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В Р А Њ Е 
36. 
 На основу чл. 18 и чл. 96. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“, број 
14//2022),Скупштина града Врања, на седници 
одржаној 10.фебруара 2022. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА, 
 ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА 
ЧЛАНОВА   И СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА 

СЕКРЕТАРА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
ГРАДА ВРАЊА У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 
I 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Градској 
изборној комисији града Врања у сталном саставу: 

1. СТОЈАН ИЛИЋ,  председник,  
АЛЕКСАНДАР СТАНОЈКОВИЋ, 
заменик председника,  

2. ВЛАДО ВУКОВИЋ, члан, 
МИЛАН МИТИЋ, заменик члана,  

3. НОВИЦА СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан, 
СИНИША КОСТАДИНОВИЋ, заменик 
члана, 

4. НЕМАЊА ЛАЗАРЕВИЋ, члан,  
СТЕФАН СТЕФАНОВИЋ, заменик 
члана,  

5. ИВИЦА АНТИЋ, члан,  
    МИЛОШ ИЛИЋ, заменик члана,  
6. ПРЕДРАГ ЈАЊИЋ,  члан,  

ГАБРИЈЕЛА ВЕЛИЧКОВИЋ, заменик 
члана,  

7. СТЕФАН СТОЈКОВИЋ, члан,  
ИВАН ЗЛАТКОВИЋ, заменик члана, 

     8.  ЉИЉАНА СТОЈАНОВИЋ, секретар,  
ЈЕЛЕНА ПЕЈКОВИЋ, заменик секретара. 

 
II 

  У Градску изборну комисију града Врања 
именују се: 

1. НОВИЦА СТАНИСАВЉЕВИЋ, 
дипл.правник, председник, 
ЈЕЛЕНА ЈОВИЋ, дипл.правник, заменик 
председника, 

2. ВЛАДО ВУКОВИЋ, члан, 
МИЛАН МИТИЋ, заменик члана, 

3. СИНИША КОСТАДИНОВИЋ, члан, 
МИЛОШ ИЛИЋ, заменик члана, 

4. МИЛИЦА СТОЈАНОВИЋ, члан, 
ДРАГАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ, заменик 
члана, 

5. АЛЕКСАНДАР СТАНОЈКОВИЋ, члан, 
МИРЈАНА АНТИЋ, заменик члана, 

6. НЕМАЊА ЛАЗАРЕВИЋ, члан, 
МИЛИЦА ЈОВАНОВИЋ, заменик члана, 

7. МАЈА ЈОВИЋ, члан, 
ДАЛИБОР СИМИЋ, заменик члана, 

8. ПРЕДРАГ ЈАЊИЋ,  члан,  
ГАБРИЈЕЛА ВЕЛИЧКОВИЋ, заменик 
члана,  

9. СТЕФАН СТОЈКОВИЋ, члан. 
БИЉАНА ГРУЈЕВ, заменик члана. 

 За секретара Градске изборне комисије града 
Врања именује се ЉИЉАНА СТОЈАНОВИЋ, 
дипл.правник, а за заменика секретара ЈЕЛЕНА 
ПЕЈКОВИЋ, дипл.правник. 

III Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објављује се на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије. 

ГОДИНА XXIX 
БРОЈ 3 

 

В Р А Њ Е 
Петак,11.фебруар.2022.године. 

Излази по потреби. 
Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. 

Цена овог броја 150,00 динара 
Рок за рекламацију 10 дана 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
 Правни основ 
 Правни основ за доношење ове одлуке 
садржан је у члану 18. став 2. Закона о локалним 
изборима, којим је прописано  да председника, 
чланове, заменика председника и заменике чланова 
именује скупштина јединице локалне самоуправе. 
 
 Разлог за доношење Одлуке 
 Чланом 96. Закона о локалним изборима 
прописано је да скупштина образује изборну 
комисију у складу са овим законом, у року од седам 
дана од дана његовог ступања на снагу. Закон је 
ступио на снагу 8. фебруара 2022. године, односно 
наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику РС“, број 14/2022. 
 
 Објашњење појединих решења 
 Чланом 11. Закона прописано је да да орган 
за спровођење локалних избора чине председник и 
други чланови органа за спровођење локалних 
избора и њихови заменици. 
 Одредбама члана 18. став 1. Закона, 
прописани су критеријуми за одређивање броја 
чланова локалних изборних комисија. Имајући у 
виду да у граду Врање, на дан ступања на снагу 
Закона, има 69009 бирача уписаних у Јединствени 
бирачки списак, Градску изборну комисију, у 
складу са чланом 18. став 1. тач. 2) чине 
председник, осам чланова, заменик председника и 
осам заменика чланова. 
 Чланом 19. Закона прописа је посебан услов 
за именовање председника и заменика председника 
изборне комисије, и то да за председника и 
заменика председника изборне комисије може да 
буде именовано само оно лице које има високо 
образовање у области правних наука. 
 Према одредбама члана 20. став 1, 2. и 3. 
Закона, чланови и заменици чланова изборне 
комисије у сталном саставу именују се на предлог 
одборничких група сразмерно њиховој 
заступљености у укупном броју одборника који 
припадају одборничким групама, с тим да ниједна 
одборничка група не може да предложи више од 
половине чланова и заменика чланова изборне 
комисије у сталном саставу. Одборничка група која 
има више од половине од укупног броја одборника, 
предлаже председника, заменика председника, 
чланове чији број заједно са председником није 
већи од половине броја чланова изборне комисије и 
заменике чланова чији број заједно са замеником 
председника није већи од половине броја заменика 
чланова изборне комисије, док остале чланове и 
заменике чланова у изборној комисији предлажу 

остале одборничке групе сразмерно њиховој 
заступљености у укупном броју одборника који 
припадају одборничким групама. 

У складу са поменутим критеријумом, право 
да предложе лица у Градску изборну комисију града 
Врања, имају следеће одборничке групе у 
Скупштини Града: 

1. Одборничка група АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ., са 38 одборника 

2. Одборничка група - Група грађана 
„СРПСКА ДЕСНИЦА ВРАЊЕ – ОД НАРОДА ЗА 
НАРОД“, са 13 одборника 

3. Одборничка група ИВИЦА ДАЧИЋ – 
„Социјалистичка партија Србије (СПС), 
са 8 одборника; и 

4. Одборничка група Драган Марковић 
Палма – Јединствена Србија (ЈС), са 6 
одборника, 

што износи  65 одборника, колико укупно  
Скупштина града Врања има одборника. То 
практично значи, да поред поменутих одборничких 
група, у Скупштини града Врања не постоје други 
овлашћени предлагачи, који се у складу са 
законским решењима подводе под појам 
одборничке групе- одборник појединац или група 
одборника која броји мање од оног броја одборника 
који је потребан за образовање одборничке групе 
(пет одборника). 
 Сразмерно њиховој заступљености у 
укупном броју одборника који припадају 
одборничким групама, утврђен је број места који 
припада свакој одборничкој групи у Градској 
изборној комисији, и то: 

1. Одборничкој групи АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ., припадају осам места; 

2. Одборничкој групи - Група грађана 
„СРПСКА ДЕСНИЦА ВРАЊЕ – ОД НАРОДА ЗА 
НАРОД“, припадају пет места; 

3.Одборничкој групи ИВИЦА ДАЧИЋ – 
„Социјалистичка партија Србије (СПС), 
припадају три места; и 
4. Одборничкој групи Драган Марковић 
Палма – Јединствена Србија (ЈС), припадају 
два места. 
У складу са законским решењима, напред 

поменутим: 
- од стране Одборничке групе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, за 
Градску изборну комисију града Врања предложена 
су следећа лица: НОВИЦА СТАНИСАВЉЕВИЋ, 
дипл.правник, за председника; ЈЕЛЕНА ЈОВИЋ, 
дипл.правник, за заменика председника; ВЛАДО 
ВУКОВИЋ, за члана; МИЛАН МИТИЋ, за 
заменика члана; СИНИША КОСТАДИНОВИЋ, за 
члана; МИЛОШ ИЛИЋ, за заменика члана; 
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МИЛИЦА СТОЈАНОВИЋ, за члана и ДРАГАНА 
ДИМИТРИЈЕВИЋ, за заменика члана; 

- од стране Одборничке групе - Група 
грађана „СРПСКА ДЕСНИЦА ВРАЊЕ – ОД 
НАРОДА ЗА НАРОД“, предложена су следећа 
лица: АЛЕКСАНДАР СТАНОЈКОВИЋ, за члана, 
МИРЈАНА АНТИЋ, за заменика члана; НЕМАЊА 
ЛАЗАРЕВИЋ, за члана; МИЛИЦА ЈОВАНОВИЋ, 
за заменика члана и ДАЛИБОР СИМИЋ, за 
заменика члана; 

- од стране Одборничке групе ИВИЦА 
ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), 
предложена су следећа лица: МАЈА ЈОВИЋ, за 
члана; ПРЕДРАГ ЈАЊИЋ,  за члана и ГАБРИЈЕЛА 
ВЕЛИЧКОВИЋ, заменик члана; и 

- од стране Одборничке групе Драган 
Марковић Палма – Јединствена Србија (ЈС), 
предложена су следећа лица: СТЕФАН 
СТОЈКОВИЋ, за  члана и БИЉАНА ГРУЈЕВ, за 
заменика члана. 

Сагласно члану 13. став 1. Закона, 
овлашћени предлагачи су приликом предлагања 
чланова и заменика чланова у стални састав 
Градске изборне комисије водили рачуна о 
уравнотеженој заступљености полова, на коју 
указује Закон о родној равноправности („Службени 
гласник РС“, број 52/21). Одредбом  члана 47. овог 
закона,  прописује се да се уравнотежена 
заступљеност полова обезбеђује  у току спровођења 
изборног поступка кроз састав и рад органа за 
спровођење избора, у складу са прописима којима 
се уређују избори. Према одредби чл. 6.ст.1.тач. 9) 
истог закона, уравнотежена заступљеност полова 
постоји када је заступљеност једног од полова 
између 40–50% у односу на други пол, 

 Учесници у раду изборне комисије без права 
одлучивања, према одреддбама члана 22. закона 
којим се уређују локални избири, су секретар и 
заменик секретара. Секретара и заменика секретара 
изборне комисије именује скупштина, на предлог 
председника скуштине. За секретара и заменика 
секретара изборне комисије могу да буду 
именовани секретар скупштине, заменик секретара 
скупштине,начелник градске управе,   заменик 
начелника градске управе или лице из реда 
запослених у градској управи које има високо 
образовање у области правних наука. 

Председник Скупштине града Врања је за 
секретара Градске изборне комисије града Врања 
предложио ЉИЉАНУ СТОЈАНОВИЋ, 
дипл.правника и ЈЕЛЕНУ ПЕЈКОВИЋ, 
дипл.правника, обе из Одељења за послове органа 
Града Градске управе Врање. 

Одлука о именовању чланова и заменика 
чланова изборне комисије, у складу са одредбом 
члана 18. став 3. Закона, објављује се на веб-
презентацији Републичке изборне комисије. 

На основу свега напред образложеног 
одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
ове одлуке сваки подносилац изборне листе која је 
освојила мандате у постојећем сазиву Скупштине 
може да поднесе  жалбу Управном суду, у року од 
седам дана од дана њеног објављивања на веб-
презентацији Републичке изборне комисије. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 10. 02. 2022. 
године, број: 02-11/2022-10 

 
        

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

 
 
 
Б О С И Л Е Г Р А Д 
37. 

           На основу члана 63. Закона о буџетском 
систему (« Службени  гласник РС», број и 54/09 и 
73/2010,101/2010,101/2011 ,93/2012,62/2013 и 
63/2013 исправка,108/2013,142/2014 и 68/2015-
др.Закон,103/2015 , 99/2016 и 113/2017,95/2018 и 
31/2019,79/2019 и 149/2020 и 118/2021)и члана  20. 
Закона о локалној самоуправи  («Службени гласник 
РС», број129/07 и 83/2014- др. Закон 101/2016- др 
закон и 47/2018 и 111/2021- др.закон ) и члан 40. 
став 1. тачка 2. Статута Општине Босилеград ( 
„Службени гласник града Врања“, 3/19), Скупштина 
општине Босилеград на седници одржаној  дана 
31.01.2022. године, донела је  

 
 

ОДЛУКУ 
О  II РЕБАЛАНСУ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

БОСИЛЕГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

II.ПОСЕБАН ДЕО 
 
 

Члан 1. 
По II.  ребалансу буџета извршене су 

измене допуне у члану 1 Приходи и примања, 
укупни расходи  и издаци  буџета  Општине 
Босилеград  за 2022. годину (Удаљем тексту: буџет), 
састоје се од: 
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ОПИС 

1 

Износ у динарима   

Износ у 
динарима  по 

првом 
ребалансу   

Износ у 
динарима  поII 
ребалансу   

А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА       

1.УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

571.004.429,00 571.004.429,00 590.204.429,00 
1.1ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:       
буџетска средства 568.712.904,00 568.712.904,00 587.912.904,00 
сопствени приходи 2.291.525,00 2.291.525,00 2.291.525,00 
донације 0,00 0,00 0,00 
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

0,00 0,00 0,00 
2.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 617.447.705,00 617.447.705,00 636.647.705,00 
2.1ТЕКУЋИ РАСХОДИ  у чему: 

540.134.821,00 540.134.821,00 539.738.821,00 
текући буџетски расходи 538.223.296,00 538.223.296,00 537.827.296,00 
расходи из сопствених прихода 1.911.525,00 1.911.525,00 1.911.525,00 
донације       
2.2ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 77.312.884,00 77.312.884,00 96.908.884,00 
текући буџетски издаци 76.932.884,00 76.932.884,00 96.528.884,00 
издаци из сопствених прихода 380.000,00 380.000,00 380.000,00 
донације       
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -46.443.276,00 -46.443.276,00 -46.443.276,00 
Издаци за набавку финансијске имовине 0,00 0,00 0,00 
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -46.443.276,00 -46.443.276,00 -46.443.276,00 
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 46.443.276,00 46.443.276,00 46.443.276,00 
Примања од продаје финансијске имовине       

Примања од задуживања 0,00 0,00 0,00 
Неутрошена средства из претходних година 46.443.276,00 46.443.276,00 46.443.276,00 

Издаци за отплату главнице  дуга 0,00 0,00 0,00 
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ       

 
 

ОПИС 

Ши
фра 
екон
омск
е 

клас
ифи
каци
је 

1 2 

расходи 
средства  из 
извора 01,са 
редовног 

рачуна буџета 
по првом 
ребалансу   

расходи 
средства   
из извора 

04, са 
подрачуна 
индиректн

их 
буџетских 
корисника   
по првом 
ребалансу   

расходи 
средства  из 
осталих  
извора,05-
08-,9-12и 
13/15 и 56   
по првом 
ребалансу   

Укупна јавна 
средства    по 

првом 
ребалансу   

расходи 
средства  из 
извора 01,са 
редовног 

рачуна буџета 
по II 

ребалансу   

расходи 
средства   
из извора 

04, са 
подрачуна 
индиректн

их 
буџетских 
корисника   

по II 
ребалансу   

расходи 
средства  
из осталих  
извора,05-
08-,9-12и 
13/15 и 56   

по II 
ребалансу   

Укупна јавна 
средства    
по II 

ребалансу   

УКУПНИ ПРИХОДИ 
И ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ   561.431.766,00 2.291.525,00 7.281.138,00 571.004.429,00 580.631.766,00 2.291.525,00 7.281.138,00 590.204.429,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 561.431.766,00 2.291.525,00 7.281.138,00 571.004.429,00 580.631.766,00 2.291.525,00 7.281.138,00 590.204.429,00
2.4.Донације и 
трансфери         0,00      0,00
Трансфери од других 
нивоа власти 

7331+
7332 275.856.715,00  7.281.138,00 283.137.853,00 295.056.715,00  7.281.138,00 302.337.853,00

УКУПНИ РАСХОДИ 
И ИЗДАЦИ ЗА 
НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ И 
ФИНАНСИЈСКЕ  
ИМОВИНЕ 1+4 561.431.766,00 2.291.525,00 53.724.414,00 617.447.705,00 580.631.766,00 2.291.525,00 53.724.414,00 636.647.705,00
1.Текући расходи: 4 526.196.850,00 1.911.525,00 12.026.446,00 540.134.821,00 525.800.850,00 1.911.525,00 12.026.446,00 539.738.821,00

1.8 резерве 49 10.100.000,00    10.100.000,00 9.704.000,00    9.704.000,00
средства резерве 499 10.100.000,00    10.100.000,00 9.704.000,00    9.704.000,00

Издаци за 
нефинансијску 

имовину 5 35.234.916,00 380.000,00 41.697.968,00 77.312.884,00 54.830.916,00 380.000,00 41.697.968,00 96.908.884,00
Зграде и грађевински 
обкети 511 23.076.916,00 0,00 30.610.968,00 53.687.884,00 42.672.916,00 0,00 30.610.968,00 73.283.884,00
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Општ
и 

део1.п
риход
и 

                                    ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2022.ГОДИНУ            

  
      733000 

Трансфери од 
других нивоа 
власти         0,00       0,00 

  

  04600 01 733151 

Текући 
ненаменски 
трансфери  од 
Републике у 
корист општина   

275.856.7
15,00     

275.856.715,
00 

295.056.715,
00     

295.056.715
,00 

  
        

УКУПНО 
  

275.856.7
15,00 0,00 

7.281.138,0
0 

283.137.853,
00 

295.056.715,
00 0,00 

7.281.138,
00 

302.337.853
,00 

  

        

УКУПНИ 
ПРИХОДИ 
БУЏЕТА ЗА 2022. 
годину    

561.431.7
66,00 

2.291.525,
00 

53.724.414,
00 

617.447.705,
00 

580.631.766,
00 

2.291.5
25,00 

53.724.41
4,00 

636.647.705
,00 

 

            
ПЛАН РАСХОДА ЗА 

2022.ГОДИНУ 
      

Економс
ка 

класифи
кација 

ОПИС 

1 

2 

расходи 
средства  из 
извора 01,са 
редовног 

рачуна буџета 
по првом 
ребалансу   

расходи 
средства   из 
извора 04, са 
подрачуна 
индиректних 
буџетских 
корисника   
по првом 
ребалансу   

расходи 
средства  из 
осталих  

извора,05-08-
,9-12и 13/15 и 
56   по првом 
ребалансу   

Укупна јавна 
средства    по 

првом ребалансу   

расходи 
средства  из 
извора 01,са 

редовног рачуна 
буџета по II 
ребалансу   

расходи средства  
из осталих  

извора,05-08-,9-
12и 13/15 и 56   
по II ребалансу   

  УКУПНО 65.852.798,00 57.000,00 4.086.162,00 69.995.960,00 65.852.798,00 4.086.162,00 
  ОСНОВНА СРЕДСТВА       0,00     

511 Зграде и грађевински објекти 23.076.916,00 0,00 30.610.968,00 53.687.884,00 42.672.916,00 30.610.968,00 
  УКУПНО 35.234.916,00 380.000,00 41.697.968,00 77.312.884,00 54.830.916,00 41.697.968,00 
  БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА       0,00     

499 Текућа резерва 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 9.604.000,00 0,00 
  УКУПНО 10.100.000,00 0,00 0,00 10.100.000,00 9.704.000,00 0,00 

  
УКУПНО РАСХОДИ ЗА 

2022.ГОДИНУ 561.431.766,00 2.291.525,00 53.724.414,00 617.447.705,00 580.631.766,00 53.724.414,00 
 

 
 

       ОПШТИ ДЕО  -   
ФУНКЦИОНАЛНА 

КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА 
        

Функц
иje 

Функционална 
класификација  

1 2 

расходи 
средства  из 
извора 01,са 
редовног 
рачуна 

буџета по 
првом 

ребалансу   

расходи 
средства   
из извора 

04, са 
подрачуна 
индиректн

их 
буџетских 
корисника   
по првом 
ребалансу   

расходи 
средства  из 
осталих  
извора,05-
08-,9-12и 
13/15 и 56   
по првом 
ребалансу   

Укупна јавна 
средства    
по првом 
ребалансу   

расходи 
средства  из 
извора 01,са 
редовног 
рачуна 

буџета по II 
ребалансу   

расходи 
средства   
из извора 

04, са 
подрачуна 
индиректн

их 
буџетских 
корисника   

по II 
ребалансу   

расходи 
средства  

из 
осталих  
извора,05-
08-,9-12и 
13/15 и 56   

по II 
ребалансу   

Укупна 
јавна 

средства    
по II 

ребалансу   

  ОПШТИНСКА УПРАВА                 

000 СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

    
125.517.812     

             
-       

        
2.750.535      

         
128.268.347     

    
144.717.812     

             
-       

        
2.750.535     

         
147.468.347    

070 

Укупно за функционалну 
класификацију 070 
Социјална помоћ 
угроженом становништву 
некласификованом на 
другом месту 

      
33.672.720      

  
        

1.520.397      
           

35.193.117      
      

52.872.720      
  

        
1.520.397     

           
54.393.117     

  ОПШТИНСКА УПРАВА                 

130 

Укупно за функционалну 
класификацију Опште 
услуге; 

      
97.395.107      

  
        

7.597.741      
         

104.992.848     
      

96.999.107      
  

        
7.597.741     

         
104.596.848    

  ОПШТИНСКА УПРАВА 
      

85.816.643      
        

2.291.525     
        

4.818.218      
           

92.926.386      
      

86.212.643      
        

2.291.525     
        

4.818.218     
           

93.322.386     

810 

Укупно за функционалну 
класификацијуУслуге 
рекреације и спорта; 

      
42.710.000      

  
        

3.114.660      
           

45.824.660      
      

43.106.000      
  

        
3.114.660     

           
46.220.660     

  
УКУПНО     

561.431.766    
    

2.291.525    
    

53.724.414    
    

617.447.705    
    

580.631.766    
    

2.291.525    
    

53.724.414    
    

636.647.705    
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По  II.  ребалансу буџета извршене су измене допуне у члану 2  те расходи и издаци из члана 1. Ове 
одлуке користе се за следеће програме: 
 

          

Назив 

расходи 
средства  из 
извора 01,са 
редовног 

рачуна буџета 
по првом 
ребалансу   

расходи 
средства   из 
извора 04, са 
подрачуна 
индиректних 
буџетских 
корисника   
по првом 
ребалансу   

расходи 
средства  из 
осталих  
извора,05-
08-,9-12и 
13/15 и 56   
по првом 
ребалансу   

Укупна јавна 
средства    по 

првом 
ребалансу   

расходи 
средства  из 
извора 01,са 
редовног 

рачуна буџета 
по II 

ребалансу   

расходи 
средства   из 
извора 04, са 
подрачуна 
индиректних 
буџетских 
корисника   

по II 
ребалансу   

расходи 
средства  из 
осталих  
извора,05-
08-,9-12и 
13/15 и 56   

по II 
ребалансу   

Укупна јавна 
средства    по 
II ребалансу   

3 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
Програм 11.  
Социјална  и дечја 
заштита 

127.386.412,00   2.750.535,00 130.136.947,00 146.586.412,00   2.750.535,00 149.336.947,00 

Програм 14.  Развој 
спорта и омладине 42.763.000,00   3.114.660,00 45.877.660,00 43.159.000,00   3.114.660,00 46.273.660,00 

Програм 15.  
Локална самоуправа 108.844.875,00   4.056.162,00 112.901.037,00 108.448.875,00   4.056.162,00 112.505.037,00 

УКУПНИ 
ПРОГРАМСКИ 
ЈАВНИ РАСХОДИ  

561.431.766,00 2.291.525,00 53.724.414,00 617.447.705,00 580.631.766,00 2.291.525,00 53.724.414,00 636.647.705,00 

 

Члан 3. 
 По  II.  ребалансу буџета извршене су измене допуне у члану 5 код планираних капиталних издатака 
датих ниже у табеларном прегледу 
 

редн
и 

број 

екон
омск
а 

клас
ифик
ација 

опис 2022 2023 2024 
Укупна 
вредност 
пројеката  

2022 по II 
ребалансу   

2023 по 
II 

ребалан
су   

2024 по 
II 

ребала
нсу   

Укупна 
вредност 
пројеката  

по II 
ребалансу   

51   
А КАПИТАЛНИ 
ПРОЈЕКТИ       0,00       0,00 

  511 

Завршетак изградње 
спортско-школске хале у 
Босилеграду (Пројекат 
незавршених радова...)  3.614.660,00     3.614.660,00 4.010.660,00     4.010.660,00

  511 

"Пренамена зграде 
бивше Ветеринарске 
станице у објекат 
социјалне заштите за 
смештај старијих, 
изнемоглих, социјално, 
породичном, сексуалном 
и другим терором 
угрожених лица у 
Босилеграду" 100.000,00 8.500.000,00   8.600.000,00 19.300.000,00     19.300.000,00

 

 
Члан 4. 

 По II.  ребалансу буџета извршене су измене и у члану 6 у посебном делу одлуке у  ниже датом 
табеларном прегледу 

 1 
БУЏЕТ ОПШТИНЕ 
БОСИЛЕГРАД                 

 ПОСЕБАН ДЕО                     

ра
зд
ео

  

Гл
ав
а 

  

пр
ог
ра
м
ск
а 
кл
ас
иф

ик
ац
иј
а 

 

Ф
ун
кц

иј
а 

  

П
оз
иц

иј
а 

 

Е
ко
но
м
ск
а 

  
кл
ас
иф

ик
ац
иј
а 

О П И С 

расходи 
средства  из 
извора 01,са 
редовног 
рачуна 

буџета по 
првом 

ребалансу   

расходи 
средства   
из извора 

04, са 
подрачуна 
индиректн

их 
буџетских 
корисника   
по првом 
ребалансу   

расходи 
средства  
из осталих  
извора,05-
08-,9-12и 
13/15 и 56   
по првом 
ребалансу   

Укупна 
јавна 

средства    
по првом 
ребалансу   

расходи 
средства  
из извора 

01,са 
редовног 
рачуна 

буџета по 
првом 

ребаланс
у   

расходи 
средства   

из 
извора 
04, са 
подрачу

на 
индирек
тних 

буџетски
х 

корисни
ка   по 
првом 

ребаланс
у   

расходи 
средства  

из 
осталих  
извора,05-
08-,9-12и 
13/15 и 56   
по првом 
ребалансу   

Укупна 
јавна 

средства    
по првом 
ребалансу   

1 2   3 4 5 6                 
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3 1.01  01 110    

ОПШТИНСКО 
ВЕЋЕ                 

Извршни и 
законодавни органи 

ЈББК  04601              0,00 

            

ПРОГРАМ 15 
ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА              0,00 

3 1.02 
0602-
0009       

Текућа буџетска 
резерва              0,00 

      130 45 499 
Текућа резерва 10.000.000,0

0     
10.000.000

,00 
9.604.000,

00     
9.604.000,

00 

            

свега за програмску 
активност 0602-
0009 - функција 110 

10.000.000,0
0     

10.000.000
,00 

9.604.000,
00     

9.604.000,
00 

            
УКУПНО РАЗДЕО 
3 

22.216.475,0
0 0,00 0,00 

22.216.475
,00 

21.820.47
5,00 0,00 0,00 

21.820.475
,00 

4 1.03 1301       

Програм14  Развој 
спорта и омладине-
Пројекти       0,00       0,00 

4   
1301-
5001 810 85 511 

Завршетак изградње 
спортско-школске 
хале у Босилеграду 
(Пројекат 
незавршених 
радова...)  500.000,00   

3.114.660,
00 

3.614.660,
00 

896.000,0
0   

3.114.660,
00 

4.010.660,
00 

4           
01-Приходи из 
буџета 1.220.000,00     

1.220.000,
00 

1.616.000,
00     

1.616.000,
00 

4           
Укупно функција 
810 1.220.000,00 0,00 

3.114.660,
00 

4.334.660,
00 

1.616.000,
00 0,00 

3.114.660,
00 

4.730.660,
00 

4           
Укупно за програм 
14 

42.763.000,0
0 0,00 

3.114.660,
00 

45.877.660
,00 

43.159.00
0,00 0,00 

3.114.660,
00 

46.273.660
,00 

4   
0902-
5007 

070 

114 511 

"Пренамена зграде 
бивше Ветеринарске 
станице у објекат 
социјалне заштите за 
смештај старијих, 
изнемоглих, 
социјално, 
породичном, 
сексуалном и другим 
терором угрожених 
лица у Босилеграду" 100.000,00     100.000,00 

19.300.00
0,00     

19.300.000
,00 

4   
    

    
Укупно за пројекте  

192.000,00 0,00 
1.520.397,

00 
1.712.397,

00 
19.392.00

0,00 0,00 
1.520.397,

00 
20.912.397

,00 

4           

Извори  финансирања 
за функцију 070       0,00       0,00 

4           
01-Приходи из 
буџета 192.000,00     192.000,00 

19.392.00
0,00     

19.392.000
,00 

4           
Укупно за програм 
11 

127.386.412,
00 0,00 

2.750.535,
00 

130.136.94
7,00 

146.586.4
12,00 0,00 

2.750.535,
00 

149.336.94
7,00 

4           
укупно за главу6: 

915.000,00 0,00 0,00 915.000,00 
915.000,0

0 0,00 0,00 915.000,00 

4           
УКУПНО РАЗДЕО 
4 

522.046.559,
00 

2.291.525,
00 

53.724.414
,00 

578.062.49
8,00 

541.642.5
59,00 

2.291.52
5,00 

53.724.41
4,00 

597.658.49
8,00 

4     

      
УКУПНО 

561.431.766,
00 

2.291.525,
00 

53.724.414
,00 

617.447.70
5,00 

580.631.7
66,00 

2.291.52
5,00 

53.724.41
4,00 

636.647.70
5,00 

 
Члан 5. 

 По II.  ребалансу буџета извршене су измене и исправке техничких грешака  у члану 7 у посебном 
делу одлуке у  ниже датом табеларном прегледу 

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА          

Назив 

Ш
иф
ра   Опис Циљ 

Индика
тор 

Вре
дно
ст у 
баз
ној 
год
ин
и(2
020

) 

Оч
еки
ва
на 
вре
дно
ст 

202
1 

Ци
ља
на 
вр
ед
но
ст 
20
21 

202
2 

  

 
Пр
огр
ам
ска 
акт
ив
нос
т/  
Пр
оје
кат 

Осно
в               

расходи 
средства  

из 
извора 
01,са 

редовно
г рачуна 
буџета  

расхо
ди 

средс
тва  
из 

извор
а 04, 
са 

подра
чуна  

расходи 
средств
а  из 

осталих  
извора,
05-08-
,9-12и 
13/15 и 

56   

Укупна 
јавна 

средства   

расход
и 

средств
а  из 
извора 
01,са 
редовн
ог 

рачуна 
буџета 
по II 
ребала
нсу   

расх
оди 
средс
тва   
из 
изво
ра 
04, 
са 

подр
ачун
а 

ибка   
по II 
реба
ланс
у   

расх
оди 
сред
ства  
из 
оста
лих  
изво
ра,05
-08-
,9-
12и 
13/1
5 и 
56   
по II 
реба
ланс
у   

Укупна 
јавна 

средства    
по II 

ребаланс
у   

3 2 2               4,00 6,00 4,00 7,00 4,00 6,00 4,00 7,00 
Програм 
11.  

                  127.386.
412,00 0,00 

2.750.53
5,00 

130.136.94
7,00 

146.586
.412,00 0,00 

2.75
0.53

149.336.
947,00 
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Социјал
на  и 
дечја 
заштита 

5,00 

"Пренам
ена 
зграде 
бивше 
Ветерина
рске 
станице 
у објекат 
социјалн
е 
заштите 
за 
смештај 
старијих, 
изнемогл
их, 
социјалн
о, 
породич
ном, 
сексуалн
ом и 
другим 
терором 
угрожен
их лица у 
Босилегр
аду" 

0901-
4007 

закон 
о 

локал
ној 

самоу
прави, 
Закон 
о 

црвен
ом 

крсту, 
Одлук
а о 
прош
ирени
м 

прави
ма из 
облас
ти 

соција
лне 
зашти
те 

Обезбеђи
вање 
свеобухва
тне 
социјалне 
заштите и 
помоћи 
најугрож
енијем 
становни
штву 
града/оп
штине 

Одрж
иво 
управ
но и 
фина
нсијс
ко 
функ
цион
исање 
града/
општ
ине у 
склад
у 
надле
жнос
тима 
и 
посло
вима 
локал
не 
самоу
праве 

Број  
деце 
која 
није 
обухваћ
ена 
предшк
олским 
образов
ањем 

28 

-
60
% 

-
75
% 

-
85
% 

100.000,
00   

  100.000,00 

19.300.
000,00   

  
19.300.0

00,00 

Програм 
14.  
Развој 
спорта и 
омладин
е 

                  

42.763.0
00,00 0,00 

3.114.66
0,00 

45.877.660
,00 

43.159.
000,00 0,00 

3.11
4.66
0,00 

46.273.6
60,00 

Завршета
к 
изградње 
спортско
-школске 
хале у 
Босилегр
аду 
(Пројека
т 
незаврше
них 
радова...)  

1301-
5001 

Закон 
о 

спорт
у 

Обезбеђи
вање 
приступа 
спорту и 
подршка 
пројекти
ма 
везаним 
за развој 
спорта; 
Обезбеђи
вање 
услова за 
развој и 
спровође
ње 
омладинс
ке 
политике 

Подс
тица
ње и 
креир
ање 
услов
а за 
бављ
ење 
спорт
ом за 
све 
грађа
не 
општ
ине 

Програм 
развоја 
спорта и 
акциони 
план 
развијен 
на 
нивоу 
општин
е и 
усвојен 
од 
стране 
скупшти
не 

не да     

500.000,
00   

3.114.66
0,00 

3.614.660,
00 

896.000
,00   

3.11
4.66
0,00 

4.010.66
0,00 

Програм 
15.  
Локална 
самоупр
ава 

                  

108.844.
875,00 

0,00 4.056.16
2,00 

112.901.03
7,00 

108.448
.875,00 

0,00 
4.05
6.16
2,00 

112.505.
037,00 

ПА 
Текућа 
буџетск
а резерва 

0602-
0009 

Закон 
о 

локал
ној 

самоу
прави 

Обезбеђи
вање 
услуга 
јавне 
управе и 
остварива
ње и 
заштита 
права 
грађана и 
јавног 
интереса 
Пружање 
ефикасне 
интервен
ције, 
ублажава
ње 
последиц
а и 
обезбеђе
ње 
снабдеве
ности и 
стабилно
сти на 
тржишту 
у случају 
ванредни
х 
ситуација 

Одрж
иво 
управ
но и 
фина
нсијс
ко 
функ
циони
сање 
града/
општ
ине у 
склад
у 
надле
жност
има и 
посло
вима 
локал
не 
самоу
праве 

Број 
донетих  
аката 
органа и 
служби 
града/оп
штине 

        
10.000.0

00,00 0,00   

10.000.000
,00 

9.604.0
00,00 0,00   

9.604.00
0,00 
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Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

биће  објављена у „Службеном гласнику града 
Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана  
31.01.2022. године, број:06-31 /22 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Славчо Владимиров,с.р. 
 

В Л А Д И Ч И Н  Х А Н 
38. 

На основу чл. 18. и 96. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“, број 14/2022), 
члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 
111/2021-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 19. и 
152. Статута Општине Владичин Хан „Службени 
гласник Града Врања“, број 4/2019), Скупштина 
општине Владичин Хан на седници одржаној дана 
10.02.2022. године, донела је  

 
ОДЛУКУ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА 
ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ 
ВЛАДИЧИН ХАН И  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ 

ВЛАДИЧИН ХАН  
 

 1. Разрешавају се чланства у Изборној 
комисији општине Владичин Хан у сталном 
саставу: 

1) Драган Станковић, дипл.правник, 
председник, 
  - Драган Цветковић, дипл. правник, заменик 
председника, 
2) Слађан Вучковић, члан 
  - Срђан Павловић, заменик члана 
3) Драгутин Димчевски, члан 
  -Славољуб Стевановић, заменик члана 
4) Слободан Ђорђевић, члан 
  -Иван Николић, заменик члана 
 5) Тино Тасић, члан 
- Жарко Томић, заменик члана 
 6) Зоран Крстић, члан 
- Мића Пешић, заменик члана 
 7) Далибор Марковић, члан 
-Предраг Петровић, заменик члана 
8) Љубен Цветковић, члан  
  - Славољуб Цветковић, заменик члана 

9) Ивица Тасић, члан 
           - Жика Стаменковић, заменик  члана 

10) Славко Миљковић,    члан 

- Немања Станковић, заменик члана 
11) Драган Димитријевић, члан 
- Јелена Томић, заменик члана 
12) Милош Миљковић, члан 

          - Габријела Славковић, заменик члана 
13) Милан Станисављевић,   члан 
- Никола Мицкић, заменик  члана  
14) Томислав Тошић, дипломирани правник, 
секретар 

 - Мерлина Стојановић, дипломирани правник, 
заменик секретара. 

 2. У Општинску изборну комисију 
општине Владичин Хан у сталном саставу именују 
се: 
 1) за председника Драган Станковић, дипл. 
правник,  
 - за заменика председника Емилија 
Станојковић, дипл. правник, 
 2) за члана Томислав Тошић, 
 - за заменика члана Мића Пешић, 
 3) за члана Ивица Тасић, 
 - за заменика члана Славољуб Цветковић, 
 4) за члана Милијана Николић, 
 - за заменика члана Данијела Марковић, 
 5) за члана Милан Станисављевић, 
 - за заменика члана Милош Миљковић, 
 6) за члана Јелена Димитријевић, 
 - за заменика члана Јелена Павловић, 
 7) за члана Дејан Миленковић, 
 - за заменика члана Емил Мемишевић, 
 8) за секретара Мерлина Стојановић, дипл. 
правник, 
 - за заменика секретара Соња Младеновић, 
дипл. правник. 
 3. Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења а објављује се на веб-презентацији 
Републичке изборне комисије и у „Службеном 
гласнику града Врања“. 
     

О б р а з л о ж е њ е 
 Правни основ за доношење одлуке 
садржан је у члану 18. став 2. Закона о локалним 
изборима (у даљем тексту: Закон), којим је утврђено 
да председника, чланове, заменика председника и 
заменике чланова изборне комисије именује 
скупштина јединице локалне самоуправе. 
 Чланом 96. Закона прописано је да 
скупштина образује изборну комисију у складу са 
овим законом у року од седам дана од његовог 
ступања на снагу. Закон о локалним изборима је 
ступио на снагу 8. фебруара 2022. године, односно 
наредног дана од дана када је објављен у 
„Службеном гласнику Републике Србије“, што је 
разлог доношења ове Одлуке. 
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 Чланом 11. став 1. Закона прописано је да 
орган за спровођење локалних избора чине 
председник и други чланови органа за спровођење 
локалних избора и њихови заменици. 
  С обзиром на то да у општини 
Владичин Хан на дан ступања на снагу Закона има 
16322 бирача уписаних у Јединствени бирачки 
списак, Општинску изборну комисију, у складу са 
чланом 18. став 1. Закона, чине председник, шест 
чланова, заменик председника и шест заменика 
чланова. 
 Чланом 19. Закона прописано је да за 
председника и заменика председника изборне 
комисије може да буде именовано само оно лице 
које има високо образовање у области правних 
наука. 
 У складу са чланом 20. Закона, чланови и 
заменици чланова изборне комисије у сталном 
саставу именују се на предлог одборничких група 
сразмерно њиховој заступљености у укупном броју 
одборника који припадају одборничким групама, с 
тим да ниједна одборничка група не може да 
предложи више од половине чланова и заменика 
чланова изборне комисије у сталном саставу. 
Одборничка група која има више од половине од 
укупног броја одборника предлаже председника, 
заменика председника, чланове чији број заједно са 
председником није већи од половине броја чланова 
изборне комисије и заменике чланова чији број 
заједно са замеником председника није већи од 
половине броја заменика чланова изборне комисије, 
док остале чланове и заменике чланова у изборној 
комисији предлажу остале одборничке групе 
сразмерно њиховој заступљености у укупном броју 
одборника који припадају одборничким групама. 
 У складу са наведеним, право да предложе 
лица у Општинску изборну комисију општине 
Владичин Хан припада следећим одборничким 
групама: Одборничкој групи Српска напредна 
странка са 24 одборника, Одборничкој групи ГГ 
Новица Петровић-Домаћински за Владичин Хан са 
7 одборника, Одборничкој групи Ивица Дачић-
Социјалистичка партија Србије (СПС) са 3 
одборника и Одборничкој групи Метла 2020 Да 
почистимо Хан-Зоран. Т. Стојановић–Брзи са 3 
одборника. 
 У складу са чланом 22. Закона, учесници у 
раду изборне комисије без права одлучивања су 
секретар изборне комисије и заменик секретара 
изборне комисије, које именује скупштина на 
предлог председника скупштине, при чему за 
секретара и заменика секретара могу да буду 
именовани секретар скупштине, заменик секретара 
скупштине, начелник општинске, односно градске 
управе, заменик начелника  општинске, односно 

градске управе или лице из реда запослених у 
општинској, односно градској управи које има 
високо образовање у области правних наука. 
 У складу са наведеним, Одборничка група 
Српска напредна странка је у Општинску изборну 
комисију предложила за председника Драгана 
Станковића, дипл. правник, за заменика 
председника Емилију Станојковић, дипл. правник, 
за члана Томислава Тошића, за заменика члана 
Мићу Пешића, за члана Ивицу Тасића и за заменика 
члана Славољуба Цветковића, Одборничка група ГГ 
Новица Петровић-Домаћински за Владичин Хан је у 
Општинску изборну комисију предложила за члана 
Милијану Николић, за заменика члана Данијелу 
Марковић, за члана Милана Станисављевића и за 
заменика члана Милоша Миљковића, Одборничка 
група Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије 
(СПС) је у Општинску изборну комисију 
предложила за члана Јелену Димитријевић и за 
заменика члана Јелену Павловић и Одборничка 
група Метла 2020 Да почистимо Хан-Зоран. Т. 
Стојановић–Брзи је у Општинску изборну комисију 
предложила за члана Дејана Миленковића и за 
заменика члана Емила Мемишевића. 
 Председник Скупштине општине је за 
секретара Општинске изборне комисије предложио 
Мерлину Стојановић, запослену у Општинској 
управи Владичин Хан, а за заменика секретара 
Соњу Младеновић, запослену у Општинској управи 
Владичин Хан. 
 Чланом 18. став 3. Закона прописано је да 
се одлука о именовању чланова и заменика чланова 
изборне комисије објављује на веб-презентацији 
Републичке изборне комисије. 
  Сагласно напред наведеним одредбама 
Закона и прописаним надлежностима Скупштине 
општине чланом 32. став 1. тачка 20. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.закон, 
47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 40. став 1. 
тачка 19. Статута Општине Владичин Хан 
„Службени гласник Града Врања“, број 4/2019), у 
циљу поступања по одредбама закона, доноси се ова 
Одлука. 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове 
одлуке сваки подносилац изборне листе која је 
освојила мандате у постојећем сазиву Скупштине 
општине може поднети жалбу Управном суду у 
року од седам дана од објављивања ове одлуке на 
веб-презентацији Републичке изборне комисије 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН дана 
10.02.2022.године, број: 06-8/1/22-I 

 
ПРЕДСЕДНИЦА,        

Данијела Поповић,с.р. 
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39. 
На основу одредби чланова  146. Закона о 

привредним друштвима („Сл. гласник РСˮ, бр. 
36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015 и 
44/2018 и 95/2018), члана 42. Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС“, број 72/11, 
88/13,105/14,104/16-др.закон и 108/16,113/2017и 
95/2018) члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014-
др.закон,101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-
др.закон) и члана 40. Статута Општине Владичин 
Хан („Службени гласник Града Врања“, број 
4/2019),Скупштина Општине Владичин Хан, на 
седници одржаној  дана  10.02.2022. године, 
доноси:  

 
ОДЛУКУ 

О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 
И КАНАЛИЗАЦИЈУ ВОДОВОД ВЛАДИЧИН 

ХАН 
 

Члан 1. 
 Укупан  регистрован основни неновчани 
капитал  Јавног предузећа за водоснабдевање 
Водовод Владичин Хан  је 62.288.281,09 динара . 
 Укупно регистрован основни новчани 
капитал Јавног предузећа за водоснабдевање 
Водовод Владичин Хан је 25.878.447,80динара. 
  Овом одлуком Скупштина општине 
Владичин Хан повећава основни новчани капитал 
Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију 
Водовод Владичин Хан у износу од  5.922.077,49 
динара.  

Члан 2. 
 Укупна вредност основног новчаног 
капитала  Јавног предузећа за водоснабдевање и 
канализацију Водовод Владичин Хан након 
повећања је 31.800.525,29 динара . 
Укупна вредност  основног неновчаног  капитала 
Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију 
Водовод Владичин Хан  након повећања је  
62.288.281,09 динара. 

 
Члан 3. 

 Вредност новчаног  капитала  оснивача 
након повећања  је :  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН , 
матични број  07222483 , ул Светосавска 1 , 
Владичин Хан  
УПИСАН НОВЧАНИ КАПИТАЛ   31.800.525,29 
динара 
УПЛАЋЕН НОВЧАНИ КАПИТАЛ  31.800.525,29  
динарa 

 

Члан 4. 
 Одлука о повећању основног новчаног 
капитала Јавног предузећа за водоснабдевање и 
канализацију Водовод Владичин Хан  регистроваће 
се у складу са законом о регистрацији, у року од 
шест месеци од дана доношења 

 
Члан 5. 

 Основни капитал друштва сматра се 
повећаним даном регистрације повећања основног 
новчаног  капитала. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН дана 
10.02.2022.године, број: 06-8/3/22-I 

 
 

ПРЕДСЕДНИЦА,        
Данијела Поповић,с.р. 

 
40. 
 На основу члaна 32., 38. став 5. и 39. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016-
др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 40., 
57. став 3., 60. став 3. и 152. Статута Општине 
Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ 
број 4/2019), Скупштина општина Владичин Хан на 
седници одржаној дана 10.02.2022. године, донела је  
 
 

ОДЛУКУ 
О РАДНОПРАВНОМ СТАТУСУ 

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И 
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 
 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком уређује се радноправни 

статус председника Скупштине општине и заменика 
председника Скупштине општине Владичин Хан. 
 

Члан 2. 
Председник Скупштине општине је на 

сталном раду у Општини. 
Заменик председника Скупштине општине је 

на сталном раду у Општини, уз испуњење услова 
прописаних законом за остваривање права на 
стални рад. 

 
Члан 3. 

Председник Скупштине општине Владичин 
Хан и заменик председника Скупштине општине 
Владичин Хан има право на плату, као и остала 
права која проистичу из права из радног односа.  
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Коефицијент за обрачун и исплату плате 
председника и заменика председника Скупштине 
општине утврђује Комисија за мандатно 
имунитетска и административна питања и избор и 
именовање, на основу чега доноси појединачна 
решења. 

До дана ступања на стални рад, лице 
остварује утврђено право на накнаду – 
функционерски додатак.  

 
Члан 4. 

Дан ступања на стални рад у Општини, од 
када лице из ове Одлуке остварује права из радног 
односа, утврђује решењем Комисија за мандатно 
имунитетска и административна питања и избор и 
именовање, с тим да лице ступа на стални рад 
најкасније у року од 30 дана од дана ступања ове 
Одлуке на снагу. 

 
Члан 5. 

Ако је лице из ове Одлуке, у тренутку 
ступања ове Одлуке на снагу, на сталном раду у 
Општини, за исто остају на снази донета решења 
Комисије за мандатно имунитетска и 
административна питања и избор и именовање и 
није потребно доносити нова решења до измене 
околности на основу којих су решења донета. 

 
Члан 6. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о радноправном статусу председника 
Скупштине и заменика председника Скупштине 
општине Владичин Хан („Службени гласник Града 
Врања“ број 14/2019). 

 
Члан 7. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН дана 
10.02.2022.године, број: 06-8/4/22-I 

 
ПРЕДСЕДНИЦА,                                                                                    

Данијела Поповић,с.р. 
 
41. 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон, 108/2016, 
113/2017, 98/2018 и 153/2020), члана 20. Закона о 
експропријацији („Службени гласник РС“ број 
53/1995, „Службени лист СРЈ“ број 23/2001- одлука 
СУС, „Службени гласник РС“ број 20/2009, 
55/2013-одлука УС и 106/2016-аутентично 
тумачење), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - 

др. закон, 101/2016- др. Закон, 47/2018 и 111/2021-
др. закон) и члана 40. и 152. Статута Општине 
Владичин Хан („Службени гласник Грaда Врања“, 
број 4/2019), Скупштина општине Владичин Хан, на 
седници одржаној дана 10.02.2022. године, донела је  

 
 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА 
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ 

И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС 
НЕПОКРЕТНОСТИ (ЗЕМЉИШТА И 
ОБЈЕКАТА НА ЗЕМЉИШТУ) У КО 

ВЛАДИЧИН ХАН 
 
 

Члан 1.  
 Овом одлуком покреће се поступак за 
утврћивање јавног интереса за експропријацију и 
административни пренос непокретности (земљишта 
и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан.   
  

Члан 2.  
 Покретање поступка утврђивања јавног 
интереса врши се у циљу експропријацијe и 
административног преноса непокретности ради 
изградње улице Цара Душана  у складу са  Планом 
генералне регулације насеља Владичин Хан („Сл. 
гласник Града Врања“ бр. 11/2021) и Измена  и 
допуна Плана генералне регулације насељa 
ВладичинХан („Сл. Гласник Града Врања“, бр. 
35/2021) 
 

Члан 3.  
 Општина Владичин Хан  одређује се за 
корисника експропријације и административног 
преноса непокретности.   
 

Члан 4.  
 Задужује се Општинско правобранилаштво 
Владичин Хан да припреми документацију 
потребну за подношење предлога Влади Републике 
Србије за утврђивање јавног интереса за 
експропријацију и административни пренос 
непокретности у КО Владичин Хан.   
  

Члан 5.  
        Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН дана 
10.02.2022.године, број: 06-8/5/22-I 

 
 

ПРЕДСЕДНИЦА,        
Данијела Поповић,с.р. 
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42.                 
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 

својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон, 108/2016, 
113/2017, 98/2018 и 153/2020), члана 20. Закона о 
експропријацији („Службени гласник РС“ број 
53/1995, „Службени лист СРЈ“ број 23/2001- одлука 
СУС, „Службени гласник РС“ број 20/2009, 
55/2013-одлука УС и 106/2016-аутентично 
тумачење), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - 
др. закон, 101/2016- др. Закон, 47/2018 и 111/2021-
др. Закон) и члана 40. и 152. Статута Општине 
Владичин Хан („Службени гласник Грaда Врања“, 
број 4/2019), Скупштина општине Владичин Хан, на 
седници одржаној дана 10.02.2022. године, донела је  

 
 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА 
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ 

И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС 
НЕПОКРЕТНОСТИ (ЗЕМЉИШТА И 
ОБЈЕКАТА НА ЗЕМЉИШТУ) У КО 

ВЛАДИЧИН ХАН 
 

 
Члан 1.  

 Овом одлуком покреће се поступак за 
утврћивање јавног интереса за експропријацију и 
административни пренос непокретности (земљишта 
и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан.   
  

Члан 2.  
 Покретање поступка утврђивања јавног 
интереса врши се у циљу експропријацијe и 
административног преноса непокретности ради 
изградње крака улице Јован Јовановић Змај у складу 
са  Планом генералне регулације насеља Владичин 
Хан („Сл. гласник Града Врања“ бр. 11/2021) и 
Измена  и допуна Плана генералне регулације 
насељa Владичин Хан („Сл. Гласник Града Врања“, 
бр. 35/2021) 
 

Члан 3.  
 Општина Владичин Хан  одређује се за 
корисника експропријације и административног 
преноса непокретности.   
 

Члан 4.  
 Задужује се Општинско правобранилаштво 
Владичин Хан да припреми документацију 
потребну за подношење предлога Влади Републике 
Србије за утврђивање јавног интереса за 

експропријацију и административни пренос 
непокретности у КО Владичин Хан.   
  

Члан 5.  
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Врања“.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН дана 
10.02.2022.године, број: 06-8/6/22-I 

 
ПРЕДСЕДНИЦА,        

Данијела Поповић,с.р. 
 
 
43.                 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон, 108/2016, 
113/2017, 98/2018 и 153/2020), члана 20. Закона о 
експропријацији („Службени гласник РС“ број 
53/1995, „Службени лист СРЈ“ број 23/2001- одлука 
СУС, „Службени гласник РС“ број 20/2009, 
55/2013-одлука УС и 106/2016-аутентично 
тумачење), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - 
др. закон, 101/2016- др. Закон, 47/2018 и 111/2021-
др. Закон) и члана 40. и 152. Статута Општине 
Владичин Хан („Службени гласник Грaда Врања“, 
број 4/2019), Скупштина општине Владичин Хан, на 
седници одржаној дана 10.02.2022. године, донела је  

 
 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА 
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ 

И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС 
НЕПОКРЕТНОСТИ (ЗЕМЉИШТА И 
ОБЈЕКАТА НА ЗЕМЉИШТУ) У КО 

ВЛАДИЧИН ХАН 
 

 
Члан 1.  

 Овом одлуком покреће се поступак за 
утврћивање јавног интереса за експропријацију и 
административни пренос непокретности (земљишта 
и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан.   
  

Члан 2.  
 Покретање поступка утврђивања јавног 
интереса врши се у циљу експропријацијe и 
административног преноса непокретности ради 
изградње крака улице Јован Јовановић Змај са 
окретницом у складу са  Планом генералне 
регулације насеља Владичин Хан („Сл. гласник 
Града Врања“ бр. 11/2021) и Измена  и допуна 
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Плана генералне регулације насељa ВладичинХан 
(„Сл. Гласник Града Врања“, бр. 35/2021) 
 

Члан 3.  
 Општина Владичин Хан  одређује се за 
корисника експропријације и административног 
преноса непокретности.   
 

Члан 4.  
 Задужује се Општинско правобранилаштво 
Владичин Хан да припреми документацију 
потребну за подношење предлога Влади Републике 
Србије за утврђивање јавног интереса за 
експропријацију и административни пренос 
непокретности у КО Владичин Хан.   
  

Члан 5.  
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Врања“.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН дана 
10.02.2022.године, број: 06-8/7/22-I 

 
ПРЕДСЕДНИЦА,                                                                                    

Данијела Поповић,с.р. 
 
44.                

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон, 108/2016, 
113/2017, 98/2018 и 153/2020), члана 20. Закона о 
експропријацији („Службени гласник РС“ број 
53/1995, „Службени лист СРЈ“ број 23/2001- одлука 
СУС, „Службени гласник РС“ број 20/2009, 
55/2013-одлука УС и 106/2016-аутентично 
тумачење), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - 
др. закон, 101/2016- др. Закон, 47/2018 и 111/2021-
др. Закон) и члана 40. и 152. Статута Општине 
Владичин Хан („Службени гласник Грaда Врања“, 
број 4/2019), Скупштина општине Владичин Хан, на 
седници одржаној дана 10.02.2022. године, донела је  

 
 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА 
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ 

И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС 
НЕПОКРЕТНОСТИ (ЗЕМЉИШТА И 
ОБЈЕКАТА НА ЗЕМЉИШТУ) У КО 

ВЛАДИЧИН ХАН 
 

Члан 1.  
 Овом одлуком покреће се поступак за 
утврћивање јавног интереса за експропријацију и 

административни пренос непокретности (земљишта 
и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан.   
  

Члан 2.  
 Покретање поступка утврђивања јавног 
интереса врши се у циљу експропријацијe и 
административног преноса непокретности ради 
изградње  улице Живојина Мишића у складу са  
Планом генералне регулације насеља Владичин Хан 
(„Сл. гласник Града Врања“ бр. 11/2021) и Измена  
и допуна Плана генералне регулације насељa 
ВладичинХан („Сл. Гласник Града Врања“, бр. 
35/2021) 
 

Члан 3.  
 Општина Владичин Хан одређује се за 
корисника експропријације и административног 
преноса непокретности.   
 

Члан 4.  
 Задужује се Општинско правобранилаштво 
Владичин Хан да припреми документацију 
потребну за подношење предлога Влади Републике 
Србије за утврђивање јавног интереса за 
експропријацију и административни пренос 
непокретности у КО Владичин Хан.   
  

Члан 5.  
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Врања“.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН дана 
10.02.2022.године, број: 06-8/8/22-I 

 
ПРЕДСЕДНИЦА,        

Данијела Поповић,с.р. 
 

45. 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон, 108/2016, 
113/2017, 98/2018 и 153/2020), члана 20. Закона о 
експропријацији („Службени гласник РС“ број 
53/1995, „Службени лист СРЈ“ број 23/2001- одлука 
СУС, „Службени гласник РС“ број 20/2009, 
55/2013-одлука УС и 106/2016-аутентично 
тумачење), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - 
др. закон, 101/2016- др. Закон, 47/2018 и 111/2021-
др. Закон) и члана 40. и 152. Статута Општине 
Владичин Хан („Службени гласник Грaда Врања“, 
број 4/2019), Скупштина општине Владичин Хан, на 
седници одржаној дана 10.02.2022. године, донела је  
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О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА 
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ 

И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС 
НЕПОКРЕТНОСТИ (ЗЕМЉИШТА И 
ОБЈЕКАТА НА ЗЕМЉИШТУ) У КО 

ВЛАДИЧИН ХАН 
 

 
Члан 1.  

 Овом одлуком покреће се поступак за 
утврћивање јавног интереса за експропријацију и 
административни пренос непокретности (земљишта 
и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан.   
  

Члан 2.  
 Покретање поступка утврђивања јавног 
интереса врши се у циљу експропријацијe и 
административног преноса непокретности ради 
изградње  дела улице Саве Ковачевића у складу са  
Планом генералне регулације насеља Владичин Хан 
(„Сл. гласник Града Врања“ бр. 11/2021) и Измена  
и допуна Плана генералне регулације насељa 
ВладичинХан („Сл. Гласник Града Врања“, бр. 
35/2021) 
 

Члан 3.  
 Општина Владичин Хан  одређује се за 
корисника експропријације и административног 
преноса непокретности.   
 

Члан 4.  
 Задужује се Општинско правобранилаштво 
Владичин Хан да припреми документацију 
потребну за подношење предлога Влади Републике 
Србије за утврђивање јавног интереса за 
експропријацију и административни пренос 
непокретности у КО Владичин Хан.   
  

Члан 5.  
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Врања“.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН дана 
10.02.2022.године, број: 06-8/9/22-I 

 
 

ПРЕДСЕДНИЦА,                                                                                    
Данијела Поповић,с.р. 

 
 
46. 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон, 108/2016, 

113/2017, 98/2018 и 153/2020), члана 20. Закона о 
експропријацији („Службени гласник РС“ број 
53/1995, „Службени лист СРЈ“ број 23/2001- одлука 
СУС, „Службени гласник РС“ број 20/2009, 
55/2013-одлука УС и 106/2016-аутентично 
тумачење), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - 
др. закон, 101/2016- др. Закон, 47/2018 и 111/2021-
др. Закон) и члана 40. и 152. Статута Општине 
Владичин Хан („Службени гласник Грaда Врања“, 
број 4/2019), Скупштина општине Владичин Хан, на 
седници одржаној дана 10.02.2022. године, донела је  

 
 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА 
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ 

И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС 
НЕПОКРЕТНОСТИ (ЗЕМЉИШТА И 
ОБЈЕКАТА НА ЗЕМЉИШТУ) У КО 

ВЛАДИЧИН ХАН 
 
 

Члан 1.  
 Овом одлуком покреће се поступак за 
утврћивање јавног интереса за експропријацију и 
административни пренос непокретности (земљишта 
и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан.   
  

Члан 2.  
 Покретање поступка утврђивања јавног 
интереса врши се у циљу експропријацијe и 
административног преноса непокретности ради 
изградње   улице Иве Андрића у складу са  Планом 
генералне регулације насеља Владичин Хан („Сл. 
гласник Града Врања“ бр. 11/2021) и Измена  и 
допуна Плана генералне регулације насељa 
ВладичинХан („Сл. Гласник Града Врања“, бр. 
35/2021) 
 

Члан 3.  
 Општина Владичин Хан  одређује се за 
корисника експропријације и административног 
преноса непокретности.   
 

Члан 4.  
 Задужује се Општинско правобранилаштво 
Владичин Хан да припреми документацију 
потребну за подношење предлога Влади Републике 
Србије за утврђивање јавног интереса за 
експропријацију и административни пренос 
непокретности у КО Владичин Хан.   
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Члан 5.  
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Врања“.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН дана 
10.02.2022.године, број: 06-8/10/22-I 

 
ПРЕДСЕДНИЦА,                                                                                    

Данијела Поповић,с.р. 
 

47. 
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 

својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон, 108/2016, 
113/2017, 98/2018 и 153/2020), члана 20. Закона о 
експропријацији („Службени гласник РС“ број 
53/1995, „Службени лист СРЈ“ број 23/2001- одлука 
СУС, „Службени гласник РС“ број 20/2009, 
55/2013-одлука УС и 106/2016-аутентично 
тумачење), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - 
др. закон, 101/2016- др. Закон, 47/2018 и 111/2021-
др. Закон) и члана 40. и 152. Статута Општине 
Владичин Хан („Службени гласник Грaда Врања“, 
број 4/2019), Скупштина општине Владичин Хан, на 
седници одржаној дана 10.02.2022. године, донела је  

 
 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА 
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ 

И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС 
НЕПОКРЕТНОСТИ (ЗЕМЉИШТА И 
ОБЈЕКАТА НА ЗЕМЉИШТУ) У КО 

ВЛАДИЧИН ХАН 
 
 

Члан 1.  
 Овом одлуком покреће се поступак за 
утврћивање јавног интереса за експропријацију и 
административни пренос непокретности (земљишта 
и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан.   
  

Члан 2.  
 Покретање поступка утврђивања јавног 
интереса врши се у циљу експропријацијe и 
административног преноса непокретности ради 
изградње новопројектоване I улице у насељу Полом 
у складу са  Планом генералне регулације насеља 
Владичин Хан („Сл. гласник Града Врања“ бр. 
11/2021) и Измена  и допуна Плана генералне 
регулације насељa ВладичинХан („Сл. Гласник 
Града Врања“, бр. 35/2021) 
 

Члан 3.  
 Општина Владичин Хан  одређује се за 
корисника експропријације и административног 
преноса непокретности.   
 

Члан 4.  
 Задужује се Општинско правобранилаштво 
Владичин Хан да припреми документацију 
потребну за подношење предлога Влади Републике 
Србије за утврђивање јавног интереса за 
експропријацију и административни пренос 
непокретности у КО Владичин Хан.   
  

Члан 5.  
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Врања“.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН дана 
10.02.2022.године, број: 06-8/11/22-I 

 
ПРЕДСЕДНИЦА,        

Данијела Поповић,с.р. 
 
48.                 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон, 108/2016, 
113/2017, 98/2018 и 153/2020), члана 20. Закона о 
експропријацији („Службени гласник РС“ број 
53/1995, „Службени лист СРЈ“ број 23/2001- одлука 
СУС, „Службени гласник РС“ број 20/2009, 
55/2013-одлука УС и 106/2016-аутентично 
тумачење), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - 
др. закон, 101/2016- др. Закон, 47/2018 и 111/2021-
др. Закон) и члана 40. и 152. Статута Општине 
Владичин Хан („Службени гласник Грaда Врања“, 
број 4/2019), Скупштина општине Владичин Хан, на 
седници одржаној дана 10.02.2022. године, донела је  

 
 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА 
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ 

И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС 
НЕПОКРЕТНОСТИ (ЗЕМЉИШТА И 
ОБЈЕКАТА НА ЗЕМЉИШТУ) У КО 

ВЛАДИЧИН ХАН 
 

 
Члан 1.  

 Овом одлуком покреће се поступак за 
утврћивање јавног интереса за експропријацију и 
административни пренос непокретности (земљишта 
и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан.   
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Члан 2. 
 Покретање поступка утврђивања јавног 
интереса врши се у циљу експропријацијe и 
административног преноса непокретности ради 
изградње новопројектоване II улице у насељу 
Полом у складу са  Планом генералне регулације 
насеља Владичин Хан („Сл. гласник Града Врања“ 
бр. 11/2021) и Измена  и допуна Плана генералне 
регулације насељa Владичин Хан („Сл. Гласник 
Града Врања“, бр. 35/2021) 

 
Члан 3.  

 Општина Владичин Хан  одређује се за 
корисника експропријације и административног 
преноса непокретности.   
 

Члан 4.  
 Задужује се Општинско правобранилаштво 
Владичин Хан да припреми документацију 
потребну за подношење предлога Влади Републике 
Србије за утврђивање јавног интереса за 
експропријацију и административни пренос 
непокретности у КО Владичин Хан.   
  

Члан 5.  
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Врања“.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН дана 
10.02.2022.године, број: 06-8/12/22-I 

 
ПРЕДСЕДНИЦА,                                                                                    

Данијела Поповић,с.р. 
 
49. 

На основу члана 99. Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр. 
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 
50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21), члана 
49. Одлуке о отуђењу, давању у закуп, прибављању 
и размени грађевинског земљишта у јавној својини 
општине Владичин Хан („Сл. гласник града Врања“, 
бр. 6/16, 43/16 и 28/17), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016- др. Закон, 47/2018 и 
111/2021-др. закон)  и чл. 15, 40. и 152. Статута 
општине Владичин Хан („Службени гласник града 
Врања“, бр. 4/2019), Скупштина општине Владичин 
Хан, на седници одржаној дана 10.02.2022. године, 
донела је  

 
ОДЛУКУ О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 
ВЛАДИЧИН ХАН  

Члан 1 
Овом одлуком из јавне својине Општине 

Владичин Хан отуђују се неизграђено грађевинско 
земљиште и то кп.бр. 1034/5 укупне површине 1357 
м2 уписана у лист непокретности бр. 118 КО 
Владичин Хан.  

 
Члан 2 

  Непокретност из члана 1. ове одлуке отуђују 
се из јавне својине општине Владичин Хан 
најповољнијем понуђачу Олгици Милосављевић из 
Владичиног Хана, Београдска 15, по цени за укупну 
површину предметне парцеле у износу од  
4.134.252,05 динара. 

Члан 3 
 Ближа права и обавезе између општине 
Владичин Хан и Олгице Милосављевић из 
Владичиног Хана, Београдска 15, регулисаће се 
Уговором о отуђењу грађевинског земљишта који 
ће се потписати након ступања на снагу ове одлуке 
и прибављања мишљења надлежног 
правобранилаштва.  

Члан 4 
 У име општине Владичин Хан Уговор о 
отуђењу грађевинског земљишта потписаће 
председник општине или лице које он овласти.  

 
Члан 5 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном гласнику града 
Врања".  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН дана 
10.02.2022.године, број: 06-8/13/22-I 

 
 

ПРЕДСЕДНИЦА,        
Данијела Поповић,с.р. 

 
 
50. 
            На основу одредби чланова 146. Закона о 
привредним друштвима ("Службени гласник РС", 
брoj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 
44/2018, 95/2018,91/2019 и 109/2021), члана 42. 
Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", 
број 72/2011,88/2013,105/2014,104/2016-др.закон, 
108/2016,113/2017, 95/2018 и153/2020), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", број 129/2007, 83/2014-др.закон,101/2016-
др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 40. 
Статута Општине Владичин Хан ("Службени 
гласник Града Врања" број 4/2019), Скупштина 
Општине Владичин Хан на седници одржаној , 
дана 10.02.2022. године, доноси 
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ОДЛУКУ 
 О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНО 
УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН, ВЛАДИЧИН 

ХАН 
 

Члан 1. 
Укупан регистрован основни неновчани 

капитал Јавног предузећа за комунално уређење 
Владичин Хан, Владичин Хан, матични број: 
20663944,  је 10.651.324,34 динара. 

Укупно регистрован основни новчани 
капитал Јавног предузећа за комунално уређење 
Владичин Хан, Владичин Хан, матични број: 
20663944, је 14.611.248,96 динара. 

Овом одлуком Скупштина општине 
Владичин Хан повећава основни новчани капитал 
Јавног предузећа за комунално уређење Владичин 
Хан, Владичин Хану износу од 840.000,00динара. 

 
Члан 2. 

  Укупна вредност основног новчаног 
капитала Јавног предузећа за комунално уређење 
Владичин Хан, Владичин Хан након повећања је 
15.451.248,96динара. 

Укупна вредност основног неновчаног 
капитала Јавног предузећа за комунално уређење 
Владичин Хан, Владичин Хан након повећањаје 
10.651.324,34 динара. 

 
Члан 3. 

Вредност новчаног капитала оснивача након 
повећања је: 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 
матични број 07222483, ул Светосавска 1, Владичин 
Хан 
УПИСАН НОВЧАНИ КАПИТАЛ 15.451.248,96 
динара  
УПЛАЋЕН НОВЧАНИ КАПИТАЛ 
15.451.248,96динара 

Одлука о повећању основног новчаног капитала 
Јавног предузећа за комунално уређење Владичин 
Хан, Владичин Хан регистроваће се у складу са 
законом о регистрацији, у року од шест месеци од 
дана доношења. 

 
Члан 4. 

Основни капитал друштва сматра се 
повећаним даном регистрације повећања основног 
новчаног капитала. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН дана 
10.02.2022.године, број: 06-8/20/22-I 

 
ПРЕДСЕДНИЦА,                                                                                    

Данијела Поповић,с.р. 

51. 
 На основу члана 46. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 
и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16 и др. Закон,47/18 и 111/2021-др. Закон) члана 
40.став 1. тачка 12. и 152. Статута општине 
Владичин Хан („Службени гласник  града Врања“, 
број 4/2019) Скупштина општине Владичин Хан, на 
седници која је одржана дана 10.02.2022. године 
доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
 О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА  

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КАНАЛИЗАЦИЈУ 

„ВОДОВОД“ ВЛАДИЧИН ХАН 
 
I 

Весни Стојковић, дипломираном инжењеру 
хемијског и биохемијског инжењерства из 
Владичиног Хана, престаје мандат директора Јавног 
предузећа за водоснабдевање и канализацију 
„Водовод“ Владичин Хан, због истека периода на 
који је именована. 

 
II 

Ово Решење објавити  у „Службеном 
гласнику Града Врања“. 

 
Образложење 

 Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у одредбама члана 46. став 1. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 
15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16 и др. Закон,47/18 и 111/2021-др. Закон) члана 
40.став 1. тачка 12. и 152. Статута општине 
Владичин Хан („Службени гласник  града Врања“, 
број 4/2019) 
 Чланом 46. став 1. Закона о јавним 
предузећима прописано је да мандат директора 
престаје истеком периода на који је именован. 

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 40. став 1. тачка 12. Статута 
Општине Владичин Хан, прописано је да између 
осталог Скупштина општине у складу са законом 
именује и разрешава директоре јавних предузећа 
чији је оснивач. 

Како је директорка Јавног предузећа за 
водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Весна 
Стојковић именована на период од 4 године, те како 
мандат директора престаје истеком периода на који 
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је именован, то је сагласно члану 46. став 1. Закона 
о јавним предузећима, а у складу са надлежностима 
Скупштине општине донето решење као у 
диспозитиву.  

Упутство о правном средству: Против овог 
решења може се покренути управни спор пред 
Управним судом – Одељење у Нишу у року од 30 
дана од дана пријема решења. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН дана 
10.02.2022.године, број: 06-8/18/22-I 

 
ПРЕДСЕДНИЦА,                                                                                    

Данијела Поповић,с.р. 
 
52. 
 На основу члана 24. став 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 
и 88/19), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ 
бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и др. Закон,47/18 
и 111/2021-др. закон), члана 40. став 1. тачка 12. и 
152. Статута општине Владичин Хан („Службени 
гласник  града Врања“, број 4/2019), Скупштина 
општине Владичин Хан, на седници која је одржана 
дана 10.02.2022. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ  
О ИМЕНОВАЊУ  

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КАНАЛИЗАЦИЈУ 

„ВОДОВОД“ ВЛАДИЧИН ХАН 
 
I 

Весна Стојковић, дипломирани инжењер 
хемијског и биохемијског инжењерства из 
Владичиног Хана, ул. Његошева бр. 17, именује се 
за директора Јавног предузећа за водоснабдевање и 
канализацију „Водовод“ Владичин Хан, на период 
од 4 године. 

II 
Именована из тачк 
е 1. овог Решења је дужна да ступи на 

функцију у року од 8 дана од дана објављивања 
овог Решења у „Службеном гласнику Републике 
Србије“ 

 
III 

Ово Решење је коначно. 
                                                
                   IV 

Решење са образложењем објавити у 
„Службеном гласнику Републике Србије“, 
„Службеном гласнику Града Врања“ и Интернет 
страници Општине Владичин Хан. 

 

Образложење 
 Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у одредбама 24. став 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 
и 88/19), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ 
бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 и др. Закон,47/18 
и 111/2021-др. закон), члана 40.став 1. тачка 12. и 
152. Статута општине Владичин Хан („Службени 
гласник  града Врања“, број 4/2019)). 
 Чланом 24. став 3. Закона о јавним 
предузећима прописано је да директора јавног 
предузећа чији је оснивач јединица локалне 
самоуправе именује орган одређен статутом 
јединице локалне самоуправе на период од 4 
године, на основу спроведеног јавног конкурса. 

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи и чланом  40.став 1. тачка 12. Статута 
општине Владичин Хан, прописано је да Скупштина 
општине у складу са Законом између осталог 
именује и разрешава директоре јавних предузећа 
чији је оснивач. 

Поступак за избор директора ЈП за 
водоснабдевање и канализацију „Водовод“ 
Владичин Хан започет је доношењем Одлуку о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора 
Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију 
„Водовод“ Владичин Хан.  

Оглас о јавном конкурсу за избор директора 
Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију 
„Водовод“ Владичин Хан, објављен је у 
„Службеном гласнику Републике Србије“,број 129 
од 28.12.2021.године, „Службеном гласнику Града 
Врања“, број 35 од 27.12.2021. године, у дневним 
новинама које се дистрибуирају на целој територији 
Републике Србије, Информер и на Интернет 
страници Општине Владичин Хан. 

Огласом о јавном конкурсу (у даљем тексту 
Јавни конкурс), у складу са Законом о јавним 
предузећима и актима ЈП за водоснабдевање и 
канализацију „Водовод“ Владичин Хан, утврђени су 
услови за избор директора ЈП „Водовод“ и докази 
који се достављају уз пријаву, као и начин 
оцењивања стручне оспособљености знања и 
вештине кандидата  у складу са законом којим се 
уређује правни положај јавних предузећа, Уредбом 
о мерилима за именовање директора јавног 
предузећа („Службени гласник РС“, број 65/16), 
Одлуком о начину и поступку избора и именовања 
директора јавних предузећа чији је оснивач 
општина Владичин Хан („Службни гласник Града 
Врања“ број 9/19) и Одлуком о спровођењу Јавног 
конкурса за избор директора Јавног предузећа за 
водоснабдевање и канализацију „Водовод“ 
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Владичин Хан(„Службни гласник Града Врања“ 
број 35/21). 

У року утврђеним јавним конкурсом за избор 
директора Јавног предузећа за водоснабдевање и 
канализацију „Водовод“ Владичин Хан, достављена 
је једна пријава и то Весне Стојковић, 
дипломираног инжењера хемијског и биохемијског 
инжењерства из Владичиног Хана, ул. Његошева бр. 
17. Након прегледа пријаве и доказа који су 
приложени уз пријаву, Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији 
је оснивач Општина Владичин Хан (у даљем тексту 
Комисија), утврдила је да је пријава Весне 
Стојковић благовремена, потпуна и разумљива. 
Комисија је саставила списак кандидата са једним 
кандидатом Весном Стојковић која испуњава услове 
за учешће у изборном поступку. 

У изборном поступку, Комисија је извршила 
проверу и оцењивање стручне оспособљености 
кандидата. 

 Након спроведеног изборног поступка у 
коме је кандидат оцењиван, Комисија је у складу са 
чланом  41. став 1. Закона о јавним предузећима, 
саставила ранг листу кандидата за избор директора 
Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију 
„Водовод“ Владичин Хан са једним кандидатом 
који је испунио услове прописане јавним конкурсом 
и у складу са чланом 40. став 3. Закона, испунио 
прописана мерила за избор директора наведеног 
јавног предузећа и то:  

Весна Стојковић, дипломирани инжењер  
хемијског и биохемијског инжењерства из 
Владичиног Хана, ул. Његошева бр. 17, са 
просечном оценом 2,85 од максималне оцене 3. 

На основу достављене ранг листе, број 06-
9/7/22-I од 09.02.2022. године, и Записника о 
спроведеном изборном поступку, број 06-6/22-I од 
02.02.2022. године, и Записника о спроведеном 
изборном поступку, број 06-9/22-I од 09.02.2022. 
године, припремљен је Предлог акта о именовању 
Весне Стојковић за директора ЈП за водоснабдевање 
и канализацију „Водовод“ Владичин Хан. 

У складу са чланом 41. став 4. Закона о 
јавним предузећима, Решење о именовању 
директора је коначно. 

Одредбама члана 42. Закона о јавним 
предузећима, између осталог прописано је да се акт 
о именовању директора јавног предузећа чији је 
оснивач јединица локалне самоуправе са 
образложењем објављује у „Службеном гласнику 
Републике Србије“ у гласилу јединице локалне 
самоуправе и на Интернет страници органа 
надлежног за именовање директора, као и да је 
сходно одредбама члана 43. став 1. наведеног 
закона, именовани кандидат дужан да ступи на 

функцију у року од 8 дана од дана објављивања 
решења у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

На основу наведеног Скупштина општине 
донела је решење као у диспозитиву. 

 Упутство о правном средству: Против овог 
решења може се покренути управни спор пред 
Управним судом – Одељење у Нишу у року од 30 
дана од дана пријема решења. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН дана 
10.02.2022.године, број: 06-8/19/22-I 

 
ПРЕДСЕДНИЦА,        

Данијела Поповић,с.р. 
 

 
53.  

На основу члана 61. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 
и 88/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др 
закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018 и 111-др. закон 
) и члана 40. и 152. Статута општине Владичин Хан 
(„Службени гласник Града Врања“, број 4/2019) 
Скупштина општине Владичин Хан, на седници 
одржаној дана 10.02.2022. године,  донелa је 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ 
ИЗМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2022. 

ГОДИНУ 
 

I 
Даје се сагласност на  Прву измену Посебног 

програма коришћења средстава буџета општине 
Владичин Хан за 2022. Године ЈП за комунално 
уређење Владичин Хан за 2022. годину,  број 154 
који је усвојио Надзорни одбор ЈП за комунално 
уређење  Владичин Хан, на седници одржаној дана 
07.02.2022. године. 

 
II 

Овај Закључак објавити у „Службеном 
гласнику Града Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН дана 
10.02.2022.године, број: 06-8/15/22-I 

 
ПРЕДСЕДНИЦА,        

Данијела Поповић,с.р. 
 
54. 

На основу члана 61. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 
и 88/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
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(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - 
др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-
др.закон) и члана 40. и 152. Статута општине 
Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, 
број 4/2019 и 43/20) Скупштина општине Владичин 
Хан, на седници одржаној дана 10.02.2022. године,  
донелa је 

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ 
ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА КОМУНАЛНО 

УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

I 
Даје се сагласност на  Прву измену 

Годишњег програма пословања ЈП за комунално 
уређење Владичин Хан за 2022. годину,  број 153 
који је усвојио Надзорни одбор ЈП за комунално 
уређење  Владичин Хан, на седници одржаној дана 
07.02.2022. године. 

 
II 

Овај Закључак објавити у „Службеном 
гласнику Града Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН дана 
10.02.2022.године, број: 06-8/16/22-I 

 
ПРЕДСЕДНИЦА,                                                                                    

Данијела Поповић,с.р. 
 
 

55. 
На основу члана 13. Закона о родној 

равноправности (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 52/2021), члана  32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ 
број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016- др.закон 
и 47/2018 и111/2021-др. закон), члана 40. и 152. 
Статута општине Владичин Хан („Службени 
гласник Града Врања“ број 4/2019) и члана 179. 
Пословника Скупштине општине Владичин Хан 
(„Службени гласник Града Врања“, број 9/2019 и 
43/20), Скупштина општине Владичин Хан на 
седници одржаној дана 10.02.2022. године, донела је  

 
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 
 
I 

Доноси се Локални акциони план за родно 
равноправност општине Владичин Хан за период 
2022.-2023.године 

II 
Закључак објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН дана 
10.02.2022.године, број: 06-8/2/22-I 

 
ПРЕДСЕДНИЦА,        

Данијела Поповић,с.р. 
 
 
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЊСКА БАЊА. 
56. 
 На основу чл. 18. и 96. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“, број 
14/22),Скупштина Градске општине Врањска Бања, 
на седници одржаној 10 фебруара 2022. године, 
донела је 

 
     ОДЛУКУ                                          

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА, И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА, 
СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА 

ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ВРАЊСКА БАЊА У СТАЛНОМ САСТАВУ 

        
 

Члан 1. 
       Разрешавају се чланства у Изборној комисији 
Градске општине Врањска Бања у сталном саставу: 

1)  Данијела Јаћимовић, председник, 
-    Марина Тасић, заменик председника,  

 2) Слађан Стојмировић, члан, 
    -  Раша Раћиповић, заменик члана, 
 3) Саша Ђокић, члан, 
 -   Игор Ђорђевић, заменик члана, 
 4) Игор Станковић, члан, 
    -  Томислав Томић, заменик члана, 
 5) Александра Стошић, члан,    

      -  Габријела Ристић,  заменик члана,     
      6) Горан Митић, члан,      
      -  Слађан Јовановић, заменик члана, 
 7) Срђан Стоилковић, члан, 
  -  Душан Станојковић, заменик члана, 
 8) Слађан Алексић, секретар, 
 -   Александра Тасић, заменик секретара. 
 

Члан 2. 
 У Изборну комисију Градске општине 
Врањска Бања у сталном саставу именују се: 
 1) за председника Данијела Јаћимовић, 
дипл. правник,  
 - за заменика председника Кристина 
Веселиновић, дипл. правник,  
 2) за члана Столе Цветковић,  
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 - за заменика члана Нинослав Мишић,
 3) за члана Гордана Стаменковић, 
 -за заменика члана Бранислав Ђорђевић, 
                4) за члана Лолита Костић,  
 - за заменика члана Милутин Стошић,
 5) за члана Миљана Николић,  
 - за заменика члана Слађан Андрејевић,
 6) за члана Соња Миленковић, 
 -за заменика члана Александар 
Антанасијевић,     
                  7) за члана Анђела Тасић,    
 - за заменика члана Габријела Ристић,  
 8) за секретара Слађан Алексић, дипл. 
правник, 
 -за заменика секретара Ивана 
Недељковић, дипл. правник. 
     

Члан 3. 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења а објављује се на веб-презентацији 
Републичке изборне комисије.  
  

О б р а з л о ж е њ е 
Правни основ 
 Правни основ за доношење одлуке 
садржан је у члану 18. став 2. Закона о локалним 
изборима (у даљем тексту: Закон), којим је утврђено 
да председника, чланове, заменика председника и 
заменике чланова изборне комисије именује 
скупштина јединице локалне самоуправе. 
Разлози за доношење одлуке 
 Чланом 96. Закона о локалним изборима 
прописано је да скупштина образује изборну 
комисију у складу са овим законом у року од седам 
дана од његовог ступања на снагу. Закон о 
локалним изборима је ступио на снагу __. фебруара 
2022. године, односно наредног дана од дана када је 
објављен у „Службеном гласнику Републике 
Србије“. 
Објашњење предложених решења 
 Чланом 11. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да орган за спровођење 
локалних избора чине председник и други чланови 
органа за спровођење локалних избора и њихови 
заменици. 
 С обзиром на то да у Градској општини 
Врањска Бања на дан ступања на снагу Закона има 
8.106 уписаних бирача у Јединствени бирачки 
списак, Општинску изборну комисију, у складу са 
чланом 18. став 1. Закона, чине председник, шест 
чланова, заменик председника и шест заменика 
чланова. 
 Чланом 19. Закона прописано је да за 
председника и заменика председника изборне 
комисије може да буде именовано само оно лице 

које има високо образовање у области правних 
наука. 
 У складу са чланом 20. Закона, чланови и 
заменици чланова изборне комисије у сталном 
саставу именују се на предлог одборничких група 
сразмерно њиховој заступљености у укупном броју 
одборника који припадају одборничким групама, с 
тим да ниједна одборничка група не може да 
предложи више од половине чланова и заменика 
чланова изборне комисије у сталном саставу. 
 С обзиром на то да у Скупштини Градске 
општине Врањска Бања постоји само једна 
одборничка група, Одборничка група Српске 
напредне странке, у складу са чланом 20. став 4. 
Закона Одборничком групом у смислу предлагања 
чланова и заменика чланова изборне комисије у 
сталном саставу сматра се и одборник појединац 
или група одборника која броји мање од оног броја 
одборника који је потребан за образовање 
одборничке групе, 

1) ако су сви ти одборници изабрани са исте 
изборне листе; 

2) ако изборна листа на којој су изабрани 
није освојила онолико мандата колико је потребно 
за образовање одборничке групе; 

3) ако нико од њих није приступио некој 
одборничкој групи;  

4) ако су сви ти одборници потписали 
предлог за именовање члана, односно заменика 
члана изборне комисије у сталном саставу. 
 
 У складу са чланом 22. Закона, учесници у 
раду изборне комисије без права одлучивања су 
секретар изборне комисије и заменик секретара 
изборне комисије, које именује скупштина на 
предлог председника скупштине, при чему за 
секретара и заменика секретара могу да буду 
именовани секретар скупштине, заменик секретара 
скупштине, начелник општинске, односно градске 
управе, заменик начелника  општинске, односно 
градске управе или лице из реда запослених у 
општинској, односно градској управи које има 
високо образовање у области правних наука. 
 У складу са наведеним, Одборничка група 
са изборне листе - Александар Вучић – за нашу 
децу.,  је у Изборну комисију предложила : 
1) за председника Данијелу Јаћимовић, дипл. 
правник,    
-  за заменика председника Кристину Веселиновић, 
дипл. правник,  
2) за члана Столета Цветковића,  
-  за заменика члана Нинослава Мишића,  
3) за члана Гордану Стаменковић,  
- за заменика члана Бранислава Ђорђевића 



Петак,11.фебруар.2022.године.           "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"        Број -3-  Страна-117 
  

 

 Одборничка група са изборне листе  Група 
грађана „Српска десница –Врањска Бања  - од 
народа за народ“ ( у смислу члана 20. став 4.)  у   
Изборној комисији Градске општине предложила је 
1) за члана Лолиту Костић,  
-  за заменика члана Милутина Стошића,  
2) за члана Миљану Николић,    
-за заменика члана Слађана Андрејевића. 
 Одборнчка група са изборне листе  Ивица 
Дачић - Социјалистичка партија Србије ( у смислу 
члана 20. став. 4.)  у   Изборној комисији Градске 
општине предложила је:    
 1) за члана Соњу Миленковић, 
 -за заменика члана Александра 
Антанасијевића и 
 -  за заменика члана Габријелу Ристић. 
  
 Одборничка група са изборне листе 
Драган Марковић Палма – Јединствена Србија ( у 
смислу члана 20. став 4.)  у   Изборној комисији 
Градске општине предложила је:    
 
7) за члана Анђелу Тасић,.  
    
 Председница Скупштине Градске 
општине Врањска Бања је за секретара Изборне 
комисије предложила Слађана Алексића, дипл. 
правника, секретара Скупштине Градске општине, 
за заменика секретара Ивану Недељковић,  
 Чланом 18. став 3. Закона прописано је да се 
одлука о именовању чланова и заменика чланова 
изборне комисије објављује на веб-презентацији 
Републичке изборне комисије. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове одлуке сваки подносилац изборне листе 
која је освојила мандате у постојећем сазиву 
Скупштине Градске општине може преко 
Скупштине Градске општине Врањска Бања, 
поднети жалбу Управном суду у року од седам дана 
од објављивања ове одлуке на веб-презентацији 
Републичке изборне комисије.  
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА 
БАЊА     дана   10 фебруара  2022 године, број: 02- 
49 /2022-01. 

 
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                   Светлана Цветковић,с.р. 
 

57. 
На основу члана 79. и 92. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 -други 
закон и 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019, 72/2019 и 149/2020), члан 20. став 1. тачка 

39. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 - други закон, 
101/2016, 47/2018 ), члана 30. став 1. тачка 6. 
Статута Градска општина Врањска Бања 
(„Службени гласник града Врања“, број 06/19) 
Скупштина Градске општине Врањска Бања на 
седници одржаној дана  10.02.2022 .године, донела 
је 

 
ОДЛУКУ 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ЗАВРШНИ 
РАЧУН БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ВРАЊСКА БАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

Ангажује се ревизор за екстерну ревизију 
Завршног рачуна буџета Граддске општине 
Врањска Бања за 2021. годину. 

 
Члан 2. 

Ова одлука са извештајем екстерне ревизије 
је саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета 
Градске општине Врањска Бања за 2021. годину. 
 

Члан 3. 
Одлука о завршном рачуну буџета Градске 

општине Врањска Бања за 2021. годину из члана 2. 
ове одлуке, са извештајем о извршењу буџета, 
надлежни орган  Градске општине Врањска Бања 
доставља Министарству финансија – Управи за 
трезор до 30. јуна 2022. године. 
 

Члан 4. 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА 
БАЊА,  дана 10.02.2022. године, број: 02-40/2022-
01       
        

ПРЕДСЕДНИЦА, 
                   Светлана Цветковић,с.р. 

 
 
Веће Градске општине Врањска Бања. 
58. 
 На основу члана 69. став 2. и 4. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС”, број 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 
99/16 и 113/2017) и члана 26. Одлуке о буџету 
Градске општине Врањска Бања за 2022. 
(„Службени гласник града Врања“, број: 35/21), 
Веће Градске општине Врањска Бања на седници 
одржаној дана 08.02.2022.године, доноси: 
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РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

Члан 1. 
 Из средстава утврђених Одлуком о  буџету 
Градске општине Врањска Бања за 2022. годину 
(„Службени гласник града Врања“, број 35/21), са 
раздела 4 – Управа Градске општине, главе 1.0 – 
Управа Градске општине Врањска Бања, програма 
15 – Локална самоуправа, програмске активности 
0602-0009 – Текућа буџетска резерва, функције 112 
– Финансијски и фискални послови, позицијe 14, 
економскe класификације 49912 – Текућа резерва, 
одобравају се буџетска средства у износу од 
780.000,00 динара. 
 

Члан 2. 
 Налаже се Одељењу за буџет и финансије да 
средства из члана 1. овог Решења распореди на 
следећoj апропријацији у оквиру: 

- раздела 4. Управа ГО Врањска Бања, главе 
1.  Управа ГО Врањска Бања, Програм 2 –
Комунална делатност, Програмска активност 1102-
4001: Изградња водоводне мреже на подручју ГО 
Врањска Бања, функција 630 – Водоснабдевање , на 
позицији 52, економска класификација 511 – Зграде 
и грађевински објетки, извор финансирања 01 – 
Приходи из буџета, средства у износу од  780.000,00 
динара за израду пројекта водовдоне мреже у селу 
Корбевац у дужини од 4,3км на подручју  ГО 
Врањска Бања. 

Члан 3. 
 Решење ступа на снагу даном доношења. 
 Решење објавити у Службеном гласнику 
града Врањa 
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА 
дана 08.02.2022. године, број: 02-42/2022-04 

                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИК                                                                                                       

Драган Сентић,c.p. 
 

Т Р Г О В И Ш Т Е 
59. 
 На основу члана  4 3. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије број 
54/2009; 73/2010; 101/2010; 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 
– др. Закон и 103/2015 ; 99/2016;113/2017; 
95/2018;31/2019; 72/2019 и 149/2020), и члана 32.  
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ број: 129/2007  i 83/2014 – др. 
закон 101/16-др.закон и 47/2018 ) и члана 40. 
Статута општине Трговиште („Службени гласник 

Града Врања“, бр. 3/19),  Скупштина општине 
Трговиште, на седници Скупштине одржаној дана 
10 .02. 2022. године, донела је 

 
ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о буџету општине Трговиште бр. 
400-19/2021 дана 17.12.2021. године, врше се 
следеће измене и допуне и то: 

 
• Члан 1. у Одлуци мења се у делу: 

Укупни приходи и примања 700.040.000,00 
увећавају се за 29.840.000,00 и износе 
729.886.000,00.  

Укупни расходи и издаци 700.040.000,00 
увећавају се за 29.840.000,00 и износе 
729.886.000,00.  

 
• Члан 2. у Одлуци мења се у делу: 

Укупни приходи и примања увећавају се за  
29.840.000,00 динара. 

321311 -  Нераспоређени вишак прихода и 
примања из ранијих година, износ од 60.000.000,00 
умањује се за 25.000.000,00 (извор финансирања 13-
Вишак прихода оз претходне године) и износе 
35.000.000,00; 

731151 – Текуће донације од иностраних 
држава у корист нивоа општина, износ од 0,00 
увећавају се за 25.000.000,00 (извор финансирања 
15-Неутрошена средства из донација из ранијих 
година) и износе 25.000.000,00 ; 

732251 – Текуће донације од међународних 
организација у корист нивоа општина, износ од 0,00 
динара увећавају се за 7.800.000,00 (извор 
финансирања 17-Неутрошена средства трансфера од 
других нивоа власти) и износе 7.800.000,00 ; 

733151 –Ненаменски трансфер од Републике у 
корист нивоа општина , износ од 205.645.000,00 
динара увећавају се за 21.625.000,00 динара (извор 
финансирања 01-Приходи из буџета)   и износе 
227.270.000,00; 

       733154 –Текући наменски трансфер у 
ужем смислу од Републике у корист нивоа општина 
, износ од 12.000.000,00 динара увећавају се за 
415.000,00 (извор финансирања 01-Приходи из 
буџета)   и износе 12.415.000,00; 

        772111 –Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода буџета Републике из 
предходне године, износ од 2.000.000,00 динара 
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умањују се за 1.000.000,00 (извор финансирања 01-
Приходи из буџета)   и износе 1000.000,00; 

         772114 –Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода буџета Републике из 
предходне године, износ од 0,00 динара увећавају се 
за 1.000.000,00 (извор финансирања 01-Приходи из 
буџета)   и износе 1.000.000,00; 

 
• Члан 3. у Одлуци мења се у делу: 

Економска класификација 413 замењује се износом 
2.810.000 динара (извор финансирања 01 – Приход 
из буџета); 
Економска класификација 416 замењује се износом 
5.661.800 динара (извор финансирања 01 – Приход 
из буџета); 
Економска класификација 421 замењује се износом 
38.596.600 динара           (извор финансирања 01 – 
Приход из буџета); 
Економска класификација 422 замењује се износом 
3.700.000 динара (извор финансирања 01 – Приход 
из буџета); 
Економска класификација 423 замењује се износом 
54.678.300 динара (извор финансирања 01 – Приход 
из буџета); 
Економска класификација 424 замењује се износом 
27.943.800 динара (извор финансирања 01 – Приход 
из буџета); 
Економска класификација 425 замењује се износом 
29.614.400 динара (извор финансирања 01 – Приход 
из буџета); 
Економска класификација 426 замењује се износом 
12.125.400 динара (извор финансирања 01 – Приход 
из буџета); 
Економска класификација 481 замењује се износом 
37.690.000 динара (извор финансирања 01 – Приход 
из буџета); 
Економска класификација 483 замењује се износом 
18.131.000 динара (извор финансирања 01 – Приход 
из буџета); 
Економска класификација 511 замењује се износом 
135.974.000 динара (извор финансирања 01 – 
Приход из буџета);  
Економска класификација 512 замењује се износом 
47.520.400 динара (извор финансирања 01 – Приход 
из буџета); 
 Економска класификација 621 замењује се износом 
15.100.000 динара (извор финансирања 01 – Приход 
из буџета); 

 
• Члан 4. у Одлуци мења се у делу: 
Функција 111 увећава се и износи 8.499.000 
динара; 
Функција 130 увећава се и износи 140.185.000 
динара; 

Функција 421 увећава  се и износи 9.900.000 
динара; 
Функција 474 увећава се и износи 170.050.000 
динара; 
Функција 630 увећава се и износи 16.000.000 
динара; 
Функција 810 увећава се и износи 25.500.000 
динара; 
Функција 820 увећава се и износи 19.192.000 
динара; 

 
• Члан 5. у Одлуци мења се у делу: 
Функција 111:  
- Позиција 42 економска класификација 

423 износ од 1.100.000 динара увећава се за 400.000 
динара, и износи 1.500.000 динара; 

Функција 130: 
- Позиција 74 економска класификација 

483  износ од 1.000.000 динара увећава се за 
17.000.000 динара, и износи 18.000.000 динара; 

- Позиција 84 економска класификација 
425 износ од 1.050.000 динара умањује се за 500.000 
динара, и износи 550.000 динара 

Функција 421 
-Позиција 108/1 економска 

класификација 512 износ од 0,00 динара увећава се 
за 7.800.000 динара, и износи 7.800.000 динара ( 
извор финансирања 17- Неутрошена средства 
трансфера од других нивоа власти); 

Функција 474 
-Позиција 120 економска класификација 

511 износ од 86.420.000.000 динара умањује  се за 
9.000.000 динара, и износи 77.420.000 динара (извор 
финансирања 01 – Приход из буџета ); 

-Позиција 120 економска класификација 
511 износ од 79.080.000 динара умањује  се за 
25.000.000 динара, и износи 54.080.000 динара 
(извор финансирања 13 – извор финансирања -
Вишак прихода из претходне године); 

-Позиција 121 економска класификација 
512 износ од 11.000.000 динара увећава се за 
25.000.000 динара, и износи 36.000.000 динара 
(извор финансирања 15– извор финансирања - 
Неутрошена средства из донација из ранијих 
година); 

Функција 630 
             -Позиција 136 економска класификација 621 
износ од 5.000.000 дианра увећава се за 10.000.000 
динара и износи 15.000.000 динара; 

     Функција 810 
              -Позиција 143 економска класификација 
481 износ од 25.000.000 динара увећава се за 
500.000 динара, и износи 25.500.000 динара; 

     Функција 820 
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             -Позиција 174 економска класификација 423 
износ од 1.680.000 динара увећава се за 200.000 
динара, и износи 1.880.000 динара; 

     Функција 911 
             -Позиција 185 економска класификација 413 
износ од 200.000 динара увећава се за 70.000 
динара, и износи 270.000 динара; 
               -Позиција 188 економска класификација 
416 износ од 175.000 динара увећава се за 60.000 
динара, и износи 235.000 динара; 
             - Позиција 189 економска класификација 
421 износ од 410 000 динара увећава се за 6.000 
динара, и износи 416.000 динара; 
                - Позиција 189 економска класификација 
421 износ од 0,00 динара увећава се за 50.000 
динара, и износи 50.000 динара ( извор 
финансирања 04); 
               - Позиција 189 економска класификација 
421 износ од 0,00 динара увећава се за 200.000 
динара, и износи 200.000 динара ( извор 
финансирања 17); 
                - Позиција 190 економска класификација 
422 износ од 0,00 динара увећава се за 230.000 
динара, и износи 230.000 динара ( извор 
финансирања 07); 
    - Позиција 191 економска класификација 
423 износ 40.000 динара увећава се за 370.000 
динара, и износи 410.000 динара ( извор 
финансирања 07); 
              - Позиција 192 економска класификација 
424 износ од 20.000 динара увећава се за 170.000 
динара, и износи 190.000 динара ( извор 
финансирања 07); 
               - Позиција 193 економска класификација 
425 износ од 400.000 динара умањује  се за 200.000 
динара, и износи 200.000 динара ( извор 
финансирања 01); 
                - Позиција 193 економска класификација 
425 износ од 155.000 динара умањује се за 115.000 
динара, и износи 40.000 динара ( извор 
финансирања 17); 
               - Позиција 194 економска класификација 
426 износ од 542.000 динара умањује се за 215.000 
динара, и износи 327.000 динара ( извор 
финансирања 01); 
              - Позиција 194 економска класификација 
426 износ од 600.000 динара умањује се за 50.000 
динара, и износи 550.000 динара ( извор 
финансирања 04); 
                       - Позиција 194 економска 
класификација 426 износ од 0,00 динара увећава се 
за 215.000 динара, и износи 215.000 динара ( извор 
финансирања 17); 
                 - Позиција 194 економска класификација 
426 износ од 215.000 динара увећава се за 85.000 

динара, и износи 300.000 динара ( извор 
финансирања 07); 
                   - Позиција 197 економска класификација 
511 износ од 850.000 динара умањује  се за 136.000 
динара, и износи 714.000 динара ( извор 
финансирања 01); 
                - Позиција 197 економска класификација 
511 износ од 150.000 динара умањује се за 95.000 
динара, и износи 55.000 динара ( извор 
финансирања 07); 
               - Позиција 198 економска класификација 
512 износ од 470.000 динара умањује  се за 430.000 
динара, и износи 40.000 динара ( извор 
финансирања 07); 
               - Позиција 224 економска класификација 
416 износ од 40.000 динара увећава се за 200.000 
динара, и износи 240.000 динара ; 
                - Позиција 227 економска класификација 
423 износ од 500.000 динара умањује  се за 200.000 
динара, и износи 300.000 динара ; 

      
• Члан 6. у Одлуци мења се у делу: 

Програм 2. Комуналне делатности мења се и у 
укупном износу износи 93.001.000 динара; 

Програм 3. Локални економски развој мења се 
и у укупном износу износи 188.550.000 динара; 

Програм 5. Пољопривреда и рурални развој 
мења се и у укупном износу износи 9.900.000 
динара; 

Програм 13. Развој културе и информисања  
мења се у укупном износу и износи 23.592.000 
динара; 

Програм 14. Развој спорта и омладине  мења се 
у укупном износу и износи 31.170.000 динара; 

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе  
мења се у укупном износу и износи 183.249.700 
динара; 

Програм 16. Политички систем локалне 
самоуправе  мења се у укупном износу и износи 
44..468.300 динара; 

 
Члан 2. 

           У осталом делу Одлука остаје неизмењена. 
 

Члан 3. 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику Града 
Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана: 
10.02.2022 године, број: 401-21/2022. 

            
 

 ПРЕДСЕДНИК,    
                 Александар Колић,с.р. 
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60. 
На основу члана 61. став 5. Закона о 

становању и одржавању зграда („Службени гласник 
РС“, број 104/2016) и члана  40. Статута општине 
Трговиште (“ Службени гласник града Врања“, 
бр.3/2019), Скупштина општине Трговиште, на 
седници одржаној дана 10.02.2022 године, донела је: 
 
 

О Д Л У К У  
О БЕСПОВРАТНОМ СУФИНАНСИРАЊУ 
АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ 

ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊЕ СВОЈСТАВА 
ЗГРАДА, ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА, 
ПРОЦЕНТУ УЧЕШЋА И УСЛОВИМА ПОД 

КОЈИМ ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ 
УЧЕСТВУЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ 
АКТИВНОСТИ ОДРЖАВАЊА 

 
Члан 1. 

Овом одлуком уређује се поступак 
бесповратног суфинансирања мера енергетске 
санације стамбених зграда, породичних кућа и 
становаа које општина Трговиште може 
суфинансирати у складу са расположивим 
средствима у буџету, као и начин спровођења 
поступка доделе средстава, проценат учешћа и 
услови под којим општина Трговиште учествује у 
суфинансирању. 

 
Члан 2. 

Овом одлуком обухваћене су све зграде на 
територији општине Трговиште које испуњавају 
услове из јавног позива. 
 

Члан 3. 
Одрживи развој становања у складу са 

Законом о становању и одржавању зграда 
представља јавни интерес.  

У циљу остваривања јавног интереса 
општина Трговиште, Одлуком о буџету за сваку 
буџетску годину опредељује средства за 
бесповратно суфинансирање активности 
инвестиционог одржавања и унапређења својстава 
зграда у складу са овом одлуком. 

Учешће општине Трговиште у  
суфинансирању активности из става 2. овог члана 
може износити максимално 50%. 

 
Члан 4. 

У складу са расположивим средствима 
обезбеђеним у буџету општине Трговиште могу се 
финансирати следеће активности инвестиционог 
одржавања и унапређења својстава зграде: 
1) Унапређење термичког омотача путем: 

• Замене спољних прозора и врата и других 
транспарентних елемената термичког 
омотача. Ова мера обухвата и пратећу 
опрему за прозоре/врата, као што су 
окапнице, прозорске даске, ролетне капци и 
др. као и пратеће грађевинске радове на 
демонтажи и правилној монтажи 
прозора/врата, као што је демонтажа старих 
прозора/врата и одвоз на депонију, обрада 
ивица и кречење око прозора/врата са 
унутрашње стране зида, 

• Постављања термичке изолације зидова, 
таваница изнад отворених пролаза, зидова, 
подова на тлу и осталих делова термичког 
омотача према негрејаном простору, 

• Постављање термичке изолације испод 
кровног покривача. Ова мера може 
обухватити, у случају да је оштећен кровни 
покривач и хидроизолациони кровни 
систем, грађевинске радове на замени 
хидроизолације и других слојева кровног 
покривача, као и лимарске радове, али не и 
радове на замени конструктивних 
елемената крова; 

2)Унапређење термотехничких система зграде 
путем замене система или дела система 
ефикаснијим системом путем: 

• Замене постојећег грејача простора (котао 
или пећ) ефикаснијим, 

• Замене постојеће или уградња нове цевне 
мреже, грејних тела-радијатора и пратећег 
прибора, 

• Уградња топлотних пумпи (грејач простора 
или комбиновани грејач), 

• Уградња електронски регулисаних 
циркулационих пумпи, 

• Опремање система грејања са уређајима за 
регулацију и мерење предате количине 
топлоте објекту (калориметри, делитељи 
топлоте, баланс вентили 

3)Уградња соларних колектора у инсталацију за 
централну припрему потрошне топле воде, 
4)Уградња соларних панела и пратеће 
инсталације за производњу електричне енергије 
за сопствене потребе, уградње двосмерног 
мерног уређаја за мерење предате и примљене 
електричне енергије и израде неопходне 
техничке документације и извештаја извођача 
радова на уградњи соларних панела и пратеће 
инсталације за производњу електричне енергије 
који су у складу са законом неопходни 
приликом прикључења на дистрибутивни 
систем. 
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Члан 5. 
Начин спровођења поступка доделе 

средстава, проценат учешћа и услови под којим 
општина учествује у финансирању уређује се 
Правилником о суфинансирању мера енергетске 
санације стамбених зграда, породичних кућа и 
станова (у даљем тексту: Правилник) који доноси 
Општинско веће општине Трговиште. 

Правилником се ближе уређује: 
• Циљ спровођења мера енергетске санације; 
• Критеријуми за расподелу и коришћење 

средстава; 
• Начин обезбеђивања финансијских средстава 
• Проценат суфинансирања активности; 
• Начин и услови пријаве на јавни позив и 

критеријум за селекцију привредних субјеката; 
• Начин и услови пријаве на јавни позив и 

критеријум за селекцију грађана 
(домаћинства); 

• Праћење реализација пројекта, извештавање и 
друге активности од значаја за реализацију 
пројекта. 

 
Члан 6. 

   Пројекат суфинансирања спроводи се на 
основу јавног позива.  

Одлуку о спровођењу јавног позива доноси 
Општинско веће. 

Одлука из става 2. овог члана садржи услове 
јавног позива: 
1. документација која се подноси уз пријаву; 
2. рок за подношење пријаве; 
3. право учешћа на јавном позиву;  
4. време отварања пристиглих пријава; 
5. начин и роковe плаћања; 
6. укупну процењену вредност пројекта; 
7. износ средстава изражен у процентима, који се 

финансира из средстава буџета општине, а у 
складу са чланом 3. став 3. ове одлуке; 

8. критеријуме за рангирање; 
9. рок за објављивање ранг листе; 
10. рок за објављивање коначне Одлуке о 

пројектима који ће бити суфинасирани; 
Уз пријаву из става 3. тачка 1) овог члана, 

обавезно се подноси следећа документација: 
1. препис листа непокретности или други доказ о 

легалности објекта и о власништву на објекту; 
2. доказ да је подносилац обезбедио средства 

потребна за реализацију пројекта; 
3. решење о регистрацији стамбене заједнице, 

уколико се ради о стамбеној заједници; 
4. Одлука скупштине стамбене заједнице о 

подношењу пријаве на јавни позив из став 1. 
овог члана; 

5. извод из програма одржавања зграде у коме су 
наведене активности инвестиционог одржавања 
предвиђене за текућу годину (за стамбене 
заједнице); 

6. техничкa документацијa потребнa за извођење 
радова у складу са Законом о планирању и 
изградњи; 

7. друга документација од значаја за спровођење 
пројекта. 

 
Члан 7. 

Пријава се може поднети само за зграде које 
се налазе на територији општине Трговиште уз 
пратећу документацију предвиђену јавним позивом. 

Пријаву могу поднети власници, односно 
власници посебних делова преко органа управљања. 

Јавни позив се објављује на званичној 
интернет страници општине, огласној табли 
општинске управе и у локалним медијима. 
 

Члан 8. 
Поступак јавног позива спроводи Комисија 

за избор пројеката за бесповратно суфинансирање 
активности инвестиционог одржавања и унапређења 
својстава зграда (у даљем тексту: Комисија).  

Општинско веће именује комисију за 
спровођење јавног позива. 

Задатак Комисије је да: 
1. донесе пословник о раду Комисије,  
2. припреми текст јавног позива и да га достави 

општинској управи ради објављивања сагласно 
члан 6. ове одлуке,  

3. прегледа сваку приспелу пријаву и утврди да ли 
је баговремена и уредна,  

4. сачини писани извештај о стручној оцени 
пристиглих пријава,  

5. изврши рангирање приспелих пријава,  
6. сачини ранги листу пројеката и исту достави 

свим учесницима јавног позива и надлежној 
организационој јединици Општинске управе 
општине Трговиште ради објављивања на 
интернет страници општине Трговиште и 
председнику општине Трговиште. 

 
Члан 9. 

Пријаве се подносе у затвореној коверти, 
директно на писарници општинске/градске управе 
општине Трговиште  или препорученом поштом на 
адресу Општина Трговиште, Краља Петра I 
Карађорђевића бр. 4. 17525 Трговиште са назнаком 
„Пријава за избор пројеката за бесповратно 
суфинансирање Програма енергетске санције 
стамбених зграда, породичних кућа и станова 
зграда“. 
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Образац пријаве може се преузети са сајта 
општине Трговиште или на шалтеру општинске  
управе општинеТрговиште . 

Рок за подношење пријаве је 21 дан од дана 
објављивања јавног позива на интернет страници 
општине Трговиште. 
 

Члан 10. 
Комисија у року од 5 дана од дана истека 

рока за подношење пријава врши отврање поднетих 
пријава.  

Пријаве које су поднете након истека рока за 
подношење пријаве, сматраће се неблаговременим и 
исте неће бити предмет разматрања Комисије. 
Пријаве уз које није достављена комплетна 
документација, сматраће се неуредним пријавама и 
исте неће бити рангиране. 

Најкасније у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријава, Комисија је дужна да 
сачини ранги листу пројеката и исту достави свим 
учесницима јавног позива, надлежној 
организационој јединици општинске управе 
општине Трговиште  ради објављивања на интернет 
страници општине Трговиште и председнику 
општине Трговиште. 

Подносиоци пријава, у року од три дана од 
дана објављивања ранг листе на интернет страници 
општине Трговиште имају право увида у 
документацију коју су доставили остали учесници 
јавног позива, као и у поступак рада и начин 
рангирања пристиглих пријава од стране Комисије. 

 
Члан 11. 

Рангирање и избор пројеката који ће бити 
суфинансирани у складу са одредбама ове oдлуке 
врши се применом следећих критеријума: 
1. циљеви који се постижу: обим задовољавања 

јавног интереса, степен унапређења својства 
зграде на којима спроводе активности 
обухваћене пројектом; 

2. референце пројекта: статус, односно намена 
зграде; 

3. суфинансирање пројекта из других извора: 
сопствених прихода, фондова Европске уније, 
поклона, донација, легата, кредита и друго, у 
случају недостајућег дела средстава за 
финансирање пројекта; 

4. степен оштећења објекта (естетска оштећења, 
смањена употребна вредност објекта, смањен 
квалитет становања, опасност по живот и 
здравље људи и за безбедност саобраћаја. 

Максималан број бодова који сe може 
доделити пројекту је 100.  

Ближа мерила за избор пројеката применом 
критеријума из става 1. овог члана 

утврђују се конкурсом 
Мерила за доделу средстава вршиће се на 

следећи начин: 
1)циљеви који се постижу.............максимално 30 
бодова 

• обим задовољавања јавног  
интереса............................ . 20 бодова 

• степен унапређења својства 
зграде...................................10 бодова 

2)референце пројекта.........максимално 15 бодова 
• статус објекта, односно намена 

зграде(објекти који уживају неки од 
видова заштите усмислу закона о 
културним добрима – 15 бодова,стамбена 
зграда и стамбено пословна зграда – 10 
бодова,и остале зграде – 5 бодова) 

3)суфинансирање пројекта из других 
извора............ ……………..максимално 25 бодова 

• из сопствених прихода...............15 бодова 
• из фондова Европске уније, поклона, 

донацијелегата, кредита и друго....10 
бодова 

4)степен оштећења објеката..........максимално  30 
бодова 
• степен оштећења објеката (смањена 

употребна вредност 
објекта, смањен квалитет становања, 
опасност за живот и здравље људи и за 
безбедност саобраћаја - 20 бодова и естетска 
оштећења - 10 бодова). 
За испуњеност прописаних услова и 

критеријума учесник конкурса прилаже 
одговарајуће доказе. 

Вредност сваког критеријума представља 
збир бодова припадајућих мерила. 

Да би средства била додељена, потребно је 
да пројекат оствари најмање 50 бодова, с тим да ће 
средства бити додељена учесницима конкурса за 
суфинансирање активности на пројектима са 
највећим бројем бодова, до висине укупно 
одобрених средстава. 

У случају да два или више пројеката буду 
вреднова са истим бројем бодова, предност у додели 
средстава имаће учесници са пројектима који су 
добили већи број бодова по основу статуса објекта, 
односно намене зграде.  

 
Члан 12. 

Председник општине Трговиште доноси 
решење о додели средстава за бесповратно 
суфинансирање активности  Програма енергетске 
санације стамбених зграда, породичних кућа и 
станова. 
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Решење обавезно садржи следеће податке за 
сваки пројекат посебно: 
1. адресу на којој се зграда налази; 
2. назив пројекта ; 
3. укупну вредност пројекта; 
4. износ средстава који се финансира из буџета 
5. укупан број освојених бодова; 
6. и друге податке на основу којих се вршило 

рангирање. 
Решење из става 1. овог члана доставља се 

свим подносиоцима пријава и објављује на интернет 
страници општине  Трговиште. 

На решење из става 1. овог члана подносилац 
пријаве има право жалбе општинском већу општине 
Трговиште у року од 15 дана од дана пријема 
решења. 
 

Члан 13. 
На основу правноснажног решења 

председник општине закључује тројни уговор 
између општине, подносиоца пријаве и извођача 
радова.  

Уговором из става 1. овог члана уређују се 
међусобна права, обавезе и одговорности уговорних 
страна.  

Уговор о суфинансирању радова на 
одржавању зграде нарочито садржи:  
1. предмет уговора;  
2. рок у ком се пројекат реализује; 
3. укупну вредност пројекта;  
4. износ средстава које се финансирају из буџета 

општине;  
5. износ средстава која се финансирају из буџета 

подносиоца пријаве;  
6. начин обезбеђења средстава подносиоца 

пријаве; 
7. начин и рокове плаћања;  
8. начин прибављања аката у складу са Законом о 

планирању и изградњи. 
 
Надзор над извршавањем уговорених обавеза 

врши oпштинска управа општине Трговиште, 
одељење  за привреду и финансије. 

 
Члан 14. 

Поступак јавне набавке за избор извођача 
радова спроводи општинска управа у складу са 
Законом о јавним набавкама. 

 Надзор над извршавањем уговорених радова 
врши овлашћено лице општине, које испуњава 
услове у складу са Законом о планирању и 
изградњи, за вршење послова стручног надзора. 

 
 
 

Члан 15. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објвљена „Службеном гласнику града Врања. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана: 
10.02.2022 године; број: 401-20/2022. 

            
 ПРЕДСЕДНИК,    

                 Александар Колић,с.р. 
 
61. 
          На основу чл. 18. и 96. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“, број 68/22) 
Скупштина општине Трговиште, на седници 
одржаној 10. фебруара 2022. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И 
ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА 

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ У СТАЛНОМ 

САСТАВУ 
 

 1. Разрешавају се чланства у Општинској 
изборној комисији општине Трговиште у сталном 
саставу: 
 1) Драган Анђеловић , председник, 
 - Данијела Тасић , заменик председника, 
 2) Стојадин Станковић, члан, 
 - Ненад Милошевић, заменик члана, 
 3) Саша Стефановић, члан, 
 -Јасмина Ђорђевић, заменик члана, 
 4) Мирослав Тасић, члан, 
 -Александар Крстић, заменик члана, 
 5) Мирољуб Крстић, члан, 
 -Саша Дојчиновић, заменик члана, 
 6) Драган Живковић, члан, 
 -Гордана Филиповић, заменик члана, 
 7) Биљана Стефановић, члан, 
 -Ивица Величковић, заменик члана, 
 8) Бранислав Колић, члан, 
 -Марина Величковић, заменик члана, 
 9) Биљана Стојановић, члан, 
 -Биљана Смиљковић, заменик члана, 
 10) Зоран Вељковић, члан, 
 -Маријан Петковић, заменик члана, 
 11) Радован Спасић, члан, 
 -Милан Миленковић, заменик члана, 
 12) Милан Николић, секретар, 
 -Милан Спасић, заменик секретара, 
 
 2. У Општинску изборну комисију 
општине Трговиште у сталном саставу именују се: 
 1) за председника Милош Младеновић дипл. 
правник, 
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 - за заменика председника Данијела Тасић дипл. 
правник, 
 2) за члана Мирољуб Крстић, 
 - за заменика члана Милица Величковић, 
 3) за члана Мирослав Тасић 
 -за заменика члана Зоран Михајловић 
 4) за члана Саша Стефановић 
 -за заменика члана Јасмина Ђорђевић 
 5) за члана Бранислав Колић 
 -за заменика члана Александар Крстић 
 6) За члана Ненад Милошевић 
 -за заменика члана Милан Миленковић 
 7) За члана Горан Стојановић 
 -за заменика члана Биљана Смиљковић  
 8) за секретара Драган Анђеловић дипл. правник, 
   - за заменика секретара Милан Спасић, дипл. 
правник. 
 3. Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења а објављује се на веб-презентацији 
Републичке изборне комисије. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење одлуке 
садржан је у члану 18. став 2. Закона о локалним 
изборима (у даљем тексту: Закон), којим је утврђено 
да председника, чланове, заменика председника и 
заменике чланова изборне комисије именује 
скупштина јединице локалне самоуправе. 
 Чланом 96. Закона о локалним изборима 
прописано је да скупштина образује изборну 
комисију у складу са овим законом у року од седам 
дана од његовог ступања на снагу. Закон о 
локалним изборима је ступио на снагу 08. фебруара 
2022. године, односно наредног дана од дана када је 
објављен у „Службеном гласнику Републике 
Србије“. 
 Чланом 11. став 1. Закона о локалним 
изборима прописано је да орган за спровођење 
локалних избора чине председник и други чланови 
органа за спровођење локалних избора и њихови 
заменици. 
 С обзиром на то да у општини Трговиште 
на дан ступања на снагу Закона има 4580 бирача 
уписаних у Јединствени бирачки списак, 
Општинску изборну комисију, у складу са чланом 
18. став 1. Закона, чине председник, шест чланова, 
заменик председника и шест заменика чланова. 
 Чланом 19. Закона прописано је да за 
председника и заменика председника изборне 
комисије може да буде именовано само оно лице 
које има високо образовање у области правних 
наука. 
 У складу са чланом 20. Закона, чланови и 
заменици чланова изборне комисије у сталном 
саставу именују се на предлог одборничких група 

сразмерно њиховој заступљености у укупном броју 
одборника који припадају одборничким групама, с 
тим да ниједна одборничка група не може да 
предложи више од половине чланова и заменика 
чланова изборне комисије у сталном саставу. 
 С обзиром на то да Одборничка група  
СНС  има 20  одборника, односно више од половине 
од укупног броја одборника Скупштине општине 
Трговиште, она има право да предложи 
председника, заменика председника,  два (2) члана и 
два (2) заменика члана Општинске изборне 
комисије. 
 У складу са чланом 22. Закона, учесници у 
раду изборне комисије без права одлучивања су 
секретар изборне комисије и заменик секретара 
изборне комисије, које именује скупштина на 
предлог председника скупштине, при чему за 
секретара и заменика секретара могу да буду 
именовани секретар скупштине, заменик секретара 
скупштине, начелник општинске, односно градске 
управе, заменик начелника  општинске, односно 
градске управе или лице из реда запослених у 
општинској, односно градској управи које има 
високо образовање у области правних наука. 
 У складу са наведеним, Одборничка група 
СНС је у Општинску изборну комисију предложила 
Милоша Младеновића, Данијелу Тасић, Мирољуба 
Крстића, Милицу Величковић, Мирослава Тасића и 
Зорана Михајловића , Одборничка група ПУПС је у 
Општинску изборну комисију предложила Сашу 
Стефановића, Јасмину Ђорђевић, Бранислава 
Колића, Александра Крстића, Ненада Милошевића, 
Милана Миленковића. 
 Председник Скупштине општине је за 
секретара Општинске изборне комисије предложио 
Драгана Анђеловића Начелник ОУ а за заменика 
секретара Милан Спасић одељење за општу управу 
и заједничке послове. 
 Чланом 18. став 3. Закона прописано је да 
се одлука о именовању чланова и заменика чланова 
изборне комисије објављује на веб-презентацији 
Републичке изборне комисије. 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове 
одлуке сваки подносилац изборне листе која је 
освојила мандате у постојећем сазиву Скупштине 
општине може поднети жалбу Управном суду у 
року од седам дана од објављивања ове одлуке на 
веб-презентацији Републичке изборне комисије 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана: 
10.02.2022 године; број: 119-5/2022 

            
 ПРЕДСЕДНИК,    

                 Александар Колић,с.р. 
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ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ 
62. 
 На основу члана 39. став 1. Закона о 
смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 
87/2018), члана 20. став 1 тачка 8. и члана 44. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 
47/2018) и члана 66. Статута општине Трговиште 
(„Сл. гласник града Врања“ бр. 3/19 од 26.02.2019. 
године), а на основу Закључка штаба за ванредне 
ситуације општине Трговиште број 217-41/2022 од 
03.02.2022. године, председник општине доноси, 
 

О  Д  Л  У  К  У 
O УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА 

ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ 
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

 
1. Укида се ванредна ситуација, на делу 

територије општине Трговиште и то:  
- Месне заједнице Доњи Стајевац; 
- Месне заједнице Радовница 
- Месне заједнице Трговиште у селима: 
Широка Планина, Калово и Лесница;  
која је проглашена Одлуком председника 
општине бр. 217-19/2022 од 25.01.2022. 

године због  елементарне непогоде  изазване 
обилним снежним падавинама, јер су 
престали  разлози њеног проглашења.   

2. Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да 
важи Одлука којом је ова ванредна ситуација 
проглашена, Одлука бр. 217-19/2022 од 
25.01.2022. године. 

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

4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у Службеном гласнику града 
Врања.                 

ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ, дана: 03.02.2022. године 
број: 217-42/22 

 
 

ПРЕДСЕДНИЦА,     
Миљана Златковић Стојановићс.р. 
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