се председник општине да
потпише Уговор о конверзији потраживања у
капитал ГП „Мостоградња“ А.Д.Београд.
III
Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном гласнику Града Врање».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
13.09.2018.године, број 400-7/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.

537.
На основу члана 27. став 10. и члана 28. став
2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“,
бр.24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017),
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
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надметањаи
прикупљања
писмених
понуда
(„Службени гласник РС“, бр.24/2012), Одлуке о
прибављању и располагању стварима у јавној
својини
општине
Трговиште
бр.06-21/2017 од 30.03.2017.године и члана 41
Статута општине Трговиште („Службени гласник
Пчињског
округа“,
бр.28/2008),
Скупштина
општине Трговиште, на седници пдржаној дана
13.09.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
Члан 1.
Доноси се одлука да се отуђи јавна својина
непокретност - Грађевински објекат- Зграда
прехрамбене индустрије и производње пића –
објекат за узгајање кунића (зграда бр. 2) укупне
површине 943 м2 од чега се 846 м2 налази на
к.п.бр.1957/2 а преостали део од 97 м2 се налази на
к.п.бр.1957/4 уписани у лист непокретности бр. 51
КО Доња Трница, Трговиште.
Члан 2.
Општина Трговиште се обавезује да у
поступку отуђења непокретности ближе описане у
члану 1. овог решења из јавне својине општине
Трговиште предузме све законом прописане радње.
Члан 3.
Овлашћује
се
председник
општине
Трговиште Ненад Крстић да након спроведеног
поступка
јавног
надметања
за
отуђење
непокретности из члана 1. ове Одлуке потпише
Уговор о отуђењу са изабраним купцем.
Члан 4
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у „Службеном гласнику Града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
13.09.2018.године, број 361-12/2018

прибављању и располагању стварима у јавној
својини
општине
Трговиште
бр.06-21/2017 од 30.03.2017.године и члана 41
Статута општине Трговиште („Службени гласник
Пчињског
округа“,
бр.28/2008),
Скупштина
општине Трговиште, на седници пдржаној дана
13.09.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
Члан 1.
Доноси се одлука да се прибави у јавну
својину непокретност објекти бивше Фабрике
ручно-чворованих тепиха у Доњем Стајевцу и
земљиште које служи намени наведених објеката у
поступку предвиђеном позитивним законским
прописима од власника ХК „Симпо“ Врање.
Члан 2.
Општина Трговиште се обавезује да у
поступку прибављања непокретности ближе
описане у члану 1. овог решења у јавну својину
општине Трговиште, предузме све законом
прописане радње и да на објекту упише право јавне
својине општине Трговиште у јавној књизи о
евиденцији непокретности и правима над њима.
Члан 3.
Овлашћује
се
председник
општине
Трговиште Ненад Крстић да заступа општину
Трговиште у поступку јавног надметања за
прибављање наведене непокретности из члана 1.
овог решења или пак у поступку прибављања
наведене непокретности непосредном погодбом.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
13.09.2018.године, број 46-16/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
538.

539.

На основу члана 27. став 10. и члана 28. став
2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“,
бр.24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017),
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметањаи
прикупљања
писмених
понуда
(„Службени гласник РС“, бр.24/2012), Одлуке о

На основу члана 41. Статута општине
Трговиште («Службени гласник Пчињског округа»,
бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на
седници одржаној дана 13.09.2018.године, донела је

РЕШЕЊЕ
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Члан 1.
Синиша
Димитровски
из
Радовнице
разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ
„Жарко Зрењанин – Уча“ Радовница
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врање“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
13.09.2018.године, број 119-72/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
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Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врање“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
13.09.2018.године, број 119-70/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
542.
На основу члана 41. Статута општине
Трговиште («Службени гласник Пчињског округа»,
бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на
седници одржаној дана 13.09.2018.године, донела је

540.
На основу члана 41. Статута општине
Трговиште («Службени гласник Пчињског округа»,
бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на
седници одржаној дана 13.09.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
Члан 1.
Дејан Филиповић, струковни саобраћајни
инжењер из Шајинца именује се за председника
Савета за безбедност.

Члан 1.
Сунчица Трајковић из Радовнице именује се за
члана Школског одбора ОШ „Жарко Зрењанин –
Уча“ Радовница
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врање“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
13.09.2018.године, број 119-73/2018

Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врање“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
13.09.2018.године, број 119-71/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
543.

ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
541.
На основу члана 41. Статута општине
Трговиште («Службени гласник Пчињског округа»,
бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на
седници одржаној дана 13.09.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
Члан 1.
Томислав Спасић из Трговишта разрешава се
дужности председника Савета за безбедност.

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о
локалним изборима („Службени гласник Републике
Србије“, бр.129/2007, 34/2010 – одлука УС, и
54/2011) и члана 41. Статута општине Трговиште
(«Службени гласник Пчињског округа», бр.28/08),
Скупштина општине Трговиште, на седници
одржаној дана 13.09.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
Члан 1.
Небојши
Трајковићу,
професору
из
Трговишта, престаје мандат одборника Скупштине
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општине
оставке.

Трговиште

због

поднете

неопозиве

Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врање“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
13.09.2018.године, број 119-78/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.

544.
На основу члана 41. Статута општине
Трговиште («Службени гласник Пчињског округа»,
бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на
седници одржаној дана 13.09.2018.године, донела је

Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врање“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
13.09.2018.године, број 119-75/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
546.
На основу члана 18. Закона о јавним
службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94,
79/2005 – др.закон, 81/2005 – испр.др.закона,
83/2005 - испр.др.закона i 83/2014 – др.Закон ) и
члана 41. Статута општине Трговиште («Службени
гласник Пчињског округа», бр.28/08), Скупштина
општине Трговиште, на седници одржаној дана
13.09.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
Члан 1.
Радован Стојановић, лекар из Трговишта
разрешава се дужности члана Управног одбора
Дома здравља Трговиште.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врање“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
13.09.2018.године, број 119-74/2018
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.

Члан 1.
Срећко Димитријевић, дипл.ецц-мастер из
Трговишта именује се за директора Туристичке
организације општине Трговиште.
Члан 2.
Директор се именује на мандатни период од
4 године.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Решење објавити у „Службеном гласнику
Града Врање“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
13.09.2018.године, број 119-76/2018

545.
На основу члана 41. Статута општине
Трговиште («Службени гласник Пчињског округа»,
бр.28/08), Скупштина општине Трговиште, на
седници одржаној дана 13.09.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
Члан 1.
Мирослав
Анђеловић,
стоматолог
из
Трговишта именује се за члана Управног одбора
Дома здравља Трговиште.

ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
Неважећа докумена:
–Ристић Лидија из Врања, неважећи чекови бр.
0000157404286,
0000157404294
издати
05.08.2016.године Банка Интеса ад Београд.
–Велиновић Мирослав из Трговишта , неважећи
чекови бр. 0000063583025, 0000063583033 издати
07.03.2009.године Банка Интеса ад Београд.
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–Ђорђевић Данијела с. доње Требешиње, неважеће
сведочанство о завршеном осмом разреду Народни
универзитете Врање.

Број -25 - Страна -2103

–Срђан Станојковић с. Павловац, неважећа
тахографска картица SRB0000046214000, Дунав
осигурање Врање
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