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В Л А Д И Ч И Н   Х А Н 
735.  

На основу члана 46. став 1. тачка 1. и став 4. 
и чланa 49. став 1. и 5. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник  РС“ број: 129/2007, 34/2010 – 
Одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично 
тумачење и 68/20), члана 32. став 1. тачка 20. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник  РС“ 
број: 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 
47/18), члана 34. став 2., 40. и 152. Статута општине 
Владичин Хан „Службени гласник Града Врања“, 
број 4/2019) и  члана 179., 223. став 1. тачка 1. и 224. 
Пословника Скупштине општине Владичин Хан 
(„Службени гласник Града Врања“, број 9/2019), 
Скупштина општине Владичин Хан на седници 
одржаној дана 06.12.2020. године, донела је 

 
 

ОДЛУКУ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА  ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    ВЛАДИЧИН ХАН 
 

 
Члан 1. 

Утврђује се да је мандат одборника 
Скупштине општине Владичин Хан престао пре 
истека времена на које је изабран и то: 

- Александру Филиповићу, инжењеру 
заштите животне средине из Владичиног 
Хана, ул. Пчињска број 24 – изабраном са 
Изборне листе Александар Вучић – За 
нашу децу – подношењем оставке у 
форми оверене писане изјаве. 

 

Члан 2. 
 Против ове Одлуке може се изјавити жалба 
Управном суду у року од 48 часова од дана 
доношења одлуке. 

 
Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 4. 
 Одлуку објавити  у „Службеном гласнику 
Града Врања“ 

 
Образложење 

 Правни основ за доношење Одлуке о 
престанку мандата одборника Скупштине општине 
Владичин Хан, садржан је у одредбама члана члана 
46. став 1. тачка 1. и став 4. и чланa 49. став 1. и 5. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник  
РС“ број: 129/2007, 34/2010 – Одлука УС, 54/2011, 
12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/20), 
члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник  РС“ број: 129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 34. 
став 2., 40. и 152. Статута општине Владичин Хан 
„Службени гласник Града Врања“, број 4/2019) и 
члана 179., 223. став 1. тачка 1. и 224. Пословника 
Скупштине општине Владичин Хан („Службени 
гласник Града Врања“, број 9/2019). 
 Одредбама члана 46. став 1. тачка 1. Закона о 
локалним изборима прописано је да одборнику 
престаје мандат пре истека времена на које је 
изабран подношењем оставке, а ставом 4. наведеног 
члана прописано је да је о оставци коју је одборник 
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поднео између две седнице, скупштина дужна да 
одлучи на првој наредној седници. 
 Сагласно одредби члана 46. став 2. наведеног 
Закона, када одборник подноси оставку између две 
седнице, подноси је у форми оверене писане изјаве, 
коју, сходно члану 47.став 1. Закона, подноси 
председнику скупштине јединице локалне 
самоуправе у року од три дана од дана овере. 
 Наведене одредбе Закона о локалним 
изборима, садржане су и у одредбама члана 223., 
224. и 225. Пословника Скупштине општине 
Владичин Хан. 
 Како је Александар Филиповић, који је 
изабрана за одборника Скупштине општине 
Владичин Хан са Изборне листе Александар Вучић 
– За нашу децу поднео оставку у форми оверене 
писане изјаве, то је, а на основу напред наведених 
одредби закона, донета  одлука као у диспозитиву. 

На основу члана 49. став 1. и 5. Закона о 
локалним изборима на одлуке Скупштине јединице 
локалне самоуправе о престанку мандата одборника 
допуштена је жалба Управном суду. Жалба се 
подноси у року од 48 часова од дана доношења 
одлуке Скупштине јединице локалне самоуправе.  
 Упутство о правном средству: Против ове 
Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у 
Београду, Одељење у Нишу, у року од 48 часова од 
дана доношења одлуке. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана  
06.12.2020. године, број: 06-87/1-2/20-I 

                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 
 

 
736. 

На основу члана 48. став 1.,5. и 6. и 56. став 
1., 5., 6. и 7. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник  РС“ број: 129/2007, 34/2010 – 
Одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично 
тумачење и 68/20), члана 32. став 1. тачка 20. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
број: 129/07 и 83/14-др. закон), члана 34. став 2., 40. 
став 1. тачка 73. и 152. Статута општине Владичин 
Хан („Службени гласник Града Врања“, број 4/2019) 
и члана 15., 18. и 179. Пословника Скупштине 
општине Владичин Хан („Службени гласник Града 
Врања“, број 9/2019), Скупштина општине 
Владичин Хан, на седници одржаној дана 
06.12.2020. године, донела је  

 
 

ОДЛУКУ 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

Члан 1. 
Потврђује се мандат одборника Скупштине 

општине Владичин Хан који је изабран на изборима 
одржаним дана 21.6.2020. године и поновљеним 
изборима одржаним дана 28.6.2020. године, и то:  

 
-    Са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА 
НАШУ ДЕЦУ.  

 
1. Предрагу Стошићу, машинском техничару из 

Владичиног Хана, с. Репинце 
  

Члан 2. 
 Мандат одборника Скупштине општине 

Владичин Хан из члана 1. ове Одлуке почиње да 
тече даном потврђивања мандата. 

 
Члан 3. 

Мандат одборника из члана 1. ове Одлуке 
траје до истека мандата одборника коме је престао 
мандат. 

 
Члан 4. 

 Против ове Одлуке може се изјавити жалба 
Управном суду у року од 48 часова од дана 
доношења одлуке. 

 
Члан 5. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 

Члан 6. 
Одлуку објавити у „Службеном гласнику 

Града Врања“. 
 

Образложење 
 Правни основ за доношење Одлуке о 
потврђивању мандата одборника Скупштине 
општине Владичин Хан садржан је  у одредбама  
члана 48. став 1.,5. и 6. и 56. став 1., 5., 6. и 7. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник  РС“ 
број: 129/2007, 34/2010 – Одлука УС, 54/2011, 
12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/20), 
члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број: 129/07 и 
83/14-др. закон), члана 34. став 2., 40. став 1. тачка 
73. и 152. Статута општине Владичин Хан 
(„Службени гласник Града Врања“, број 4/2019) и 
члана 15., 18. и 179. Пословника Скупштине 
општине Владичин Хан („Службени гласник Града 
Врања“, број 9/2019). 
 Одредбама члана 48. став 1.,5. и 6. Закона о 
локалним изборима, прописано је да када 
одборнику престане мандат пре истека времена на 
које је изабран, мандат се додељује првом следећем 
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кандидату са изборне листе коме није био додељен 
мандат одборника, а мандат новог одборника траје 
до истека мандата одборника коме је престао 
мандат, као и да се од кандидата пре потврђивања 
мандата прибавља писмена сагласност да прихвата 
мандат. 
 Одредбама члана 56. став 1., 5. и 6. Закона о 
локалним изборима, прописано је да мандат 
одборника почиње да тече даном потврђивања 
мандата, да о потврђивању мандата одборника на 
основу извештаја верификационог одбора 
Скупштина одлучује јавним гласањем, и да када 
Скупштина после конституисања одлучује о 
потврђивању мандата нових одборника у гласању 
поред одборника могу учествовати и кандидати 
којима су мандати додељени у складу са чланом 48. 
овог Закона и који имају уверење изборне комисије 
јединице локалне самоуправе да су изабрани. 
Ставом 7. наведеног члана прописано је да против 
одлуке донете у вези са потврђивањем мандата 
одборника може се изјавити жалба Управном суду у 
року од 48 часова од дана доношења одлуке 
Скупштине јединице локалне самоуправе. 
 Како је одборнику Скупштине општине 
Владичин Хан са изборне листе Александар Вучић-
За нашу децу. престао мандат пре истека времена на 
које је изабран, те како је Изборна комисија издала 
уверење Предрагу Стошићу, а који је прихватио 
одборнички мандат и дао писмену сагласност да 
прихвата мандат одборника, на основу извештаја 
Верификационог одбора у складу са напред 
наведеним одредбама Закона одлучено је о 
потврђивању мандата одборника, а како је наведено 
у Одлуци. 
 Упутство о правном средству: Против ове 
Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у 
Београду, Одељење у Нишу, у року од 48 часова од 
дана доношења одлуке. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана  
06.12.2020. године, број: 06-87/2-3/20-I 

 
                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИЦА, 
                                     Данијела Поповић,с.р. 

 
 

737. 
На основу члана 28. и  43. Закона о 

буџетском систему ("Службени гласник Републике 
Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 
142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),  члана 32. 
став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Србије" број 

129/2007,  83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 
47/2018), члана 40. став 1. тачка 2. и члана 152. 
Статута Општине Владичин Хан ("Службени 
гласник Града Врања" број 4/2019), Скупштина 
Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 
06.12.2020. године донела је 

 
 

ОДЛУКУ  
О  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 

2021. ГОДИНУ 
 
 
 

I   ОПШТИ ДЕО  
 
 

Члан 1. 
               Буџет Општине Владичин Хан за 2021. 
годину састоји се од: 
 

1) пренетих прихода из претходне године, у 
износу од 10,000.000,00 динара   

2) текућих прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине у износу од 
775,050.000 динара 

3) текућих расхода и издатака у износу од 
755.550,00 динара 

4) издатака за набавку финансијске имовине у 
износу од 29,500.000,00 динара 

       5)  Осталих прихода корисника буџета у износу 
од 138,550.000,00 динара и  
       6) Осталих расхода и издатака корисника 
буџета Општине Владичин Хан у износу од   
138,550.000,00 динара. 

Приходи и примања који представљају 
буџетска средства као и остали приходи и примања 
буџетских корисника и  расходи и издаци,  у рачуну 
прихода и примања, расхода и издатака односно 
рачуну финансирања,  приказани су на следећи 
начин: 
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А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
Економска 

класификација у динарима 

1. 
Укупни приходи и примања остварени по 
основу продаје нефинансијске имовине 

7 + 8 + 3 785,050,000 

2. 
Укупни расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине 

4 + 5 755,550,000 

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8+3) - (4+5) 29,500,000 

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине (осим 
за набавку домаћих хартија од вредности) 

62 0 

5. Укупан фискални суфицит/дефицит  ((7+8+3) - (4+5)) - 62 29,500,000 

Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

1. Примања од задуживања 91 0 

2. Примања од продаје финансијске имовине 92 0 

3. 
Издаци за набавку финансијске имовине (осим 
за набавку домаћих хартија од вредности) 

6211 29,500,000 

4. Издаци за отплату главнице дуга 61 0 

5. Нето финансирање (91+92) - (61+6211) -29,500,000 

6. 
Укупан фискални суфицит/дефицит плус 
нето финансирање 

(((7+8+3) - (4+5)) - 62) + 
((91+92)-(6211+61)) 

0 

В. 
В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ 
КОРИСНИКА   

138,550,000 

 
Члан 2. 

           Укупан обим буџета Општине Владичин Хан за 2021. годину утврђује се у износу од 923,600.000,00 
динара, од којих приходи и примања буџета износе 785,050.000,00 динара а остали приходи корисника 
буџета износе 138,550.000,00 динара.  

 
Члан 3. 

            Општина Владичин Хан очекује у 2021. години средства из развојне помоћи Европске уније у 
износу од 198.174,05 Еура односно 23.390.000,00 динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за 
суфинансирање из осталих извора финансирања у износу од 59.463,95 Еура односно 6,230.000 динара, за 
следеће пројекте: 
 

укупна вредност пројекта 
ЕУР 

очекивана средства 
донација у 2021.години 

Пројекат 
Европска 
унија 

остали 
извори 

финансирања 
ЕУР ДИН 

остали 
извори 

финансирања 
у 2021. 
години у 
динарима 

Побољшање могућности 
запошљавања Рома у 
општини Владичин Хан 59,078.51 6,630.00 11,815.00 1,400,000.00 0.00 
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Пројекат прекограничне 
сарадње „Нове могућности 
за одрживи развој туризма 
у селима“ 59,239.05 10,453.95 59,239.05 6,990,000.00 1.230,000.00 
Пројекат прекограничне 
сарадње „подизање 
капацитета локалне 
самоуправе за управљање 
ванредним ситуацијама“ 340,952,00 60,168,00 127,120,00 15,000,000 5,000,000,00 

УКУПНО  450,269.56 77,251.95 198.174,05 23,390.000,00 6,230.000,00 
 

 
Члан 4. 

 Укупни приходи и примања буџета према економској класификацији исказани су у табели 1 на 
следећи начин: 
            Табела 1. Приходи и примања према економској класификацији 
 

 План за 2021.   

Класа/
Катего
рија/Г
рупа 

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА  Средства 
буџета  

 
изв
ор 
фи
нан

.  

Стру
кт-
ура 
% 

 Остала 
средства 
корисника 
буџета   

 УКУПНА 
ЈАВНА 

СРЕДСТВА  

    
Пренета средства из претходне године    

10,000,000   
13 1.27 

   
-   

   
10,000,000   

700000   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

   
739,850,000   

  94.24 
   

138,550,000   
   

878,400,000   

710000   ПОРЕЗИ 
   

276,780,000   
01 35.26 

   
-   

   
276,780,000   

711000   ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 

   
225,200,000   

01 28.69 
   

-   
   

225,200,000   

  711111 Порез на зараде    
190,000,000   

01 24.20   
   

190,000,000   

  711121 
Порез на приходе од самосталних делатности 
који се плаћа према стварно оствареном 
приходу, по решењу Пореске управе 

   
100,000   

01 0.01   
   

100,000   

  711122 
Порез на приходе од самосталних делатности 
који се плаћа према паушално утврђеном 
приходу, по решењу Пореске управе 

   
9,000,000   

01 1.15   
   

9,000,000   

  711123 
Порез на приходе од самосталних делатности 
који се плаћа према стварно оствареном 
приходу самоопорезивањем 

   
12,000,000   

01 1.53   
   

12,000,000   

  711145 

Порез на приходе од давања у закуп 
покретних ствари - по основу 
самоопорезивања и по решењу Пореске 
управе  

   
500,000   

01 0.06   
   

500,000   

  711191 Порез на остале приходе    
13,400,000   

01 1.71   
   

13,400,000   

  711193 
Порез на приходе спортиста и спортских 
стручњака 

   
200,000   

01 0.03   
   

200,000   

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 
   

32,000,000   01 4.08 
   

-   
   

32,000,000   

  713121 
Порез на имовину (осим на земљиште, акције 
и уделе) од физичких лица 

   
12,000,000   

01 1.53   
   

12,000,000   

  713122 
Порез на имовину (осим на земљиште, акције 
и уделе) од правних лица 

   
12,000,000   

01 1.53   
   

12,000,000   

  713311 
Порез на наслеђе и поклон по решењу 
Пореске управе 

   
3,500,000   

01 0.45   
   

3,500,000   
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  713421 
Порез на пренос апсолутних права на 
непокретности, по решењу Пореске управе 

   
2,500,000   

01 0.32   
   

2,500,000   

  713423 
Порез на пренос апсолутних права на 
моторним возилима, пловилима и 
ваздухопловима, по решењу Пореске управе       

   
2,000,000   

01 0.25   
   

2,000,000   

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 
   

11,580,000   
01 1.48 

   
-   

   
11,580,000   

  714513 
Комунална такса за држање моторних 
друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина 

   
9,500,000   

01 1.21   
   

9,500,000   

  714543 
Накнада за промену намене обрадивог 
пољопривредног земљишта 

   
1,200,000   

01 0.15   
   

1,200,000   

  714549 
Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих 
материја и одложеног отпада 

   
50,000   

01 0.01   
   

50,000   

  714552 Боравишна такса    
300,000   

01 0.04   
   

300,000   

  714562 
Посебна накнада за заштиту и унапређење 
животне средине 

   
100,000   

01 0.01   
   

100,000   

  714565 
Накнада за коришћење простора на јавној 
површини 

   
430,000   

01 0.05   
   

430,000   

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 
   

8,000,000   
01 1.02 

   
-   

   
8,000,000   

  716111 
Комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору 

   
8,000,000   

01 1.02   
   

8,000,000   

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
   

425,390,000   
  54.19 

   
135,050,000   

   
560,440,000   

732000   ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 
   

23,390,000   
06 2.98 

   
8,600,000   

   
31,990,000   

  732151 
Текуће донације од међународних 
организација у корист нивоа општина 

   
8,390,000   

06 1.07 
   

8,600,000   
   

16,990,000   

  732251 
Капиталне донације од међународних 
организација у корист нивоа општина 

   
15,000,000   

06 1.91   
   

15,000,000   

733000   ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 
ВЛАСТИ 

   
402,000,000   

  51.21 
   

126,450,000   
   

528,450,000   

  733151 
Ненаменски трансфери од Републике у корист 
нивоа општина 

   
300,000,000   

01 38.21   
   

300,000,000   

  733154 
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, 
од Републике у корист нивоа општина 

   
8,500,000   

07 1.08 
   

8,250,000   
   

16,750,000   

  733251 
Капитални трансфери од других нивоа власти 
у корист нивоа општина 

   
93,500,000   

07 11.91 
   

118,200,000   
   

211,700,000   

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 
   

37,680,000     4.80 
   

3,500,000   
   

41,180,000   

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 
   

8,400,000   
01 1.07 

   
-   

   
8,400,000   

  741151 
Приходи буџета општина од камата на 
средства консолидованог рачуна трезора 
укључена у депозит банака 

   
400,000   

01 0.05   
   

400,000   

  741522 
Средства остварена од давања у закуп 
пољопривредног земљишта 

   
6,500,000   

01 0.83   
   

6,500,000   

  741531 

Комунална такса за коришћење простора на 
јавним површинама или испред пословног 
простора у пословне сврхе, осим ради продаје 
штампе, књига и других публикација, 
производа старих и уметничких заната и 
домаће радиности 

   
200,000   

01 0.03   
   

200,000   

  741534 
Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта 

   
200,000   

01 0.03   
   

200,000   

  741538 
Допринос за уређивање грађевинског 
зељишта 

   
100,000   

01 0.01   
   

100,000   

  741596 Накнада за коришћење дрвета    
1,000,000   

01 0.13   
   

1,000,000   

742000   ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 
УСЛУГА 

   
9,000,000   

01 1.15 
   

3,500,000   
   

12,500,000   
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  742152 

Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у државној својини 
које користе општине и индиректни 
корисници њиховог буџета 

   
100,000   

01 0.01   
   

100,000   

  742153 
Приходи од закупнине за грађевинско 
земљиште у корист нивоа општина 

   
200,000   

01 0.03   
   

200,000   

  742156 
Приходи остварени по основу пружања 
услуга боравка деце у предшколским 
установама у корист нивоа општине 

   
5,500,000   

01 0.70   
   

5,500,000   

  742251 Општинске административне таксе    
1,200,000   

01 0.15   
   

1,200,000   

  742253 
Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта 

   
400,000   

01 0.05   
   

400,000   

  742255 
Такса за озакоњење објеката у корист нивоа 
Општина 

   
1,000,000   

01 0.13   
   

1,000,000   

  742351 
Приходи које својом делатношћу остваре 
органи и организације Општине 

   
600,000   

01 0.08 
   

3,500,000   
   

4,100,000   

743000   НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 
ИМОВИНСКА КОРИСТ 

   
8,060,000   

01 1.03 
   

-   
   

8,060,000   

  743324 
Приходи од новчаних казни за прекршаје, 
предвиђене прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима 

   
8,000,000   

01 1.02   
   

8,000,000   

  743351 
Приходи од новчаних казни за прекршаје у 
корист нивоа општина 

   
60,000   

01 0.01   
   

60,000   

744000   ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

   
10,000,000   

08 1.27 
   

-   
   

10,000,000   

  744151 
Текући добровољни трансфери од физичких и 
правних лица у корист нивоа општина 

   
10,000,000   

08 1.27   
   

10,000,000   

745000   МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 
ПРИХОДИ 

   
2,220,000   01 0.28 

   
-   

   
2,220,000   

  745151 Остали приходи у корист нивоа општина    
2,000,000   

01 0.25   
   

2,000,000   

  745153 
Део добити јавног предузећа према одлуци 
управног одбора јавног предузећа у корист 
нивоа општина 

   
220,000   

01 0.03   
   

220,000   

800000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

   
35,200,000   

09 4.48 
   

-   
   

35,200,000   

810000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 

   
200,000   

09 0.03 
   

-   
   

200,000   

  812151 
Примања од продаје покретне имовине у 
корист нивоа општина 

   
200,000   

09 0.03   
   

200,000   

840000 
  

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА 
   

35,000,000   
09 4.46    

-   
   

35,000,000   

  841151 
Примања од продаје земљишта у корист 
нивоа општина 

   
35,000,000   

09 4.46   
   

35,000,000   

  7+8+9 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. 
ИМОВИНЕ 

   
775,050,000   

  98.73 
   

138,550,000   
   

913,600,000   

  

3+7+8
+9 

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

   
785,050,000     100.0 

   
138,550,000   

   
923,600,000   

 
 

Члан 5. 
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини од 1,000.000,00 динара. 
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 22,000.000,00 динара. 

 
Члан 6. 

Планирани капитални издаци свих корисника буџета Општине Владичин Хан за 2021., 2022.  и 2023. 
годину исказани су следећим Прегледима 
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ПРЕГЛЕД  КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА ПО СЕКТОРИМА, ВРЕДНОСТИ, ГОДИНАМА И 

ПРИОРИТЕТИМА 
вредност сектора по годинама ши

фра 
сект
ора 

назив сектора 
укупна 
вредност 
пројеката  

вредност 
реализован

ог до 
2021.годин

е 
2021 2022 2023 

Приорите
т - број 
бодова у 
рангирањ

у 

4 Заштита животне 
средине 423,260,000 11,200,000 132,500,000 142,760,000 

136,800,00
0 

  

1 

Израда ПТД за 
изградњу колектора и 
постројења за 
пречишћавање 
отпадних вода за 
Владичин Хан и 
Сурдулицу 17,500,000 11,200,000 6,300,000 0 0 

80.50 

2 
Канализациона мрежа 
у насељу Стубал - 3338 
м - пут према гробљу 59,000,000 0 0 19,000,000 40,000,000 

68.00 

3 
Изградња 
канализационе мреже 
у МЗ Лепеница 47,000,000     20,000,000 27,000,000 

65.50 

4 

Изградња примарног 
цевовода за 
водоснабдевање у МЗ 
Козница 39,800,000 0 21,800,000 18,000,000 0 

67.00 

5 

Изградња примарног 
цевовода од чворишта 
испред индустријске 
зоне у С. Морави до 
црпне станице у 
Прибоју - 1. фаза 59,000,000 0 35,000,000 24,000,000 0 

74.50 

6 

Изградња дела 
секундарног цевовода 
за водоснабдевање на 
делу улица Београдска, 
Ратка Софијанића и 
Степе Степановића 8,350,000 0 8,350,000 0 0 

58.00 

7 

Изградња примарног 
цевовода за 
водоснабдевање од 
постојеће шахте у 
улици Београдској до 
резервоара у 
Калиманцу - 1. фаза 8,700,000 0 3,700,000 5,000,000 0 

56.50 

8 

Изградња примарног 
цевовода за 
водоснабдевање у 
улици Боре 
Станковића 10,050,000 0 10,050,000 0 0 

55.50 

9 

Изградња примарног 
цевовода од чворишта 
испред индустријске 
зоне у С. Морави до 
црпне станице у 
Прибоју - 2. фаза 11,400,000 0 0 11,400,000 0 

60.00 
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10 
Изградња секундарне 
водоводне мреже у МЗ 
Прекодолце 32,560,000 0 0 12,560,000 20,000,000 

55.00 

11 
Изградња водоводне 
мреже за села 
Лепеница и Кацапун 28,800,000 0 0 0 28,800,000 

51.00 

12 
Изградња примарне и 
секундарне  водоводне 
мреже у МЗ Врбово 21,000,000 0 0 0 21,000,000 

50.00 

13 

Систем надзора и 
управљања 
водоводним системом 
Владичиног Хана, 
мерна места 26,300,000 0 12,300,000 14,000,000 0 

60.50 

14 

Реконструкција 
система за одржавање 
нивоа воде у 
филтерским пољима на 
ППВ Полом 22,800,000 0 15,000,000 7,800,000 0 

58.50 

15 

Подизање степена 
техничке 
опремљености ЈП 
Комунално - набавка 
кипера, путарског 
возила и паука  31,000,000 0 20,000,000 11,000,000 0 

61.50 

    

6 Опште услуге јавне 
управе 44,000,000 11,700,000 26,000,000 2,000,000 4,300,000 

рангирањ
е 

1 

Енергетска ефикасност 
административне  
зграде Општине 
Владичин Хан 37,700,000 11,700,000 26,000,000 0 0 

48.50 

2 
Реконструкција 
канцеларије МЗ 
Стубал 6,300,000 0 0 2,000,000 4,300,000 

45.00 

    

7 Саобраћај и 
комуникације 239,800,000 0 60,400,000 135,700,000 43,700,000 

рангирањ
е 

1 
Изградња система 
јавне расвете ка МЗ 
Козница 7,000,000 0 0 3,000,000 4,000,000 

43.00 

2 
Изградња левог крака 
Београдске  10,000,000 0 6,000,000 4,000,000 0 79.00 

3 
Изградња улице "Први 
мај" 10,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 55.00 

4 
Изградња улице Боре 
Станковића  20,000,000 0 0 8,000,000 12,000,000 61.00 

5 
Изградња улице Вељка 
Влаховића 11,000,000 0 11,000,000 0 0 56.00 

6 
 Изградња улице 
Јурија Гагарина 13,000,000 0 4,000,000 9,000,000 0 55.00 

7  Изградња улице 
Ивана Милутиновића 5,000,000 0 0 2,000,000 3,000,000 

51.00 

8 
 Изградња улице 
Пролетерске 5,000,000 0 0 3,000,000 2,000,000 51.00 

9 Реконструкција улице 
Ратка Павловића 5,000,000 0 0 3,000,000 2,000,000 

51.00 
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10 
Реконструкција 
некатегорисаног пута у 
МЗ Љутеж 23,600,000 0 5,600,000 18,000,000 0 

70.00 

11 
Реконструкција 
некатегорисаног пута  
у МЗ Стубал код цркве 24,700,000 0 0 16,000,000 8,700,000 

56.00 

12 

Реконструкција 
некатегорисаног пута  
у МЗ Стубал ка 
Прибоју 6,200,000 0 0 6,200,000 0 

61.00 

13 
Реконструкција улица 
у Јовачком насељу у 
МЗ Стубал - 5 оса 28,500,000 0 8,500,000 20,000,000 0 

54.00 

14 
Реконструкција 
некатегорисаног пута  
у МЗ Грамађе 8,000,000 0 2,000,000 6,000,000 0 

54.00 

15 
Реконструкција 
некатегорисаног пута у 
МЗ Репинце - Пољана 7,000,000 0 0 0 7,000,000 

54.00 

16 
Реконструкција 
некатегорисаног пута  
у МЗ Лебет 10,300,000 0 2,300,000 8,000,000 0 

52.00 

17 
Изградња потпорног 
зида у улици Николе 
Тесле 24,000,000 0 10,000,000 14,000,000 0 

55.00 

18 
изградња тротоара у 
Репинцу 21,500,000 0 11,000,000 10,500,000 0 65.00 

    

13 Спорт и омладина 39,000,000 0 39,000,000 0 0 рангирањ
е 

1 
Капитално одржавање 
отворених спортских 
терена на УСЦ Куњак 10,000,000 0 10,000,000 0 0 

43.00 

2 
изградња базена на 
УСЦ Куњак 29,000,000 0 29,000,000 0 0 40.50 

    

14 Јавна безбедност 18,000,000 0 0 9,000,000 9,000,000 рангирањ
е 

1 
Реконструкција зграде 
полицијске станице 18,000,000 0 0 9,000,000 9,000,000 

41.00 

    

15 Економска и развојна 
политика 25,000,000 0 10,000,000 10,000,000 5,000,000 рангирањ

е 

1 проширење појаса 
индустријске зоне 25,000,000 0 10,000,000 10,000,000 5,000,000 

80.50 

    

18 Здравство 11,500,000 0 0 3,000,000 8,500,000 рангирањ
е 

1 
Реконструкција 
амбуланте у МЗ 
Прекодолце 11,500,000   0 3,000,000 8,500,000 

43.50 

    

20 Образовање 697,800,000 135,700,000 51,100,000 256,000,000 255,000,00
0 

рангирањ
е 
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1 

Доградња централног 
објекта Дечјег   вртића 
у Владичином Хану-
објекат предшколског 
код ОШ Бранко 
Радичевић 10,000,000 0 10,000,000 0 0 

44.00 

2 

Изградња новог 
објекта вртића у 
Владичином Хану у 
насељу Колоније 26,800,000 25,700,000 1,100,000 0 0 

64.50 

3 

Пројекат ограђивања, 
замене котларница и 
изградње спортских 
игралишта у ОШ 
Бранко Радичевић 150,000,000 110,000,000 40,000,000 0 0 

67.50 

4 

Реконструкција 
централног објекта 
ОШ Свети Сава и 
завршетак треће фазе 
објекта 145,000,000 0 0 45,000,000 

100,000,00
0 

59.00 

5 

Реконструкција 
техничке школе са 
изградњом ученичког 
дома, паркинг 
простора и отвореног 
игралишта 246,000,000 0 0 151,000,000 95,000,000 

59.00 

6 

Реконструкција 
централног објекта 
ОШ Вук Караџић са 
котларницом и 
фискултурном салом 120,000,000 0 0 60,000,000 60,000,000 

59.00 

УКУПНО: 1,498,360,000 158,600,000 319,000,000 558,460,000 462,300,000 
1,498,360,0

00 
 
 

Преглед капиталних пројеката Општине Владичин Хан за период 2021 - 2023. 
године  

    Курс  1 ЕУР = 119  

Р. 
Бр
ој 

назив  капиталног 
пројекта 

шифра и 
назив 

сектора коме 
пројекат 
припада 

предлагач 
пројекта 

статус 
пројектне 

документације 

Вредно
ст ( ) 

Вредност 
(РСД) 

Број 
поен
а 

1 

Израда ПТД за 
изградњу колектора и 
постројења за 
пречишћавање 
отпадних вода за 
Владичин Хан и 
Сурдулицу 

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Водовод 
израда ПТД 
приводи се крају 147,059 17,500,000 

   
80.5  

2 
Канализациона мрежа у 
насељу Стубал - 3338 м 
- пут према гробљу 

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Водовод 
Издата 
грађевинска 
дозвола 

495,798 59,000,000 
   

68.0  

3 
Изградња 
канализационе мреже у 
МЗ Лепеница 

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Водовод 
издати 
локацијски 
услови 

394,958 47,000,000 
   

69.5  
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4 

Изградња примарног 
цевовода за 
водоснабдевање у МЗ 
Козница 

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Водовод 

Издата 
грађевинска 
дозвола и 
израђен пројекат 
за извођење 

334,454 39,800,000 
   

67.0  

5 

Изградња примарног 
цевовода од чворишта 
испред индустријске 
зоне у С. Морави до 
црпне станице у 
Прибоју - 1. фаза 

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Водовод 

Издата 
грађевинска 
дозвола и 
израђен пројекат 
за извођење 

495,798 59,000,000 
   

74.5  

6 

Изградња дела 
секундарног цевовода 
за водоснабдевање на 
делу улица Београдска, 
Ратка Софијанића и 
Степе Степановића 

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Водовод 

Издата 
грађевинска 
дозвола и 
израђен пројекат 
за извођење 

70,168 8,350,000 
   

58.0  

7 

Изградња примарног 
цевовода за 
водоснабдевање од 
постојеће шахте у 
улици Београдској до 
резервоара у Калиманцу 
- 1. фаза 

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Водовод 

Издата 
грађевинска 
дозвола и 
израђен пројекат 
за извођење 

73,109 8,700,000 
   

56.5  

8 

Изградња примарног 
цевовода за 
водоснабдевање у 
улици Боре Станковића 

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Водовод 

Издата 
грађевинска 
дозвола и 
израђен пројекат 
за извођење 

84,454 10,050,000 
   

55.5  

9 

Изградња примарног 
цевовода од чворишта 
испред индустријске 
зоне у С. Морави до 
црпне станице у 
Прибоју - 2. фаза 

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Водовод 

урађена ПТД 
решавају се 
имовински 
односи 

95,798 11,400,000 
   

60.0  

10 
Изградња секундарне 
водоводне мреже у МЗ 
Прекодолце 

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Водовод 

идејно решење 
урађено и издати 
локацијски 
услови, решавају 
се имовински 
односи 

273,613 32,560,000 
   

55.0  

11 
Изградња водоводне 
мреже за села Лепеница 
и Кацапун 

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Водовод 

идејно решење 
урађено и издати 
локацијски 
услови, решавају 
се имовински 
односи 

242,017 28,800,000 
   

51.0  

12 
Изградња примарне и 
секундарне  водоводне 
мреже у МЗ Врбово 

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Водовод 

идејно решење 
урађено и издати 
локацијски 
услови, решавају 
се имовински 
односи 

176,471 21,000,000 
   

50.0  

13 

Систем надзора и 
управљања водоводним 
системом Владичиног 
Хана, мерна места 

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Водовод 

Издата 
грађевинска 
дозвола и 
израђен пројекат 
за извођење 

221,008 26,300,000 
   

60.5  
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14 

Реконструкција система 
за одржавање нивоа 
воде у филтерским 
пољима на ППВ Полом 

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП Водовод 

Издата 
грађевинска 
дозвола и 
израђен пројекат 
за извођење 

191,597 22,800,000 
   

58.5  

15 

Подизање степена 
техничке опремљености 
ЈП Комунално - набавка 
кипера, путарског 
возила и паука  

4. заштита 
животне 
средине 

ЈП за 
комунално 
уређење 
Владичин 
Хан 

опрема, није 
потребна 
претходна 
техничка 
документација 

260,504 31,000,000 
   

61.5  

16 
Изградња система јавне 
расвете ка МЗ Козница 

7. саобраћај и 
комуникације 

Одсек за 
инвестиције 

очекује се 
издавање 
грађевинске 
дозволе 

58,824 7,000,000 
   

43.0  

17 
Изградња левог крака 
Београдске  

7. саобраћај и 
комуникације 

Одсек за 
инвестиције 

издата 
грађевинска 
дозвола 

84,034 10,000,000 
   

79.0  

18 
Изградња улице "Први 
мај" 

7. саобраћај и 
комуникације 

Одсек за 
инвестиције 

у току је израда 
ПТД 84,034 10,000,000 

   
55.0  

19 
Изградња улице Боре 
Станковића  

7. саобраћај и 
комуникације 

Одсек за 
инвестиције 

урађена ПТД 
решавају се 
имовински 
односи 

168,067 20,000,000 
   

61.0  

20 
Изградња улице Вељка 
Влаховића 

7. саобраћај и 
комуникације 

Одсек за 
инвестиције 

издата 
грађевинска 
дозвола 

92,437 11,000,000 
   

56.0  

21 
 Изградња улице Јурија 
Гагарина 

7. саобраћај и 
комуникације 

Одсек за 
инвестиције 

Израђена је ПТД 
и озакоњен 
пројекат 

109,244 13,000,000 
   

52.0  

22 
Изградња улице Ивана 
Милутиновића 

7. саобраћај и 
комуникације 

Одсек за 
инвестиције 

утврђен јавни 
интерес, 
предстоји 
решавање 
имовинских 
односа 

42,017 5,000,000 
   

51.0  

23 
Изградња улице 
Пролетерске 

7. саобраћај и 
комуникације 

Одсек за 
инвестиције 

утврђен јавни 
интерес, 
предстоји 
решавање 
имовинских 
односа 

42,017 5,000,000 
   

51.0  

24 
Реконструкција улице 
Ратка Павловића 

7. саобраћај и 
комуникације 

Одсек за 
инвестиције 

утврђен јавни 
интерес, 
предстоји 
решавање 
имовинских 
односа 

42,017 5,000,000 
   

51.0  

25 
Реконструкција 
некатегорисаног пута у 
МЗ Љутеж 

7. саобраћај и 
комуникације 

Одсек за 
инвестиције 

Издата 
грађевинска 
дозвола 

198,319 23,600,000 
   

70.0  

26 
Реконструкција 
некатегорисаног пута  у 
МЗ Стубал код цркве 

7. саобраћај и 
комуникације 

Одсек за 
инвестиције 

очекује се 
издавање 
грађевинске 
дозволе 

207,563 24,700,000 
   

56.0  

27 
Реконструкција 
некатегорисаног пута  у 
МЗ Стубал ка Прибоју 

7. саобраћај и 
комуникације 

Одсек за 
инвестиције 

очекује се 
издавање 
грађевинске 
дозволе 

52,101 6,200,000 
   

61.0  
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28 
Реконструкција улица у 
Јовачком насељу у МЗ 
Стубал - 5 оса 

7. саобраћај и 
комуникације 

Одсек за 
инвестиције 

Издата 
грађевинска 
дозвола 

239,496 28,500,000 
   

54.0  

29 
Реконструкција 
некатегорисаног пута  у 
МЗ Грамађе 

7. саобраћај и 
комуникације 

Одсек за 
инвестиције 

Издата 
грађевинска 
дозвола 

67,227 8,000,000 
   

54.0  

30 
Реконструкција 
некатегорисаног пута у 
МЗ Репинце - Пољана 

7. саобраћај и 
комуникације 

Одсек за 
инвестиције 

урађена ПТД 
решавају се 
имовински 
односи 

58,824 7,000,000 
   

54.0  

31 
Реконструкција 
некатегорисаног пута  у 
МЗ Лебет 

7. саобраћај и 
комуникације 

Одсек за 
инвестиције 

урађена ПТД 
решавају се 
имовински 
односи 

86,555 10,300,000 
   

52.0  

32 
Изградња потпорног 
зида у улици Николе 
Тесле 

7. саобраћај и 
комуникације 

Одсек за 
инвестиције 

пројекат је 
спреман за 
реализацију 

201,681 24,000,000 
   

55.0  

33 
изградња тротоара у 
Репинцу 

7. саобраћај и 
комуникације 

Одсек за 
инвестиције 

Пројектна 
документација је 
завршена 

180,672 21,500,000 
   

65.0  

34 
Проширење појаса 
индустријске зоне 

15. 
Економска и 
развојна 
политика 

Одсек за 
инвестиције 

изузимање 
земљишта  210,084 25,000,000 

   
80.5  

35 

Енергетска ефикасност 
административне  
зграде Општине 
Владичин Хан 

6. опште 
услуге јавне 
управе 

Одсек за 
инвестиције 

пројекат је 
спреман за 
реализацију 

316,807 37,700,000 
   

48.5  

36 
Реконструкција 
канцеларије МЗ Стубал 

6. опште 
услуге јавне 
управе 

Одсек за 
инвестиције 

Издата 
грађевинска 
дозвола 

52,941 6,300,000    
45.0  

37 
Капитално одржавање 
отворених спортских 
терена на УСЦ Куњак 

13. спорт и 
омадина 

Одсек за 
инвестиције 

припрема 
пројектно 
техничке 
докуменатације 

84,034 10,000,000 
   

43.0  

38 
изградња базена на 
УСЦ Куњак 

13. спорт и 
омадина 

Одсек за 
инвестиције 

пројекат је 
спреман за 
реализацију 

243,697 29,000,000    
40.5  

39 
Реконструкција зграде 
полицијске станице 

14. јавна 
безбедност 

Одсек за 
инвестиције 

Издата 
грађевинска 
дозвола 

151,261 18,000,000    
41.0  

40 

Доградња централног 
објекта Дечјег   вртића у 
Владичином Хану-
објекат предшколског 
код ОШ Бранко 

20. 
Образовање 

Одсек за 
инвестиције 

Издата 
грађевинска 
дозвола 

84,034 10,000,000 
   

44.0  

41 
Изградња новог објекта 
вртића у Владичином 
Хану у насељу Колоније 

20. 
Образовање 

Одсек за 
инвестиције 

Објекат је 
завршен у току је 
гарантни рок 

225,210 26,800,000    
64.5  

42 

Пројекат ограђивања, 
замене котларница и 
изградње спортских 
игралишта у ОШ 
Бранко Радичевић 

20. 
Образовање 

Одсек за 
инвестиције 

Пројекат се 
реализује 

1,260,50
4 

150,000,000 
   

67.5  

43 
Реконструкција 
централног објекта ОШ 
Свети Сава и завршетак 

20. 
Образовање 

Одсек за 
инвестиције 

припрема 
пројектно 
техничке 

1,218,48
7 

145,000,000    
59.0  



Понедељак,07.децембар.2020.године.   "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"    Број -39- Страна-2081 
  

 

треће фазе објекта докуменатације 

44 

Реконструкција 
техничке школе са 
изградњом ученичког 
дома, паркинг простора 
и отвореног игралишта 

20. 
Образовање 

Одсек за 
инвестиције 

припрема 
пројектно 
техничке 
докуменатације 

2,067,22
7 

246,000,000 
   

59.0  

45 

Реконструкција 
централног објекта ОШ 
Вук Караџић са 
котларницом и 
фискултурном салом 

20. 
Образовање 

Одсек за 
инвестиције 

припрема 
пројектно 
техничке 
докуменатације 

1,008,40
3 

120,000,000 
   

59.0  

46 
Реконструкција 
амбуланте у МЗ 
Прекодолце 

18. здравство 
Одсек за 
инвестиције 

Издата 
грађевинска 
дозвола 

96,639 11,500,000    
43.5  

  
УКУПНО:     

  
12,591,2

61 

       
1,498,360,00
0    

 
II  ПОСЕБАН ДЕО 

 
Члан 7. 

          Расходи и издаци буџета према економској, функционалној, организационој и програмској  
класификацији утврђују се у следећим износима (табеле 2, 3, 4 и 5): 
Табела 2. Расходи и издаци према економској класификацији 

Екон. 
клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из 

буџета 
Структ.   

% 

остала 
средства 
корисника 
буџета 

Укупна 
јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
   

546,550,000   
69.62% 

   
19,530,000   

   
566,080,000   

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
   

151,680,000   
19.32%    

30,000   
   

151,710,000   

411 Плате и додаци запослених 
   

123,020,000   
15.67% 

   
-   

   
123,020,000   

412 Социјални доприноси на терет послодавца 
   

20,460,000   
2.61% 

   
-   

   
20,460,000   

413 Накнаде у натури (превоз) 
   

750,000   
0.10% 

   
30,000   

   
780,000   

414 Социјална давања запосленима 
   

2,200,000   
0.28% 

   
-   

   
2,200,000   

415 Накнаде за запослене 
   

3,600,000   
0.46% 

   
-   

   
3,600,000   

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 
   

1,650,000   
0.21% 

   
-   

   
1,650,000   

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 
   

201,330,000   
25.65%    

2,650,000   
   

203,980,000   

421 Стални трошкови 
   

72,840,000   
9.28% 

   
100,000   

   
72,940,000   

422 Трошкови путовања 
   

2,680,000   
0.34% 

   
-   

   
2,680,000   

423 Услуге по уговору 
   

43,540,000   
5.55% 

   
2,000,000   

   
45,540,000   
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424 Специјализоване услуге 
   

27,770,000   
3.54% 

   
100,000   

   
27,870,000   

425 
Текуће поправке и одржавање (услуге и 
мат) 

   
39,400,000   

5.02% 
   

250,000   
   

39,650,000   

426 Материјал 
   

15,100,000   
1.92% 

   
200,000   

   
15,300,000   

450 СУБВЕНЦИЈЕ 
   

16,500,000  
2.10%    

8,250,000   
   

24,750,000   

451 
Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама                         

   
14,700,000   

1.87% 
   

4,600,000   
   

19,300,000   

454 Субвенције приватним предузећима 
   

1,800,000   
0.23% 

   
3,650,000   

   
5,450,000   

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
   

86,320,000   
11.00%    

-   
   

86,320,000   

463 Текући трансф. осталим нивоима власти 
   

79,400,000   
10.11% 

   
-   

   
79,400,000   

464 
Дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања 

   
5,500,000   

0.70% 
   

-   
   

5,500,000   

465 Остале донације, дотације и трансфери  
   

1,420,000   
0.18% 

   
-   

   
1,420,000   

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 
   

6,300,000   
0.80%    

-   
   

6,300,000   

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
   

6,300,000   
0.80% 

   
-   

   
6,300,000   

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 
   

61,420,000   
7.82%    

8,600,000   
   

70,020,000   

481 Дотације невладиним организацијама; 
   

50,790,000   
6.47% 

   
8,600,000   

   
59,390,000   

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 
   

1,550,000   
0.20% 

   
-   

   
1,550,000   

483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 
   

1,080,000   
0.14% 

   
-   

   
1,080,000   

484 

Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода или 
других природних узрока; 

   
3,000,000   

0.38% 
   

-   
   

3,000,000   

485 
Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа; 

   
5,000,000   

0.64% 
   

-   
   

5,000,000   

490 
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ 
БУЏЕТА 

  
23,000,000   

2.93%    
-   

   
23,000,000   

49911 Стална резерва 
   

1,000,000   
0.13% 

   
-   

   
1,000,000   

49912 Текућа резерва 
   

22,000,000   
2.80% 

   
-   

   
22,000,000   

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 
   

209,000,000   
26.62%    

119,020,000   
   

328,020,000   

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 
   

199,000,000   
25.35%    

118,400,000   
   

317,400,000   

511 Зграде и грађевински објекти; 
   

188,500,000   
24.01% 

   
118,200,000   

   
306,700,000   

512 Машине и опрема; 
   

5,300,000   
0.68% 

   
200,000   

   
5,500,000   

515 Нематеријална имовина 
   

5,200,000   
0.66% 

   
-   

   
5,200,000   



Понедељак,07.децембар.2020.године.   "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"    Број -39- Страна-2083 
  

 

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 
   

10,000,000   
1.27%    

-   
   

10,000,000   

541 Земљиште;    
10,000,000   

1.27% 
   

-   
   

10,000,000   

600 

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И 
ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

   
29,500,000   3.76%   

   
29,500,000   

621 Набавка домаће финансијске имовине 
   

29,500,000   
3.76% 

   
-   

   
29,500,000   

  
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ     

785,050,000   
100.00%    

138,550,000   
   

923,600,000   
 
 

Табела 3. Расходи и издаци према функционалној класификацији 

 

 
 

Функциje Функционална класификација  Средства из 
буџета        % 

остала 
средства 
корисника 
буџета 

Укупна 
јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 28,700,000 3.66% 0 28,700,000 

040 Породица и деца; 5,800,000 0.74% 0 5,800,000 

070 
Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту; 

14,700,000 1.87% 0 14,700,000 

090 
Социјална заштита некласификована на 
другом месту 

8,200,000 1.04% 0 8,200,000 

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 206,510,000 26.31% 0 206,510,000 

110 Извршни и законодавни органи 16,500,000 2.10% 0 16,500,000 

130 Опште кадровске услуге 165,720,000 21.11% 0 165,720,000 

160 Опште јавне услуге некласиф. на др. месту; 24,290,000 3.09% 0 24,290,000 
300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 2,900,000 0.37% 0 2,900,000 

330 Судови 2,900,000 0.37% 0 2,900,000 
400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 122,520,000 15.61% 0 122,520,000 

420 Пољопривреда 6,200,000 0.79% 0 6,200,000 
450 САОБРАЋАЈ 102,300,000 13.03% 0 102,300,000 

450 Друмски саобраћај 102,300,000 13.03% 0 102,300,000 
470 ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ 14,020,000 1.79% 0 14,020,000 

470 Туризам 14,020,000 1.79% 0 14,020,000 

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 92,100,000 11.73% 0 92,100,000 

510 Управљање отпадом; 60,500,000 7.71% 0 60,500,000 
520 Управљање отпадним водама; 10,500,000 1.34% 0 10,500,000 

540 
Заштита биљног и животињског света и 
крајолика; 20,400,000 2.60% 0 20,400,000 

560 Заштита животне средине некл.на др.месту 700,000 0.09% 0 700,000 

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 62,000,000 7.90% 103,050,000 165,050,000 

620 Развој заједнице; 9,900,000 1.26% 16,850,000 26,750,000 

630 Водоснабдевање; 33,500,000 4.27% 86,200,000 119,700,000 

640 Улична расвета; 18,600,000 2.37% 0 18,600,000 
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700 ЗДРАВСТВО 5,900,000 0.75% 0 5,900,000 

740 Услуге јавног здравства; 5,900,000 0.75% 0 5,900,000 

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 110,820,000 14.12% 3,500,000 114,320,000 

810 Услуге рекреације и спорта; 85,900,000 10.94% 3,500,000 89,400,000 

820 Услуге културе; 21,620,000 2.75% 0 21,620,000 

830 Услуге емитовања и штампања; 3,000,000 0.38% 0 3,000,000 

860 
Рекреација спорт, култура и вере 
некласификовани на др. мес. 300,000 0.04% 0 300,000 

900 ОБРАЗОВАЊЕ 153,600,000 19.57% 32,000,000 185,600,000 

911 Предшколско образовање 74,700,000 9.52% 0 74,700,000 

912 Основно образовање 58,300,000 7.43% 32,000,000 90,300,000 

920 Средње образовање 20,600,000 2.62% 0 20,600,000 

  УКУПНО 785,050,000 100.00% 138,550,000 923,600,000 
 
 
 
 
Табела 4. Расходи и издаци према организационој класификацији 
 
 

Ра
зд
ео

 

Гл
ав
а 

П
ро
гр
ам

-
ск
а 
К
ла
си
ф

. 

Ф
ун
кц

иј
а 

П
оз
иц

иј
а 

Е
ко
но
м

. 
К
ла
си
ф

. 

Опис Средства из 
буџета        

остала 
средства 
корисник
а буџета 

Укупна јавна 
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

   2101     
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ 
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

      

   2101-0001    Функционисање Скупштине 
Општине       

    110    
Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и 
спољни послови 

      

     1 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 1,500,000 0 1,500,000 

     2 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 260,000 0 260,000 

     3 421 Стални трошкови 40,000 0 40,000 

     4 422 Трошкови путовања 100,000 0 100,000 

     5 423 Услуге по уговору 3,610,000 0 3,610,000 

     6 426 Материјал 100,000 0 100,000 

     7 481 
Дотације невладиним 
организацијама-политички субјекти 

290,000 0 290,000 

       Свега за програмску активност 2101-0001 5,900,000 0 5,900,000 

       

       

          

СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ           извор финанс.   - 01 
општи приходи и примања  буџета 

5,900,000 0 5,900,000 

      

 
 
 
 
 

   



Понедељак,07.децембар.2020.године.   "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"    Број -39- Страна-2085 
  

 

 

2           ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       

   2101     
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ 
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

      

   2101-0002    Функционисање  извршних органа       

    110    
Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и 
спољни послови 

      

     8 421 Стални трошкови 100,000 0 100,000 

     9 422 Трошкови путовања 100,000 0 100,000 

     10 423 Услуге по уговору  5,200,000 0 5,200,000 

     11 426 Материјал 100,000 0 100,000 

      Свега за програмску активност 2101-0002 5,500,000 0 5,500,000 

          
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО   
ВЕЋЕ                    извор финанс.   - 01 
општи приходи и примања  буџета 

5,500,000 0 5,500,000 

          

3           ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ       

    2101       
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ 
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

     

   2101-0002     Функционисање  извршних органа      

    110     
Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и 
спољни послови 

     

     12 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 3,000,000 0 3,000,000 

     13 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 520,000 0 520,000 

     14 421 Стални трошкови 120,000 0 120,000 

     15 422 Трошкови путовања 200,000 0 200,000 

     16 423 Услуге по уговору 1,160,000 0 1,160,000 

     17 426 Материјал 100,000 0 100,000 

       Свега за програмску активност 2101-0002 5,100,000 0 5,100,000 

        
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНЕ         извор финанс.   - 01 
општи приходи и примања  буџета 

5,100,000 0 5,100,000 

          

4           ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

      

   0602      ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

     

   0602-0004     Општинско јавно 
правобранилаштво 

     

    330     Судови      

     18 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 1,370,000 0 1,370,000 

     19 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 230,000 0 230,000 

     20 421 Стални трошкови 30,000 0 30,000 

     21 422 Трошкови путовања 120,000 0 120,000 

     22 423 Услуге по уговору 1,100,000 0 1,100,000 
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     23 426 Материјал 50,000 0 50,000 

       Свега за програмску активност 0602-0004 2,900,000 0 2,900,000 

          
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 -   ОПШТИНСКО 
ЈАВНО ПРАВОБР.  извор финанс.   - 01 
општи приходи и примања  буџета 

2,900,000 0 2,900,000 

          

5           ОПШТИНСКА УПРАВА       

    0901       ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И 
ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

      

   0901-0006    Подршка деци и породицама са 
децом 

     

    040    Породица и деца       

     24 472 
Накнаде за социјалну  заштиту из 
буџета  700,000 0 700,000 

     25 481 
Дотације невладиним 
организацијама 600,000 0 600,000 

      
Свега за програмску активност 0901-0006   
извор финансирања 01 општи приходи и 
примања  буџета          

1,300,000 0 1,300,000 

                

   0901-0007     Подршка рађању и родитељству       

    040     
Социјална заштита 
некласификована на друг. месту      

     26 472 
Накнаде за социјалну заштиту  из 
буџета 4,500,000 0 4,500,000 

       
Свега за програмску активност 0901-0007   
извор финансирања 01 општи приходи и 
примања  буџета  

4,500,000 0 4,500,000 

   0901-0001    Једнократне помоћи и други 
облици помоћи 

      

    070    
Социјална помоћ угроженом 
становништву некласификована на 
другом месту 

      

     27 463 
Трансфери осталим нивоима власти 
– Пов. за избеглице 100,000 0 100,000 

     28 463 
Трансфери осталим нивоима власти - 
Центар за соц. рад 

9,000,000 0 9,000,000 

     29 423 Услуге по уговору 330,000 0 330,000 

     30 465 Остале дотације и трансфери 1,070,000   1,070,000 

     31 481 дотације невладиним организацијама 700,000 0 700,000 

      

Свега за програмску активност 0901-0001   
извор фин.  01 општи прих. и прим.  буџ.   
9.800.000            извор фин. 06  донације од 
међунар. организац.  1.400.000 

11,200,000 0 11,200,000 

                
   0901-0003    Дневне услуге у заједници       

    070    
Социјална помоћ угроженом 
становништву некласификована на 
другом месту 

      

     32 481 дотације невладиним организацијама 3,500,000 0 3,500,000 

      
Свега за програмску активност 0901-0003   
извори финан. 07 - трансфери других 
нивоа власти  

3,500,000 0 3,500,000 

                

   0901-0005     Подршка реализацији програма 
Црвеног крста  

      

    090     
Социјална заштита 
некласификована на другом месту      
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     33 481 
Дотације  невладиним 
организацијама 6,200,000 0 6,200,000 

       
Свега за програмску активност 0901-0005   
извор финанс.  - 01 општи приходи и 
примања  буџета 

6,200,000 0 6,200,000 

             

   0901-0008     Подршка особама са 
инвалидитетом  

      

    090     
Социјална заштита 
некласификована на другом месту      

     34 472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета - 1,100,000 0 1,100,000 

     35 481 
Дотације  невладиним 
организацијама 900,000 0 900,000 

       
Свега за програмску активност 0901-0008   
извор финанс.   - 01 општи приходи и 
примања  буџета        

2,000,000 0 2,000,000 

          

Свега   Раздео 5  - ПРОГРАМ 11:   
извор фин. 01 општи приходи и примања  
буџ.23.800.000   извор фин. 07 - трансфери 
других нивоа вл.        3.500.000     извор фин. 
06 донације међународ. организац   
1.400.000 

28,700,000 0 28,700,000 

          

    0501       ПРОГРАМ 17:  ЕНЕРГЕТСКА 
ЕФИКАСНОСТ 

      

   0501-0001    Енергетски менаџмент       
    130    Остале опште услуге       

     36 424 Специјализоване услуге 670,000 0 670,000 

     37 511 Зграде и грађевински објекти 26,000,000 0 26,000,000 

       Свега за програмску активност 0501-0001 26,670,000 0 26,670,000 

        

Свега  Раздео 5.  ПРОГРАМ 17   
извор фин.  01 општи приходи и прим. 
буџета    6.670.000 извор фин. 07 - 
трансфери других нивоа власти 20.000.000 

26,670,000 0 26,670,000 

          

    0602       ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

      

   0602-0001    Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 

      

    130    Опште јавне услуге       

     38 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 62,500,000 0 62,500,000 

     39 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 10,100,000 0 10,100,000 

     40 413 Накнаде у натури 400,000 0 400,000 

     41 414 Социјална давања запосленима 1,600,000 0 1,600,000 

     42 415 Накнаде трошкова за запослене 1,700,000 0 1,700,000 

     43 416 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

600,000 0 600,000 

     44 421 Стални трошкови 9,200,000 0 9,200,000 

     45 422 Трошкови путовања 800,000 0 800,000 

     46 423 Услуге по уговору 13,000,000 0 13,000,000 

     47 424 Специјализоване услуге 800,000 0 800,000 

     48 425 Текуће поправке и одржавање 1,300,000 0 1,300,000 

     49 426 Материјал 5,500,000 0 5,500,000 

     50 465 
Остале донације, дотације и 
трансфери 

350,000 0 350,000 

     51 482 Порези, обавезне таксе, казне и 1,400,000 0 1,400,000 
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пенали 

     52 483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 200,000 0 200,000 

     53 484 

Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних 
непогода или других природних 
узрока 

3,000,000 0 3,000,000 

     54 485 
Накнада штете нанете од стране 
државног органа 5,000,000 0 5,000,000 

     55 511 Зграде и грађевински објекти 4,700,000 0 4,700,000 

     56 512 Машине и опрема 500,000 0 500,000 

     57 541 Земљиште 10,000,000 0 10,000,000 

      

Свега за програмску активност 0602-0001   
извор фин.01 општи приходи и примања  
буџ.  128.650.000    извор. фин.09 примања 
од продаје имовине          4.000.000   

132,650,000 0 132,650,000 

             

   0602-0009    Текућа буџетска резерва       

    160    
Опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту       

     58 499 Текућа буџетска резерва 22,000,000 0 22,000,000 

      
Свега за програмску активност 0602-0009   
извор финанс.   - 01 општи приходи и 
примања  буџета 

22,000,000 0 22,000,000 

             

   0602-0010    Стална буџетска резерва       

    160    
Опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту       

     59 499 Стална буџетска резерва 1,000,000 0 1,000,000 

      
Свега за програмску активност 0602-0010   
извор финанс.   - 01 општи приходи и 
примања  буџета 

1,000,000 0 1,000,000 

          

Свега  Раздео 5 -  ПРОГРАМ 15:   
извор фин. 01 општи приходи и прим.  буџ   
151.650.000                          извор фин. 09 - 
примања од продаје нефин. им.    4.000.000 

155,650,000 0 155,650,000 

          

    1101       
ПРОГРАМ 1:  СТАНОВАЊЕ 
УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

      

   1101-0001     Просторно и урбанистичко 
планирање       

    130     Опште јавне услуге       

     60 424 Специјализоване услуге 1,300,000 0 1,300,000 

     61 515 Нематеријална имовина 5,100,000 0 5,100,000 

       Свега за програмску активност 1101-0001 6,400,000 0 6,400,000 

          

Свега   Раздео 5 -  ПРОГРАМ 1:   
извор фин. 01 општи приходи и прим.  
буџета     2.300.000   извор фин. 13 - нерас.  
вишак прихода ран. година  4.100.000   

6,400,000 0 6,400,000 

    0101       ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА 
И РУРАЛНИ РАЗ. 

      

   0101-0001    Подршка за спровођење пољ. 
политике у Општини 

     

    420    Пољопривреда      

     62 423 Услуге по уговору 100,000 0 100,000 
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     63 424 Специјализоване услуге 1,100,000 0 1,100,000 

     64 426 Материјал 1,000,000 0 1,000,000 

     65 451 
Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и орг. 4,000,000 0 4,000,000 

      Свега за програмску активност 0101-0001     6,200,000 0 6,200,000 

        
Свега   Раздео  5 -  ПРОГРАМ 5:   
извор фиансирања - 01 општи приходи и 
примања буџета         

6,200,000 0 6,200,000 

           

    0701       
ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА 
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ  
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

      

   0701-0005    
Унапређење безбедности 
саобраћаја  

     

    450    Друмски саобраћај      

     66 423 Услуге по уговору 980,000 0 980,000 

     67 424 Специјализоване услуге 150,000 0 150,000 

     68 425 Текуће поправке и одржавање 1,300,000 0 1,300,000 

     69 511 Зграде и грађевински објекти 11,000,000 0 11,000,000 

     70 512 Машине и опрема 2,570,000 0 2,570,000 

      

Свега за програмску активност 0701-0005   
извор фин.  01 општи приходи и прим. 
буџета  5.000.000 извор фин. 07 трансфери 
других нивоа власти  11.000.000      

16,000,000 0 16,000,000 

            

   0701-0002    Управљање и одржавање 
саобраћајне инфраструктуре       

    450    Друмски саобраћај       

     71 424 Специјализоване услуге 1,500,000 0 1,500,000 

     72 425 Текуће поправке и одржавање 25,800,000 0 25,800,000 

     73 426 Материјал 300,000 0 300,000 

     74 511 Зграде и грађевински објекти 58,700,000 0 58,700,000 

      

Свега за програмску активност 0701-0002   
извор фин.  01 општи приходи и примања  
буџ 66.200.000                  извор фин. 09  
прим. од прод.неф.имовине        15.300.000   
извор фин. 13 нерас. вишак прихода пр. год.   
4.800.000                                   

86,300,000 0 86,300,000 

          

Свега   Раздео  5 -  ПРОГРАМ  7:   
звор фин.  01 општи приходи и примања  
буџ  71.200.000                         извор фин. 07 
трансфери других нивоа власти  
11.000.000                         извор фин. 09  
прим. од прод.неф.имовине        15.300.000   
извор фин. 13 нерас. вишак прихода пр. год.   
4.800.000   

102,300,000 0 102,300,000 

          

    1102       
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 

      

   1102-0003    Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене       

    510    Управљање отпадом      

     75 421 Стални трошкови 26,500,000 0 26,500,000 

     76 424 Специјализоване услуге 14,000,000 0 14,000,000 

     77 621 
Учешће капитала у домаћим 
нефинансијским предузећ. 

20,000,000   20,000,000 
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Свега за програмску активност 1102-0003   
извор фин. 01 општи приходи и прим. 
буџета 43.500.000     извор фин. 06 
донације међународних организ.  15.000.000   
извор фин. 09 приходи од продаје нефин. 
имов.  2.000.000 

60,500,000 0 60,500,000 

        

   1102-0002    Одржавање јавних зелених 
површина 

      

    540    
Заштита биљног и животињског 
света и крајолика 

      

     82 421 Стални трошкови 18,500,000 0 18,500,000 

     83 425 Текуће поправке и одржавање 500,000 0 500,000 

      
Свега за програмску активност 1102-0002   
извор финансирања  01 општи приходи и 
примања  буџета  

19,000,000 0 19,000,000 

        

   1102-0004    Зоохигијена       

    540    
Заштита биљног и животињског 
света и крајолика 

      

     80 421 Стални трошкови 400,000 0 400,000 

     81 424 Специјализоване услуге 1,000,000 0 1,000,000 

      
Свега за програмску активност 1102-0004   
извор финансирања 01 општи приходи и 
примања  буџета 

1,400,000 0 1,400,000 

        

   1102-0008    Управљање и снабдевање водом за 
пиће       

    630    Водоснабдевање      

     91 451 
Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 8,000,000 0 8,000,000 

     92 621 
Учешће капитала у домаћим 
нефинансијским предузећ. 

5,500,000 0 5,500,000 

     93 511 Зграде и грађевински објекти 20,000,000 86,200,000 106,200,000 

      

Свега за програмску активност 1102-0008   
извор фин.  01 општи приходи и примања  
буџ.  11.500.000   извор фин. 07 трансфери 
др. нивоа власти         103.400.000 извор 
фин. 09  прим. од прод.неф.имовине   
4,800.000                          

33,500,000 86,200,000 119,700,000 

             

   1102-0001    
Управљање/одржавање јавним 
осветљењем 

      

    640    Улична расвета       

     94 421 Стални трошкови 7,800,000 0 7,800,000 

     95 424 Специјализоване услуге 600,000 0 600,000 

     96 425 Текуће поправке и одржавање 8,200,000 0 8,200,000 

     97 511 Зграде и грађевински објекти 2,000,000 0 2,000,000 

      
Свега за програмску активност 1102-0001   
извор фин. 01 општи приходи и примања  
буџета                     

18,600,000 0 18,600,000 

          

Свега   Раздео 5 -  ПРОГРАМ 2:   
извор фин.  01 општи приходи и прим.  
буџ.      94.000.000    извор фин. 06 донације 
међ. организација           15.000.000 извор 
фин. 07 трансфери др. нивоа власти   
103.400.000 извор фин. 09  прим. од 
прод.неф.имовине            6.800.000   

133,000,000 86,200,000 219,200,000 
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    БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

    0401       
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

      

   0401-0004    Управљање отпадним водама       

    520    Управљање отпадним водама      

     78 511 Зграде и грађевински објекти 6,500,000   6,500,000 

     79 621 
Учешће капитала у домаћим 
нефинансијским предузећ. 

4,000,000 0 4,000,000 

      

Свега за програмску активност 0401-0004   
извор фин.  01 општи приходи и примања  
буџ   8.500.000       извор фин. 09 примања 
од продаје неф. имов.      2.000.000   

10,500,000 0 10,500,000 

            

            

   0401-0001    
Управљање заштитом животне 
средине       

    560    
Заштита животне средине некл.на 
друг. месту       

     84 424 Специјализоване услуге 700,000   700,000 

      
Свега за програмску активност 0401-0001   
извор фин.   - 01 општи приходи и 
примања  буџета                      

700,000 0 700,000 

          

Свега  Раздео 5.  - ПРОГРАМ 6:   
извор фин.  01 општи приходи и примања  
буџ   9.200.000       извор фин. 09 примања 
од продаје неф. имов.      2.000.000   

11,200,000 0 11,200,000 

          

    1501       
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

      

   1501-0001    
Унапређење привредног и 
инвестиц. амбијента 

     

    620    Развој заједнице      
     85 423 Услуге по уговору 200,000   200,000.00 

     86 481 
Дотације невладиним 
организацијама  2,700,000.00   2,700,000.00 

     87 511 Зграде и грађевински објекти 500,000   500,000 

      

Свега за програмску активност 1501-0001   
извор фин. 01 општи приходи и прим.  
буџета 2.900.000  извор фин. 09 примања 
од продаје неф. имов.      500.000 

3,400,000.00 0.00 3,400,000.00 

            

   1501-0002    Мере активне политике 
запошљавања 

      

    620    Развој заједнице       

    620 88 451 
Субвенције јавним  нефинансијским 
предузећима и орг. 2,700,000.00 4,600,000 7,300,000.00 

    620 89 454 Субвенције приватним предузећима  1,800,000.00 3,650,000 5,450,000.00 

    620 90 481 

Дотације невладиним 
организацијама - Суфинансирање 
Пројеката  повећавања могућности 
запошљавања  

2,000,000.00 8,600,000 10,600,000.00 

      

Свега за програмску активност 1501-0002   
извор фин. 01 општи приходи и примања  
буџ  6.500.000  извор фин. 06  донације 
међународних орган.     8,600.000 извор 
фин. 07 трансфери других нивоа власти   
8,250.000                                       

6,500,000.00 16,850,000 23,350,000.00 
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Свега  Раздео 5 -  ПРОГРАМ 3:   
извор фин. 01 општи приходи и примања  
буџ  9.400.000                      извор фин. 06  
донације међународних орг.          8.600.000 
извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти   
8.250.000      извор фин. 09 примања од 
продаје неф. имов.        500.000    

9,900,000.00 16,850,000 26,750,000.00 

    1801       ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

      

   1801-0001     Функционисање установа 
примарне здрав.заштите      

    740     Услуге јавног здравства      

     98 464 
Дотације организацијама за обавезно 
соц. Осигурање 5,500,000 0 5,500,000 

      
Свега за програмску активност 1801-0001   
извор фин. 01 општи прих. и примања  
буџета      

5,500,000 0 5,500,000 

            
   1801-0002     Мрвозорство       
    740     Услуге јавног здравства       

     99 424 
Специјализоване услуге - 
Мртвозорство 

400,000 0 400,000 

       
Свега за програмску активност 1801-0002   
извор фин. - 01 општи приходи и примања  
буџета 

400,000 0 400,000 

          
Свега  Раздео  5.  ПРОГРАМ 12   
извор финансирања 01 општи приходи и 
примања  буџета     

5,900,000 0 5,900,000 

          

    1301       ПРОГРАМ 14:  РАЗВОЈ СПОРТА 
И ОМЛАДИНЕ 

      

   1301-0001    
Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и 
савезима 

      

    810    Услуге рекреације и спорта       

     100 481 
Донације невладиним 
организацијама 30,000,000 0 30,000,000 

     101 511 Зграде и грађевински објекти 29,000,000 0 29,000,000 

      

Свега за пројекат 1301-0001   
извор фин. 01 општи приходи и примања  
буџ. 21.000.000                   извор фин. 07 - 
трансфери других нивоа власти 23.000.000   
извор фин. 08 - добров. транс. физ. и прав. 
лица 10.000.000   извор фин. 09 -примања 
од продаје неф. имов.    5.000.000                       

59,000,000 0 59,000,000 

        
   1301-0005    Спровођење омладинске политике       

    860    
Рекреација,спорт, култура и вере 
неклас. на друг.месту       

     104 423 Услуге по уговору 100,000 0 100,000 
     105 426 Материјал 200,000 0 200,000 

      
Свега за програмску активност 1301-0005   
извор финансирања 01 општи приходи и 
примања  буџета 

300,000 0 300,000 

          

Свега  Раздео  5.  ПРОГРАМ 14   
извор фин. 01 општи приходи и примања  
буџ.   21.300.000                         извор фин. 07 
трансфери других нивоа власти   
23.000.000   извор фин. 08 - добров. транс. 
физ. и прав. лица 10.000.000   извор фин. 09 
-примања од продаје неф. имов.   
5.000.000   

59,300,000 0 59,300,000 
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    1201       ПРОГРАМ 13:  РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

      

   1201-0003    
Унапређење система очувања и 
представљања културно 
историјског наслеђа 

      

    820    Услуге културе       

     102 481 
Дотације невладиним 
организацијама 3,000,000 0 3,000,000 

      
Свега за програмску активност 1201-0003   
извор финансирања 01 општи приходи и 
примања  буџета    

3,000,000 0 3,000,000 

            

   1201-0004    
Остваривање и унапређивање 
јавног интереса у области јавног 
информисања 

      

    830    Усулуге емитовања и штампања       

     103 423 Услуге по уговору 3,000,000 0 3,000,000 

      
Свега за програмску активност 1201-0004   
извор финансирања 01 општи приходи и 
примања  буџета 

3,000,000 0 3,000,000 

          
Свега  Раздео  5.  ПРОГРАМ 13   
извор финансирања 01 општи приходи и 
примања  буџета    

6,000,000 0 6,000,000 

          

    2001       ПРОГРАМ 8   ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 

      

   2001-0001    Функционсање и остваривање 
пред. образ. и васп. 

     

    911    Предшколско образовање      

     107 511 Зграде и грађевински објекти 11,500,000 0 11,500,000 

     106 481 
Дотације невладиним 
организацијама 900,000 0 900,000 

      Свега за програмску активност 2001-0001     12,400,000 0 12,400,000 

          

Свега   Раздео  5 -  ПРОГРАМ 8:   
извор фин. 01 -општи приходи и прим. 
буџета      400.000  
извор фин 07 трансфери других нивоа 
власти      9,900.000        извор фин. 09 - 
примања од продаје нефин. имов. 1.000.000   
извор фин. 13- пренети приходи претх. 
године   1.100.000 

12,400,000 0 12,400,000 

           

    2002       ПРОГРАМ 9:  ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

      

   2002-0001     Функционисање основних школа       
    912     Основно образовање       

     108 463 Трансфери другим нивоима власти 50,300,000 0 50,300,000 

     109 511 Зграде и грађевински објекти 8,000,000 32,000,000 40,000,000 

      

Свега за програмску активност 2002-0001  
извор фин. 01  општи приходи и прим.  
буџета 51.900.000 извор фин. 07 
трансфери других нивоа власти  
38.400.000                

58,300,000 32,000,000 90,300,000 

          

Свега  Раздео 5. ПРОГРАМ   9   
извор фин. 01  општи приходи и прим.  
буџета 51.900.000 извор фин. 07 
трансфери других нивоа власти  

58,300,000 32,000,000 90,300,000 
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38.400.000      

           

    2003       ПРОГРАМ 10:  СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ 

      

   2003-0001     Функционисање средњих школа       

    920     Средње образовање       

     110 463 Трансфери осталим нивоима власти 20,000,000 0 20,000,000 

     111 511 Зграде и грађевински објекти 600,000 0 600,000 

      

Свега за програмску активност 2003-0001   
извор фин. 01 општи приходи и прим. 
буџета  20.000.000    извор фин. 09 
примања од продаје неф. им.           600.000 

20,600,000 0 20,600,000 

       

Свега  Раздео  5. - ПРОГРАМ 10   
извор фин. 01 општи приходи и прим. 
буџета  20.000.000    извор фин. 09 
примања од продаје неф. им.           600.000     

20,600,000 0 20,600,000 

          

СВЕГА  РАЗДЕО 5.      ОПШТИНСКА 
УПРАВА                                         извор фин. 
01 општи приходи и примања  буџ. 
479.920.000 извор фин. 06 донације 
међународних орг.            25.000.000   
извор фин. 07 трансфери друг. нивоа 
власти      217.450.000  извор фин. 08 - 
добров. транс. физ. и прав. лица  
10.000.000    извор фин. 09 примања од 
продаје неф. им.           35.200.000   
извор фин. 13 нерасп. вишак прихода 
ран.год.       10.000.000 

642,520,000 
135,050,00

0 
777,570,000 

5 1         ДЕЧИЈИ ВРТИЋ  "ПЧЕЛИЦА"       

    2001       ПРОГРАМ 8:   ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 

      

   2001-0001     
Функционисање и остваривање 
предшколског васпитања и 
образовања 

      

    911     Предшколско васпитање       

     112 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 38,450,000 0 38,450,000 

     113 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 6,500,000 0 6,500,000 

     114 413 накнаде у натури 250,000 0 250,000 

     115 414 Социјална давања запосленима 250,000 0 250,000 

     116 415 Накнаде трошкова за запослене 1,500,000 0 1,500,000 

     117 416 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

700,000 0 700,000 

     118 421 Стални трошкови 4,000,000 0 4,000,000 

     119 422 Трошкови путовања 650,000 0 650,000 

     120 423 Услуге по уговору 4,600,000 0 4,600,000 

     121 424 Специјализоване услуге 450,000 0 450,000 

     122 425 Текуће поправке и одржавање 500,000 0 500,000 

     123 426 Материјал 4,000,000 0 4,000,000 

     124 482 
Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали 

50,000 0 50,000 

     125 512 Машине и опрема 400,000 0 400,000 



Понедељак,07.децембар.2020.године.   "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"    Број -39- Страна-2095 
  

 

     Свега за програмску активност 2001-0001 62,300,000 0 62,300,000 

     Свега  Глава 1   Раздела 5  - програм 8: 62,300,000 0 62,300,000 

          

СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5.   
извор фин. 01 општи приходи и примања  
буџ 57.300.000              извор фин. 07-
трансфери др. нивоа власти ......5.000.000      

62,300,000 0 62,300,000 

    

  
 
 
 
 
 
 
 

             

5 2         УСТАНОВА СПОРТСКИ 
ЦЕНТАР "КУЊАК" 

      

    1301       ПРОГРАМ 14:  РАЗВОЈ СПОРТА 
И ОМЛАДИНЕ 

      

   1301-0004    Функционисање локалних 
спортских установа 

      

    810    Услуге рекреације и спорта       

     126 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 6,500,000 0 6,500,000 

     127 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 1,150,000 0 1,150,000 

     128 413 Накнаде у натури 100,000 30,000 130,000 

     129 414 Социјална давања запосленима 200,000 0 200,000 

     130 415 Накнаде трошкова за запослене 150,000 0 150,000 

     131 416 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

250,000 0 250,000 

     132 421 Стални трошкови 3,000,000 100,000 3,100,000 

     133 422 Трошкови путовања 30,000 0 30,000 

     134 423 Услуге по уговору 2,170,000 2,000,000 4,170,000 

     135 424 Специјализоване услуге 300,000 100,000 400,000 

     136 425 Текуће поправке и одржавање 1,300,000 250,000 1,550,000 

     137 426 Материјал 700,000 200,000 900,000 

     138 482 
Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали 

50,000 0 50,000 

     139 483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 800,000 0 800,000 

     140 511 Зграде  и грађевински објекти 10,000,000 0 10,000,000 

     141 512 Машине и опрема 200,000 200,000 400,000 

      523 Залихе робе за даљу продају 0 620,000 620,000 

      Свега за програмску активност 1301-0004 26,900,000 3,500,000 30,400,000 

      Свега  Глава 2   Раздела 5 -  програм 14: 26,900,000 3,500,000 30,400,000 

          

СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5.   
извор фин. 01 општи приходи и примања  
буџ 20.900.000     извор фин. 07  трансфери 
других нивоа власти  6.000.000     извор 
финансирања 04 - сопствени приход кор.  
3.500.000  

26,900,000 3,500,000 30,400,000 
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5 3         
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И 
БИБЛИОТЕКАРСТВО 

      

   1502     ПРОГРАМ 4:  РАЗВОЈ ТУРИЗМА       

   1502-0002    Промоција туристичке понуде      
    470    Туризам      

     142 421 Стални трошкови 220,000 0 220,000 

     143 422 Трошкови путовања 560,000 0 560,000 

     144 423 Услуге по уговору 5,760,000 0 5,760,000 

     145 424 Специјализоване услуге 3,500,000 0 3,500,000 

     146 426 Материјал 2,500,000 0 2,500,000 

     147 512 Машине и опрема 1,480,000 0 1,480,000 

     

Свега  Глава 3   Раздела 5 -  програм 4:   
извор фин. 01- општи приходи и примања 
буџ.  7,030.000  извор фин. 06-донације 
међун. организација       6.990.000  

14,020,000 0 14,020,000 

            

  1201     ПРОГРАМ 13:  РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

      

  1201-0001    Функционисање локалних 
установа културе       

   820    Услуге културе       

    148 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 9,700,000 0 9,700,000 

    149 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 1,700,000 0 1,700,000 

    150 414 Социјална давања запосленима 150,000 0 150,000 

    151 415 Накнаде трошкова за запослене 250,000 0 250,000 

     152 416 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

100,000 0 100,000 

     153 421 Стални трошкови 2,900,000 0 2,900,000 

     154 422 Трошкови путовања 120,000 0 120,000 

     155 423 Услуге по уговору 2,100,000 0 2,100,000 

     156 424 Специјализоване услуге 500,000 0 500,000 

     157 425 Текуће поправке и одржавање 500,000 0 500,000 

     158 426 Материјал 250,000 0 250,000 

     159 482 
Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали 

50,000 0 50,000 

     160 483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 50,000 0 50,000 

     161 512 Машине и опрема 150,000 0 150,000 

     162 515 Књиге у библиотеци 100,000 0 100,000 

      Свега за програмску активност 1201-0001 18,620,000 0 18,620,000 

      
Свега  Глава 3   Раздела 5 -  програм 13:   
извор финансирања 01- општи приходи и 
примања буџета  

18,620,000 0 18,620,000 

          

СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5.   
извор фин. 01- општи приходи и примања 
буџ. 25.650.000  извор фин. 06-донације 
међун. организација       6.990.000    

32,640,000 0 32,640,000 

            

5 4         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       
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   0602     ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

      

   0602-0002    Функционисање месних заједница       

    160    
Опште јавне услуге некласифик. на 
другом месту       

     163 421 Стални трошкови 30,000 0 30,000 

     164 423 Услуге по уговору 130,000 0 130,000 

     165 424 Специјализоване услуге 800,000 0 800,000 

     166 426 Материјал 300,000 0 300,000 

     167 483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 30,000 0 30,000 

      Свега за програмску активност 0602-0002 1,290,000 0 1,290,000 

          
СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5.   
извор финанс.   - 01 општи приходи и 
примања  буџета 

1,290,000 0 1,290,000 

          

СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА 
УПРАВА   
 
 извор фин 01 општи приходи и примања  
буџ.  585.060.000 извор фин 04 сопствени 
приход корисника буџ      3.500.000   
извор фин. 06 донације међународних 
организац. 31.990.000                     извор 
фин. 07 трансфери др. нивоа власти   
228.450.000   извор фин. 08 - добров. транс. 
физ. и прав. лица 10.000.000     извор фин. 
09 примања од продаје неф. им.   
35.200.000                         извор фин. 13  
нерасп. вишак прихода ран.год.   
10.000.000 

765,650,000 138,550,000 904,200,000 

            СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5 785,050,000 138,550,000 923,600,000 

              

      ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ 
ОД 1 ДО 5 

        

Средства из 
буџета       

остала 
средства 
корисника 
буџета 

Укупно 

      01  Општи приходи и примања  буџета 604,460,000 0 604,460,000 

      04  Сопствени приходи буџетских корисника 0 3,500,000 3,500,000 

      06  Донације од међународних организација 23,390,000 8,600,000 31,990,000 

      07  Трансфери од осталих нивоа власти 102,000,000 
126,450,00

0 
228,450,000 

      
08  Добровољни трансфери физичких и 
правних лица 10,000,000 0 10,000,000 

      
09  Примања од продаје нефинансијске 
имовине 35,200,000 0 35,200,000 

      
13  Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 10,000,000 0 10,000,000 

            СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5 785,050,000 138,550,000 923,600,000 

 
 

Табела 5. Расходи и издаци према програмској класификацији 
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Шифра 

Прог
рам 

 Програмска 
активност/  
Пројекат 

Назив Средства из 
буџета 

Структ-
ура % 

остала 
средства 
корисника 
буџета 

Укупна 
средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1101   Програм 1.  Становање, 
урбанизам  и просторно 
планирање 6,400,000.00 0.8% 0 6,400,000.00 

  1101-0001 
Просторно и урбанистичко 
планирање 6,400,000.00 0.8% 0.00 6,400,000.00 

1102   Програм 2.  Комуналне 
делатности 133,000,000.00 16.9% 86200000 219,200,000.00 

  1102-0001 
Управљање/одржавање јавним 
осветљењем 18,600,000.00 2.4% 0.00 18,600,000.00 

  1102-0002 
Одржавање јавних зелених 
површина 19,000,000.00 2.4% 0.00 19,000,000.00 

  1102-0003 
Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене 60,500,000.00 7.7% 0.00 60,500,000.00 

  1102-0004 Зоохигијена 1,400,000.00 0.2% 0.00 1,400,000.00 

  1102-0008 
Управљање и снабдевање водом 
за пиће 33,500,000.00 4.3% 86,200,000.00 119,700,000.00 

1501   Програм 3.  Локални економски 
развој 9,900,000.00 1.3% 16850000 26,750,000.00 

  1501-0001 
Унапређење привредног и 
инвестиционог амбијента 3,400,000.00 0.4% 0.00 3,400,000.00 

  1501-0002 
Мере активне политике 
запошљавања 6,500,000.00 0.8% 16,850,000.00 23,350,000.00 

1502   Програм 4.  Развој туризма 14,020,000.00 1.8% 0 14,020,000.00 

  1502-0002 Промоција туристичке понуде 14,020,000.00 1.8% 0.00 14,020,000.00 
0101   Програм 5.  Пољопривреда и 

рурални развој 6,200,000.00 0.8% 0 6,200,000.00 

  

0101-0001 Подршка за спровођење 
пољопривредне политике у 
локалној заједници 6,200,000.00 0.8% 0.00 6,200,000.00 

0401   Програм 6.  Заштита животне 
средине 11,200,000.00 1.4% 0 11,200,000.00 

  
0401-0001 Управљање заштитом животне 

средине  700,000.00 0.1% 0.00 700,000.00 

  0401-0004 Управљање отпадним водама 10,500,000.00 1.3% 0.00 10,500,000.00 
0701   Програм 7.  Организација 

саобраћаја и саобраћајне  
инфраструктуре 102,300,000.00 13.0% 0 102,300,000.00 

  0701-0002 Управљање и одржавање 
саобраћајне инфраструктуре 86,300,000.00 11.0% 0.00 86,300,000.00 

  0701-0004 Јавни градски и приградски 
превоз путника 0.00 0.0% 0.00 0.00 

  
0701-0005 Унапређење безбедности 

саобраћаја  16,000,000.00 2.0% 0.00 16,000,000.00 
2001   Програм 8.  Предшколско 

васпитање и образовање 74,700,000.00 9.5% 0 74,700,000.00 

  

2001-0001 Функционисање и остваривање 
предшколског образовања и 
васпитања  74,700,000.00 9.5% 0.00 74,700,000.00 

2002   Програм 9.  Основно 
образовање и васпитање 58,300,000.00 7.4% 32,000,000.00 90,300,000.00 

  2002-0001 Функционисање основних школа 58,300,000.00 7.4% 32,000,000.00 90,300,000.00 
2003   Програм 10. Средње образовање 

и васпитање 20,600,000.00 2.6% 0 20,600,000.00 

  2003-0001 Функционисање средњих школа 20,600,000.00 2.6% 0.00 20,600,000.00 
0901   Програм 11.  Социјална  и дечја 

заштита 28,700,000.00 3.7% 0 28,700,000.00 
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  0901-0001 Једнократне помоћи и други 
облици помоћи 11,200,000.00 1.4% 0.00 11,200,000.00 

  0901-0003 Дневне услуге у заједници 3,500,000.00 0.4% 0.00 3,500,000.00 

  0901-0005 Подршка реализацији програма  
Црвеног крста 6,200,000.00 0.8% 0.00 6,200,000.00 

  0901-0006 Подршка деци и породицама са 
децом 1,300,000.00 0.2% 0.00 1,300,000.00 

  0901-0007 Подршка рађању и родитељству 4,500,000.00 0.6% 0.00 4,500,000.00 

  0901-0008 Подршка особама са 
инвалидитетом 2,000,000.00 0.3% 0.00 2,000,000.00 

1801   Програм 12.  Здравствена 
заштита 5,900,000.00 0.8% 0 5,900,000.00 

  1801-0001 Функционисање установа 
примарне здравствене заштите 5,500,000.00 0.7% 0.00 5,500,000.00 

  1801-0002 Мртвозорство 400,000.00 0.1% 0.00 400,000.00 
1201   Програм 13.  Развој културе и 

информисања 24,620,000.00 3.1% 0 24,620,000.00 

  1201-0001 
Функционисање локалних 
установа културе  18,620,000.00 2.4% 0.00 18,620,000.00 

  1201-0003 

Унапређење система очувања и 
представљања културно 
историјског наслеђа 3,000,000.00 0.4% 0.00 3,000,000.00 

  1201-0004 

Остваривање/унапређивање 
јавног интереса у области јавног 
информисања 3,000,000.00 0.4% 0.00 3,000,000.00 

1301   Програм 14.  Развој спорта и 
омладине 86,200,000.00 11.0% 3500000 89,700,000.00 

  

1301-0001 Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и 
савезима 59,000,000.00 7.5% 0.00 59,000,000.00 

  
1301-0004 Функционисање локалних 

спортских установа 26,900,000.00 3.4% 3,500,000.00 30,400,000.00 

  1301-0005 Спровођење омладинске политике 300,000.00 0.0% 0.00 300,000.00 
0602   Програм 15.  Опште услуге 

локалне самоуправе 159,840,000.00 20.4% 0.00 159,840,000.00 

  0602-0001 Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 132,650,000.00 16.9% 0.00 132,650,000.00 

  0602-0002 Функционисање месних заједница 1,290,000.00 0.2% 0.00 1,290,000.00 

  0602-0004 Општинско јавно 
правобранилаштво 2,900,000.00 0.4% 0.00 2,900,000.00 

  0602-0009 Текућа буџетска резерва 22,000,000.00 2.8% 0.00 22,000,000.00 

  0602-0010 Стална буџетска резерва 1,000,000.00 0.1% 0.00 1,000,000.00 

2101   
Програм 16. Политички систем 
локалне самоуправе 16,500,000.00 2.1% 0.00 16,500,000.00 

  2101-0001 Функционисање скупштине 5,900,000.00 0.8% 0.00 5,900,000.00 

  2101-0002 функционисање извршних органа 10,600,000.00 1.4% 0.00 10,600,000.00 

0501 
  

Програм 17. Енергетска 
ефикасност и обновљиви 
извори енергије 26,670,000.00 3.4% 0.00 26,670,000.00 

  0501-0001 енергетски менаџмент 26,670,000.00 3.4% 0.00 26,670,000.00 

  УКУПНИ ПРОГРАМСКИ 
ЈАВНИ РАСХОДИ  

785,050,000.00 100.0% 138,550,000 923,600,000.00 

 
 
ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 
Члан 8. 

 У складу са Законом о начину одређивања 
максималног броја запослених у јавном сектору 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 

68/2015, 85/15-УС, 81/16-УС и 95/18), у Одлуци о 
буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину 
средства за плате се обезбеђују за следећи број 
запослених код корисника буџета на неодређено и 
одређено време, уз припадајући број изабраних и 
постављених лица, и то: 
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- 67 запослених у Општинској управи на 
неодређено време, 

- 2 запослена у Општинској управи на 
одређено време, 

- 11 запослених у Центру за културне 
делатности, туризам и библиотекарство на 
неодређено време, 

- 1 постављено лице  у Центру за културне 
делатности, туризам и библиотекарство, 

- 1 запослен у Центру за културне делатности, 
туризам и библиотекарство на одређено 
време, 

- 7 запослених у УСЦ „Куњак“ на неодређено 
време, 

- 1 запослен  у УСЦ „Куњак“ на одређено 
време, 

- 1 постављено лице у УСЦ „Куњак“. 
- 31 запослених у ПУ „Пчелица“ на 

неодређено време, 
- 12 запослених  у ПУ „Пчелица“ на одређено 

време, 
- 1 постављено лице у ПУ „Пчелица“ и  
- 2 изабрана лица у оквиру раздела 

Председник Општине  
- 1 изабрано лице у оквиру раздела Скупштина 

Општине  
- 4 постављених лица у оквиру Општинске 

управе Владичин Хан и 
- 1 постављено лице у оквиру Јавног 

правобранилаштва.  
 

Члан 9. 
У сталну буџетску резерву издвајају се средства 
у висини од 1,000.000,00 динара остварених 
прихода у 2021. години. 

Општинско веће на предлог локалног органа 
управе надлежног за финансије, доноси Решење о 
употреби средстава сталне буџетске резерве. 
Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске 
резерве доставља се локалној скупштини уз 
завршни рачун буџета. 

 
Члан 10. 

За текућу буџетску резерву планирају се 
средства у износу од 22.000.000,00 динара.  

Средства текуће буџетске резерве користе се 
за непланиране сврхе за које нису предвиђене 
апропријације или за сврхе за које се у току године 
покаже да апропријације нису биле довољне. 

О коришћењу средстава текуће буџетске 
резерве, по појединачним захтевима директних 
корисника одлучује Општинско веће. 

Одобрена средства по овом основу 
представљају повећање апропријације директних 

корисника за одређене намене и исказују се на конту 
намена за које су средства усмерена. 

 
Члан 11. 

Одлуку о промени апропријација из општих 
прихода буџета и преносу апропријације у текућу 
буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о 
буџетском систему, доноси Општинско веће. 

 
Члан 12. 

За извршење Одлуке о буџету одговоран је 
Председник општине. 

Наредбодавац за извршење Одлуке о буџету 
Oпштине за 2021. годину је Председник општине. 

 
Члан 13. 

 Општинско веће одговорно је за спровођење 
фискалне политике и  управљање јавном имовином, 
приходима и примањима и расходима и издацима на 
начин који је у складу са Законом о буџетском 
систему. 

 
Члан 14. 

Наредбодавац директних и индиректних 
корисника буџетских средстава је функционер 
(руководилац), односно лице које је одговорно за 
управљање средствима, преузимање обавеза, 
издавање налога за плаћање који се извршавају из 
средстава органа, као и за издавање налога за 
уплату средстава која припадају буџету. 

 
Члан 15. 

 Новчана средства буџета Општине Владичин 
Хан, директних и индиректних корисника средстава 
буџета, као  и других корисника јавних средстава 
који су укључени у консолидовани рачун трезора 
Општине, воде се и депонују на консолидованом 
рачуну трезора. 
 

Члан 16. 
 Распоред и коришћење средстава вршиће се 
у 2021. години по посебном акту – Решењу  које 
доноси Општинско веће на предлог надлежног 
органа, у оквиру следећих раздела: 

- Раздео 1 – Скупштина Општине, позиција 7, 
економска класификација 481- дотације 
невладиним организацијама односно 
средства за финансирање политичких 
субјеката, 

- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 24, 
економска класификација 472 – накнаде за 
социјалну заштиту из буџета намењене 
исплати Видовданских  награда, 

- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 25 
економска класификација 481 – дотације 
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невладиним организацијама у оквиру 
реализације пројеката социјалне заштите 
који се односе на подршку деци и 
породицама са децом,  

- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 31, 
економска класификација 481 – дотације 
невладиним организацијама у оквиру 
реализације пројеката социјалне заштите 
који се односе на једнократне помоћи 
најугроженијим становницима Општине 
Владичин Хан,  

- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 35, 
економска класификација 481 – дотације 
невладиним организацијама односно 
средства за финансирање пројеката у 
области социјалне заштите који 
подразумевају подршку особама са 
инвалидитетом, 

- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 65, 
економска класификација 451 –субвенције за 
пољопривреду у оквиру реализације мера 
предвиђених Годишњим програмом развоја 
пољопривреде на територији Општине 
Владичин Хан,  

- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 100, 
економска класификација 481 – дотације 
невладиним организацијама односно 
средства за финансирање програма 
невладиних организација из области спорта 
и рекреације, 

- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 102, 
економска класификација 481 – дотације 
невладиним организацијама односно 
средства за финансирање програма развоја 
културе и очувања и представљања културно 
историјског наслеђа, 

- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 103, 
економска класификација 454 – субвенције 
приватним предузећима за остваривање и 
унапређивање јавног интереса у области 
јавног информисања 

 
Члан 17. 

 Обавезе које преузимају директни и 
индиректни корисници буџетских средстава морају 
одговарати апропријацији која им је за ту намену 
овом Одлуком одобрена и пренета. 
 Изузетно, корисницима из става 1. овог 
Члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском 
систему, могу преузети обавезе по уговору који се 
односи на капиталне издатке и захтева плаћање у 
више година на основу предлога одгана надлежног 
за послове финансија,уз сагласност општинског 
већа. 

 

Члан 18. 
 Корисник буџетских средстава не може, без 
претходне сагласности Председника Општине, 
засновати радни однос са новим лицима до краја 
2021 године уколико средства потребна за исплату 
плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа 
средстава која су у складу са овом одлуком, 
предвиђена за плате том буџетском кориснику. 
 

Члан 19. 
 Плаћања са консолидованог рачуна трезора 
за реализацију обавеза других корисника јавних 
средстава, у смислу Закона о буџетском систему, 
који су укључени у систем консолидованог рачуна 
трезора, неће се вршити  уколико ови корисници 
нису добили сагласност на финансијски план на 
начин прописан законом, односно актом Скупштине 
Општине и уколико тај план нису доставили Управи 
за трезор. 

 
Члан 20. 

 Овлашћује се Преседник Општине да, у 
складу са чланом 27ж. Закона о буџетском систему, 
може поднети захтев министарству надлежном за 
послове финансија за одобрење фискалног 
дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, 
уколико је резултат реализације јавних инвестиција. 

 
Члан 21. 

 Обавезе према корисницима буџетских 
средстава извршавају се сразмерно оствареним 
приходима и примањима буџета, на основу њиховог 
захтева, а у складу са одобреним квотама у 
тромесечним плановима буџета. 
 Уз захтев, корисници су дужни да доставе 
комплетну документацију за плаћање (копије). 
 Ако се у току године приходи и примања 
смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по 
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским 
прописима на постојећем нивоу и минимални 
стални трошкови неопходни за несметано 
функционисање корисника буџетских средстава. 
 Ако корисници буџетских средстава не 
остваре додатне приходе и приливе из других 
извора финансирања, расходи и издаци планирани 
по том основу неће се извршавати на терет општих 
прихода буџета. 

 
Члан 22. 

Корисници буџетских средстава, који 
одређени расход и издатак извршавају из других 
извора прихода и примања, који нису општи приход 
буџета (извор 01- Приходи из буџета), обавезе могу 
преузимати само до нивоа остварења тих прихода 
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или примања, уколико је ниво остварених прихода и 
примања мањи од одобрених апропријација.  

Корисник буџетских средстава код кога у 
току године дође до умањења одобрених 
апропријација из разлога извршења принудне 
наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће 
мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако 
што ће предложити умањење обавезе, односно 
продужење уговорног рока за плаћање или отказати 
уговор, односно предложити измену основа за 
настанак и плаћање обавеза.  

 
Члан 23. 

 Приоритет у извршавању расхода за робе и 
услуге корисника буџетских средстава имају 
расходи за сталне трошкове, трошкове текућих 
поправки и одржавања и материјал. 
 Корисници буџетских средстава дужни су да 
обавезе настале по основу сталних трошкова, 
трошкова текућих поправки и одржавања, 
материјала, као и по основу капиталних издатака 
измире у року утврђеном законом који регулише 
рокове измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама. 

Уколико корисници средстава буџета 
локалне власти у извршавању расхода и издатака 
поступе супротно одредбама ст. 1. и 2. овог члана, 
министар надлежан за послове финансија 
привремено ће обуставити пренос трансферних 
средстава из буџета Републике Србије. 

 
Члан 24. 

Накнаде за рад председника и чланова 
комисија и других сталних и привремених радних 
тела у јавном сектору не могу се повећавати у 2021. 
години. 

Задужују се надлежни органи и корисници 
јавних средстава да преиспитају потребу постојања 
и висину накнада из става 1. овог члана, ради 
смањења издатака по овом основу, и у том циљу 
иницирају измене општих и других аката којима је 
уређено плаћање ових накнада. 

Директни и индиректни корисници средстава 
буџета Општине Владичин Хан могу формирати 
комисије и друга стална и привремена радна тела 
искључиво у складу са посебним законом односно 
другим прописом, а чији  задатак не може бити 
обављање текућих послова из делокруга рада 
корисника буџетских средстава. 

 
Члан 25. 

Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава у 2021. години обрачунату 
исправку вредности нефинансијске имовине 

исказују на терет капитала, односно не исказују 
расход амортизације и употребе средстава за рад. 

 
Члан 26. 

Корисници буџетских средстава пренеће на 
рачун Буџета Општине Владичин Хан до 
31.12.2021. године, средства која нису утрошена за 
финансирање расхода /издатака у 2021. години а 
која су корисницима буџета пренета у складу са 
Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2021. 
годину. 

 
Члан 27. 

Буџетски корисници су дужни да на захтев 
органа за финансије ставе на увид документацију о 
њиховом финансирању, као и да достављају извештај 
о оствареним приходима и извршеним расходима за 
одређени период. 

 
Члан 28. 

Корисници буџетских средстава, приликом 
додељивања Уговора о набавци добара, пружању 
услуга или извођењу грађевинских радова, морају 
да поступе  у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама  

Члан 29. 
У случају да за извршење одређеног плаћања 

корисника буџета није постојао правни основ, 
средства се враћају у буџет Општине. 

              
Члан 30. 

У случају недовољног прилива средстава 
буџета за редовно измиривање обавеза према 
корисницима, буџет може користити краткорочне 
позајмице у складу са Правилником о начину 
коришћења средстава са подрачуна односно других 
рачуна Консолидованог рачуна Трезора Општине 
Владичин Хан, број  06-64/3/2014-01 од 14.04.2014. 
године и у складу са одредбама члана 35. Закона о 
јавном дугу („Службени гласник Републике 
Србије“, број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/15, 
95/18 и 91/19). 

Одлуку о коришћењу позајмица доноси 
Општинско веће. 

 
Члан 31. 

У случају да се буџету Општине Владичин 
Хан из другог буџета (Републике, Покрајине, друге 
општине) определе актом наменска трансферна 
средства, укључујући и наменска трансферна 
средства за надокнаду штета услед елементарних 
непогода, као и у случају уговарања донација, чији 
износи нису могли бити познати у поступку 
доношења ове Одлуке, Орган управе надлежан за 
финансије, на основу тог акта, отвара одговарајуће 
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апропријације за извршење расхода/издатака по том 
основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском 
систему 

 
Члан 32. 

Орган управе надлежан за финансије 
обавезан је да редовно прати извршење буџета и 
најмање два пута годишње информише надлежни 
извршни орган, а обавезно у року од 15 дана по 
истеку шестомесечног односно деветомесечног 
периода. 

У року од 15 дана од дана подношења 
Извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће 
усваја и доставља Извештај Скупштини општине.  

 
Члан 33. 

Јавна предузећа и други облици 
организовања чији је оснивач Општина Владичин 
Хан, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће 
буџетске године део од најмање 5% добити 
утврђене завршним рачуном за 2020. годину уплате 
у буџет Општине Владичин Хан а у складу са 
Закључком Скупштине  Општине Владичин Хан. 

 
Члан 34. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику Града Врања а 
примењиваће се од 01.01.2021.                                                                                                  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана  
06.12.2020. године, број: 06-87/4/20-I 

                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 
 

738.                                                                                                         
На основу члана 35. став. 7. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник РС", 
број. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 
одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020) члана 
32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-
др.закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. 
и члана 152. Статута општине Владичин Хан 
(„Службени гласник Града Врања“, број 4/2019) и 
члана 179. и члана 180. Пословника Скупштине 
општине Владичин Хан (''Службени гласник Града 
Врања'' број 9/2019), Скупштина општине Владичин 
Хан на седници одржаној 06.12.2020. године, донела 
је 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗАНАТСКОГ ЦЕНТРА У 
ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ 

Члан 1. 
Усваја се План детаљне регулацијеЗанатског 

центра у Владичином Хану(у даљем тексту: План 
детаљне регулације), који чини саставни део 
одлуке. 
 

Члан 2. 
 Планом детаљне регулације одређује се 
дугорочна пројекција развоја и просторног решења 
подручја у обухвату Плана детаљне регулације, као 
и правила регулације, уређења и грађења. 
 

Члан 3. 
План детаљне регулације се састоји из 

текстуалног и графичког дела. 
Текстуални део плана чини: Општи део,Плански део 
(правила уређења и правила грађења) Спровођење 
плана. 
 

 Графички део плана садржи карте: 
 
• Извод из Плана генералне 

регулације насеља Владичин Хан – 
гр.прилог бр. 2.2 - Планирана 
намена површина 

1:2 500 

• Извод из Плана генералне 
регулације насеља Владичин Хан – 
гр.прилог бр. 3.2 - Саобраћајно и 
нивелационо решење 

1:2 500 

• Граница обухвата Плана детаљне 
регулациje Занатског центра у 
Владичином Хану 

1:500 

• Постојеће стање  1:500 
• Детаљна намена површина  1:250 
• Регулационо-нивелационо решење 1:250 
• Синхрон план 1:250 
• Предлог партерног уређења 1:250 

 
Члан 4. 

 План детаљне регулације као урбанистички 
план остварује се урбанистичким пројектима и 
другим општим и посебним актима у складу са 
Законом. 
 

Члан 5. 
 План детаљне регулације са аналитичко-
документационом основом чува се трајно у 
Општинској управи Владичин Хан. 
 

Члан 6. 
 План детаљне регулације мора бити доступан 
на увид јавности (правним и физичким лицима) у 
току важења плана у седишту доносиоца и путем 
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интернет стране органа надлежног за доношења 
планског документа. 
 

Члан 7. 
 Текстуални део плана детаљне регулације 
објавити у „Службеном гласнику града Врања“. 
 

Члан 8. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана  
06.12.2020. године, број: 06-87/7/20-I 

                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 
 
 
 
 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗАНАТСКОГ ЦЕНТРА У 
ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ 

 
 

 
 
 План детаљне регулације Занатског центра у 
Владичином Хану (у даљем тексту: План детаљне 
регулације) састоји се из: 
 

1. Текстуалног дела 
2. Графичког дела и 
3. Аналитичко-документационе основе. 

 
 

I - Т Е К С Т У А Л Н И    Д Е О 
 
 
 
 

I 1.  О П Ш Т И   Д Е О 
 
 

I 1.1 Правни и плански основ и условљеност из 
плана вишег реда 
 
 
I 1.1.1  Правни и плански основ за израду Плана 
детаљне регулације 

 
Изради Плана детаљне регулације Занатског 

центра у Владичином Хану  приступило се на 
основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације 

Занатског центра у Владичином Хану  (“Службени 
гласник града Врања”, бр. 1/2019). 
 
Правни основ за израду Плана је: 
 
• Закон о планирањи изградњи ("Сл. гласник РС", 

бр. 72/2009, 81/2009 - испр, 64/2010 - одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - 
др. Закон и 9/2020); 

• Правилник о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања (''Сл. гласник РС'', бр. 32/2019) и 

• Одлука о изради Плана детаљне регулације 
Занатског центра у Владичином Хану  
(“Службени гласник града Врања”, бр. 1/2019). 

 
 Плански основ за израду Плана је: 
 
• План генералне регулације насеља Владичин 

Хан („Службени гласник Пчињског округа”, бр. 
25/2007 и „Службени  гласник града Врања“, 
бр. 7/2014 и 6/2019). 

 
Не приступа се изради стратешке процене 

утицаја Плана детаљне регулација на животну 
средину у складу са чланом 10. Одлуке о изради 
Плана детаљне регулације Занатског центра у 
Владичином Хану. 
 

Инвеститор и носилац израде Плана детаљне 
регулације је Општина Владичин Хан. 
 
I 1.1.2  Извод из планског документа вишег реда 
  
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА 
ВЛАДИЧИН ХАН  
(„Службени гласник Пчињског округа”, бр. 25/2007 
и „Службени  гласник града Врања“, бр. 7/2014 и 
6/2019) 
 

2.0 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

2.3 ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ И НАЧИН 
КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 

2.3.2 Грађевинско земљиште за остале 
намене 

 Типична целина -ТЦ 8 (8а, 8б, 8в) – 
комерцијални садржаји – трговина, 
угоститељство, услуге, пословање. 

 Комерцијални садржаји на територији Плана 
су предвиђени на неколико постојећих и нових 
слободних локација: 
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 постојећа комерцијална зона у центру града 
(ТНЦ 8а - “занатски центар”), на обали Јужне 
Мораве, непосредно лоцирана уз постојећи 
пешачки мост. Постојећа физичка структура 
се одликује великим бројем објеката на 
посебним парцелама са заузетошћу 100%. 
Због изражене потребе за реконструкцијом и 
доградњом постојећих објеката овим Планом 
се прописује обавеза разраде планом детаљне 
регулације. Услов је да се обезбеди 
директна физичка и визуелна веза са реком.  

 
2.4. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ И 

САОБРАЋАЈНИЦЕ 
 
Железничка инфраструктура 
На планском подручју налази се следећа јавна 
железничка инфраструктура: 
• Магистрална једноколосечна електрифицирана 

железничка пруга: Београд-Младеновац-
Лапово-Ниш-Прешево-државна граница 
(Табановце) у дужини око 2,79km од око 
наспрам km 328+139 до око km 330+927, која 
је део трансевропског коридора X који 
представља кичму железничке мреже 
Републике Србије, природну и 
најрационалнију везу централне и западне 
Европе са Грчком и Блиским истоком. 

• Железничка станица у km 329+591 предметне 
пруге са четири станична колосека отворена за 
путнички и теретни саобраћај. 

• Путни прелаз у km : 328+979 и 329+977 на 
месту укрштаја са улицом који су осигурнаи 
саобраћајним знаковима на путу и 
троугловима прегледности. 

 Пруга је намењена за јавни путнички и 
теретни железнички саобраћај. 
  
 До изградње нове двоколосечне пруге за 
саобраћај возова великих брзина станична зграда 
задржаће се на постојећој локацији који је оцењен 
као задовољавајући. Саму станичну зграду је 
потребно рекоструисати и модернизовати како би 
на адекватан начин одговорила својој намени. Сва 
остала станична постројења, осим станичне зграде, 
биће премештена на подручје станице у Сувој 
Морави. Овим се ослобађа значајан простор у 
централној градској зони за формирање потребних 
садржаја. 
 Предвиђа се денивелација најфреквентнијег 
пешачког прелаза преко пруге у централној 
градској зони. Висок интензитет пешачког 
саобраћаја на овом прелазу условљава изградњу 
денивелисног прелаза преко железничке пруге у 

облику пасареле којом би се остварила безбедна 
веза између веома важних градских садржаја 
(општина, пошта, хотел пијаца, аутобуска станица, 
робна кућа и др.). 
 Постојећи пружни прелаз  у нивоу у 
централној градској зони (преко пута МУП-а), на 
стационажи ~329+977 којим се остварује веза 
главне градске саобраћајнице са новопланираном 
комерцијалном зоном на левој обали реке Јужне 
Мораве потребно је адекватно обележити и 
обезбедити. 
 

2.7. ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ – РЕКА ЈУЖНА 
МОРАВА 

Водно земљиште је корито и обале водотока, 
језера и акумулација. Обала представља појас 
земљишта који се протеже непосредно уз корито. 
Подручје заштићено од поплава је појас земљишта 
ширине 50m рачунајући од унутрашње ножице 
насипа. 
На водном земљишту је: 
• забрањена изградња привредних и других 

објеката чије отпадне материје могу загадити 
воду и земљиште или угрозити безбедност 
водопривредне инфраструктуре; 

• дозвољена изградња објеката компатибилних 
водном земљишту под условом да се у 
пројектовању и извођењу обезбеди каналисање 
и пречишћавање отпадних вода у складу са 
стандардима прописаним законом; 

• дозвољена изградња објеката за рекреацију и 
туризам под условима заштите животне 
средине у складу са законом; 

Објекти који могу да се граде: 
објекти за туристичко-рекреативне сврхе; 
пратећи објекти (шанк-барови, просторије 
за пресвлачење и сл.); дрвене сојенице и 
настрешнице; 
партерно уређење (спортски терени, 
опрема, мобилијар, плаже и сл.); рибњаци; 
мини акумулације и мале хидроелектране; 
и системи за пречишћавање вода. 

Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, 
просторије за опрему и сл.) могу бити површине до 
40m², спратности од П+0 до П+Пот. 

Највеће дозвољене висине сојеница и 
настрешница су 7,0m. 
 
Поглавље: 3.0 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
  3.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА 
ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ ОСТАЛЕ 
НАМЕНЕ 
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Типична насељска целина -ТНЦ 8 и (8а, 8б, 8в) – 
комерцијални садржаји - трговина, услуге, 
пословање туризам и угоститељство: 
• индекс изграђености 1,0; ( -0,6 за парцеле 
преко 1000m²), висина објеката – до П+1 (у складу 
са зоном у којој се налази), начин паркирања – 
паркинг према улици, 
• број паркинг места: 

-трговина - 1ПМ / 50,0m² продајног простора, 
-администрација и пословање - 1ПМ / 60,0m² 
нето етажне површине, 
-угоститељски објекти – 1ПМ на два постављена 
стола, 

• Најмања површина грађевинске парцеле за 
изградњу објекта је 300,0m², а најмања ширина 
грађевинске парцеле је 12,0m. 
• најмањи проценат озелењених површина на 
парцели (без паркинга) - 20%. 
 
Правила грађења за делатности 

   На грађевинским парцелама уз пословне и 
производне објекте (изузев ТНЦ 8а) могу се 
градити помоћни објекти и то: гараже, оставе, 
портирнице и слично, који могу појединачно 
бити корисне површине до 30,00m², као и 
настрешнице, тремови и слично. 

   Помоћни објекти се не обрачунавају у индексе, с 
тим да под помоћним објектима не може бити 
више од 10% површине парцеле. 

 Минимална комунална опремљеност 
грађевинске парцеле: електрична енергија, ТК 
инсталације, водовод, канализација 

 
I 1.2 Опис обухвата Плана детаљне регулације са 
пописом катастарских парцела 
 

У обухват Плана детаљне регулације улазе 
целе к.п. бр. 411/1, 411/2, 411/3, 411/4, 411/5, 411/6, 
411/7, 411/8, 411/9, 411/10, 411/11, 411/12, 411/13, 
411/14, 411/15, 411/16, 411/7, 411/18, 411/19, 492 и 
делови к.п. бр. 1005, 483, 489 и 490/1, све из КО 
Владичин Хан. Граница Плана дефинисана је 
постојећим међним линијама и детаљним тачака 
наведених катастарских парцела и координатама 
тачака 1-5 које су дате у табели бр.1: 
 
Табела бр. 1 Координате тачака обухвата Плана 

 

 

Граница обухвата Измена и допуна Плана, 
приказана је на графичком прилогу бр.1 - Граница 
обухвата Плана детаљне регулације Занатског 
центра у Владичином Хану, Р 1:500. 

Уколико дође до неслагања границе обухвата 
у текстуалном и графичком делу Плана детаљне 
регулације, меродаван је графички прилог. 
.  

Површина обухвата Плана детаљне 
регулације износи 0,53 ha. 
 
I 1.3 Опис постојећег стања 
 

Обухват Плана детаљне регулације се налази 
оквиру грађевинског подручја, у центру насеља 
Владичин Хан. Планом генералне регулације 
насеља Владичин Хан, као планским документом 
вишег реда, простор је намењен за комерцијалне 
садржаје -  трговина, услуге, пословање туризам и 
угоститељство и представља типичну насељску 
целину 8а. 

Обухват Плана је, са северне стране 
дефинисан уређеним коритом реке Калиманка, а са 
источне реком Јужна Морава. Са јужне стране, 
границу дефинише постојећа конструкција колско-
пешачког моста преко Јужне мораве. Са западне 
стране, граница плана се поклапа са границом 
парцеле железничког земљишта којим пролази 
магистрална електрифицирана једноколосечна 
пруга Београд – Младеновац – Лапово – Ниш – 
Прешево – државна граница – (Табановце). 

Земљиште у обухвату је водно и 
грађевинско. Постојећа парцелација је урађена тако 
што су формиране грађевинске парцеле под 
објектима. У међувремену, због додатне изградње, 
тј, доградње постојећих објеката, габарити објеката 
су изашли ван додељених парцела. Постојећи 
објекти у обухвату Плана детаљне ргулације су 
углавном објекти комерцијалне намене 
(продавнице, пекаре, кафићи...) који функционишу. 
Објекти су повезани на потребну јавну комуналну 
инфраструктуру. 

 
Положај локације и садржаји објеката 

условљавају интензиван и колски и пешачки 
саобраћај. Колски – на правцу: мост преко Јужне 
Мораве – мост преко реке Калиманка (и даље ка 
пијаци. Пешаци се, такође, крећу овим правцем, али 
и додатним, преко пруге из Светосавске улице. 
Укрштање пешачке стазе и железничке пруге је у 
нивоу и препознато је као место на ком је угрожена 
безбедност пешака. Планом генералне регулације 
насеља Владичин Хан је, на овом месту, предвиђено 
денивелисано укрштање пешачког и железничког 
саобраћаја. 
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  Сво грађевинско земљиште у граници Плана 
припада грађевинском земљишту, које је намењено 
за површине јавних и осталих намена. 
 Постојећи начин коришћења земљишта у 
оквиру прелиминатне границе обухвата Плана 
приказана је у табели бр. 2:  

 
Табела бр. 2 - Постојећи начин коришћења 
земљишта                                                                     

Редни 
број Постојеће стање Површина 

(m²) 

Проценат 
учешћа 

(%) 

Грађевинско 
земљиште 

4855 91,43 

1.1 Колска 
саобраћајна 
површина 

1202 22,64 

1.2 Саобраћајна 
површина за 
кретање печака 
са партерним 
уређењем 

2177 40,99 

1 

1.3 Комерцијално-
пословни 
садржаји 

1476 27,80 

Водно земљиште  455 8,57 2 

2.1 Река Калиманка 455 8,57 

Укупно (од 1 до 2) 5310 100,00 

 
 Постојећи начин коришћења земљишта 
приказан је на графичком прилогу бр. 2 – Постојеће 
стање , Р 1:500. 
 
 

I 2. ПЛАНСКИ  ДЕО 
 
 
 
 2.1 Правила уређења 
 
 
I 2.1.1  Циљ и концепција уређења 
  
 Циљ израде Плана детаљне регулације је 
стварање планског и правног основа за 
организовани просторни развој, унапређење 
постојећег стање у урбанистичком и безбедоносном 
смислу  и дефинисање могућности за нову 
изградњу. 
 
Планом детаљне регулације ће се: 

1. Заштитити простор и јавни интерес 
2. Редефинисти начин коришћења постојећих 

јавних површина 
3. Повећати безбедност корисника простора 

 
Концепција постизања постављених циљева 
подразумева: 
 

1. Заштиту простора са еколошког аспекта која 
се обезбеђује утврђивањем мера заштите 
животне средине и водених токова уз 
предметни простор, а у складу са начелима 
заштите и условима надлежних предузећа и 
институција.  

2. Са урбанистичког аспекта, простор ће се 
заштитити ограничавањем даље непланске 
градње и дефинисањем услова за нову 
градњу.  

3. У складу са претходним, ограничавањем 
непланске изградње, уједно ће се заштитити 
и јавни интерес од појединачних економских 
интереса јер је простор, по свом карактеру, 
комерцијална зона у коју посетиоци долазе 
циљано, али и простор у језгру насеља који 
подразумева високу фреквенцију људи који 
ту долазе или пролазе ка другим деловима 
насеља било пешице или превозним 
средствима. 

4. Редефинисање начина коришћења постојећих 
јавних површина односи се на преуређење 
начина коришћења јединствене јавне 
површине (к.п.бр. 411/1 КО Владичин Хан), 
где се прерасподељују површине за колски 
саобраћај, пешачки токови усмеравају даље 
од постојеће пруге и уводи посебан режим 
коришћења дела простора. 

5. Јавне површине ће се тачно диференцирати у 
складу са постојећом физичком структуром и 
планираном наменом простора. Објекти 
јавне намене ће добити своје парцеле. 

6. Повећање безбедности корисника простора 
пре свега се односи на пешаке и њихово 
кретање. Колски саобраћај у обухвату Плана 
ће се успорити, а пешачки коридори јасно 
диференцирати. 

7. Највећи захват у простору, и што се тиче 
нове градње и безбедности, је изградња 
денивелисаног укрштаја са пругом на месту 
постојећег укршатаја у нивоу. Због 
просторних ограничења и немогућности 
изградње пасареле, укрштање ће се извести 
изградњом подземног пролаза. 
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 Доношењем Плана детаљне регулације 
створиће се услови да се реше правни односи, 
дефинише јавни интерес и земљиште уреди и 
изгради у складу са планираном наменом. 

 
 
I 2.1.2  Детаљна намена површина 
 

 Земљиште у граници Плана припада водном и 
грађевинском земљишту. Грађевинско земљиште је 
намењено за површине јавних и осталих намена. 
 
 У табели бр.3 - Детаљна намена земљишта дат 
је приказ заступљености намена у обухвату Плана 
детаљне регулације. 
 
Табела бр. 3 - Детаљна намена земљишта        

 
 
Редни 
број 
 

Врста земљишта / намена Површин
а (m²) 

Проценат 
учешћа (%) 

1. Водно земљиште 
(Река Калиманка – део к.п.бр. 1005 
КО Вл. Хан) 

500,1 9,42 

Грађевинско земљиште 4809,0 90,58 
Површине јавне намене – 
саобраћајна површина 3657,9 69,90 

2.1.1 Колски саобраћај 1279,4 24,10 
2.1.2 Пешачки саобраћај 1703,3 32,08 
2.1.3 Колски саобраћај – 

посебан режим 
коришћења 

406,6 7,66 

2.1 

2.1.4 Партерно уређене 
зелене површине 268,6 5,06 

2. 

2.2 Површине осталих намена 
(Комерцијално-пословни 
садржаји) 

1151,0 21,68 

 
Σ (1-2) 

 
5309,1 

 
100,00 

 
Детаљна намена површина приказана је на 

графичком прилогу бр. 3 - Детаљна намена 
површина у границама Плана деаљне регулације са 
предлогом решења Р 1:250. 
 
I 2.1.3  Попис парцела за јавне површине 
 

Од укупне површине обухвата Плана која 
износи 0,53 ha, 69,90 % чине површине јавних 
намена. У оквиру површина јавних намена 
заступљена је само једна намена – саобраћајна 
површина, у оквиру које су диференциране 
површине за колски саобраћај, пешачки саобраћај, 
колски саобраћај са посебним режимом коришћења 
и зелене површине.  

За формирање парцела за површине јавне 
намене узимају се: 

• део к.п.бр. 411/1 КО Владичин Хан и  
• делови к.п. бр. 483, 489 и 490/1 (за 

формирање парцеле дела мостовске 
конструкције колско-пешачког моста преко 

Јужне Мораве). 
 
Координате тачака за формирање парцела 

јавне намене дате су у Табели бр. 4 – Координате 
тачака за парцелацију површина јавне намене: 

 
Табела бр. 4 – Координате тачака за 

парцелацију површина јавне намене: 
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Аналитичко-геодетски елементи за 
обележавање делова катастарских парцела јавне 
намене дати су на графичком прилогу бр. 4 – 
Регулационо-нивелационо решење, Р 1:250. 
 
 
I 2.1.4  Услови за уређење површина јавних намена 
и мрежа јавне комуналне     инфраструктуре 
 
 
  I 2.1.4.1  Јавна саобраћајна површина 
 
 Саобраћајно решење у оквиру обухвата Плана 
детаљне регулације заснива са на постојећем 
решењу. Функционалност и безбедност су 
примарни услови које треба задовољити. 
 Саобраћајним решењем се не планирају нове 
саобраћајне површине и нови укрштаји у нивоу са 
постојећом железничком пругом, већ се ради 
прерасподела и преусмеравање саобраћајних токова 
у оквиру постојеће јавне површине, а ван парцеле 
железничке пруге. 

 Једини ток колског саобраћаја остаје 
постојећа веза између мостова преко реке Јужна 
Морава и Калиманка, уз минималне интервенције 
које подразумевају реконструкцију и обликовање и 
уклапање геометрије у постојеће стање и позицију 
мостова. Бициклистички саобраћај одвија се у 
мешовитом профилу – бициклисти су на коловозу 
заједно са моторним возилима. 
 

Постојећа саобраћајница се реконструише по 
потреби како би се обезбедила потребна ширина 
коловоза од 6,0 m. Ова ширина омогућава двосмеран 
саобраћај, тј, две коловозне траке ширине 3,0 m. 
Геометрија осе је дефинисана координатама осовинских 
и темених тачака, дата је у табели бр. 5 -  Координате 
осовинских и темених тачака саобраћајнице и на 
графичком прилогу бр. 4 – Регулационо-нивелационо 
решењем Р 1:250. 

 
Табела бр. 5 - Координате осовинских и темених 

тачака саобраћајнице 
 

 
 

 Стационарни саобраћај се посебно уређује, тј, 
стационарном саобраћају се додељују нове 
површине, првенствено ка постојећој прузи како би 
се укинуо и онемогућио пешачки саобраћај уз 
постојећи потпорни зид пруге (изузетно небезбедан 
део због висинске разлике између пута и пруге и 
непостојања физичке баријере), уз максимално 
искоришћење простора на располагању. Укупно је 
обезбеђено 13 (5+8) паркинг места за аутомобиле 
управно на осу саобраћајнице димензија 2.5 х 5.0 m 
и 5 паркинг места паралелно са осом саобраћајнице 
димензија 2.0 х 6.0 m. Паркинг простор је јавни 
паркинг, на јавној површини. 
 Уводи се посебна површина за колски саобраћај 
са посебним режимом коришћења, а у централној 
зони Занатског центра. Замишљена је као простор 
где ће колски приступ бити дозвољен само 
доставним возилима уз ограничено време 
задржавања и возилима за хитне интервенције. У 
складу са могућностима и будућим утврђеним 
начином коришћења, могуће је поставити и 
баријеру која ће онемогућити слободан улаз 
аутомобилима, али неће ометати пешачке токове. 
 Пешачка кретања се преусмеравају у 
потпуности супротно од постојеће пруге, на страну 
ка објектима Занатског центра. 
 Као посебна и нова физичка структура, планира 
се изградња подземног пролаза, за пешачки 
саобраћај искључиво, испод постојеће пруге на 
месту постојећег укрштаја са пругом у нивоу. На 
овја налин обезбеђује се безбеднија веза између 
Занатског центра и Светосавске улице. Подземни 
пролаз – потходник биће предмет посебне разраде 
кроз техничку документацију коју је обавезно 
радити у сарадњи са „Инфраструктура железнице 
Србије“ а.д. 
 Уређене зелене површине су део јавне 
саобраћајне површине у облику  и обиму који 
допушта функционално решење. Уређују се на 
начин дефинисан у поглављу I 2.1.5 -  Правила за 
уређење зелених површина. 
  

 Уређење будуће јавне саобраћајне 
површине приказано је на графичком прилогу бр. 4 
– Регулационо-нивелационо решењем Р 1:250. Коте 
нивелете су оквирне. Тачне коте нивелете биће 
дефинисане у оквиру техничке документације за 
изградњу и уређење предметног простора. 
 

I 2.1.4.2  Железнички саобраћај  
 

Локација на којој се планира изградња 
станице за снабдевање горивом моторних возила  
налази се са леве стране магистралне 
једноколосечне електрифициране железничке пруге 
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Београд Центар – Раковица – Младеновац – Лапово 
– Ниш – Прешево – државна граница (Табановце). 
Пруга је постављена на мостовску конструкцију на 
km 329+877. Западна граница Плана детаљне 
регулације граничи се са пругом у дужини од око 
100 m – од ~ km 329+873 до ~ km 329+973. Путни 
прелаз за пешаке и бициклисте у нивоу је на km 
329+977. Прелаз је осигуран саобраћајним 
знаковима на путу и троугловима прегледности. 

 
Просторним планом Републике Србије 

планира се реконструкција, изградња и 
модернизација постојећих пруга коридора Х, самим 
тим и ове пруге, у двоколосечне пруге високе 
перформансе за мешовити (путнички и теретни) 
саобраћај и комбиновани транспорт. У току је 
израда Идејног пројекта реконструкције и 
модернизације пруге Ниш – Прешево – државна 
граница (Табановце) којим се планира унапређење 
постојеће трасе пруге за брзине до 120 km/h. 

Нова траса за будућу двоколосечну пругу за 
саобраћај возова великих брзина дефинисана је у 
Просторном плану подручја инфраструктурног 
коридора Ниш – граница Републике Македоније 
(„Сл. гласник РС“, бр. 77/02, 127/14 и 102/17). На 
подручју предметног Плана детаљне регулације није 
предвиђена изградња двоколесечне пруге за 
саобраћај возова великих брзина, али се на подручју 
које се граничи са обухватом Плана планира пруга 
за велике брзине од Владичиног Хана до Грамађе 
које се води вијадуктом са новим стајалиштем 
Владичин Хан изнад постојеће станице Владичин 
Хан до тунела на подручју села Репинци, после кога 
ће се наставити западно од постојеће пруге до 
индустријској зони у Сувој Морави. 

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. 
задржава земљиште на којем се налазе капацитети 
јавне железничке инфраструктуре, као и коридоре 
свих раније укинутих пруга са циљем обнове уз 
претходно потврђену оправданост. 

 
Иако железничка пруга не пролази кроз 

обухват измена и допуна Плана, мере заштите и 
заштитни појасеви железничке инфраструктуре 
утичу на могућности градње на простору у обухвату 
Плана детаљне регулације. 

 
Изрази и појмови који се користе у условима 

дефинисани су као: 
 
а) Железничко подручје је земљишни простор на 
коме се налазе железничка пруга, објекти, 
постројења и уређаји који непосредно служе за 
вршење железничког саобраћаја, простор испод 

мостова и виадуката, као и простор изнад трасе 
тунела. 
 
б) Јавна железничка инфраструктура обухвата 
целокупну железничку инфраструктуру која чини 
мрежу којом управља управљач инфраструктуре, 
искључујући пруге и споредне колосеке 
(индустријске пруге и колосеке) који су 
прикључени на мрежу. 
 

Железничка инфраструктура састоји се од 
следећих елемената:  

1) пружни појас; 
2) колосек и подлога колосека, нарочито 

насип, усек, дренажни канали и ровови, зидани 
ровови, пропусти, обложени зидови, засади за 
заштиту бочних нагиба итд; платформе за путнике и 
робу, укључујући и оне у путничким станицама и 
теретним терминалима; ивична стаза и пешачке 
стазе; преградни зидови, живе ограде, ограде; 
противпожарни појасеви; апарати за загревање 
скретница; прелази; застори за заштиту од снега 
итд; 

3) грађевински објекти: мостови, пропусти и 
други надвожњаци, тунели, покривени усеци и 
други подвожњаци; потпорни зидови, структуре за 
заштиту од лавина, одрона итд.; 

4) путни прелази, укључујући средства за 
осигурање путних прелаза; 

5) горњи строј, а нарочито: шине, ужлебљене 
шине и заштитне шине; прагови и подужне везе, 
колосечни причврсни и спојни прибор, застор 
укључујући туцаник и песак; скретнице, прелази 
итд.; окретнице и преноснице (осим оних 
резервисаних искључиво за локомотиве); 

6) прилази за путнике и робу, укључујући 
друмски приступ и приступ за путнике који долазе 
или одлазе пешке; 

7) безбедносне, сигналне и 
телекомуникационе инсталације на отвореним 
пругама, у станицама и ранжирним станицама, 
укључујући постројења за стварање, 
трансформисање и дистрибуцију електричне 
енергије за сигнализацију и телекомуникације; 
зграде за такве инсталације или постројења; 
колосечне кочнице; 

8) инсталације за осветљења за потребе 
саобраћаја и безбедности; 

9) постројење за трансформацију и пренос 
електричне енергије за вучу возова: двофазни 
далеководи 110 kV, подстанице изузев разводног 
постројења 110 kV у тој подстаници, напојни 
каблови између подстаница и контактних водова, 
контактна мрежа и носачи, трећа шина са носачима; 
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10)  зграде које су у функцији управљања 
железничком инфраструктуром, укључујући део 
опреме за обрачун и наплату превозних цена. 
 
в) Пружни појас је земљишни појас са обе стране 
пруге, у ширини од 8 метара, у насељеном месту 6 
m, мерено управно на осу крајњих колосека, 
земљиште испод пруге и ваздушни простор у 
висини од 14 m. Пружни појас обухвата и 
земљишни простор службених места (станица, 
стајалишта, распутница, путних прелаза и слично) 
који обухвата све техничко-технолошке објекте, 
инсталације и приступно-пожарни пут до најближег 
јавног пута. 
 
г) Инфраструктурни појас је земљишни појас са 
обе стране пруге, у ширини од 25 m рачунајући од 
осе крајњих колосека који функционално служи за 
употребу , одржавање и технолошки развој 
капацитета инфраструктуре. 
 
д) Заштитни пружни појас је земљишни појас са 
обе стране пруге, у ширини од 100 m рачунајући од 
осе крајњих колосека. 
 
ђ) Развој железничке инфраструктуре обухвата 
планирање мреже, финансијско и инвестиционо 
планирање, као и изградњу и модернизацију 
инфраструктуре. 
 
е) Путни прелаз је место укрштања железничке 
пруге која припада јавној железничкој 
инфраструктури, индустријској железници или 
индустријском колосеку и пута у истом нивоу, који 
обухвата укрштање тих колосека са пешачком и 
бициклистичком стазом, у ширини од 3,0 m мерено 
од осе колосека, укључујући и простор између 
колосека када се на путном прелазу налази више 
колосека. 
 
 I 2.1.4.3 Водоснабдевање и одвођење отпадних 
вода 
 

Кроз обухват Плана детаљне регулације 
пролази водови јавне водоводне  инфраструктуре у 
власништву ЈП „Водовод“ Владичин Хан: 

• Магистрални цевовод DN400 
• Главни водоводни вод DN200 
• Главни водоводни вод DN110 
• Секундарни вод DN63. 

Сви постојећи пословни објекти у оквиру 
Занатског центра имају своје прикључне водове 
профила DN25 и DN20. 

Овим Планом детаљне регулације не планира 
се изградња нове водоводне инфраструктуре јер се 
не очекују увећање потреба, али се прописује 
обавеза редовног одржавања и заштите постојеће 
инфраструктуре. То се посебно односи на 
магистрални цевовод DN400 који се налази поред 
пешачког прелаза преко постојеће пруге и протеже 
се паралелно са пругом до реке Калиманке. Вод се 
налази на дубини од 3,5 m.  

Приликом израде техничке документације, а 
у сарадњи са „Инфраструктура железнице Србије“ 
а.д, и касније током изградње планираног 
подземног пролаза испод пруге, неопходно је 
адекватну заштиту магистралног цевовода како се 
не би угрозила његова стабилност. 

Постојеће зоне санитарне заштите које 
поседује ЈП „Водовод“ не налазе се у близини 
Занатског центра, тако да се бдучом изградњом у 
обухвату Плана детаљне регулације не угрожавају. 

Конкретни подаци о стању канализационе 
мреже (и отпадних и атмосферских вода) у обухвату 
Плана детаљне регулације нису достављени од 
надлежног јавног предузећа.  

За потребе израде овог плана коришћени су 
подаци из важеће планске документације, а који се 
односе на начин прикупљања, третирања и 
испуштања отпадних вода (Просторни план 
општине Владичин Хан, План генералне регулације 
насеља Владичин Хан, План детаљне регулације 
регионалног постројења за пречишћавање отпадних 
вода са припадајућим системом на територији 
општине Владичин Хан). 

На теритирији општине Владичин Хан 
потпуно организовани систем за евакуацију 
отпадних и атмосферских вода (по сепарационом 
систему) има само центар општине Владичин Хан, 
али се све отпадне воде испуштају без икаквог 
пречишћавања у Јужну Мораву и то у самом 
насељу. Градска канализација у самом граду не 
функционише добро у екстремним ситуацијама, 
када постојећи колектори не могу да приме сву 
употребљену воду. 

  
Недостајућу канализацију треба решавати по 

сепарационом систему. У канализацију за отпадне 
воде, не дозвољава се увођење атмосферске воде.  

Не дозвољава се диспонирање отпадних вода 
преко септичких јама.  

У условима где постоји изграђена 
канализација за отпадне воде, власници објеката 
дужни су да објекте прикључе на канализацију.  

 
Одводњавање површинских вода са 

предметног простора мора бити контролисано и 
решено тако да се води на супротну страну од трупа 
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железничке пруге. На местима где, због положаја 
друмске саобраћајнице, може доћи до појаве 
атмосферских вода које се прикупљају са трупа 
пута, а сливају у зону трупа пруге, потребно је 
пројектовати одводне канале ако да се постигне 
континуитет одвођења атмосферске воде ван трупа 
пруге. 

У инфраструктурном појасу железничке 
пруге не планирати изградњу реципијента за 
атмосферску канализацију и отпадне воде. 

 
У току је израда регистра водоводне и 

канализационе мреже на територији општине 
Владичин хан у GIS апликацији. 

 
I 2.1.4.4  Електроенергетска инфраструктура 
 
обухвату Плана детаљне регулације, као ни у 
његовој непосредној близини, не постоје објекти  и 
водови у власништву „Електромрежа Србије“ а.д. 
Према Плану развоја преносног система за период 
од 2020. године до 2029. године и Плану 
инвестиција, у обухвату и непосредној близини 
обухвата није планирана изградња 
електроенергетске инфраструктуре која би била у 
власништву  „Електромрежа Србије“ а.д, тако да 
нема посебних услова који би ограничавали 
изградњу у обухвату Плана. 
 
 Објекти  у обухвату Плана се снабдевају 
потребном електричном енергијом из ТС 10/0,4 kV 
„Центар“. „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о, Огранак 
Врање има на локацији подземне електроенергетске 
водове у свом власништву. На графичком прилогу 
бр. 5 – Синхрон план, Р 1:250 приказани су 
постојећи кабловски водови 0,4 kV и 10 kV.  
 Због обима планиране изградње, не очекује се 
веће повећање потреба за снабдевање електричном 
енергијом. 
 
 Приликом изградње у обухвату Плана детаљне 
регулације, инвеститор је дужан да се, у току израде 
пројектно-техничке документације, придржава 
важећих техничких прописа и то: Правилника о 
техничким нормативима за изградњу 
нисконапонских надземних електроенергетских 
водова („Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/92), Правилника о 
техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1 kV 
до 400 kV („Сл. лист СФРЈ“, бр. 65/88 и „Сл. лист 
СРЈ“, бр. 18/92), ТП од бр. 1 до бр. 10 ЕД Србије, 
као и Закона о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 
145/14), тј, чланова 216, 217 и 218 Закона. 
 Власник непокретности је дужан да омогући 
приступ енергетским објектима, да трпи  и да не 

омета извршење радова „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о, 
Огранак Врање. 
 У заштитном појасу, испод, изнад или поред 
енергетског објекта, супротно закону, техничким и 
другим прописима не могу се градити објекти, 
изводити други радови, нити засађивати дрвеће и 
друго растиње. 
 Власници и носиоци других права на 
непокретностима које се налазе у заштитном појасу, 
испод, изнад или поред енергетског објекта не могу 
предузимати радове или друге радње којима се 
онемогућава или угрожава рад енергетског објекта 
без претходне сагласности „ЕПС Дистрибуција“ 
д.о.о, Огранка Врање који је власник, односно 
корисник енергетског објекта. 
 
 
 I 2.1.4.5  Инфраструктура електронских 
комуникација 
 

Кроз обухват Плана детаљне регулације 
пролазе трасе постојећих телекомуникационих 
каблова и оптичког кабла у кабловској канализацији 
или заштитној цеви, као што је приказано на 
графичком прилогу бр. 5 – Синхрон план, Р 1:250. 

Планом је предвиђен нов коридор за 
полагање телекомуникационих канализационих 
пластичних цеви  PVC Ø110 mm цеви за накнадно 
увлачење телекомуникационих каблова Телеком 
Србија у оквиру јавне саобраћајне површине уз 
трасу која је обезбеђена за кретање моторних возила 
и на прелази испод саобраћајница на месту 
укрштања. 

Приликом израде техничке документације и 
изградње придржавати се одредби Правилника о 
захтевима за утврђивање заштитног појаса за 
електронске комуникационе мреже и припадајућих 
средстава, радио коридора и заштитне зоне и 
начину извођења радова приликом изградње 
објеката („Сл. гласник РС“, бр. 16/12). 

 
У складу са чланом 43. Закона о 

електронским комуникацијама и Правилником о 
техничким и другим захтевима при изградњи 
пратеће инфраструктуре потребне за постављање 
електронских комуникационих мрежа, 
припадајућих средстава и електронске 
комуникационе опреме приликом изградње 
пословних и стамбених објеката („Сл. гласник РС“, 
бр. 16/12), приликом изградње или реконструкције 
објекта, предвидети обавезну изградњу приступне 
кабловске канализације од регулационе линије до 
увода у зграду кроз парцелу инвеститора у коју ће 
касније, по склапању уговора између инвеститора и 
телекомуникационог оператера, оператер положити 
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своје каблове и инсталирати опрему у имовину 
инвеститора због прикључења изграђеног или 
реконструисаног простора на електронску 
комуникациону мрежу. 
 
 I 2.1.4.6  Гасоводна инфраструктура 
 
      Тренутно нема могућности за прикључење 
објеката на гасоводну мрежу. „Југоросгаз“ а.д. у 
обухвату Плана нема изведену, као ни пројектовану 
гасоводну мрежу. 
 

Плановима вишег реда и Планом детаљне 
регулације разводног гасовода РГ 11-02 Лесковац - 
Врање са пратећим објектима планирана је 
изградња разводног гасовода деоница РГ 11-02, од 
челичних цеви за максимални радни притисак до 
55bara, од Ниша до границе Македоније. Деоница 
овог гасовода је у границама Плана генералне 
регулације за Владичин Хан са резервисаним 
простором главну мерно-регулациону станицу 
„Владичин Хан“. Из станице се даља дистрибуција 
природног гаса планира дистрибутивним 
гасоводима од полиетиленских цеви за радни 
притисак до 4bar. 
 

Разводни гасовод у границама Плана се 
пројектује за зоне високих густина становања и 
коришћења и зона безбедности је по 30m обострано 
од његове трасе- локације и проводи се у коридору 
планираног Аутопута, ободом града. 

За дистрибутивне гасоводе у градском ткиву, 
на радном притиску до 4bar, зона безбедности је 
свега 1m од темеља објеката супраструктуре и исти 
се проводе у регулационим профилима 
саобраћајница или јавним зеленим површинама, 
тако да је омогућен приступ свих корисника преко 
кућног гасног прикључка. На крају кућног 
прикључка је кућни мерно-регулациони сет са 
обавезним мерачем протока гаса. 
 

I 2.1.5 Правила за уређење зелених 
површина 
 

На локацији, постоји мало уређених јавних 
зелених површина. Уређењем простора стављен је 
акценат на реорганизацију и безбедност 
саобраћајних токова у већ формираној урбаној и 
грађевинској структури, тако да је формирање и 
уређење јавних зелених површина сведено на 
уређење малог процента (7,34%) површине парцеле 
јавне намене. 

На локацији нема засађених ни 
појединачних, ни група стабала. 

Због близине железничке пруге и постојећих, 
али и планираних инфраструктурних водова, 
уређење зелених површина своди се на партерно 
уређење ниским зеленилом. 

У инфраструктурном појасу железничке 
пруге није дозвољено садити високо растиње које 
својом висином може угрозити железничку 
инфраструктуру, односно безбедност железничког 
саобраћаја. Високо растиње може се садити на 
растојању већем од 10,0 mу односу на спољну 
ивицу пружног појаса, односно на растојању већем 
од 16-18 m мерено у односу на осу најближег 
колосека. 

Није дозвољено садити дрвеће и друго 
растиње у заштитним појасевима постојећих и 
планираних водова комуналне инфраструктуре. 

Озелењавање планирати по високим 
еколошким стандардима. Препоручује се претежна 
употреба аутохтоних врста, док је могуће користити 
и егзоте за које је потврђено да се добро адаптирају 
датим условима средине. Не препоручује се 
озелењавање врстама које су за наше поднебље 
окарактерисане као инвазивне: јасенолисни јавор 
(Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus glandulosa), 
багремац (Amorpha fruticosa), амерички копривић 
(Celtis occidentalis), пенсилвански длакави јасен 
(Fraxinus pennsylvanica), амерички јасен (Fraxinus 
americana),   ), багрем (Robinia pseudoacacia), 
сибирски брест (Ulmus pumila), касна сремза 
(Prunus serotina), сремза  (Prunus padus), петолисни 
бршљан (Parthenocissus quinquefolia). Избегавати 
врсте које су идентификоване као алергене (топола 
и сл.). 
 
 I 2.1.6 Водно земљиште 
 

У обухвату Плана детаљне регулације је део 
тока реке Калиманке – ушће у Јужну Мораву, а 
својом источном границом, обухват Плана се 
граници са реком Јужном Моравом. 

Корита обе реке су уређена и са 
обалоутврдама. 

Иако Закон о водама („Сл. гласник РС“; бр. 
30/10, 93/12, 101/16 и 95/18 – др. закон) омогућава 
градњу одређених објеката на водном земљишту, у 
обухвату овог Плана не дозвољава се градња на 
водном земљишту, тј, на обалоутврадама река 
Калиманке и Јужне Мораве. 

 
I 2.1.7 Услови и мере заштите природних добара 
и непокретних културних добара и заштите 
природног и културног наслеђа, животне средине 
и живота и здравља људи 
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I 2.1.7.1 Услови и мере заштите природних 
добара и природног наслеђа 
 
 У обухвату Плана детаљне регулације нема 
заштићених подручја за које је спроведен или 
покренут поступак заштите. Подручје представља 
део еколошки значајног подручја под називом 
Кукавица и налази се у обухвату еколошког 
коридора „Јужна Морава“ еколошке мреже 
Републике Србије. 
 

Уколико се у току радова наиђе на геолошко-
палеонтолошке или минеролошко-петролошкје 
објекте, за које се претпоставља да имају својство 
природног добра, извођач радова је дужан да у року 
од осам дана обавести Министарство заштите 
животне средине, као и да предузме све мере 
заштите од уништења, оштећења или крађе до 
доласка овлашћеног лица. 

Мере заштите природе спроводе се на 
следећи начин: 

• Ограничавањем градње, али уз омогућавање 
развоја простора као једне функционалне и 
визуелно компактне и препознатљиве 
целине, посебно имајући у виду да је простор 
на обали Јужне Мораве; 

• Параметри за дефинисање нових реалних 
капацитета у односу на постојеће у погледу 
инфраструктурне опремљености и степена 
изграђености прилагођени су капацитетима 
локације, природним вредностима и реалним 
могућностима за инфраструктурну 
опремљеност. 

• Пешачки, колски и стационарни саобраћај су 
јасно димензионисани и диференцирани, а у 
складу са главним токовима и просторним 
могућностима на парцели јавне намене. 
Планом је обезбеђен паркинг простор, уз 
максималну искоришћеност расположивог 
простора, тако да се онемогући паркирање на 
зеленим површинама или на коловозу. 
Паркинг је обложен  травно бетонским 
растер елементима – однос бетона и траве – 
30/70. 

• Забрањена је изградња објеката чије отпадне 
материје могу да загадити воду и земљиште 
или угрозити безбедност водопривредне 
инфраструктуре. 

• Услови озелењавања простора детаљније су 
описани у поглављу I 2.1.5 Правила за 
уређење зелених површина 

• У циљу заштите фауне: 
o За осветљење локације применити 

одговарајућа техничка решења у 

складу са функцијом локције, 
користити специјално LED хладно 
осветљење, а изворе светлости 
усмерити ка тлу 

o Активности у обухвату Плана детаљне 
регулације треба да заобиђу период од 
1. маја до 1. августа кад је сезона 
размножавања животиња  

o Уколико се током извођења радова на 
предметном подручју или у његовом 
окружењу на појединачним стаблима, 
стубовима и објектима уоче гнезда 
птица (птица грабљивица, беле роде), 
пречника 50 cm и већим, у периоду 
гнежђења тих врста (од 15. марта до 
15. јула), обавестити Завод за заштиту 
природе Србије, а радове моментално 
обуставити. 

o Чишћење вегетације и уклањање 
станишних елемената који могу да 
послуже за гнежђење птица 
(појединачна стабла и жбунови) 
вршити пре периода гнежђења 
(односно у периоду август – март), 
како делови станишта који че бити 
уништени не би привлачили птице 
гнездарице и како би се смањио 
негативан утицај на птице. 

o Уколико материјал који се користи 
при извођењу радова може послужити 
као добро склониште за гмизавце и 
друге врсте животиња, максимално 
скратити време одлагања, поштујући 
услов да је забрањено убијање и 
сакупљање свих врста гмизаваца, али 
и других животиња 

o Техничким решењима умањити 
количину буке која може узнемирити 
и нарушити постојећа станишта фауне 
сисара и птица. 

• Обавезна је санација и рекултивација свих 
деградираних површина. 

• Одвођење воде мора бити решено падовима 
ка саобрачајници, а на местима где је и ако је 
то неопходно и коришћењем отворених или 
решеткастих ригола (нпр. дуж тротоара). 

 
I 2.1.7.2 Услови и мере заштите непокретних 
културних добара и културног наслеђа 
 
 У обухвату Плана детаљне регулације нема 
непокретних културних добара, добара пред 
претходном заштитом и евидентираних објеката.  
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 Уколико се, у току извођења грашевинских и 
других радова, наиђе на археолошка налазишта или 
археолошке предмете извођач радова је дужан да 
одмах, без одлагања прекине радова и обавести 
надлежни завод за заштиту споменика културе и да 
предузме мере да се налаз не уништи и не пштети и 
да се сачува на месту и у положају у коме је 
откривен. 
Инвеститор објекта је дужан да обезбеди средства 
за истраживање, заштиту, чување, публиковање и 
излагање добра које ужива претходну заштиту које 
се открије приликом изградње објекта, а до предаје 
добра на чување овлашћеној установи заштите.  
 
I 2.1.7.3 Услови и мере заштите животне 
средине 
  
Мере заштите ваздуха 
 

Приликом изградње и експлоатације 
поштовати одредбе Закона о заштити ваздуха 
(„Службени гласник РС“, број 36/2009 и 10/2013) и 
пратећих подзаконских аката. 
 Спроводити одговарајуће мере заштите, 
односно инсталирати опрему и извести одговарајућа 
техничка и технолошка решења, којима се 
обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздух 
задовољава прописане граничне вредности. 
 Сагласно захтевима Уредбе о граничним 
вредностима емисија загађујућих материја у 
ваздуху(''Сл. Гласник РС'' бр. 71/10 и 6/11), у 
случају потребе пратити квалитет ваздуха на 
местима потенцијалног ризика од емисије 
загађујућих материја у окружење. 
     
Мере заштите земљишта и воде 
 
Потребно је уважити услове важећих органа и 
важеће законске регулативе, а посебно: 

• Закон о водама (''Сл. гласник РС'', бр. 30/10, 
93/12, 101/16 и 95/18 – др. закон) 

• Закон о заштити животне средине (''Сл. 
гласник РС'', бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. 
закон, 72/09 – др. закон, 43/11  -одлука УС, 
14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 95/18 – др. 
закон ) 

• Закон о управљању отпадом (''Сл. гласник 
РС'', бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. 
закон) 

• Правилник о опасним материјама у водама 
(''Сл. гласник СРС'', бр. 31/82) 

• Уредба о граничним вредностима емисије 
загађујућих материја у води и роковима за 
њихово достизање (''Сл. гласник РС'', бр. 

67/11, 48/12 и 1/16) 
• Уредба о граничним вредностима загађујућих 

материја у површинским и подземним водама 
и седименту и роковима за њихово достизање  
(''Сл. гласник РС'', бр. 50/12). 

 
Канализациони систем на подручју обухвата 

Плана треба развијати као сепаратни (посебно се 
прихватају условно чисте атмосферске, а посебно 
санитарно-фекалне воде).   

Систем за пречишћавање отпадних вода мора 
да обезбеди квалитет који је исти или бољи од 
квалитета воде крајњег реципијента, у складу са 
Уредбом  граничним вредностима емисије 
загађујућих материја у воде  и роковима за њихово 
достизање („Службени гласник РС“, број 67/11, 
48/12 и 1/16). Забрањено је испуштање отпадних 
вода у површинске и подземне воде, које прелазе 
граничне вредности емисије – квалитет 
пречишћеног ефлуента мора задовољавати 
прописане критеријуме за упуштање у 
канализациони систем насеља односно крајњи 
реципијент;  

Потенцијално зауљене атмосферске воде са 
површина морају се сакупљати и, на одговарајући 
начин, одводити до сепаратора уља и масти. 
Учесталост вађења и одвожења талога и уља 
утврдити током експлоатације уређаја. Пражњење 
таложника – сепаратора огранизовати преко 
овлашћеног комуналног предузећа, које ће бити 
утврђено током експлоатације. 

Атмосферске воде чији квалитет одговара II 
класи воде могу се без пречишћавања одвести у 
атмосферску канализацију, околне површине, ригол 
и др. путем уређених испуста који су осигурани од 
ерозије. 

Носивост саобраћајница и свих других 
површина усагласити са оптерећењем, а коловозни 
застор мора бити отпоран на нафтне деривате. 

За све планиране активности које ће се 
обављати у оквиру предметне локације, мора се 
предвидети адекватно техничко решење, у циљу 
спречавања загађења површинских и подземних 
вода. 
 
Мере заштите од буке и вибрација 
 
 Повећан ниво буке и вибрација на подручју 
Плана детаљне регулације изражен је само локално 
дуж железничке пруге.  
Због смањења загађивања буком могуће је 
спровести следећу заштиту: 

• на самом извору буке: техничко - 
технолошким решењима на уређајима који 
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производе буку, као и учесталом строгом 
техничком контролом рада моторних и 
шинских возила и применом важећих 
прописа; 

• подизањем заштитних баријера око извора 
буке, при чему се посебно наглашава 
потреба спровођења ове заштитне мере уз 
железничку пругу, у складу, како са 
прорачунима нивоа буке који се јављају у 
појасу са обе стране пруге, тако и са 
важећим прописима и стандардима за 
поједине градске зоне и објекте; 
Мере и услове заштите од буке јединица 

локалне самоуправе утврђује у складу са Законом о 
заштити од буке у животној средини („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10).  

Уредбом о индикаторима буке, граничним 
вредностима, методама за оцењивање индикатора 
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у 
животној средини („Службени гласник РС“, број 
75/10) прописани су индикатори буке у животној 
средини, граничне вредности, методе за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката 
буке на здравље људи.  
 
I 2.1.7.4 Mере заштите од акцидената  
  
Мере заштите од пожара и експлозија 
 
 Заштита од пожара и експлозија спроводи 
се општим мерама у погледу регулације 
саобраћајница и противпожарних путева, 
изградњом система противпожарне заштите у 
унутрашњости система и мерама које се прописују 
кроз локацијску услове за све врсте објеката а у 
сагласности са противпожарним условима. 
 Мере заштите од пожара подразумевају 
примену изградњу објеката и инсталација у складу 
са одредбама следећих прописа: 

• Објекти морају бити изведени у складу са 
Законом о запаљивим и горивим течностима 
и запаљивим гасовима (''Сл. гласник РС'', бр. 
54/2015), 

• Капацитет водоводне мреже мора да 
задовољи потребне количине воде за гашење 
пожара, 

• Пројектовање, извођење, употреба, 
контролисање и одржавање хидрантске 
мреже мора бити у складу са Правилником о 
техничким нормативима за инсталације 
хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. 
Гласник РС“, број 3/2018); 

• Конструкција објеката треба да буде 
прописане сеизмичке отпорности, а елементи 

конструкције треба да имају одређени степен 
ватроотпорности који одговара пожарном 
оптерећењу (СРПС.У.Ј1.240). 

• Изградити саобраћајнице одговарајуће 
ширине и носивости за несметан пролаз 
ватрогасних возила и њихово маневрисање за 
време гашења пожара. 

• Напајање електричном енергијом мора бити 
стабилно и квалитетно, а локације и трасе 
електроенергетских објеката и водова у 
складу са важећом законском и подзаконском 
регулативом. 

 
 Мере заштите од удара грома 
 

Заштиту од удара грома остварити уградњом 
громобранских инсталација. 

Класу нивоа заштите прорачунати у складу 
са чланом 6. Правилника о техничким нормативима 
за заштиту објеката од атмосферског пражњења 
(„Сл.лист СРЈ“, бр. 11/96), а инсталације 
испројектовати и извести у складу са прописима и 
стандардима. 
 
 Мере заштите од поплава 
 
 Активности у области заштите од вода треба 
да омогуће, са одговарајућим нивоом прихватљивог 
ризика, безбедност насеља, објеката, земљишта од 
штетног дејства вода. 
 Заштиту од поплава и уређење водотока, 
спроводити комбинацијом пасивних и активних 
мера заштите с једне стране и превентивних мера 
заштите (мере ограничења) с друге стране. 
 Основни мере заштите од поплава спроводе 
се регулацијом водотокова, као и заштитом 
водотокова и канала који пролазе кроз насеље од 
ненаменског коришћења.   
 Битно је и поштовање свих важећих прописа 
приликом пројектовања и изградње хидротехничких 
објеката (канала, мостова, пропуста). Уз ове радове 
и остале активности (редовно чишћење и 
одржавање речних токова, уклањање препрека, 
уклањање растиња, стабала и чврстог отпада), 
знатно ће се побољшати стање и умањити штете од 
евентуалних поплава.   
 Удаљење објеката од корита водотокова мора 
да обезбеди обостран несметан приступ 
механизацији у случају потребе за интервенцијама 
(поплаве и бујице, редовно одржавање корита).  
 Детаљно чишћење корита свих водотокова 
од наноса и осталог материјала на делу изведене 
регулације и дуж целог природног, нерегулисаног 
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корита у насељ представља приоритет и основу за 
уредно одвођење вода. 
 Саставни део простора за одбрану од поплава 
чини и појас заштитног зеленила у инундационом 
подручју водотока (корито за велику воду).  
 Изградњом атмосферске канализационе 
мреже спречава се појава бујица. 
 Сва евентуална оштећења настала у току 
изградње, морају се санирати и довести у првобитно 
функционално стање на терет инвеститора. 
  
 Мере заштите од земљотреса 
 
 Подручје Плана детаљне регулације 
припада зони са могућношћу појаве земљотреса од 
8° MCS. 
 Низом мера заштите потребно је превасходно 
код планирања и организације простора 
превентивно смањити ризик од сеизмичких 
разарања, и то: 

 Код пројектовања објеката и извођења 
радова поштовати све прописе за сеизмичку 
зону очекивања земљотреса од 8° MCS, или 
оног степена сеизмичности за који се 
посебним сеизмичким истраживањима 
утврди да је меродаван. 

 Поштовати регулације саобраћајница и 
међусобно удаљење објеката; 

 Посебно обезбедити грађевине чија је 
функција нарочито важна у периоду после 
евентуалних сеизмичких потреса; 

 Сви инфраструктурни системи су веома 
подложни повредљивости код сеизмичких 
потреса, па је сходно томе обавезно 
поштовати све прописе и стандарде из ове 
области како би се обезбедила несметана 
комуникација и неопходно снабдевање 
становништва у случају оштећења.    
 

 I 2.1.8  Правила за образовање грађевинских 
парцела 
  
 Грађевинска парцела јесте део грађевинског 
земљишта са приступом јавној саобраћајној 
површини, која је изграђена или планом предвиђена 
за изградњу.  
 Грађевинска парцела је утврђена 
регулационом линијом према јавној саобраћајници, 
границама грађевинске парцеле према суседним 
парцелама и преломним тачкама које су дефинисане 
аналитичко – геодетским подацима. 
 По правилу, грађевинске парцеле се 
формирају уз поштовање имовинско- правних 
односа и постојећих међних линија. Промена 
граница катастарских парцела се може вршити на 

захтев власника катастарских парцела израдом 
урбанистичко-техничких докумената – пројекта 
парцелације и препарцелације и елабората 
геодетских радова  у складу са условима 
дефинисаним овим Планом и чланом 65-68. Законa 
о планирањи изградњи.  

На предметном подручју постоји једна 
површина јавне намене – јавна саобраћајна 
површина коју чине две грађевинске парцеле 
дефинисане регулационом линијом.  Регулациона 
линија је дефинисана постојећим међама 
катастарских парцела и новодефинисаним 
преломним тачкама које су дате у табели бр.6 - 
Координате тачака за формирање површина јавне 
намене. 

  
Табела бр. 6. Координате тачака за формирање 
површина јавне намене 

 
 
 

На поступак формирања грађевинске парцеле 
и решавања имовинско-правних односа за изградњу 
надземних и подземних линијских 
инфраструктурних објеката применити одредбе 
члана 69. Закона о планирању и изградњи. 

 
 I 2.1.9  Услови приступачности особама са 
инвалидитетом  
 
 Приступачност јесте резултат примене 
техничких стандарда у планирању, пројектовању, 
грађењу, реконструкцији, доградњи и адаптацији 
објеката и јавних површина, помоћу којих се свим 
људима, без обзира на њихове физичке, сензорне и 
интелектуалне карактеристике или године старости 
осигурава несметан приступ, кретање, коришћење 
услуга, боравак и рад. Сврха је да се свим људима, без 
обзира на њихове физичке, сензорне и интелектуалне 
карактеристике или године старости осигурава 
несметан приступ и  кретање. 
  
 Обавезни елементи приступачности су: 

- Елементи приступачности за савладавање 
висинских разлика, 
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- Елементи приступачности јавног саобраћаја. 
 
 Обавезни елементи приступачности 
примењују се одабиром најповољнијег решења у 
односу на намену, ако није другачије предвиђено 
међународним стандардима који уређују област јавног 
саобраћаја (IATA, UIC и сл..). 
 
 При планирању, пројектовању и грађењу 
јавних простора - саобраћајних и пешачких површина, 
прилаза до објеката, као и пројектовање објеката јавне 
намене и других објеката за јавно коришћење, морају 
се обезбедити обавезни елементи приступачности за 
све потенцијалне кориснике, у складу са 
Правилником о техничким стандардима планирања, 
пројектовања и изградње објеката, којима се 
осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама („Службеном 
гласнику РС”, бр. 22/15). 
 
 
 I 2.1.10  Мере енергетске ефикасности 
изградње 
 

Под енергетском ефикасношћу 
подразумевају се мере које се примењују у циљу 
смањења потрошње енергије.  
 Унапређење енергетске ефикасности је 
смањење потрошње свих врста енергије, уштеда 
енергије и обезбеђење одрживе градње применом 
техничких мера, стандарда и услова планирања, 
пројектовања, изградње и употребе објеката. 

Ради повећања енергетске ефикасности, 
приликом пројектовања, изградње и касније 
експлоатације објеката, као и приликом опремања 
енергетском инфраструктуром, потребно је 
применити следеће мере: 
 
o приликом пројектовања водити рачуна о 
облику, положају и повољној оријентацији 
објеката; поставити објекат тако да просторије у 
којима се борави током дана буду оријентисане 
према југу у мери у којој урбанистички услови то 
дозвољавају.  
o У погледу начина коришћења природног 
осветљења и осунчања, максимизирати употребу 
природног осветљења уз омогућавање пасивних 
добитака топлотне енергије зими односно 
заштите од прегревања лети адекватним 
засенчењем; 
o У циљу оптимизације система природне 
вентилације, отворе на згради, као што су 
прозори, врата, канали за вентилацију, 
пројектовати тако да губици топлоте у зимском 
периоду и топлотно оптерећење у летњем 

периоду буде што мање. Када год је то могуће, 
отворе конципирати тако да се максимизира 
пасивно (природно) ноћно хлађење у летњем 
периоду; 
o у инсталацијама осветљења у објектима и у 
инсталацијама јавне  расвете употребљавати 
енергетски ефикасна расветна тела; 
o размотрити могућност уградње аутоматског 
система за регулисање потрошње свих 
енергетских уређаја у објекту. 

 
При пројектовању термотехничких система 

потребно је предвидети елементе система грејања, 
климатизације и вентилације са високим степеном 
корисности. 

Сви појмови и параметри, као и начин 
израчунавања топлотних својстава зграда 
дефинисани су Правилником о енергетској 
ефикасности зграда („Службени гласник РС“, број 
61/11).   
  У складу са чланом 4. Закона о планирању и 
изградњи прописана енергетска својства утврђују се 
издавањем сертификата о енергетским својствима 
зграда који издаје овлашћена организација. 
Сертификат о енергетским својствима објекта чини 
саставни део техничке документације која се 
прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе. 
Услови, садржина и начин издавања сертификата о 
енергетским својствима зграда прописани су 
Правилником о условима, садржини и начину 
издавања сертификата о енергетским својствима 
зграда («Службени гласник РС», бр. 69/12 и 44/18 – 
др.закон). 
 
I 2.2. Правила грађења 
 
 I 2.2.1  Правила грађења за површине јавне 
намене и мрежа јавне комуналне   инфраструктуре 
 
I 2.2.1.1  Јавна саобраћајне површина  
 
 Нове саобраћајне површине потребно је 
формирати према датом урбанистичком решењу. 
 Сви елементи саобраћајница дати су у 
оквиру графичког прилога графичког прилога бр. 5 
– Регулационо-нивелационо решење, Р 1:250. 
Приликом пројектовања и изградње обавезно је 
придржавати се датих елемената. 
 Новопројектовану коловозну конструкцију 
димензионисати за осовинско оптерећење од 
противпожарног возила. 
 Одводњавање површинских вода решити 
изградњом система атмосферске канализације, који 
се састоји у попречном сливању и површинском 
подужном вођењу до места прихватања (сливника), 
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и даље кроз подземно каналисање, прикључцима и 
подужним водовима, довођењу до места за 
пречишћавање и испуштање у реципијент. 

У инфраструктурном појасу железничке 
пруге не планирати постављање знакова, извора јаке 
светлости или било којих предмета и справа које 
бојом, обликом или светлошћу могу смањити 
видљивост железничких сигнала или који могу 
довести у забуну раднике у вези значења сигналних 
знакова.  
 Приликом изградње паркинг простора није 
дозвољена употреба компактних бетонских 
материјала. Препоручује се употреба растер 
елемената (травно бетонски растер елементи, однос 
бетона и траве треба да буде 30:70). 

Тротоаре пројектовати и градити тако да се 
обезбеди несметано кретање лица са посебним 
потребама, у складу са Правилником о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката, којима се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама ("Службени гласник РС", број 22/15). 

Према условима „Инфраструктура железнице 
Србије“ а.д, могуће је планирати изградњу пешачке 
комуникације – потходник испод пруге, којим би се 
подигао ниво безбедности пешака, а који би повезао 
Светосавску улицу са Занатским центром, под 
следећим условима: 

• Потходник планирати у зони путног прелаза 
за пешаке и бициклисте који се налази на km 
329+977 предметне железничке пруге; 

• Укрштај потходника и пруге пројектовати 
под углом од 90°; 

• Ширину и висину светлог отвора 
димензионисати у складу са усвојеним 
решењем за намену подземног пролаза; 

• Одводњавање подземног пролаза планирати 
тако да се атмосферске и подземне воде 
изведу изван зоне потходника и трупа пруге 
и доведу до реципијента; 

• Сви остали услови за изградњу потходника 
биће дефинисани у оквиру Техничких услова 
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. 

 
Приликом израде техничке документације, 

посебну пажњу обратити на заштиту постојећег 
вода магистралног водовода Ø400 који се налази на 
дубини од 3,5 m и протеже се паралелно са пругом 
све до реке Калиманке. 

Димензије потходника (светла ширина, висина, 
димензије степеника итд.) приказане на графичком 
прилогу бр. 4 – Регулационо-нивелационо решење, 
Р 1:250 су орјентационе, а тачне ће се утврдити у 
току израде техничке документације и у сарадњи са 

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Пролаз 
почиње на најнижој коти испред објекта на к.п.бр. 
411/14, тј. на 326,88 mnv. Елементи подземног 
пролаза су: светла висина - 2,60 м, ширина  - 4,10 м,  
кота пода – 323,40 mnv. Степенишни краци су са 24 
степеника са међуподестом. Висина степеника је 
14,50 cm. За омогућавање кретања особа са 
инвалидитетом  и старих лица предвидети косу 
платформу, покретну траку или неки други вид 
олакшавања и омогућавања кретања особама са 
инвалидитетом, старијим лицима и деци, а у складу 
са Правилником о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама („Службеном 
гласнику РС”, бр. 22/15). 

Улазе/излазе из подземног пролаза обавезно 
заштитити заштитном оградом и наткрити 
надстрешницама како би се спречио продор 
атмосферских вода.  

Подземни пролаз осветлити јавним осветљењем. 
Након изградње потходника, укида се пешачки 

прелаз преко пруге у нивоу. 
 
 I 2.2.1.2  Општа правила грађења јавне 
комуналне инфраструктуре 
 

Извођење радова на мрежама комуналне 
инфраструктуре потребно је радити у складу са 
важећим стандардима и техничким нормативима 
прописаним посебно за сваку инфраструктуру. 
 Водови свих видова заступљене комуналне 
инфраструктуре се морају трасирати тако: 

• да не угрожавају постојеће и планиране 
објекте, као и планирану намену коришћења 
земљишта, 

• да се подземни простор и грађевинска 
површина рационално користе,  

• да се поштују прописи који се односе на 
укрштање и паралелно вођење различитих 
видова инфраструктуре,  

• да се води рачуна о геолошким особинама 
тла и подземним водама. 

У пружном и инфраструктурном појасу пруге 
може се планирати постављање надземних и 
подземних електроенергетских водова, 
телеграфских и телефонских ваздушних линија и 
водова, цевовода и других водова и сличних 
објеката и постројења на основу испуњених услова 
и издате сагласности управљача инфраструктуре.  

Укрштај водовода, канализације, продуктовода и 
других цевовода са железничком пругом је могуће 
планирати под углом од 90°, а изузетно под углом 
који не може бити мањи од 60°. Трасу подземних 
инсталација у зони укрштаја са пругом планирати 
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тако да се иста поставља на дубини од најмање 1,80 
m, мерено од коте горње ивице прага до коте горње 
ивице заштитне цеви подземне инсталације, 
односно 1,20 m мерено од коте околног терена до 
горње ивице заштитне цеви инсталације. Заштитне 
цеви у укрштају са железничком пругом морају се 
поставити испод трупа пруге у континуитету испод 
колосека. 

Паралелно вођење трасе комуналне 
инфраструктуре са трасом железничке пруге 
планирати тако да се иста води изван пружног 
појаса. 

На основу Закона о планирању и изградњи, 
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д, као 
ималац јавних овлашћења, има обавезу утврђивања 
услова за изградњу објеката, односно издавање 
локацијских услова, грађевинске и употребне 
дозволе, услова за прикључење на инфраструктурну 
мрежу, као и за упис права својине на изграђеном 
објекту. У складу са тим, сви елементи за изградњу 
објеката, друмских саобраћајница, као и сваки 
продор комуналне инфраструктуре кроз труп 
железничке пруге (цевовод, гасовод, оптички и 
електроенергетски каблови и друго) ће бити 
дефинисани у оквиру посебних техничких услова , 
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. који се 
издају кроз обједињену процедуру. 
 Траса инсталација комуналне 
инфраструктуре мора се пројектно усагласити са 
постојећим инсталацијама јавне комуналне 
инфраструктуре. 
  
 I 2.2.1.3  Водоснабдевање и одвођење 
отпадних вода 
 

Хоризонтално растојање између водоводних и 
канализационих цеви и зграда, дрвореда и других 
затечених објеката не сме бити мање од 1,5 m. 
 Растојање водоводних цеви од осталих 
инсталација (гасовод, тополовод, електро и 
телефонски каблови) при укрштању не сме бити 
мање од 0,5 m. 
 Тежити да водоводне цеви буду изнад 
канализационих, а испод електричних каблова при 
укрштању. 
 Минимална дубина укопавања цеви водовода 
и канализације је 1,0 m од врха цеви до коте терена, 
а падови према техничким прописима у зависности 
од пречника цеви. 
 Минимално дозвољено растојање при 
паралелном вођењу са другим инсталацијама је: 

- међусобно водовод и канализација 0,40 m 
- до гасовода 1,00 m 
- до топловода 0,50 m 
- до електричних каблова 0,50 m 

- до телефонских каблова 0,50 m. 
Појас заштите око магистралних цевовода је 

минимун 2.5 m са сваке стране. 
 Забрањено је извођење физичке везе градске 
водоводне мреже са мрежама другог изворишта: 
хидрофори, бунари и сл. 
 Избор материјала за израду водоводне и 
канализационе мреже, као и избор опреме извршити 
уз услове и сагласност надлежност Јавног 
комуналног предузећа. Врста и класа цевног 
материјала за водоводну мрежу који ће бити 
уграђен, треба да испуни све потребне услове у 
погледу очувања физичких и хемијских 
карактеристика воде, притиска у цевоводу и његове 
заштите од спољних утицаја, како у току самог 
полагања и монтаже, тако и у току експлоатације. 
Избор грађевинског материјала од кога су начињене 
цеви, пад цевовода и остале техничке 
карактеристике, препушта се пројектанту на основу 
хидрауличког прорачуна. 
 Монтажу цевовода извршити према пројекту 
са свим фазонским комадима и арматуром. Након 
монтаже извршити испитивање цевовода на пробни 
притисак. Пре пуштања у експлоатацију, извршити 
испирање и дезинфекцију цевовода. Шахте за 
смештај арматуре и фазонских комада урадити на за 
то потребним местима од бетона МБ 30, на основу 
статичког прорачуна.  

Прикључак на јавну водоводну мрежу 
(пречник водоводног прикључка, величина и тип 
водомера) урадити у складу са техничким условима 
надлежнога јавног комуналног предузећа.  

Свака грађевинска парцела са изграђеним 
објектом мора имати засебан прикључак. 
 Број и распоред противпожарних хидраната 
одредити на основу Закона о заштити од пожара 
(“Сл. гласник РС”, бр. 111/2009 и 20/2015, 87/2018 и 
87/2018 – др.закон) и Правилника о техничким 
нормативима за инсталације хидрантске мреже за 
гашење пожара (Сл. Гласник РС бр. 3/2018). 
 

Канализацију треба решавати по 
сепарационом систему.  
 На канализационој мрежи код сваког 
рачвања, промене правца у хоризонталном и 
вертикалном смислу, промене пречника цеви, као и 
на правим деоницама, на растојању приближно 160 
m, постављају се ревизиони силази. 
 Код пројектовања и изградње обавезно је 
поштовање и примена свих важећих техничких 
прописа и норматива из ове области. 
 Избор грађевинског материјала од кога су 
начињене канализационе цеви, пад цевовода и 
остале техничке карактеристике, препушта се 
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пројектанту на основу хидрауличког прорачуна и 
услова на терену. 

Димензије нове фекалне канализације 
одредити на основу хидрауличког прорачуна, 
узимајући у обзир комплетно сливно подручје, а 
минимални пречник, без обзира на хидраулички 
прорачун је Ø200. 

Минимална дубина укопавања треба да је 
таква да канализација може да прихвати отпадне 
воде из свих објеката који су предвиђени да се 
прикључе на њу. 
 Радове, око ископа рова, разупирања зидова 
рова, полагања и међусобног повезивања цеви, 
затрпавања цевовода и рова песком и ископаним 
материјалом, испитивања цевовода и пуштања у 
рад, извршити на основу важећих техничких 
прописа и услова за ову врсту радова и инсталација. 
 Приликом паралелног вођења цевовода или 
његовог укрштања са постојећим објектима 
инфраструктурне мреже треба поштовати 
међусобна хоризонтална и вертикална одстојања. 
 Забрањено је упуштање атмосферских вода у 
фекалну канализацију. 

Прикључак на фекалну канализацију почиње 
од споја са мрежом, а завршава се у ревизионом 
шахту; 
 Пре испуста у реципијент колектора који 
спроводе атмосферске отпадне воде предвидети 
уређај за пречишћавање ових вода (таложник, 
сепаратор уља и масти). 
 Таложник – сепаратор за уља и масти 
димензионисати на основу сливне површине и 
меродавних падавина. Као меродавне падавине 
усвајају се 20 -то минутне падавине са 
интензитетом који одговара вероватноћи појаве 
једном у две године. 
 Сепаратори уља се постављају на збијену 
постељицу од песка и шљунка висине  300mm, а 
затим се равномерно по ободу затрпава песком или 
шљунком. Материјал за затрпавање користити до  
200mm изнад темена сепаратора, а за преосталу 
потребну количину се може користити материјал из 
ископа за ров у који се сепаратор уграђује. 
 На терену са високим нивоом подземних 
вода уградња се врши анкерисањем сепаратора за 
бетонску армирану плочу. У случају присутности 
подземних вода на месту намераване уградње, на 
постељици од песка урадити бетонску подлогу. 
Димензија бетонске плоче се одређује према сили 
потиска. Број места за анкерисање, димензије 
анкера и јачина трака за везивање се димензионишу 
из услова стабилности. 
Израда таложника – сепаратора се мора извести од 
бетона МБ – 20, уз обраду унутрашњих површина 
изолационим материјалом који је отпоран на 

агресивне материје (доказује се атестом 
произвођача). 
 
I 2.2.1.4 Електроенергетска инфраструктура 
 

При укрштању са саобраћајницама, као и на 
свим оним местима где се очекују већа механичка 
напрезања тла каблови морају бити постављени у 
заштитне цеви на дубини 1,2 m, а угао укрштања 
треба да је око 90°, али не мањи од 30°. 

Енергетски каблови се полажу у бетонским или 
пластичним цевима тако да минимални унутрашњи 
пречник цеви буде најмање 1,5 пута већи од 
спољашњег пречника кабла. Крајеви цеви морају 
бити означени стандардним кабловским ознакама. 

При паралелном вођењу енергетских и 
телекомуникационих каблова најмање растојање 
мора бити 0,5m;  

При укрштању са телекомуникационим 
кабловима најмање растојање мора бити веће од 
0,5m, а угао укрштања треба да буде у насељеним 
местима најмање 30°, по могућству што ближе 90°. 
По правилу електроенергетски кабл се полаже 
испод телекомуникационих каблова;  

Није дозвољено паралелно полагање 
енергетских каблова изнад или испод цеви водовода 
и канализације; 

Хоризонтални размак енергетског кабла од 
водоводне или канализационе цеви треба да износи 
најмање 0,5m за каблове 35 kV, односно најмање 
0,4m за остале каблове; 

При укрштању, енергетски кабл може да буде 
положен испод или изнад водоводне или 
канализационе цеви на растојању од најмање 0,4m 
за каблове 35 kV, односно најмање 0,3m за остале 
каблове;  

Уколико не могу да се постигну прописани 
размаци на тим местима енергетски кабл се 
провлачи кроз заштитну цев;  

Није дозвољено паралелно полагање 
електроенергетских каблова изнад или испод цеви 
гасовода;  

Размак између енергетског кабла и гасовода 
при укрштању и паралелном вођењу треба да буде 
0,8m. Размаци могу да се смање до 0,3m ако се кабл 
положи у заштитну цев дужине најмање 2m са обе 
стране места укрштања или целом дужином 
паралелног вођења. 

 
Громобранска инсталација се изводи у свему 

према прописима JUS-IEC 1024-1 и JUS-IEC 1024-1-
1 односно за штапне хватаљке према JUS N B4.810. 
По завршетку извођења инсталације треба 
извршити испитивање исправности исте према JUS. 
N. B4.802 и tč.4.2.1 JUS –IEC 1024-1. Унутрашња 
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громобранска инсталација се изводи изједначењем 
потенцијала у свему према JUS –IEC 1024-1-табела 
6. 

Веће металне масе у близини штићеног 
објекта (металне ограде и сл.) чији положај 
повећава опасност од удара грома, морају се 
повезати на громобранско уземљење. 

 
 

I 2.2.1.5  Инфраструктура електронских 
комуникација 

 
Током изградње мреже и објекта потребно је 

уважавати следећа правила: 
• Дубина полагања ТК каблова треба да је 

најмање 0,80m. 
• Растојање планираних каблова од остале 

постојеће инфраструктуре мора бити према 
прибављеним условима, а од планиране 
инфраструктуре према важећим прописима. 

• мрежу полагати у зеленим површинама 
поред тротоара и коловоза, или испод 
тротоара на растојању најмање  0,5m од 
регулационе линије, 

• При укрштању са саобраћајницом кабл мора 
да буде постављен у заштитну цев, а угао 
укрштања треба да буде што ближе  900  

• Међусобна удаљеност ТК водова од других 
видова јавне инфраструктуре и објеката 
дефинисана је  Правилником о захтевима за 
утврђивање заштитног појаса за електронске 
комуникационе мреже и припадајућих 
средстава, радио коридора и заштитне зоне и 
начину извођења радова приликом изградње 
објеката („Сл. гласник РС“, бр. 16/12) и дата 
је у следећој табели: 
 

 
Табела бр.7 - Ширина заштитног појаса за 
електронске комуникационе мреже и 
припадајућих средстава 

Врста објекта 
Минимално 
растојање 

[m] 

Доња ивица насипа (пруга, улица 
др.) 

5 

Упориште надземних контактни
водова 1 

Упориште електроенергетских водо
до 1 kV 

1 

Упориште надземних кабло 1 

електронских комуникација 

Цевовод градске канализације 
топловода 1 

Водоводне цеви пречника до 200 mm 1 

Водоводне цеви пречника већег од 20
mm 

2 

Шине трамвајске пруге 1 

Инсталације и складишта 
запаљивим или експлозивним гориво 10 

Регулациона црта зграда у насељима 0,6 

Темељ зграде ван насеља 2 

Живе ограде 2 

Енергетски кабл до 10 kV напона 0,5 

Енергетски кабл од 10 до 35 kV напон 1 

Енергетски кабл напона већег од 35 kV 2 

Стабла дрвећа 2 

 
 

• Кабинети са телекомуникационом опремом 
се могу постављати и у оквиру регулација 
улица под условом да за то постоје 
просторне и техничке могућности, односно 
да се омогући пролаз остале линијске 
инфраструктуре. Кабинети могу бити зидани, 
монтажни или смештени на стубу; 

• У циљу заштите постојеће и будуће ТК 
инфраструктуре потребно је пре почетка 
израде пројектне документације и било 
каквих радова на предметном подручју 
прибавити сагласност од „Телеком Србије''. 

• На делу трасе оптичких каблова која је 
заједничка са кабловима месне мреже, 
полагати полиетиленске цеви у исти ров како 
би се кроз њу могао накнадно провући 
оптички кабл.  

• Радове у непосредној близини подземних 
инсталација треба извршити искључиво 
ручно. 

 
I 2.2.1.6  Гасоводна инфраструктура 

 
Дистрибутивна гасоводна мрежа ниског 

притиска пројектује се и гради у свему према 
одредбама Правилника о условима за несметану и 
безебдну дистрибуцију природног гаса гасоводима 
притиска до 16 bar („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015). 
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I 2.2.2  Правила грађења за површине осталих 
намена 

 
I 2.2.2.1  Комерцијално-пословни садржаји 

 
Намена: Комерцијално – пословни садржаји: 
трговина, услуге, пословање, туризам и 
угоститељство 

Забрањена је нова изградња пословних и 
комерцијалних објеката на растојању мањем од 25 m 
мерено управно на осу колосека железничке пруге. 

Забрањена је изградња објеката у којима се 
користе експлозивна средства, индустрија 
хемијских и експлозивних производа, постројења и 
сл. у заштитном пружном појасу, тј, на удаљености 
мањој од 50 m од осе крајњег колосека. 

Постојеће објекте је могуће адаптирати, 
реконструисати и доградити само у смислу 
надзиђивања. 

Доградња у смислу тачке 33, члана 2. Закона 
о планирању и изградњи (изградња новог простора 
ван постојећег габарита објекта и надзиђивање 
објекта) могућа је искључиво ван границе 
инфраструктурног појаса железничке пруге у делу 
дефинисаном новоуспостављеном регулационом 
линијом – к.п.бр. 411/22 и делови постојеће к.п.бр. 
411/1 између к.п.бр.411/2 и 411/3 и к.п.бр. 411/6 и 
411/7.  
 
Фазност изградње: Не дозвољава се фазна 
реконструкција, доградња или изградња објеката. 
 
Урбанистички параметри 
 
Парцела: 

Пре доградње, реконструкције или изградње 
објекта формирати грађевинску парцелу у складу са 
планираним активностима тако да сваки засебан 
објекат буде на сопственој грађевинској парцели. 
Парцелу формирати процедуром у складу са 
одредбама члана 65-68. Закона о планирању и 
изградњи. 
 
 
Највећи дозвољени индекс заузетости на 
грађевинској парцели износи 100%. 
Највећи дозвољени индекс изграђености 
грађевинске парцеле је 3,0. 
Минимални проценат слободних зелених 
површина –  на грађевинској парцели земљишта 
осталих намена нема обавезе за формирање зелених 
површина. Зелене површине уређују се на парцели 
јавне саобраћајне површине. 

Намена објеката, физичка структура, 
хоризонтална и вертикална регулација и обрада: 

• Објекти су искључиво комерцијално-
пословне намене. 

• Објекти се граде као слободностојећи или 
објекти у низу, пратећи успостављени 
образац већ формиране физичке структуре 
(највише три независна објекта као једна 
физичка структура). 

• Могуће је уклонити постојеће објекте и у 
оквиру њихових габарита, тј, у оквиру 
њихових грађевинских парцела , изградити 
нов објекат. 

• Међусобна удаљеност објеката дефинисана 
је регулационом линијом. 

• Сви садржаји објекта (главни  и помоћни) 
граде се у оквиру истог објекта. 
 

• Висина објеката (од нулте коте објекта до 
највише тачке фасадног платна) је највише 
10,0 m.  

 
• Кровна конструкција је проходан или 

непроходан раван кров. Минимална висина 
атике непроходног равног крова је 0.15 m. 
Проходан равни кров обавезно оградити 
транспаретном оградом минималне висине 
0.90 m (висина атике + висина ограде). 

• Испусти конструкције проходног равног 
крова ка реци Јужна Морава су максималне 
ширине од 1.50 m. Позиција ових испуста у 
максимално дозвољеној ширини приказана је 
на графичком прилогу бр. 4 – Регулационо-
нивелационо решење, Р 1:250. Површине 
испуста проходних равних кровова не улазе 
у прорачун индекса изграђености. Уколико 
се планира изградња испуста који би излазио 
ван граница обухвата плана (објекат на к.п. 
бр. 411/19) обавезно је обратити се ЈП 
„Србијаводе“ ради прибављања 
услова/сагласности. 
 

• Положај и габарит објекта одређени су 
грађевинском линијом. Објекат се поставља 
на грађевинску линију. 

• Грађевински елементи на нивоу приземља, а 
искључиво ван инфраструктурног појаса 
железничке пруге, тј, на удаљености већој од 
25.0 m од осе колосека, могу прећи 
грађевинску, тј. регулациону линију 
(рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада) и то: 
• Излози локала – 0,30 m, по целој висини, 

када најмања ширина пешачке 
комуникације, тј, међусобне удаљености 
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објеката, износи 3,0 m. Уколико је 
удаљеност мања, није дозвољена 
изградња испада узлога локала у 
приземњу. 

• Транспарентне браварске конзолне 
надстрешнице у зони приземне етаже – 
2,0 m на целој ширини објекта са висином 
изнад 3,0 m 

• Платнене надстрешнице са масивном 
браварском конструкцијом према 
конкретним условима локације, але не 
шире од 1/3 међусобне удаљености 
суседних објеката 

• Конзолне рекламе – 1,2 m на висини 
изнад 3,0 m. 

• У случају доградње постојећих објеката, 
уколико не постоји могућност изградње 
унутар објекта, могуће је изградити спољне 
степенице за више етаже објеката на јавној 
површини за колско-пешачки саобраћај. 
Спољне степенице позиционирати тако да 
својом конструкцијом не умањују постојећа 
минимална растојања измађу постојећих 
објеката. Настојати да конструкција буде што 
„лаганија“ и транспарентнија. Забрањује се 
изградња степеништа са нетранспарентном, 
зиданом оградом. Изузетнo и само у овом 
случају, овакве спољне степенице не улазе у 
обрачун индекса изграђености. 

• Приликом изградње новог објекта након 
уклањања постојећег, све вертикалне 
комуникације сместити унутар објекта. 
Уколико су вертикалне комуникације 
смештене на фасади објекта и отворене, 
улазе у обрачун индекса изграђености и 
морају бити на, објекту припадајућој, 
грађевинској парцели. 
 

• Обликовање фасаде и кровова треба да буде 
усклађено на нивоу целине, објекти исте 
висине и усклађених елемената 
архитектонске обраде; 

• Прозори и врата на уличној фасади и фасади 
ка Јужној Морави морају бити усклађени по 
типу и модуларној ширини; 

• У случају објеката који заједно чине једну 
физичку структуру није дозвољена различита 
обрада фасада у погледу позиционирања 
отвора, боје фасаде или фасадне пластике; 

• У техничкој документацији мора бити 
дефинисана боја фасаде објекта која не може 
бити флуоресцентна, шарена и слично... 

• Објекти морају носити архитектонске одлике 
своје намене; 

• За обраду фасада и кровова користити 

савремене материјале; 
• За сваку интервенцију на постојећим 

објектима који утичу на промену габарита, 
као и за изградњу новог објекта на месту 
постојећег неопходна је израда 
урбанистичког пројекта како би се доказало 
да су испоштована сва правила грађења. 
Пожељно је да се урбанистичким пројектом 
истовремено разрађују објекти који чине 
засебну физичку структуру (највише три 
независна објекта као једна физичка 
структура). Уколико је то немогуће постићи, 
будући изглед целине диктираће 
архитектонско и естетско решење првог 
објекта за који је урађен и потврђен 
урбанистички пројекат. 
 

• Објекте градити у складу са одредбама 
Правилника о енергетској ефикасности 
зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/11). 
Енергетска ефикасност утврђује се у 
поступку енергетске сертификације и 
поседовањем енергетског пасоша у складу са 
Правилником о условима, садржини и 
начину издавања сертификата о енергетским 
својствима зграда („Сл. гласник РС“, бр. 
69/12). 

 
• Паркирање путничких возила врши се на 

јавној саобраћајној површини на, за то, 
одређеним паркинг местима. 

• Парцеле и објекти пословно-комерцијалне 
намене се не ограђују. 
  

 Минимално опремање грађевинске парцеле 
подразумева обезбеђење прикључка на  
водоснабдевање, прикупљање отпадних вода, 
прикључак на електроенергетску и 
телекомуникациону мрежу. 
 

Мере заштите: 
• Основни безбедносни услови  везани су за 

примену сеизмичких прописа и 
противпожарних прописа који су обавезни 
код пројектовања и изградње објекта; 

• Основни услови заштите животне средине 
обезбеђују се прикључењем објеката на 
комуналну инфраструктуру на основу услова 
овлашћених комуналних предузећа и 
организација. 

 
I 2.3 Спровођење Плана детаљне регулације 
Занатског центра у Владичином Хану 
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Након ступања на снагу, План детаљне 
регулације Занатског центра у Владичином Хану  је 
основ за издавање Информације о локацији и 
Локацијских услова, као и израду Пројекта 
(пре)парцелације и Елабората геодетских радова,  у 
складу са одредбама Закона о планирањи изградњи 
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 
испр, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 - др. закон и 9/2020); 

 
План детаљне регулације Занатског центра у 

Владичином Хану урађен је у пет (5) истоветних 
примерака у аналогном облику и у седам (7) 
истоветних примерака у дигиталном облику. Четири 
(4) примерка у аналогном облику и шест (6) 
примерака у дигиталном облику налазе се у 
Општинској управи општине Владичин Хан, а по 
један (1) примерак у аналогном облику и 
дигиталном облику код обрађивача Плана – 
Друштву за пројектовање, урбанизам и екологију 
“ANDZOR ENGINEERING” d.o.o. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана  
06.12.2020. године, број: 06-87/7 /20-I 

                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 
 
 
739. 
 На основу члана 26.став 1. тачка 3, члана 27. 
став 10. и члана 28. став 2. Закона о јавној својини 
(„Службени гласник РС“, брoj 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017 и 
95/2018), члaна 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и чланова 40. и 
152. Статута Општине Владичин Хан („Службени 
гласник грaда Врања“, број 4/2019) Скупштина 
општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 
06.12.2020. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ПРЕДЛОГУ РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ 
ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА 

СПРОВЕДЕ ПОСТУПАК ПРЕНОСА ПРАВА 
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН  

 
Члан 1.  

ПРЕДЛАЖЕ СЕ Републичкој дирекцији за 
имовину Републике Србије да спроведе поступак и 
изврши пренос права јавне својине из јавне својине 

Републике Србије у јавну својину општине 
Владичин Хан, без накнаде на кат. парцелама број 
714/8, 714/9 и 714/10  уписане у  КО Владичин Хан. 
 

Члан 2.  
Предметне парцеле налазе се на територији 

Општине Владичин Хан, уписане у лист 
непокретности бр.1815 КО Владичин Хан, укупне 
површине 2.130,00 м2, у јавној својини Републике 
Србије. 

 
Члан 3.  

Предметне парцеле су потребне Општини 
Владичин Хан ради формирања јединствене 
грађевинске парцеле у циљу прибављања употребне 
дозволе за објекат Основне школе „Свети Сава“ из 
Владичиног Хана а у складу са  Планом генералне 
регулације насеља  Владичин Хан („Сл. гласник 
града Врања“ бр. 25/2007) и Изменама и допунама 
генералне регулације насеља  Владичин Хан („Сл. 
гласник града Врања“ бр. 7/2014 и 6/2019). 
 

Члан 4.  
 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Врања“, а доставља се Републичкој дирекцији за 
имовину Републике Србије ради поступања по 
истој.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана  
06.12.2020. године, број: 06-87/8/20-I 

        
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 
 
740.                                                                                           

На основу члана 77., а у вези са чланом 78. 
Закона о приватизацији ("Сл. гласник РС", бр. 
83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016 - аутентично 
тумачење), члана 157. став 1. тачка 9) Закона о 
стечају ("Сл. гласник РС", бр.104/09, 99/11 – др. 
закон, 71/12 –УС и 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 
95/2018), члана 32. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 17. 
став 1. и члана 43. став 3. Закона о Влади ("Сл. 
гласник РС", бр.55/05, 71/2005 - испр., 101/2007, 
65/2008, 16/2011, 68/2012 - одлука УС, 72/2012, 
7/2014 - одлука УС, 44/2014 и 30/2018 - др. закон), 
члана 67. став 4. тачка 3) Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник 
РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 
70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 
62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 
61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 
101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 
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68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 
112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 и 
86/2019), Закључка Владе Републике Србије 05 
Број: 023-6214/2020-1 од 08.10.2020. године и члана 
40. Статута Општине Владичин Хан ("Службени 
гласник Града Врања", број 4/2019), Скупштина 
општине Владичин Хан на седници одржаној дана 
06.12.2020. године, донела је 

 
ОДЛУКУ  

О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА 
ПОВЕРИОЦА У ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛУ  

FULL PROTECT Д.О.О. БЕОГРАД 
 

Члан 1. 
 Конвертују се потраживања Општине 
Владичин Хан, настала по основу неизмирених 
уступљених јавних прихода, субјекта приватизације 
– FULL PROTECT д.о.о. Београд-Савски венац, 
матични број: 20034408, ПИБ: 103876412, у 
укупном износу од 8.848,46 динара (директни 
приходи Општине Влчадичин Хан) доспелих на дан 
07.06.2017. године у удео локалне самоуправе у 
капиталу субјекта приватизације – FULL PROTECT 
д.о.о. Београд-Савски венац. 

 
Члан 2. 

 Конверзија потраживања доспелих на дан 
07.06.2017. године субјекта приватизације – FULL 
PROTECT д.о.о. Београд-Савски венац, по основу 
неизмирених уступљених јавних прихода, реализује 
се као мера у поступку приватизације и реализације 
унапред припремљеног плана реорганизације 
(УППР). 

 
Члан 3. 

 Овлашћује се Предсеник општине Владичин 
Хан Горан Младеновић да потпише уговор о 
конверзији потраживања у капитал. 

 
Члан 4. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана  
06.12.2020. године, број: 06-87/9/20-I 

                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 
 
 
741. 

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-
др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 6, 7. и 19. 
Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. 

гласник РС“, бр. 62/06, 47/11,93/12,99/13-усклађени 
дин.изн, 125/14-усклађени дин.изн, 95/15-усклађени 
дин.изн, 83/16, 91/16-усклађени дин.изн, 104/16-
др.закон и 96/17-усклађени дин.изн, 89/18-усклађни 
дин.изн., 95/18-др.закон и 86/19-усклађени дин. 
изн.), члана 73. Закона о угоститељству („Сл. 
гласник РС“, бр. 17/19) и члана  40. став 1. тачка 31. 
и члана 152. Статута општине Владичин Хан (“Сл. 
гласник града Врања”, бр. 4/19), Скупштина 
општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 
06.12.2020. године, донела је  
 

О Д Л У К У  
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ  

 
 

Члан 1.  
 Овом одлуком утврђују се обвезници, 
висина, олакшице, начин и рокови плаћања 
боравишне таксе, као и начин утврђивања висине 
годишњег износа боравишне таксе, на територији 
општине Владичин Хан.  
 

Члан 2. 
 Боравишну таксу плаћа корисник услуге 
смештаја који изван свог места пребивалишта 
користи услугу смештаја у угоститељском објекту 
за смештај за коришћење комуналне, саобраћајне и 
туристичке инфраструктуре и супраструктуре на 
територији општине Владичин Хан (у даљем тексту: 
корисник услуге).  
 

Члан 3. 
Под угоститељским објектом за смештај 

подразумевају се: хотел и подврсте хотела, мотел, 
туристичко насеље и подврсте туристичког насеља, 
пансион, камп, кампиралиште, хостел, преноћиште, 
коначиште, ботел, кућа, апартман, соба, сеоско 
туристичко домаћинство, ловачка вила, ловачки 
дом, ловачка кућа и ловачка колиба, као и други 
објекти у којима се пружају услуге смештаја.  
 

Члан 4. 
 Боравишну таксу, корисник услуге плаћа за 
сваки дан боравка у угоститељском објекту за 
смештај.  
 Наплату боравишне таксе од корисника 
услуге, наплаћује субјект који пружа услугу 
смештаја (у даљем тексту: давалац смештаја) 
истовремено са наплатом услуге смештаја.  
 Давалац смештаја дужан је да на рачуну за 
услугу смештаја посебно искаже износ боравишне 
таксе, као и да наведе основ ослобађања од плаћања 
или умањење износа боравишне таксе.  
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Члан 5. 
 Боравишна такса из члана 4. ове одлуке 
плаћа се у износу од 60,00 динара.  
 

Члан 6. 
 Боравишну таксу не плаћају:  

1) деца до седам година старости;  
2) лица упућена на бањско и климатско 

лечење, односно специјализовану рехабилитацију 
од стране надлежне лекарске комисије;  

3) особе са инвалидитетом са телесним 
оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од 
прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве 
до пете групе, слепа лица, лица оболела од 
дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних 
обољења, параплегије и квадриплегије, церебралне 
и дечије парализе и мултиплекс склерозе, особе 
ометене у развоју, особе оболеле од малигне 
болести, инсулин зависне шећерене болести, 
епилепсије, хемофилије, трајне хроничне бубрежне 
инсуфицијенције на дијализи, особе које се лече у 
вези са ХИВ инфекцијом, туберкулозом, цистичном 
фиброзом, аутоимуним системским болестима, као 
и пратилац наведних особа;  

4) ученици и студенти који организовано 
бораве у угоститељском објекту за смештај ради 
извођења спортско-рекреативних и других 
активности по програму министарства надлежног за 
послове просвете, студенти који организовано 
бораве у угоститељском објекту за смештај ради 
извођења обавезне наставе у складу са наставним 
планом образовне установе, као и учесници 
републичких и регионалних такмичења у знању и 
вештинама;  

5) страни држављани који су по 
међународним конвенцијама и споразумима 
ослобођени плаћања таксе;  

6) лица која непрекидно бораве у објекту за 
смештај дуже од 30 дана.  

 
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица 
од 7 до 15 година старости.  
Лица из става 1. овог члана не плаћају 

боравишну таксу ако поднесу доказ да су испуњени 
услови из става 1 овог члана (чланска карта, 
потврда школе, односно образовне установе, упут 
лекарске комисије и др.).  
 

Члан 7. 
 Изузетно од члана 2. ове одлуке, боравишну 
таксу плаћа угоститељ, који као физичко лице 
поседује решење о категоризацији и пружа услуге 
смештаја у објектима домаће радиности (кућа, 
апартман и соба) и сеоском туристичком 
домаћинству.  

 Физичко лице плаћа боравишну таксу у 
утврђеном годишњем износу, у складу са актом 
Владе Републике Србије, којим се утврђују ближи 
услови и начин утврђивања висине годишњег 
износа боравишне таксе за физичко лице које пружа 
угоститељске услуге смештаја у објектима домаће 
радиности (кућа, апартман и соба) и сеоском 
туристичком домаћинству, као и начин и рокови 
плаћања.  
 Годишњи износ боравишне таксе из става 2. 
овог члана, решењем утврђује одсек локалне 
пореске администрације Општинске управе 
општине Владичин Хан, а по претходно донетом и 
достављеном правоснажном решењу о 
категоризацији угоститељског објекта.   
 

Члан 8. 
 Давалац смештаја је дужан да средства од 
наплаћене боравишне таксе уплаћује до петог у 
месецу за претходни месец, на уплатни рачун 
буџета општине Владичин Хан, број 840-714552843-
90, по моделу 97. 
 Ако давалац смештаја не наплати боравишну 
таксу, дужан је да на свој терет уплати износ 
ненаплаћене боравишне таксе у року од 15 дана, 
рачунајући од дана утврђене обавезе, на уплатни 
рачун из става 1. овог члана.  
 

Члан 9. 
 Средства од наплаћене боравишне таксе 
приход су буџета општине Владичин Хан.  
 

Члан 10. 
 У погледу начина утврђивања боравишне 
таксе и обрачунавања, застарелости, наплате и 
принудне наплате, рокова за плаћање, обрачуна 
камате и осталог што није предвиђено овом 
одлуком, сходно се примењују одредбе закона којим 
се уређује порески поступак и пореска 
администрација, ако законом којим се уређује 
област угоститељства није другачије одређено.  

 
Члан 11. 

 Инспекцијски надзор у делу контроле 
наплате и уплате боравишне таксе врши Општинска 
управа општине Владичин Хан преко инспектора 
надлежних за контролу наплате изворних прихода 
јединице локлане самоуправе.  
 

Члан 12. 
 Новчаном казном у износу од 50.000,00 
динара казниће се за прекршај правно лице ако:  

1) боравишну таксу не наплати за сваки дан 
боравка у угоститељском објекту за смештај (члан 
4. став 1. одлуке);  
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2) у рачуну за услугу смештаја не искаже 
посебно износ боравишне таксе (члан 4. став 3. 
одлуке);  

3) боравишну таксу наплати у износу већем 
или мањем од прописаног (члан 5. одлуке);  
           4)поступи супротно одредбама члана 8. 
одлуке.  

За прекршаје из става 1. овог члана, 
новчаном казном у износу од 10.000,00 динара 
казниће се и одговорно лице у правном лицу.  

За прекршаје из става 1. овог члана, 
новчаном казном у износу од 40.000,00 динара 
казниће се предузетник.  

Новчаном казном у износу од 25.000,00 
динара казниће се за прекршај физичко лице ако: 

1) боравишну таксу не плаћа у утврђеном 
годишњем износу на прописан начин члан 7. 
одлуке).  
 

Члан 13. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о боравишној такси („Сл. гласник 
Пчињског округа“ бр. 27/06 и „Сл. гласник града 
Врања“, бр. 25/11). 
 

Члан 14. 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана  
06.12.2020. године, број: 06-87/10/20-I 

                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 
 
 
742. 

На основу члана 2. 4. и 13. Закона о 
комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 
88/11, 104/16 и 95/18), члана 20. и 32. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 19-
22. Уредбе о начину и условима за отпочињање 
обављања комуналних делатности (''Сл.гласник РС'', 
бр. 13/18, 66/18 и 51/19), и члана 15. 40. и 152. 
Статута општине Владичин Хан („Сл.гласник града 
Врања“, бр. 4/19) Скупштина општине Владичин 
Хан, на седници одржаној дана 06.12.2020. године,  
донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
ЗООХИГИЈЕНЕ 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
Овом одлуком уређују се услови и начин 

обављања комуналне делатности зоохигијене (у даљем 
тексту: делатност зоохигијене) на територији општине 
Владичин Хан, права и обавезе корисника комуналне 
услуге и вршилаца делатности зоохигијене, 
финансирање обављања делатности зоохигијене, 
начин вршења надзора над обављањем делатности 
зоохигијене, као и друга питања у вези са обављањем 
делатности зоохигијене, у складу са законом и 
подзаконским актима.  

Сви појмови употребљени у овој  одлуци у 
мушком граматичком роду обухватају мушки и 
женски род лица на које се односе. 
 

Члан 2.  
Поједини изрази употребљени у овој одлуци 

имају следеће значење: 
1. напуштена животиња је животиња која 

нема дом или која се налази изван њега и 
лишена је бриге и неге власника, односно 
држаоца, и коју је он свесно напустио;  

2. изгубљена животиња је животиња која је 
напустила власника, односно држаоца, без 
његове воље и коју он тражи;  

3. прихватилиште за животиње је објекат 
који служи за привремени или трајни 
смештај напуштених и изгубљених 
животиња и помоћ и бригу о напуштеним и 
изгубљеним животињама;  

4. власник животиње је правно или физичко 
лице, односно предузетник, које има право 
чувања, држања, узгоја, репродукције, 
превоза, коришћења и продаје животиње и 
које је одговорно за живот, заштиту здравља 
и добробити животиње; 

5. држалац животиње је правно или физичко 
лице, односно предузетник, које има право, 
чувања, држања, узгоја, репродукције, 
превоза и коришћења животиње, као и право 
продаје животиње на основу писменог 
одобрења власника, и које је одговорно за 
живот, за заштиту здравља и добробити 
животиње;  

6. површина јавне намене у смислу одредаба 
ове одлуке јесте простор одређен планским 
документима општине Владичин Хан за 
уређење или изградњу објеката јавне намене 
или јавних површина  које су доступне свим 
корисницима под једнаким условима; 

7. дезинфекција је примена начина, 
поступака и метода ради уништавања 
узрочника болести животиња, укључујући и 
болести које се са животиње могу пренети 
на људе; 
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8. дезинсекција је примена начина, 
поступака и метода ради уништавања 
комараца, крпеља, бубашваба и других 
штетних инсеката; 

9. дератизација је примена начина, поступака 
и метода ради уништавања штетних глодара 
у циљу свођења њиховог броја на биолошки 
минимум. 

 
Члан 3. 

Комунална делатност зоохигијене обухвата 
послове: 

1) хватања, превоза, збрињавања, смештаја 
напуштених и изгубљених животиња у 
прихватилиште за животиње;  

2) контроле и смањења популације 
изгубљених и напуштених паса и мачака;  
3) нешкодљивог уклањања и транспорта 

лешева животиња са површина јавне намене и 
објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, 
одржавање такмичења или промет животиња до 
објеката за сакупљање, прераду или уништавање 
споредних производа животињског порекла на 
начин који не представља ризик по друге животиње, 
људе или животну средину;  

4) спровођење мера за смањење популације 
глодара, инсеката и штетних микроорганизама 
мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације 
на површинама јавне намене.  

 
II УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА 
ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ 

 
Члан 4. 

Послове из оквира делатности зоохигијене 
може да обавља јавно предузеће, привредно 
друштво, предузетник или други привредни субјект 
(у даљем тексту: вршилац комуналне делатности), 
који је регистрован и који испуњава услове 
прописане законом и уредбом за обављање 
делатности зоохигијене, и коме се, у складу са 
законом, уредбом и овом одлуком повери обављање 
појединих послова из области зоохигијене.  
 

Члан 5. 
 Делатност зоохигијене обавља се према 
годишњем програму који, поред законом прописане 
садржине, садржи и врсту, обим и динамику услуга, 
као и висину средстава потребних за његову 
реализацију (у даљем тексу: програм зоохигијене).  
 Програм зоохигијене доноси вршилац 
комуналне делатности у року који је одређен 
законом за достављање годишњег програма 
пословања предузећа.   

 Програм зоохигијене сматра се донетим када 
на њега сагласност да Скупштина општине 
Владичин Хан.  
 

Члан 6. 
 Вршилац комуналне делатности дужан је да 
обавља послове хватања, превоза, збрињавања, 
смештаја напуштених и изгубљених животиња у 
прихватилиште за животиње на територији општине 
Владичин Хан савременим методама и на хуман 
начин, уз примену одговарајуће опреме и превозних 
средстава, на начин да се са животињом поступа 
тако да се проузрокује најмањи степен бола, патње, 
страха и стреса, у складу са законом којим се 
уређује добробит животиња.  
 Власник, односно држалац, који изгуби 
животињу, дужан је да тај губитак без одлагања, а 
најкасније у року од три дана од дана губитка 
животиње, пријави вршиоцу комуналне делатности.  
 Ако власник, односно држалац животиње, не 
пријави губитак из става 2. овог члана, сматра се да 
је напустио животињу.  

Послове хватања напуштених и изгубљених 
животиња са површина које нису површине јавне 
намене вршилац комуналне делатности обавља на 
основу захтева власника, односно корисника те 
површине или по налогу и уз присуство надлежне 
инспекције.  
 

Члан 7. 
Вршилац комуналне делатности дужан је да 

у свему поступа у складу са правилником којим се 
ближе утврђују услови за заштиту добробити 
животиња у погледу простора, просторија и опреме, 
које прихватилиште мора да испуњава, начина 
поступања са животињама у овим објектима, 
садржине и начина вођења евиденције у 
прихватилиштима, начина и средства за 
прикупљање напуштених и изгубљених животиња, 
начина превоза и збрињавања напуштених и 
изгубљених животиња, као и са другим 
подзаконским актима којима се уређује обављање 
делатности зоохигијене над којима надзор врши 
Републичка ветеринарска инспекција. 

Лица која раде са животињама у 
прихватилишту морају бити обучена за поступање 
са животињама у складу са законом којим се уређује 
добробит  животиња.  
 

Члан 8. 
У прихватилиште за животиње смештају се 

животиње: 
1) које су напуштене и изгубљене; 
2) чији власник, односно држалац не може 

више да се брине о њима; 
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3) које надлежни орган одузме власнику, 
односно држаоцу, 

4) које су у опасности.  
Вршилац комуналне делатности је дужан да 

сарађује са надлежним ветеринарским службама и 
организацијама за заштиту животиња, као и да 
редовно обавештава јавност и друге власнике 
прихватилишта о животињама које се налазе у 
прихватилишту.  
 Вршилац комуналне делатности је одговоран 
за живот, здравље и добробит жиотиња које су 
смештене у прихватилиште којим управља и дужан 
је да о њима брине са пажњом  доброг  домаћина.  
 

Члан 9. 
Хватање, превоз, збрињавање, ветеринарска 

нега и смештај напуштених и изгубљених животиња 
у прихватилиште за животиње врши се по пријави 
или по основу сазнања стечених у току редовне 
контроле.   

Пријаве из става 1. овог члана подносе се 
телефоном, достављањем електронске поруке или 
писменим путем. Број телефона на који се подноси 
пријава и елетронска адреса објављују се на 
званичном сајту општине Владичин Хан. Потребно 
је да пријава садржи ближе податке о локацији, 
опису животиње (боја, висина, раса и др.), времену 
пријављивања, име и презиме, адреса и телефон 
подносиоца пријаве.  

У вршењу послова из става 1. овог члана 
вршилац комуналне делатности је дужан да у 
складу са законом којим се уређује добробит 
животиња:  

1) прима пријаве о напуштеним и 
изгубљеним животињама и организује излазак 
екипа на терен у односу на пријављивање локације 
и број животиња;  

2) прикупља напуштене и изгубљене 
животиње и то посебно на површинама јавне 
намене;  

3) врши превоз прикупљених животиња до 
прихватилишта у складу са законом; 

4) прикупљене животиње смешта у 
прихватилиште при чему предузима следеће мере: 
врши тријажу, третман против екто и ендопаразита, 
утвђивање идентитета, обавештавање власника, 
односно проверу на списку тражених животиња, 
преглед од стране ветеринара и утврђивање 
здравственог стања, смешта и разврстава животиње 
према полу;  

5) врши спровођење мера превентивне 
здравствене заштите и пружања потребне помоћи  
животињама од стране ветеринара;  

6) предузима мере за проналажење власника, 
односно држаоца животиња;  

7) врати животињу власнику, односно 
држаоцу, у року од петнаест дана од дана смештаја 
у прихватилиште;  

8) изврши стерилизацију и обележавање у 
складу са законом и другим актима којима је 
уређена ова област;  

9) припреми план збрињавања животиња у 
случају затварања прихватилишта или 
елементарних непогода;  

10) води евиденцију о животињама и ту 
евиденцију чува три године;  

11) обавља и друге послове у складу за 
важећим прописима.  

 
Члан 10. 

 Прихватилиште могу напустити само 
стерилисане и обележене животиње, осим када их 
преузимају власници, односно држаоци, који су 
нестанак животиње пријавили у року из члана 6. 
става 2. ове одлуке и преузимање изврше у року из 
члана 9. став 3. тачка 7. ове одлуке.  
 Ако се животињи у року од најмање петнаест 
дана од протека рока из члана 9. став 3. тачка 7. ове 
одлуке, не пронађе власник, односно ако се не 
збрине на други начин, са животињом се поступа у 
складу са Програмом контроле и смањења 
популације напуштених животиња на територији 
општине Владичин Хан.  
 

Члан 11. 
 Вршилац комуналне делатности је дужан да 
за болесне или повређене напуштене и изгубљене 
животиње које су смештене у прихватилиште, 
обезбеди одговарајућу ветеринарску помоћ. Са 
неизлечиво болесним животињама посупа се на 
начин прописан законом.   
 

Члан 12.  
 У вршењу послова контроле и смањења 
популације изгубљених и напуштених паса и 
мачака, вршилац комуналне делатности дужан је да 
поступа у складу са Програмом контроле и смањења 
популације напуштених животиња на територији 
општине Владичин Хан (у даљем тексту: Програм).  

Послови контроле и смањења популације 
изгубљених и напуштених паса и мачака 
обухватају: 

1) регистрацију и обележавање свих 
напуштених паса и мачака;  

2) изградњу и побољшавање услова у 
прихватилишту;  

3) стерилизацију напуштених паса и мачака;  
4) удомљавање;  
5) промовисање одговорног власништва над 

псима и мачкама путем медијске кампање; 
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6) едукацију и инфоримисање грађана, а 
посебно власника или држалаца паса и мачака о 
особинама и потребама паса и мачака, сопственим 
мотивима држања ових животиња и законским 
обавезама власника, односно држалаца;  

7) друге мере у складу са важећим 
прописима. 

 
Члан 13. 

Послови нешкодљивог уклањања лешева 
животиња са површина јавне намене и објеката за 
узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање 
такмичења или промет животиња до објеката за 
сакупљање, прераду или уништавање споредних 
производа животињског порекла обухватају: 

1) пријем пријава о налажењу леша 
животиња на површини јавне намене; 

2) нешкодљиво уклањање лешева животиња 
са површина јавне намене;  

3) транспорт или организовање транспорта 
лешева животиња са површина јавне намене до 
објеката за сакупљање, прераду или уништавање 
споредних производа животињског порекла на 
начин који не представља ризик по друге животиње, 
људе или животину средину.  

Послови из става 1. овог члана обављају се у 
складу са прописима којима се уређује начин 
нешкодљивог уклањања и искоришћавања 
животињских лешева.  

Општина Владичин Хан у складу са законом 
којим се уређује ветеринарство, има објекат за 
сакупљање лешева животиња и споредних 
производа животињског порекла.  
 

Члан 14. 
Уклањање лешева из члана 13. став 1. ове 

одлуке вршилац комуналне делатности врши по 
пријави власника или држаоца животиња, на начин 
прописан у члану 9. став 2. ове одлуке.  

Власник односно држалац животиње дужан 
је да вршиоцу комуналне делатности одмах, а 
најкасније у року од дванаест сати пријави угинуће 
животиње, уз навођење адресе и власника објекта 
или домаћинства.  

По пријави власника или држаоца животиње, 
леш се уклања, врши се дезинфекција простора и 
након тога леш се транспортује у објекат за 
сакупљање лешева животиња.  
 Када је животиња угинула под околностима 
које се не сматрају уобичајеним, леш животиње 
може бити уклоњен само по налогу ветеринарског 
инспектора.  
 Трошкове уклањања лешева животиња из 
члана 13. став 1. ове одлуке сноси власник или 

држалац животиње који је пријавио угинуће 
животиње.  
 Нешкодљиво уклањање животињских 
лешева може се вршити прерадом у кафилерији, 
закопавањем у јаме гробнице или на сточном 
гробљу, на начин и по поступку утврђеном 
посебним прописима.  
 

Члан 15. 
Послови спровођења мера контроле и 

смањења популације штетних микроорганизама, 
глодара и инсеката, спровођењем мера 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације на 
површинама јавне намене обухватају: 

1) старање о броју и врсти присутних 
штетних микроорганизама, глодара и инсеката; 

2) пријем пријава о присутности штетних 
микроорганизама, глодара и инсеката; 

3) предузимање мера ради смањења 
популације штетних микроорганизама, глодара и 
инсеката; 

4) надзор над спровођењем смањења 
популације штетних микроорганизама, глодара и 
инсеката; 

5) друге послове којима се спроводи мера 
контроле и смањења популације штетних 
микроорганизама, глодара и инсеката. 
 

У вршењу послова из става 1. овог члана 
вршилац комуналне делатности дужан је да 
испуњава услове у погледу просторија, кадрова, 
опреме, заштитних средстава, врсте и количине 
препарата и других потребних средстава за 
спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације. 

Спровођење систематске дератизације и 
уништавање крпеља и комараца обухвата примену 
хемијских, механичких и биолошких средстава за 
сузбијање штетних врста глодара,  крпеља и 
комараца.  

Предлог о врсти, типу и количини средстава 
која ће се употребити, даје вршилац комуналне 
делатностиу складу са важећим законским 
прописима. 
 

Члан 16. 
 Спровођење систематске дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације као опште превентивне 
мере за заштиту становништва од заразних болести, 
спроводи се у насељеним местима, стамбеним 
објектима, у објектима за јавни саобраћај, у 
објектима под санитарним надзором и њиховој 
непосредној околини и другим објектима у којима 
се обавља јавна делатност и другим површинама, у 
складу са програмом. 
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 Програм из става 1. овог члана нарочито 
садржи: податке о територији на којој ће се мере 
спроводити, учесницима у поступку спровођења 
мера, времену и роковима за спровођење тих мера, 
праћењу спровођења мера и процена постигнутих 
резултата, извору и динамици обезбеђивања 
средстава за реализацију тих мера и др. 
 
III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА 
ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ И 
КОРИСНИКА УСЛУГЕ 

 
Члан 17. 

Вршилац комуналне делатности дужан је да 
обављање делатности зоохигијене организује тако 
да обезбеди:  

1) трајно и несметано пружање комуналних 
услуга корисницима под условима и на начин 
уређен законом, прописима и стандардима 
донесеним на основу закона; 

2) прописани или уговорени обим и квалитет 
комуналних услуга, који подразумева тачност у 
погледу рокова, сигурност корисника у добијању 
услуга и здравствену и хигијенску исправност у 
складу са позитивним прописима; 

3) предузимање мера одржавања, развоја и 
заштите комуналних објеката, постројења и опреме, 
који служе за обављање комуналне делатности; 

4) развој и унапређење квалитета и врсте 
комуналне услуге, као и унапређење организације и 
ефикасности рада. 
 

Члан 18. 
Корисник услуге је власник, односно 

држалац изгубљене, напуштене и одузете жиотиње 
или жиотиње угинуле на површини јавне намене 
или животиње коју је вршилац комуналне 
делатности сместио у прихватилиште за животиње, 
односно чији леш је уклонио са површине јавне 
намене.  
  

IV ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА 
ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ 

 
Члан 19. 

Средства за обављање и развој комуналне 
делатности зоохигијене обезбеђују се из:  

1) прихода буџета општине Владичин Хан;  
2) прихода од услуга комуналне делатности 

зоохигијене;  
3) наменских средстава других нивоа власти;  
4) других извора у складу са законом. 

 
 
 

Члан 20. 
За обављање и развој делатности 

зоохигијене, средстава се обезбеђују у буџету 
општине Владичин Хан.  

Висина средстава које се опредељују у 
буџету општине за обављање делатности 
зоохигијене одређује се на основу јединичне цене 
комуналних услуга и количине извршених 
комуналних услуга у претходном периоду, као и 
планираног обима вршења услуга у складу са 
програмом зоохигијене.  
 

Члан 21. 
Корисник услуге дужан је да плати цену за 

извршену услугу:  
1) збрињавање животиње, ако више не жели 

или није у могућности да се стара о њој;  
2) хватања, превоза, смештаја исхране и неге 

напуштених и изгубљених, односно одузетих 
животиња;  

3) нешкодљивог уклањања лешева 
животиња са површина јавне намене.  
 

Вршилац комуналне делатности одређује 
цену услуге из става 1. овог члана ценовником уз 
сагласност Скупштине општине Владичин Хан, на 
основу начела и елемената за одређивање цена 
комуналних услуга и у поступку и на начин 
прописан законом којим се уређује обављање 
комуналних делатности.  

Када корисник услуге из става 1. тачка 2. и 3. 
овог члана није познат, односно када се не може 
утврдити, трошкови се намирују на терет буџета 
општине Владичин Хан.    
 
V ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КОНТИНУИТЕТА У 
ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ 

 
Члан 22. 

Вршилац комуналне делатности је дужан да 
у средствима јавног информисања или на други 
погодан начин обавести кориснике услуге о 
планираним или очекиваним сметњама и 
прекидима, који ће настати или могу настати у 
обављању делатности зоохигијене, најкасније 24 
сата пре очекиваног прекида у обављању 
делатности. 
 

Члан 23. 
У случају наступања непланираних или 

неочекиваних поремећаја или прекида у обављању 
комуналне делатности зоохигијене, услед више 
силе, ванредне ситуације, поремећаја у пословању 
или из других разлога који нису могли да се 
предвиде, односно спрече, вршилац комуналне 
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делатности, у обавези је да одмах обавести 
Општинско веће општине Владичин Хан и да без 
одлагања предузме мере на отклањању узрока 
поремећаја, односно прекида, и то да: 

1) радно ангажује запослене на отклањању 
узрока поремећаја, односно разлога због којих је 
дошло до прекида, као и да ангажује трећа лица за 
обављање комуналне делатности зоохигијене;  

2) организује хитне поправке уређаја којима 
се обезбеђује обављање делатности зоохигијене;  

3) предузме и друге мере које утврди 
Општинско веће. 

 
Када вршилац комуналне делатности 

зоохигијене, не предузме мере из става 1. овог 
члана, Општинско веће општине Владичин Хан 
може да донесе одлуку да ангажује друго правно 
лице или предузетника на терет вршиоца комуналне 
делатности. 
 

Члан 24. 
По пријему обавештења о непланираном 

прекиду обављања делатности зоохигијене 
Општинско веће је дужно да предузме следеће мере:  

1) одреди ред првенства и начин обављања 
комуналне делатности зоохигијене;  
2) нареди мере за заштиту комуналних и 

других објеката, уређаја и имовине вршиоца 
комуналне делатности који служе за обављање 
делатности зоохигијене;  

3) предузме мере за отклањање насталих 
последица и  
4) утврди разлоге за евентуалну одговорност 

за поремећај и прекид у обављању делатности 
зоохигијене, као и одговорност за накнаду учињене 
штете.   
 

Члан 25. 
У случају прекида у обављању послова 

делатности зоохигијене услед штрајка запослених 
код вршиоца комуналне делатности, наступања 
непланираних и неочекиваних прекида, вршилац 
комуналне делатности обавезан је да обезбеди 
минимун процеса рада и да о томе обавести 
Општинско веће општине Владичин Хан.   
 
VI ИЗЈАШЊАВАЊЕ О КВАЛИТЕТУ 
КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 

 
Члан 26. 

Вршилац комуналне делатности је дужан да 
обезбеди корисницима услуга законом прописане 
услове који омогућавају брз и ефикасан контакт са 
вршиоцем комуналне делатности у вези са 
изјашњавањем о квалитету пружених услуга.  

Корисници услуга зоохигијене могу 
континуирано у току целе године постављати 
питања, примедбе и предлоге вршиоцу комуналне 
делатности преко интернет странице вршиоца 
комуналне делатности. 

Вршилац комуналне делатностидужан је да 
на постављена питања, примедбе и предлоге 
одговори у року од 8 дана од дана пријема питања, 
примедбе и предлога.  

 
Члан 27. 

Корисници услуга зоохигијене могу се 
континуирано у току целе године изјашњавати о 
квалитету пружених услуга преко интернет 
страница вршиоца комуналне делатности и општине 
Владичин Хан.  

О резулататима изјашњавања поступиће се 
на начин прописан законом и подзаконским актма 
којим је регулисан начин и поступак изјашњавања 
корисника  комуналних услуга. 

 
VII НАДЗОР 
 

Члан 28. 
Надзор над применом одредаба ове одлуке 

врши Општинска управа општине Владичин Хан 
преко комуналног инспектора и комуналних редара 
у складу са законом.  

У вршењу инспекцијског надзора комунални 
инспектор и комунални редари могу затражити 
асистенцију Полицијске управа Врање–Полицијске 
станице у Владичином Хану. 

 
Члан 29. 

Када комунални инспектор и комунални 
редари установе повреду одредби ове одлуке, 
овлашћени су да:  

1) издају прекршајни налог за прекршаје 
прописане овом одлуком; 

2) решењем наложе отклањање уочене 
неправилности;  

3) поднесу захтев за покретање прекршајног 
поступка за прекршаје утврђене овом одлуком;   

4) обвештавају друге надлежне органе да 
предузму мере из своје надлежности, за повреду 
прописа из њихове надлежности.   
 

Члан 30. 
За прекршаје прописане овом одлуком 

овлашћени инспектор, односно комунални редар 
издаје прекршајни налог у складу са Законом о 
прекршајима.  

Комунални инспектор и комунални редари 
издаће прекршајни налог уколико је прекршај 
откривен на један од следећих начина: 
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1) непосредним опажањем приликом 
контроле, надзора или прегледа, као и увидом у 
службену евиденцију надлежног органа;  

2) увидом у податке који су добијени уз 
помоћ уређаја за надзор или мерење; 

3) приликом инспекцијског или другог 
надзора, прегледом документације, просторија и 
робе или на други законом прописан начин.  
 

Члан 31. 
У вршењу надзора над применом и 

спровођењем ове одлуке комунална инспекција и 
комунални редари општине Владичин Хан, издаће 
прекршајни налог и донеће решење о отклањању 
утврђене неправилности и одредиће рок за њено 
отклањање.  

Уколико се не поступи по решењу 
инспектора и редара из става 1. овог члана, против 
истих биће издат прекршајни налог.  

Против решења комуналног инспектора и 
комуналних редара може се изјавити жалба 
Општинском већу општине Владичин Хан у року од 
15 дана од дана достављања решења.  
 Жалба на решење не одлаже његово 
извршење.  
 

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 32. 
 Новчаном казном у износу од 100.000,00 
динара казниће се за прекршај правно лице, ако:  

1) не донесе годишњи програм зоохигијене 
(члан 5. став 2. ове одлуке);  
2) не поступа у складу са одредбама члана 6. 
став 1. ове одлуке;  
3) не пријави губитак животиње најкасније у 
року од три дана од дана губитка животиње 
(члан 6. став 2. ове одлуке);  
4) не поступа у складу са одредбама члана 7. 
ове одлуке; 
5) не поступа у складу са одредбама члана 8. 
ове одлуке; 
6) не поступа у складу са одредбама члана 9. 
став 3. ове одлуке;  
7) не поступа у складу са одредбама члана 10. 
став 1. ове одлуке; 
8) не поступа у складу са одредбама члана 11. 
ове одлуке;  
9) не поступа у складу са одредбама члана 12. 
ове одлуке; 
10) не поступа у складу са одредбама члана 13. 
ове одлуке; 
11) не поступа у складу са одредбама члана 14. 
став 1, 2. 3. и 6.  ове одлуке; 

12) организује свој рад и пословање супротно 
одредбама члана 17. ове одлуке; 
13) не поступа у складу са одредбама члана 22. 
23 и 25. ове одлуке; 
14) не поступа у складу са одредбама члана 26. 
став 1. и 3. ове одлуке; 
15) не поступа у складу са одредбама члана 27. 
ове ове одлуке; 
16) не поступи по налогу или не изврши извршно 
решење конуналног инспектора и комуналних 
редара донето на основу одредби ове одлуке.  

 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

новчаном казном у износу од 50.000,00 динара 
предузетник.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном у износу од 15.000,00 динара 
одговорно лице у правном лицу.  
 

Члан 33. 
Новчаном казном у износу од 10.000,00 

динара казниће се за прекршај физичко лице,  ако: 
1) не пријави губитак животиње најкасније у 

року од три дана од дана губитка животиње (члан 6. 
став 2. одлуке);  

2) не поступи у складу са одредбама члана 
14. став 2. и 6. ове одлуке; 

3) не поступи по налогу или не изврши 
извршно решење конуналног инспектора и 
комуналних редара донето на основу одредби ове 
одлуке.  
 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 34. 
 До спровођења поступка поверавања 
појединих послова у оквиру делатности 
зоохигијенеу складу са Законом о комуналним 
делатностима и подзаконским актима, кроз 
поступак којим се уређују област јавних набавки, 
уговором ће се поверити вршење појединих послова 
из делатности зоохигијене вршиоцу комуналне 
делатности који испуњава прописане услове.  
 

Члан 35. 
За све што није регулисано овом одлуком 

примењиваће закон и подзаконски акти који 
регулишу област комуналних делатности, 
ветеринарства и добробити животиња.  

 
Члан 36. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о хватању и збрињавању паса и мачака 
луталица („Сл. гласник Пчињског округа" бр. 
23/08). 
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Члан 37. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана  
06.12.2020. године, број: 06-87/11/20-I 

                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 
 
743. 

На основу члана 2. 4. 9. и 13. Закона о 
комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 
88/11, 104/16 и 95/18), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 129/07, 83/14-
др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 4. и 39. 
Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/13, 
13/16 и 98/16 – одлука УС и 91/19-др.закон), члана 
14e. и 14ж. Уредбе о начину и условима за 
отпочињање обављања комуналних делатности 
(„Сл. гласник РС“, бр. 13/18, 66/18 и 51/19) и члана 
15. став 1. тачка 2. и члана 40. и 152. Статута 
општине Владичин Хан („Сл. гласник Града 
Врања“, бр. 4/19), Скупштина општине Владичин 
Хан, на седници одржаној дана 06.12.2020. године, 
донела је  
 

ОДЛУКУ 
О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ НА 

ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ОПШТЕМ 
КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ ОПШТИНЕ 

ВЛАДИЧИН ХАН 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком одређују се услови и начин 

обaвљања комуналне делатности одржавања 
чистоће на површинама јавне намене на територији 
општине Владичин Хан, права и обавезе вршиоца 
комуналне делатности, обим и квалитет комуналних 
услуга, финансирање, начин вршења надзора над 
обављањем делатности одржавања чистоће на 
површинама јавне намене и друга питања која су од 
значаја за обављање ове комуналне делатности, као 
и други општи услови комуналног уређења на 
територији општине Владичин Хан.  
 

Члан 2. 
Комунална делатност одржавање чистоће на 

површинама јавне намене је чишћење и прање 
асфалтираних, бетонских, поплочаних и других 
јавних површина, прикупљање и одвожење 
комуналног отпада са тих површина, одржавање и 
пражњење посуда за отпатке на јавним 

површинама, као и одржавање јавних чесми, 
бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета као 
комуналних објеката.  

Под општим комуналним уређењем 
подразумева се одржавање чистоће на спољним 
деловима зграда (фасада пословних, стамбених и 
других објеката), уклањање снега и леда са 
површина јавне намене, уклањање корова са 
неизграђеног грађевинског земљишта и других 
сличних површина, чишћење и одржавање 
клозетских и септичких јама, одржавање хигијене за 
време и након завршетка концерата, приредби, 
манифестација и спортстих такмичења и 
предузимање других редовних и ванредних мера за 
одржавање чистоће и комуналне хигијене.  

 
Члан 3. 

Површине јавне намене у смислу ове одлуке 
су оне површине и објекти од општег интереса који 
су под једнаким условима доступни за приступ и 
коришћење свим грађанима.  

Под површинама јавне намене подразумевају 
се: улице и путеви у насељеним местима, пешачке 
стазе, платои, тргови, скверови, тротоари, простор 
између и око стамбених зграда, паркови, дрвореди, 
травњаци и друге јавне зелене површине, речна 
корита и корита потока у насељеним местима, јавна 
купалишта, рекреативни терени, објекти јавне 
расвете, огласне и рекламне табле, билборди, 
културно-историјски споменици, пијаце, мостови и 
пропусти на улицама и путевима у насељеним 
местима, објекти канализације, паркиралишта, 
аутобуске и железничке станице, бензинске пумпе и 
други објекти који служе општим потребама грађана 
и правних лица.  

 
II ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА 
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

Вршиоци комуналне делатности 
Члан 4.  

Комуналну делатност одржавања чистоће на 
површинама јавне намене може обављати јавно 
предузеће, привредно друштво, предузетник или 
други привредни субјект који је регистрован и који 
испуњава услове прописане законом и уредбом за 
обављање ове комуналне делатности, и коме се, у 
складу са законом, уредбом и овом одлуком повери 
обављање послова одржавања чистоће на 
површинама јавне намене. 

Комуналну делатност одржавања чистоће на 
површинама јавне намене на територији општине 
Владичин Хан обавља ЈП за комунално уређење 
општине Владичин Хан, које је општина основала за 
обављање ове делатности (у даљем тексту: Јавно 
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предузеће).  
Послове одржавања јавних чесми, фонтана и 

објеката фекалне канализације обавља ЈП за 
водоснабдевање „Водовод“ Владичин Хан, које је 
општина основала за обављање ове делатности а у 
складу са годишњим Програмом предузећа донетим 
у складу за законом и подзаконским актима.  
 

Члан 5. 
 Комунална делатност одржавања чистоће на 
површинама јавне намене на територији општине 
Владичин Хан обавља се према годишњем 
Програму одржавања чистоће на површинама јавне 
намене (у даљем тексту: Програм) који, поред 
садржине одређене законом, подзаконским актима и 
одлуком о оснивању Јавног предузећа, садржи 
површине јавне намене планиране за чишћење и 
прање, површине јавне намене са којих се врши 
прикупљање и изношење смећа и других отпадака, 
број и врсту посуда за прикуљање смећа и отпадака 
на површинама јавне намене и динамику њиховог 
пражњења, врсту, обим, динамику и начин 
обављања радова по врсти посла, предрачун 
накнаде за извршене послове из Програма и друго.  

Програм из става 1. овог члана доноси 
Надзорни одбор Јавног предузећа и доставља га 
Скупштини општине у року одређеном законом за 
достављање годишњег програма пословања Јавног 
предузећа.  

Програм из става 1. овог члана сматра се 
донетим када на њега сагласност да Скупштина 
општине Владичин Хан.      
 
Одржавање чистоће на површинама јавне намене 

Члан 6.  
Јавно предузеће је дужно да одржава чистоћу 

на површинама јавне намене које су одређене 
Програмом одржавања чистоће на површинама 
јавне намене. 

Чишћење површина јавне намене обавља се у 
току целе године у складу са Програмом одржавања 
чистоће на површинама јавне намене. 
 

Члан 7. 
 Јавно предузеће у складу са Програмом, 
дужно је да на површинама јавне намене постави 
довољан број корпи за отпатке, тако да не ометају 
одвијање саобраћаја и на начин који омогућава 
њихово лако пражњење, прање и одржавање, и да 
их редовно празни.  
 Јавно предузеће одређује место за 
постављање корпи за отпатке, њихов изглед и врсту 
материјала од кога се израђују.  
 
 

Друга лица која су дужна да одржавају чистоћу 
на површинама јавне намене 

Члан 8. 
Власници, односно корисници објеката јавне 

намене (аутобуска и железничка станица, бензинска 
станица, гробље, јавна паркиралишта и сл.) дужни 
су да одржавају чистоћу на површинама јавне 
намене на којима су наведени објекти изграђени, 
простор око објеката, као и да на овим површинама 
поставе одговарајући број корпи за отпатке и да их 
редовно празне.  

Предузећа и установе које управљају 
спортским теренима и базенима дужни су да 
одржавају чистоћу на површинама јавне намене на 
којима су наведени објекти изграђени, простор око 
објеката, као и да на овим површинама поставе 
одговарајући број корпи за отпатке и да их редовно 
празне.  

Установе које су корисници зграда јавне 
намене које се користе за обрзовање и васпитање, 
културу, физичку културу, здравство, социјалну 
заштиту и сл. дужне су да одржавају чистоћу на 
површинама које су дворишни простор око 
наведених објеката јавне намене као и да на овим 
површинама поставе одговарајући број корпи за 
отпатке и да их редовно празне.  

Власници односно корисници киоска и 
других сличних монтажних објеката привременог 
карактера, дужни су да, одржавају чистоћу испред и 
око ових објеката. 

Власници односно корисници продавница, 
локала занатских и услужних делатности и 
угоститељи дужни су да, одржавају чистоћу испред 
и око ових објеката.  

Власници односно корисници предузећа за 
промет отпадног, огревног и грађевинског 
материјала дужни су да одржавају чистоћу на 
површинама испред и око продавница, стоваришта 
и магацина.  

Организатор јавног скупа, јавне 
манифестације или друге активности на 
површинама јавне намене дужан је да пре почетка 
јавног скупа, манифестације или друге активности, 
са Јавним предузећем закључи уговор којим ће се 
Јавно предузеће обавезати да за уговорену накнаду 
постави одговарајући број корпи за отпатке, изнесе 
смеће и очисти простор на коме се одржала 
манифестација или друга активност.  
  

Прање улица и других површина јавне намене 
Члан 9. 

Прање улица, тротоара и других површина 
јавне намене обавља Јавно предузеће коме су 
поверени послови, према Програмом утврђеном 
распореду.  
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Изузетно, по налогу комуналне инспекције, 
прање улица и других површина јавне намене врши 
се мимо утврђеног распореда у смислу става 1. овог 
члана.   

Прање улица, тротоара и других површина 
јавне намене врши се: 

- од 1. марта до 1. новембра у времену 
од 22,00 до 05,00 часова; 

- од 1. новембра до 1. марта у времену 
од 05,00 до 22,00 часова;  

Прање улица, тротоара и других површина 
јавне наменеу периоду од 1. новембра до 1. марта, 
може се вршити само ако је дневна температура 
већа од +5ºC. 
  

Члан 10. 
Приликом прања улица, тротоара и других 

површина јавне намене, излози и фасаде зграда које 
се налазе на регулацији улица не смеју се прљати и 
квасити.  

Приликом прања објеката из претходног 
става, риголе и решетке на сливницима не смеју 
бити запушене, а о њиховом одржавању стара се 
Јавно предузеће. 

Јавно предузеће је дужно да распоред прања 
улица, тротоара и других површина јавне намене 
достави комуналној инспекцији Општинске управе 
општине Владичин Хан.  
 
Одржавање чистоће на зеленој и робној пијаци 

Члан 11. 
 Одржавање чистоће на зеленој и робној 
пијаци врши Јавно предузеће коме су поверени ови 
послови.  

Предузеће које управља пијацом дужно је да 
обезбеди довољан број одговарајућих корпи за 
отпатке, да их редовно празни и да по завршетку 
радног времена пијаце, пијачни простор очисти.  

Корисници пијачног простора и грађани 
дужни су да се на пијаци придржавају прописаног 
пијачног реда, а да по завршетку радног времена 
простор који користе почисте, а отпатке од продате 
робе покупе и сместе у судове предвиђене за ту 
сврху. 
 

Одржавање чистоће обала и корита река 
Члан 12. 

Одржавање чистоће обала и корита река 
Јужне Мораве, Калиманке и Врле и потока 
„Топило“ и „Дулан“ врши Јавно предузеће. 

Под одржавањем чистоће обала и корта река, 
у смислу ове одлуке, сматра се редовно уклањање 
растиња, одржавање зелене површине кеја, 
сакупљање и уклањање отпада, смећа, материјала и 
других наноса. 

Јавно предузеће је дужно да најмање 
једанпут годишње врши детаљно чишћење обала и 
корита река и потока. 

Забрањено је изводити фекалне и друге 
отпадне воде и бацати било какав отпадни и други 
материјал на обале и у корита река и потока.  

Одржавање чистоће у смислу става 2. овог 
члана, односи се и на остале водене површине и 
заштитну зону око истих. 
 

Одржавање чистоће на градилиштима 
Члан 13. 

Извођач и подизвођач грађевинских радова, 
дужан је, ради заштите чистоће на површинама 
јавне намене, да: 

1) редовно чисти површине јавне намене 
испред и око градилишта докле допире расути 
грађевински материјал, блато, прашина и друга 
нечистоћа, као и да по завршетку радова сва настала 
оштећења отклони и наведену површину врати у 
првобитно стање;  

2) полива трошни материјал за време 
рушења објеката и транспорта, као и приступне 
путеве;    

3) обезбеди грађевински материјал од 
растурања и разношења на површинама јавне 
намене постављањем грађевинске ограде према 
површинама јавне намене и ту ограду одржава у 
уредном стању; 

4) одржава чистоћу и функционалност 
сливника, олучњака и отворених одводних канала за 
атмосфеске воде на градилишту и у непосредној 
близини градилишта; 

5) очисти возило и точкове од блата пре 
изласка са градилишта;  
6) шут, земљу, отпадни и преостали 

грађевински материјал уколни и однесе са 
површине јавне намене и градилиште очисти у року 
од 3 дана од дана завршетка радова.  
 

Члан 14. 
Превоз лаког и растреситог материјала 

(струготине, отпадног папира, сламе и сл.), огрева, 
грађевинског и другог материјала (земља, песак, 
бетонска маса, шљунак, креч, чврст стајњак, осока, 
течни стајњак и сл.) мора се обављати возилима, 
која су за ту врсту превоза обезбеђена, односно 
подешена, тако да се онемогући растурање и 
расипање наведеног материјала.  

Истовар и утовар огревног, грађевинског и 
другог материјала и робе може се вршити на 
површинама јавне намене само када за то не постоје 
друге површине, у ком случају се истовар и утовар 
морају обавити брзо и без одлагања, а површине 
јавне намене морају се очистити и опрати одмах 
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након завршеног истовара и утовара.  
 
Забране ради одржавања чистоће на површинама 

јавне намене 
Члан 15. 

Ради одржавања и заштите чистоће, 
забрањено је на површинама јавне намене: 

1) бацати папире, опушке и друге отпатке 
или смеће ван корпе за отпатке, пљувати, вршити 
нужду или на други начин стварати нечистоћу;  

2) бацати и растурати рекламне листиће, 
објаве и слично;  

3) користити површине јавне намене за 
смештај робе, амбалаже и других ствари, осим када 
се то врши на основу посебног одобрења надлежног 
органа управе;   

4) изливати, испуштати или просипати 
отпадне воде, осоку, садржај из клозета и септичких 
јама или другу нечистоћу у дворишта, канале, на  
улице,  путеве  и  друге  површине јавне намене; 

5) бацати или држати смеће, земљу, 
грађевински материјал и сл.;  

6) тестерисати или цепати дрва, разбијати 
угаљ или други материјал;  

7) прати путничка, теретна или друга 
возила;  

8) истоварати предмете из возила или 
утоварати у њих на местима на којима се налазе 
улични хидранти, шахтови или сливници;  

9) избацивати смеће или отпатке из 
путничких или теретних возила;  

10) поправљати или сервисирати моторна 
возила или обављати друге занатске радове;  

11) пребирати или прикупљати отпатке из 
смећа које је одложено у пластичне кесе или корпе 
за отпатке;  

12) палити ватру, бацати жар, пепео, 
непрегорелу шљаку, сипати воду, штетне и 
запаљиве материје у корпе за отпатке;  

13) трести или прати тепихе, поњаве, кесе за 
усисивач и сл.;  

14) остављати нерегистрована, неисправна 
или хаварисана возила, камп приколице, као и друге 
ствари и предмете;  

15) заустављати или остављати возила, 
остављати возила ради продаје на делу тротоара 
који није намењен за паркирање и којим се омета 
коришћење пешачке комуникације, прилаз 
објектима, коришћење противпожарног пута, пролаз 
између стамбених зграда и на другим сличним 
површинама; 

16)  прљати, оштећивати или неовлашћено 
померати корпе за отпатке и клупе;  

17) урезивати слова, имена или знакове на 
клупе, зидове или остале објекте, закивати рекламне 

паное, померати граничне стубове;  
18) пењати се на дрвеће, инсталације, ограде 

или друге комуналне објекте;  
19) постављати кошнице, ваге, паное, 

аутомате за забавне игре и друге сличне објекте или 
уређаје без одобрења надлежног органа;  

20) бацати лешеве угинулих животиња у 
посуде за смеће, канализационе или водоводне 
шахте и друге отворе;  

21) хранити или везивати животиње за 
телефонске или електричне стубове, саобраћајне 
знакове, дрвеће, клупе или ограде;  

22) продавати пољопривредне и друге 
производе ван пијаце без одобрења надлежног 
органа;  

23) вршити друге радње које оштећују 
површину јавне намене, утичу на несметано 
коришћење или чистоћу површина јавне намене. 

За радње из става 1. тачка 8, 14. и 15. овог 
члана одговорно је лице које је радњу извршило, а 
уколико то лице није идентификовано, одговоран је 
власник, односно корисник возила.  

 
Одржавање јавних тоалета 

Члан 16. 
Јавни тоалет може бити изграђен у објекту 

јавне намене, односно постављен на површинама 
јавне намене: тротоар, парк, зелене и рекреационе 
површине, односно на другим јавним местима на 
којим се грађани окупљају и задржавају.  

Јавни тоалет гради се у складу са планским 
документима, на начин и под условима одређеним 
прописима о планирању и изградњи објеката.  

Јавни тоалет мора бити прикључен на 
водоводну, канализациону и електромрежу, а може 
бити и аутоматизован.  

Привремени јавни тоалети могу се 
постављати на површинама јавне намене за време 
одржавања јавних манифестација, на начин и под 
условима прописаним за постављање мањих 
монтажних објеката приврменог карактера, на 
основу одобрења службе Општинске управе 
општине Владичин Хан надлежне за послове 
издавања грађевинских дозвола. 

Јавни тоалети морају се одржавати у 
исправном и чистом стању.  

Одржавање чистоће у јавним тоалетима 
обезбеђују лица која се старају о одржавању 
чистоће на објектима и површинама јавне намене. 
 Забрањено је оштећивање јавних тоалета и 
њихове опреме.  
 

Одржавање јавних чесми и фонтана 
Члан 17. 

  Јавне чесме, фонтане и друге уређене водене 
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површине (вештачки потоци, мали базени, 
водоскоци и сл.) су чесме, фонтане и друге уређење 
водене површине које су изграђене на површини 
јавне намене (парк, трг, зелена и рекреациона 
површина, односно друга површина јавне намене) 
на којој се окупљају и задржавају грађани. 
 Изградњу, односно постављање и одржавање 
јавних чесми, фонтана и других уређених водених 
површина, врши ЈП за водоснабдевање „Водовод“ 
Владичин Хан, на основу уговора са општином 
Владичин Хан којим се регулишу права и обавезе и 
висина накнаде за обављање наведених послова.  
 Изграђена, односно постављена јавна чесма 
прикључује се на јавни водовод и канализацију. 

Проглашење чесми и фонтана за јавне у 
надлежности је Општинског већа. 

Забрањено је: 
1) купање, прање возила, рубља и других 

предмета на јавним чесмама, фонтанама и другим 
уређеним воденим површинама на површинама 
јавне намене;  

2) бацање предмета и испуштање других 
материја у фонтане и друге уређене водене 
површине на површинама јавне намене;  

3) оштећивање јавних чесми, фонтана и 
друге уређене водене површине на површинама 
јавне намене. 
 
III ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА 
ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА 
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

 
Члан 18. 

Средства за обављање и развој делатности 
одржавања чистоће на површинама јавне намене 
обезбеђују се из:  

1) прихода буџета општине Владичин Хан;  
2) наменских средстава других нивоа власти;  
3) других извора у складу са законом. 

 
Члан 19. 

Средства за обављање и развој делатности, 
односно обављање послова из члана 2. ове одлуке 
обезбеђују се у буџету општине Владичин Хан, као 
и из других извора у складу са законом, на основу 
Програма одржавања чистоће на површинама јавне 
намне.  

Општина Владичин Хан и Јавно предузеће 
закључују уговор којим се регулишу међусобна 
права и обавезе у обављању наведене комуналне 
делатности, на основу Програма одржавања чистоће 
на површинама јавне намене. За обављање 
делатности одржавања чистоће на површинама 
јавне намене Јавном предузећу припада накнада из 
буџета општине Владичин Хан, у складу са 

извршеним пословима предвиђеним Програмом 
одржавања чистоће на површинама јавне намене.  
 
IV ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КОНТИНУИТЕТА У 
ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
 

Члан 20. 
Јавно предузеће је дужно да у средствима 

јавног информисања или на други погодан начин 
обавести кориснике комуналне услуге о планираним 
или очекиваним сметњама и прекидима, који ће 
настати или могу настати у обављању делатности 
одржавања чистоће на површинама јавне намене, 
најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у 
обављању делатности. 
 

Члан 21. 
У случају поремећаја или прекида у 

обављању комуналне делатности одржавања 
чистоће на површинама јавне намене, услед више 
силе или других разлога који се нису могли 
предвидети, односно спречити, Јавно предузеће је 
обавезно да одмах обавести Општинско веће 
општине Владичин Хан и да без одлагања, предузме 
мере на отклањању узрока поремећаја, односно 
прекида и то: 

1) радно ангажује запослене на отклањању 
узрока поремећаја, односно разлога због којих је 
дошло до прекида у обављању комуналне 
делатности одржавања чистоће на површинама 
јавне намене; 
              2)предузме друге мере које утврди 
надлежни орган.  
 

Члан 22. 
По пријему обавештења о непланирном 

прекиду обављања комуналне делатности 
одржавања чистоће на површинама јавне намене 
Општинско веће је дужно да предузме следеће 
мере: 

1) одреди ред првенства и начин обављања 
комуналне делатности одржавања чистоће на 
површинама јавне намене; 

2) нареди мере за заштиту комуналних и 
других објеката и уређаја и имовине Јавног 
предузећа, која је угрожена и која служи за 
обављање комуналне делатности одржавања 
чистоће на површинама јавне намене;  

3) предузме мере за отклањање последица и 
друге потребне мере; 

4) утврди разлоге и евентуалну одговорност 
за поремећај, односно прекид у обављању 
комуналне делатности, као и одговорност за 
накнаду учињене штете; 
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Члан 23. 
У случају прекида у обављању комуналне 

делатности одржавања чистоће на површинама 
јавне намене услед штрајка, наступања 
непланираних и неочекиваних прекида Јавно 
предузеће је обавезно да обезбеди минимум процеса 
рада и да о томе обавести Општинско веће општине 
Владичин Хан.   
 
V ИЗЈАШЊАВАЊЕ О КВАЛИТЕТУ 
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 
Члан 24. 

Јавно предузеће је дужно да обезбеди 
корисницима услуга законом прописане услове који 
омогућавају брз и ефикасан контакт са Јавним 
предузећем у вези са изјашњавањем о квлитету 
пружених услуга.  

Корисници услуга обављања комуналне 
делатности одржавања чистоће на површинама 
јавне намене могу континуирано у току целе године 
постављати питања, примедбе и предлоге Јавном 
предузећу преко интернет странице Јавног 
предузећа.  

Јавно предузеће је дужно да на постављена 
питања, примедбе и предлоге одговори у року од 8 
дана.  
 

Члан 25. 
Корисници услуга обављања комуналне 

делатности одржавања чистоће на површинама 
јавне намене могу се континуирано у току целе 
године изјашњавати о квалитету пружених услуга 
преко интернет страница Јавног предузећа и 
општине Владичин Хан.  

О резулататим изјашњавања поступиће се на 
начин прописан законом и подзаконским актима 
којим је регулисан начин и поступак изјашњавања 
корисника комуналних услуга.  
 

VI ОПШТЕ КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ  
 

Уклањање снега и ледених наслага са површина 
јавне намене  
Члан 26. 

У циљу обезбеђивања услова за безбедно и 
несметано одвијање саобраћаја у зимском периоду 
са површина јавне намене, коловоза и тротоара 
врши се редовно уклањање снега и ледених наслага, 
као и леденица са кровова и истурених делова 
зграда.   

Чишћење и уклањање снега и леда са 
коловоза, улица, тргова, скверова, тротоара, стаза у 
парковима и осталим површинама јавне намене, 
врши се на начин и у обиму који обезбеђује 

проходност наведених површина за саобраћај и 
кретање пешака уз повећану опрезност, а све у 
складу са Програмом Јавног предузеће коме су 
поверени ови послови. 

Чишћење и уклањање снега и леда са 
коловоза јавних и некатегорисаних путева врши 
предузеће које обавља делатност управњања 
путевима и улицама и предузеће коме су уговором 
поверени послови зимског одржавања путева. 

Чишћење и уклањање снега и леда са 
површина јавне намене на којима су изграђени 
објекти јавне намене (аутобуска и желазничка 
станица, пијаца, отворени спортски објекти, дом 
здравља, школе и предшколски објекти, гробља и 
сл.) врше предузећа, установе, привредна друштва 
или друга лица која послују и управљају тим 
објектима и којима су поверене површине јавне 
намене на коришћење и управљање.  
 

Члан 27. 
Власници, односно корисници породично 

стамбених зграда или посебног дела зграде и 
пословних просторија (продавнице, угоститељски 
објекти, занатске радње, киосци и др.) дужни су да 
редовно чисте снег и лед са тротоара испред својих 
зграда и пословних просторија, а у случају 
поледице дужни су да тротоар посипају песком или 
другим сличним материјалом који ће по престанку 
поледице одмах уклонити са тротоара. 

Чишћење и уклањање снега и леда са 
тротоара поред неизграђеног грађевинског 
земљишта дужни су да изврше власници, односно 
корисници неизграђеног грађевинског земљишта, а 
испред грађевинских објеката у изградњи извођач, 
односно инвеститор радова.  

Уклоњени снег и лад са тротоара одлаже се 
на ивицу тротара, тако да се не затварају олуци и 
сливници, не омета саобраћај на коловозу и пролаз 
пешака, као и приступ стамбеним и пословним 
зградама.  

Чишћење снега и леда са површина јавне 
намене мора бити завршено у року од 24 сата по 
престанку падавина.  

  Очишћени снег и лед може се одвозити у 
случајевима утврђеним оперативним планом и 
одговарајућим возилима.   
 

Члан 28. 
Јавне саобраћајне површине могу се, ради 

спречавања настанка леда, посипати одговарајућим 
материјалом који не оштећује коловоз, а површине 
уз дрвореде посипати само средствима која имају 
атесте или декларацију о нешкодљивости за стабла.  

Забрањено је јавне саобраћајне површине 
које имају изграђену кишну каналзацију посипати 
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каменим материјалом.  
Забрањено је јавне саобраћајне површине уз 

дрвореде посипати сољу, односно средствима која 
немају атесте или  декларацију о нешкодљивости за 
стабла.  

 
Уклањање леденица 

Члан 29. 
Власници односно корисници зграде, 

посебних делова зграде и пословнх простора дужни 
су да уклањају леденице са крова и других спољних 
делова зграде које се граниче са јавном 
саобраћајном површином или другом површином 
јавне намене, ради спречавања и отклањања 
опасности за живот и здравље људи и безбедност 
добара и околине.   

За уклањање леденица са кровова стамбене 
зграде колективног становања и других заједничких 
спољних делова зграде, одговорни су сви станари 
зграде и управник зграде. 

За уклањање леденица са спољнег дела 
зграде који је у саставу одређеног стана или другог 
посебног дела зграде, а који је доступан за 
уклањање, одговоран је власник, односно корисник 
тог дела зграде. 

Власници, односно корисници зграде дужни 
су да по налогу комуналне инспекције и 
комуналних редара одмах уклоне леденице са крова 
и других делова зграде. 

У случају да није могуће уклањање леденица 
са зграде, власници, односно корисници зграде, 
односно посебног дела зграде дужни су да 
благовремено поставе ознаке упозорења на 
опасност од обрушавања леденица, као и 
одговарајуће запреке ради обилажења угрожених 
делова површине из става 1. овог члана.  
 

Члан 30. 
Власници или корисници возила паркираних 

на улицама, тротарима и скверовима, дужни су да 
по налогу саобраћајне инспекције, комуналне 
инспекције и комуналних редара одмах уклоне 
возила са тог простора и омогуће чишћење снега и 
леда.  
 

Уређење спољних делова зграда 
Члан 31. 

Власници, односно корисници зграда или 
посебног дела зграде дужни су да одржавају у 
чистом, естетски уређеном и технички исправном 
стању спољне делове зграда и то: фасаде, балконе и 
излоге, врата, прозоре, олуке, изложбене витрине, 
ограде, терасе и друге делове зграда и објеката 
видљиве са површине јавне намене.  

Спољни делови зграде су чисти, естетски 
уређени и исправни у смислу става 1. овог члана, 
ако нису оштећени, запрљани, исписани словима 
или другим знацима, излепљени плакатима, ако су 
уредно омалтерисани и офарбани у складу са 
постојећом фасадом зграде, односно ако на други 
начин не нарушавају естетски и архитектонски 
изглед зграде.  

Власници, односно корисници зграда или 
посебног дела зграде дужни су да покрију 
одговарајућим поклопцем отворе за убацивање 
огревног и другог материјала у зграду, подрумске 
прозоре и водоравне отворе за осветљење 
просторија (светларнике) као и да их одржавају у 
исправном стању. Поклопац не сме бити од 
материјала који има повећану клизавост и мора 
бити постављен у равни проходне површине, на 
начин да не омета безбедно кретање.  
 

Члан 32. 
На прозорима, терасама и балконима 

стамбених и пословних зграда забрањено је држати 
предмете који нарушавају спољни изглед зграде или 
који могу услед пада повредити пролазнике или 
нарушити сигурност имовине.  

Забрањено је са прозора, тераса и балкона 
просипати или одводити течност путем отвора или 
канала на површине јавне намене.  

Цвеће у саксијама може се држати на 
прозорима, терасама, балконима и оградама само у 
естетски обликованим посудама које су осигуране 
од пада и изливања воде на фасаду или друге делове 
зграде или на површину јавне намене.  

Забрањено је на прозорима, терасама, 
балконима, оградама и другим деловима зграда 
окренутим ка површинама јавне намене вешати и 
излагати рубље, постељину, тепихе и друге 
предмете који нарушавају спољни изглед зграде.  
 

Члан 33. 
Клима уређаји, уређаји за вентилацију, 

антенски и соларни уређаји, громобрани, уређаји за 
видео надзор и други уређаји могу се поставити на 
спољним деловима зграде под условом и у поступку 
утврђеном прописима којима се уређује извођење 
радова на уградњи постројења, инсталације и 
опреме.  

Уређаји из става 1. овог члана постављају се 
на начин којим се не оштећују саме зграде, суседне 
зграде, не ометају станари зграде и околнх зграда и 
не угрожава безбедност пролазника и безбедно 
коришћење површина јавне намене. 

Власник, односно корисник зграде или 
посебног дела зграде дужан је да постави клима 
уређај на спољном делу зграде тако да онемогући 
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изливање кондензата из клима уређаја на спољне 
делове зграде или суседне зграде, као и директно 
изливање на површину јавне намене.  

 
Члан 34. 

 Власник, односно корисник зграде или 
посебног дела зграде може изнад отвора на 
спољном делу зграде поставити тенду на начин да 
не омета безбедност пролазника и безбедно 
коришћење површина јавне намене. 

Тенда се не може ослањати на површину 
јавне намене и мора се држати у уредном и чистом 
стању, о чему је дужно да се стара лице које је 
тенду поставило.  
 

Члан 35. 
На зградама у јавној својини са уличне 

стране могу се истицати заставе под условом и на 
начин утврђеним посебним прописима.  

Истакнуте заставе морају бити чисте и 
неоштећене.  
 

Члан 36. 
 На зградама које су проглашене за културна 
добра, односно које се налазе у просторним 
културно-историјским целинама које уживају 
претходну заштиту, пре изођења радова на спољним 
деловима зграде, потребно је прибавити услове и 
сагласност надлежне установе за заштиту 
културних добара.  
 

Члан 37. 
Мурали у смислу ове одлуке, јесу уметничка 

дела искључиво естетске некомерцијалне садржине 
који се осликавају на спољним деловима зграда, као 
и на објектима јавне намене, у циљу стварања и 
развоја културног амбијента и естетског изгледа 
општине.  
 Сагласност за осликавање мурала на 
спољним деловима зграде и објектима јавне намене 
даје Општинско веће општине Владичин Хан по 
прибављеном мишљењу Комисије за осликавање 
мурала.  
 Комисију за осликавање мурала образује 
Општинско веће из реда стручних лица из области 
уметности, историје уметности, архитектуре и сл. на 
предлог Центра за културне делатности, туризам и 
библиотекарство општине Владичин Хан.  
 

Члан 38. 
Забрањено је спољне делове зграда 

оштећивати, исписивати, цртати, лепити, прљати 
или на други начин нарушавати њихов изглед.  
 
 

Фирме и рекламе 
Члан 39. 

Фирме, натписи и рекламе привредних 
субјеката могу се постављати на спољне делове 
зграда и на површинама јавне намене под условом и 
на начин одређен прописима о постављању мањих 
монтажних објеката привременог карактера.  

Светлеће фирме и рекламе морају бити 
осветљене ноћу од момента паљења до момента 
гашења јавне расвете. 

Власник, односно корисник светлеће фирме 
или рекламе дужан је да је искључи са електричне 
мреже уколико дође до квара на светлећој фирми 
или реклами и да је у року од 10 дана доведе у 
исправно стање.  

Власник, односно корисник фирме, натписа 
или рекламе постављене на спољним деловима 
зграде и на површинама јавне намене дужан је да их 
одржава у чистом стању, а ако се фирма, натпис или 
реклама запрља, оштети или боја делимично скине, 
дужан је да наведене недостатке отклони у року од 
10 дана од дана настанка недостатка.  
 

Панои, огласне табле и билборди 
Члан 40. 

Панои, огласне табле, билборди и слични 
објекти, су објекти који служе за истицање реклама, 
плаката и других огласа и постављају се под 
условом и на начин одређен прописима о 
постављању мањих монтажних објеката 
привременог карактера.  

Огласи, обавештења, плакате, умрлице и сл. 
могу се постављати на само за ту сврху одређеним 
паноима и огласним таблама.  

Власник, односно корисник билборда, паноа, 
огласне табле и др. дужан је да исте одржава  у 
чистом и исправном стању.  

Забрањено је лепити или постављати 
плакате, налепнице, огласе, умрлице, обавештења и 
сл. по зидовима зграда, излозима локала, оградама, 
стубовима, саобраћајним знацима и другим 
објектима јавне намене, односно ван места која су 
предвиђена за ту намену.  

Забрањено је оштећивати или уништавати 
паное, огласне табле и билборде.  

 
Излози и витрине  

Члан 41. 
Власници, односно корисници пословног 

простора, дужни су да излог пословног простора и 
витрине за излагање робе, одржавју у чистом и 
исправном стању, да их естетски аранжирају и да 
буду осветљени од момента паљења до момента 
гашења јавне расвете.  

Власници, односно кориници пословног 
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простора дотрајале излоге пословних простора 
дужни су да адаптирају како не би нарушавали 
естетски изглед зграде.  
 Забрањено је: 

1) држати амбалажу у излогу или витрини, 
или складиштити и одлагати робу и амбалажу 
испред пословног простора;  

2) излагати робу ван излога или пословног 
простора, на улазним вратима, прозорима, оквирима 
излога и слично; 

3) точити или конзумирати алкохолна или 
друга пића изван продајног пословног простора;  

4) постављати звучнике и појачала ради 
извођења музичког или другог програма или 
постављати додатне изворе светлости испред 
пословног простора.  
 

Улични отвори 
Члан 42. 

 Уличини отвори у смислу ове одлуке 
сматрају се: 

1) отвори за водовод и канализацију;  
2) отвори за кишну канализацију;  
3) отвори за електричне и телефонске 

инсталације;  
4) отвори за убацивање огревног и другог 

материјала и сл:  
 

Члан 43. 
Отвори на улицама, тротоарима и другим 

површинама јавне намене морају бити затворени и 
морају се одржавати у исправном стању а у циљу 
безбедности саобраћаја и грађана.  

Поклопци на отворима не смеју бити од 
материјала који има повећану клизавост,  морају 
бити постављени у равни проходне површине, на 
начин да не ометају безбедно кретање пешака и 
одвијање саобраћаја.  

Дотрајали, оштећени и искривљени поклопци 
који производе буку, или поклопци који недостају 
морају се одмах заменити.  

О одржавању отвора и канала за водовод и 
канализацију, кишну канализацију, електричне и 
телекомуникационе каблове старају се власници, 
односно лица која користе и управљају тим 
објектима.  

За време посебних интервенција, извођења 
радова или чишћења, као и код оштећених и 
недостајућих поклопаца, отвори се морају оградити 
и обележити видљивим знацима, како би се 
обезбедила сигурност пешака и возила.  

 
Члан 44. 

Забрањено је уништавање, оштећење и 
померање поклопаца на уличним отворима, као и 

заустављање и паркирање возила на шахтама и 
поред хидраната за воду.  
  

Урбани мобилијар 
Члан 45. 

На површинама јавне намене, под условом да 
се не омета кретање пешака, могу се постављати 
клупе за седење, посуде са биљном декорацијом, 
дечији реквизити и други урбани мобилијар који 
служи потпунијем коришћењу површина јавне 
намене. 

Урбани мобилијар из става 1. ово члана на 
тротарима и другим површинама јавне намене 
поставља Јавно предузеће без посебног одобрења 
надежног органа.  

Посуде са биљном декорацијом које се 
постављају на површинама јавне намене, својим 
обликом, величином и материјалом морају бити 
прилагођене непосредној околини где се 
постављају.  

Посуде са биљним декорацијама испред 
својих пословних простора могу поставити 
власници или корисници тих простора, с тим што 
постављене посуде морају бити визуелно 
усаглашене са посудама које на површинама јавне 
намене поставља Јавно предузеће. 

Биљна декорација у посудама мора се 
редовно одржавати и гајити, а посуде одржавати у 
исправном и чистом стању.  
 

Члан 46. 
Клупе за седење које се постављају на 

површинама јавне намене морају бити израђене у 
складу са амбијенталном целином у којој се 
постављају, од материјала који обезбеђује њихову 
трајност, једноставно одржавање и сврсисходно 
коришћење.  

Јавно предузеће које је поставило клупе за 
седење дужно је да их одржава у исправном, 
уредном и чистом стању.  
 

Члан 47. 
Власници, односно корисници терена за 

спорт, рекреацију и забаву дужни су да наведене 
објекте и површине одржавају уредно и чисто, а 
уређаје и инсталације на њима у исправном и 
безбедном стању, у складу са важећим прописима.  

На просторима и објектима из претходног 
става морају се на видном месту истаћи техничка и 
хигијенска упутства о коришћењу ових објеката, а 
посетиоци су дужни да се придржавају тих 
упутстава.  

Власници, односно корисници терена за 
спорт, рекреацију и забаву, постављају и дужни су 
да одржавају урбани мобилијар на овим 
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површинама у исправном, безбедном и чистом 
стању, у складу са важећим прописима.  
 

Члан 48. 
Забрањено је оштећивати, прљати, 

ненаменски користити или премештати са места на 
којима је постављен урбани мобилијар на 
површинама јавне намене као и справе за вежбање 
на теренима за спорт и рекреацију. 
 

Уређење дворишта и башта 
Члан 49. 

Власници, односно корисници дворишта, 
баште, воћњака, неизграђеног грађевинског 
земљишта и друге сличне површине дужни су да 
наведене површине одржавају у уредном стању и то 
тако да на овим површинама буде орезано зеленило, 
покошена трава, коров и шибље, покупљен отпад и 
слично.  

Власници односно корисници површина из 
става 1. овог члана дужни су да одржавју у 
исправном и уредном стању ограде на наведеним 
површинама.  

Власници дрвећа и другог растиња поред 
површина јавне намене (улица,  путева  и сл.) 
обавезни су да дрвеће и друго растиње одржавају 
тако да се несметано одвија пешачки и колски 
саобраћај и да не буду угрожене подземне и 
надземне  инсталације  (инсталације за воду, струју, 
телефон и др.) и фасаде суседних објеката. 

Неизграђене парцеле, као и грађевинске 
парцеле на којима је започета изградња објеката, 
морају се одржавати уредно и чисто.  

Забрањено је у двориштима зграда, баштама, 
воћњацима, неизграђеном грађевинском земљишту 
и на другим сличним површинама:  

1) депоновати, односно складиштити 
отпадни грађевински материјал, отпад или други 
материјал, остављати хаварисана или дотрајала 
возила, мање монтажне објекте и слично;  

2) палити смеће, траву, коров и други отпад;  
3) испуштати отпаде воде или друге 

течности у своје или суседно двориште;  
4) изливати или испуштати фекалије у своје 
или суседно двориште.  

 
Складиштење огрева и грађевинског материјала 

Члан 50. 
Забрањено је складиштење огрева, 

грађевинског и другог материјала на површинама 
јавне намене.  

Складиштење огрева, грађевинског и другог 
материјала у смислу става 1. овог члана је свако 
држање наведеног материјала дуже од 24 часа.  

Изузетно, огрев, грађевински и други 

материјал могу се складиштити на површинама 
јавне намене, најдуже 10 дана,  ако се претходно 
прибави писано одобрење комуналних редара или 
комуналне инспекције и ако се тиме не угрожава 
режим пешачког и колског саобраћаја.  

При складиштењу огрева, грађевинског и 
другог материјала, исти се мора обезбедити од 
растурања и разношења. 

Складиштењем огрева, грађевинског и 
другог материјала не могу се затварати улични 
канали и отвори, као и спречавати отицање воде. 

Након истека рока за заузеће, простор улице, 
тротоара и друге површине јавне намене мора се 
очистити и довести у првобитно стањe, најкасније у 
року од 24 часа.  
 

Члан 51. 
Одобрење за складиштење огрева на 

површини јавне намене издаће се лицу које је 
власник или корисник стамбеног или пословног 
простора које се греје на чврсто гориво, а није у 
могућности да на други начин унесе гориво у свој 
објекат или двориште.  

Одобрење за складиштење грађевинског и 
другог материјала на површини јавне намене издаће 
се лицу које је прибавило грађевинску дозволу или 
друго одобрење за извођење грађевинских радова на 
свом објекту или грађевинској парцели, а није у 
могућности да на други начин унесе грађевински 
или други материјал у свој објекат или парцелу.  

На грађевинским парцелама на којима је у 
току изградња, као и на грађевинским парцелама на 
којима је изградња заустављена, грађевински 
материјал мора бити прописно и уредно складиштен 
тако да се спречи расипање материјала и дизање 
прашине по површинама јавне намене и суседним 
парцелама, а ископана земља одвежена или 
распланирана.  
 

Одвођење атмосферских, фекалних и других 
отпадних вода 

Члан 52. 
Фекалне отпадне воде се испуштају у 

фекалну канализацију. Ако у улици нема фекалне 
канализације, фекалне отпадне воде морају се 
испуштати у септичке јаме.  

Забрањена је изградња пољских клозета и 
септичких јама на подручју општине које је 
обухваћено Планом генералне регулације за насеље 
Владичин Хан. 

Изузетно од става 2. овог члана, изградња 
пољских клозета и септичких јама ће се одобрити 
ако није изграђена фекална канализациона мрежа, 
односно ако ЈП за водоснабдевање „Водовод“ 
Владичин Хан изда потврду да не постоји 
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могућност да власник објекта повеже исти на 
градску канализациону мрежу. 

Власници објекта за које постоје услови 
повезивања на фекалну канализациону мрежу 
дужни су да у року од 6 месеци од дана ступања на 
снагу ове одлуке, пољске клозете и септичке јаме 
уклоне, односно очисте, дезинфикују и затрпају 
земљом. 

Власници објеката у улицама и деловима 
насеља у којима је изграђена фекална канализација 
дужни су да своје санитарне уређаје прикључе на 
фекалну канализацију у року од 6 месеци од дана 
пуштања у рад новоизграђене фекалне 
канализације, а постојеће пољске клозете и септичке 
јаме уклоне, односно очисте, дезинфикују и 
затрпају земљом. 
 

Члан 53. 
 Пољски клозети и септичке јаме, на местима 
где је њихова изградња дозвољена, морају да 
испуњавају минимум санитарно-хигијенских 
услова, и то: 

• морају бити удаљени од стамбеног 
објекта, бунара или другог живог извора воде 
најмање 20 метара и то само на нижој коти у односу 
на чисте објекте; 

• да је јама непропусна; 
• да је спроведена вентилација и 

онемогућен  приступ инсектима и 
глодарима; 

• да је приступачна и да се може лако 
чистити, прати и дезинфиковати.  

Изградња  пољских клозета и септичких 
јама, у смислу става 1. овог члана, врши се по 
претходно прибављеном одобрењу службе 
надлежне за послове издавања грађевинских 
дозвола. 
 

Члан 54. 
Септичке јаме и пољки клозети морају се 

редовно чистити и о томе су дужни да се старају 
власници и корисници истих.  

Чишћење клозетских и септичких јама врши 
се искључиво специјалним возилима опремљеним 
за ове послове.  
 

Члан 55. 
Атмосферске воде одводе се сливницима и 

кишном канализацијом.  
Уколико не постоје сливници и кишна 

канализација, одвођење се врши каналима за 
прикупљање и одвођење атмосферских вода.  

Јавно предузеће одржава и чисти 
атмосферску канализацију и канале за прикупљање 
и одвођење атмосферских вода.   

                          Члан 56. 
Забрањено је одвођење фекалних и других 

отпадних вода у суседна дворишта, на улицама, 
тротоарима и другим површинама јавне намене. 

У улицама и насељима где је изграђена 
канализациона мрежа, отпадне воде укључује се у 
канализациону мрежу, а где није изграђена 
канализациона мрежа, отпадне воде укључују се у 
сабирну септичку јаму. 

 
Раскопавање површина јавне намене 

Члан 57. 
Раскопавање површина јавне намене може се 

вршити  ради извођења: 
1) инвестиционих радова на постављању, 

премештају или уклањању постојећих подземних 
или надземних инсталација, објеката, постројења и 
уређаја, главних и помоћних водова јавне 
комуналне инфраструктуре; 

2) радова на прикључивању и искључивању 
појединих објеката са јавне комуналне 
инфраструктуре, под условом да се не пресецају 
јавне комуналне површине;  

3) радова приликом хитних интервенција у 
случају настанка елементарних непогода или ради 
отклањања изненадног квара на комуналним 
објектима, када исти не трпе одлагање због 
могућности настајања веће  материјалне штете, 
односно опасности.  
 

Члан 58. 
Раскопавање површина јавне намене може се 

отпочети након прибављеног одобрења које издаје 
служба надлежна за послове издавања грађевинских 
дозвола Општинске управе општине Владичин Хан.  

Изузетно раскопавање површина јавне 
намене може се вршити и на основу грађевинске 
дозволе, односно одговарајућег решења о одобрењу 
за извођење радова на изградњи, реконструкцији, 
одржавању, уклањању или постављању објеката из 
члана 57. став 1. ове одлуке, без прибављања 
посебног одобрења за раскопавање површина јавне 
намене.  

У случају из става 2. овог члана, инвеститор 
радова је дужан да најкасније 24 сата пре 
отпочињања радова закључи уговор са Јавним 
предузећем о регулисању права и обавеза у погледу 
поправке раскопане површине јавне намене.  

Инвеститор радова обавезан је да најкасније 
24 сата пре отпочињања радова достави пријаву 
радова на раскопавању површина јавне намене 
надлежној комуналној инспекцији. Уз пријаву 
радова прилаже се фотокопија уговора о 
регулисању права и обавеза у погледу поправке 
раскопане површине јавне намене. 
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Члан 59. 
Захтев за раскопавање површина јавне 

намене подноси инвеститор, најкасније 8 дана  пре 
почетка извођења радова.  

Захтев из  става 1. овог члана садржи: 
1) податке о подносиоцу са изјавом о врсти 

радова и року у коме ће радови бити обављени;  
2) скицу трасе раскопавања површине јавне 

намене са ближим подацима о инсталацији, објекту 
или уређају који се поставља, односно прикључује 
на подземне инсталације; 

3) фотокопију грађевинске дозволе или 
одобрење надлежног јавног предузећа којим се 
одобрава прикључење на одређену инсталацију; 

4) сагласност предузећа које на делу где се 
врши раскопавање поседује инсталације (ПТТ, 
водовод, канализација, електроинсталације и сл.); 

5) фотокопију решења о давању сагласности 
на пројекат привремене саобраћајне сигнализације, 
уколико раскопавање утиче на постојећи режим 
саобраћаја;  

6) уговор о регулисању права и обавеза у 
погледу поправке раскопане површине јавне намене 
закљученим са Јавним предузећем. 

Уговор о регулисању права и обавеза у 
погледу поправке раскопане површине јавне намене 
садржи саобраћајно-техничке услове за извођење 
наведених радова, обавезу инвеститора да изврши 
поправку раскопане површине јавне намене као и 
услове и начин наведене поправке.  
  

Члан 60. 
Одобрење за раскопавање површина јавне 

намене издаје се у року од 8 дана од дана 
подношења уредног захтева и садржи: податке о 
подносиоцу захтева, време почетка и завршетка  
радова, локацију на којој се радови изводе, начин 
извођења радова у погледу одржавања чистоће, 
депоновања земље и материјала, услове за 
безбедност саобраћаја, услове и рок за довођење 
раскопаних површина јавне намене у технички 
исправно стање.  

У одређеним случајевима, уколико то 
посебне ситуације налажу, одобрење за 
раскопавање  може се издавати у фазама.  

Надлежна служба одбиће захтев за издавање 
одобрења за раскопавање површина јавне намене 
ради прикључења грађевинског објекта на постојећу 
инфраструктурну мрежу уколико је инвеститор био 
дужан да прибави грађевинску дозволу, односно 
одговарајуће одобрење за изградњу прикључка овог 
грађевинског објекта на постојећу инфраструктурну 
мрежу, а инвеститор дозволу, односно одобрење 
није прибавио.  

Примерак одобрење за раскопавање 

површина јавне намене, надлежна служба дужна је 
да достави комуналној инспекцији.   
 

Члан 61. 
Када инвеститор започне раскопавање 

површина јавне намене без одобрења, комунални 
инспектор наложиће инвеститору да одмах обустави 
започете радове и одредиће рок за накнадно 
прибављање одобрења за раскопавање који не може 
бити дужи од 72 часа и издаће одговарајући 
прекршајни налог.  

Уколико инвеститор не обустави радове на 
раскопавању и у остављеном року не прибави 
одобрење за раскопавање, комунални инспектор 
решењем ће наложити враћање раскопане површине 
јавне намене у првобитно стање.  
 

Члан 62. 
Раскопавање површина јавне намене може се 

отпочети и без претходно прибављеног одобрења 
надлежног органа у случају настанка елементарних 
непогода или отклањања кварова на инсталацијама 
и уређајима који захтевају хитно отклањање.   

У случају из става 1. овог члана инвеститор 
је дужан да одмах, а најкасније у року од 24 часа, о 
започетом раскопавању поднесе пријаву надлежној 
комуналној инспекцији. 
 Инвеститор је дужан да уз пријаву поднесе 
фотокопију уговора о регулисању права и обавеза у 
погледу поправке раскопане површине јавне намене 
закљученим са Јавним предузећем. 

Комунални инспектор је дужан, одмах по 
пријему пријаве започетог раскопавања, да изврши 
инспекцијски надзор раскопавања површине јавне 
намене и проверу испуњености услова прописаних 
у ставу 1. овог члана за раскопавање површина 
јавне намене без претходно прибављеног одобрења 
за раскопавање површина јавне намене.  

Уколико је инвеститор радова започео 
раскопавање површине јавне намене супротно 
одредбама овог члана, комунални инспектор 
наложиће решењем обуставу радова на раскопавању 
и издаће одговарајући прекршајни налог.  
 

Члан 63. 
Раскопавање површина јавне намене и 

радови везани на раскопавању морају се изводити у 
складу са издатим одобрењем.  

Инвеститор је дужан да обезбеди несметано 
коришћење прилаза стамбеним и другим објектима. 
 Инвеститор је дужан да површине јавне 
намене без одлагања и у уговореном року поправи и 
доведе у технички исправно стање, као и да изврши 
чишћење и прање  површина.  



Понедељак,07.децембар.2020.године.   "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"    Број -39- Страна-2147 
  

 

Радови на поправци се морају извести у 
складу са важећим прописима и техничким 
нормативима и стандардима који важе у 
грађевинарству за ту врсту радова.  

Уколико се на делу асфалтираних тротоара 
изрши ископ рова за постављање инсталације, 
ширине веће од трећине укупне ширине тротоара 
без ивичњака, инвеститор радова на раскопавању 
дужан је да уради поправку рова и асфалтирање 
комплетне ширине тротоара.  

Уколико инвеститор не изврши поправку 
површине јавне намене у складу са уговором, 
комунални нспектор ће решењем наложити 
поправку раскопане површине јавне намене у року 
од 3 дана, а евентуално принудно извршење ће се 
спровести на терет инвеститора који је извршио 
раскопавање.  
 

Члан 64. 
Уколико услед раскопавања или радова 

везаних за раскопавање површина јавне намене 
настану оштећења на стамбеним, комуналним и 
другим објектима, уређајима и инсталацијама, 
извођач радова је дужан да о томе писаним путем 
обавести власника, односно корисника објекта, 
уређаја и инсталација, одмах или најкасније првог 
наредног дана.  

Трошкове проузроковане оштећењем 
објеката из става 1. овог члана сноси инвеститор.  
 

Члан 65. 
Уколико се  приликом раскопавања 

површине јавне намене  јавни саобраћај мора 
делимично или потпуно затворити, инвеститор је 
дужан да о томе писаним путем обавести надлежну 
саобраћајну полицију, у року од 3 дана пре 
намераваног затварања саобраћаја.  
 
Одржавање тргова, платоа и пешачких стаза 

Члан 66. 
Јавно предузеће дужно је да одржава у 

исправном и употребљивом стању тргове, платое, 
пешачке стазе, пешачке пролазе, пешачке мостове и 
друге јавне саобраћајне површине које нису делови 
општинских путева и улица, као и да поправи 
оштећења настала на наведеним површинама одмах 
по настанку.  
 
VII ОПШТЕ КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ 
СЕОСКИХ НАСЕЉА 
 

Члан 67. 
Одредбе ове одлуке којима је прописано 

опште комунално уређење града сходно се 
примењују и на комунално уређење сеоских насеља.  

Власници односно корисници дворишта 
стамбених и пословних објеката и осталог 
неизграђеног земљишта на сеоском подручју дужни 
су да одржавају чистоћу у својим двориштима и на 
неизграђеном земљишту у циљу заштите и 
унапређења животне средине.  

Канали за одвођење атмосферских вода 
поред дворишта и неизграђеног земљишта из става 
2. овог члана морају се одржавати у чистом, 
уредном и проходном стању.  

О одржавању канала и пропуста за 
атмосферску воду, поред пута у сеоским насељима, 
стара се месна заједница, а о одржавању канала у 
чистом, уредном и проходном стању који служе за 
довод воде за наводњавање воћњака, њива и башти 
стара се власник односно корисник канала, односно 
власник воћњака, њиве и баште.   
 

Члан 68. 
У циљу одржавања хигијене у сеоским 

насељима забрањено је:  
1) депоновати, односно складиштити смеће и 

други отпадни материјал и правити дивље депоније;  
2) изливати или испуштати фекалије, 

отпадне воде и осоку из објеката за држање 
животиња у своје или суседно двориште, јавне 
канале, реке и потоке, на јавне и некатегорисане 
путеве и остале површине јавне намене;  

3) празнити септичке јаме и нужнике на 
површине јавне намене, у канале, своје и суседно 
двориште, реке и потоке; 

4) палити смеће, траву, коров и други отпад;  
5) оштећивати комуналне објекте;  
6) вршити дуге радње којима се нарушава 

комунални ред.  
 

Члан 69. 
Држање стоке у сеоским насељима и 

уклањање лешева угинулих или убијених животиња 
у сеоским насељима регулисано је посебним 
одлукама.  
 
VIII ПОСТУПАЊЕ СА ПРИНУДНО 
УКЛОЊЕНИМ СТВАРИМА 
 

Члан 70. 
Власници принудно уклоњених ствари и 

других предмета са површина јавне намене дужни 
су да их преузму у року од 120 дана од дана 
принудног уклањања.  

Принудно уклоњене ствари и други 
предмети који нису преузети у року прописаном у 
ставу 1. овог члана имају својство напуштене ствари 
у смислу закона којим се уређују својинскоправни 
односи.  
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Орган управе који је извршио принудно 
уклањање ствари и других предмета дужан је да 
обезбеди њихово чување до истека рока из става 1. 
овог члана, са пажњом доброг домаћина.  

По истеку рока одређеног ставом 1. овог 
члана уклоњене ствари и предмети могу се продати 
ради намирења трошкова поступка одношења, 
лежарине, односно чувања и других трошкова.  

Продаја принудно уклоњених ствари и 
предмета извршиће се на начин и под условима 
прописаним за отуђење покретних ствари у јавној 
својини.  
 
IX НАДЗОР 

 
Члан 71.  

Надзор над применом одредаба ове одлуке 
врши Општинска управа општине Владичин Хан 
преко комуналних инспектора и комуналних редара 
у складу са законом.  

Саобраћајна и грађевиснка инспекција врше 
надзор над применом одредби ове одлуке у делу 
који се односи на делокруг рада из њихове 
надлежности.   

У вршењу инспекцијског надзора комунални 
инспектор и комунални редари могу затражити 
асистенцију Полицијске управа Врање–Полицијска 
станица у Владичином Хану. 
 

Члан 72. 
Када комунални инспектор и комунални 

редари установе повреду комуналног реда 
прописаног овом одлуком, овлашћени су да:  

1) издају прекршајни налог за прекршаје 
прописане овом одлуком; 

2) решењем наложе отклањање уочене 
неправилности; 

3) поднесу захтев за покретање прекршајног 
поступка за прекршаје утврђене овом одлуком;   

4) обвештавају друге надлежне органе да 
предузму мере из своје надлежности, за повреду 
прописа из њихове надлежности.   
 

Члан 73. 
 У вршењу надзора над применом и 
спровођењем ове одлуке комунална инспекција и 
комунални редари општине Владичин Хан, издаће 
прекршајни налог и донеће решење о отклањању 
утврђене неправилности и одредиће рок за њено 
отклањање.  
 Уколико се не поступи по решењу 
инспектора и редара из става 1. овог члана, против 
истих биће издат прекршајни налог. 
 Против решења комуналног инспектора и 
комуналних редара може се изјавити жалба 

Општинском већу општине Владичин Хан у року од 
15 дана од дана достављања решења.  
 Жалба на решење не одлаже његово 
извршење.  

Члан 74. 
За прекршаје прописане овом одлуком 

овлашћени инспектор, односно комунални редар 
издаје прекршајни налог у складу са Законом о 
прекршајима.  

Комунални инспектор и комунални редари 
издаће прекршајни налог уколико је прекршај 
откривен на један од следећих начина: 

1) непосредним опажањем приликом 
контроле, надзора или прегледа, као и увидом у 
службену евиденцију надлежног органа;  

2) увидом у податке који су добијени уз 
помоћ уређаја за надзор или мерење; 

3) приликом инспекцијског или другог 
надзора, прегледом документације, просторија и 
робе или на други законом прописан начин.  
 
X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 75.  

Новчаном казном у износу од 70.000,00 
динара казниће се за прекршај Јавно предузеће, ако:  
1)  не достави Програм одржавања чистоће на 
површинама јавне наменe у прописаном року (члан 
5. став 2. одлуке); 
2)  не одржава чистоћу на површинама јавне 
намeне које су одређене Програмом (члан 6. 
одлуке);  
3)  не постави довољан број корпи за отпатке, или 
их не постави на прописан начин и не празни их 
редовно (члан 7. одлуке);  
4)  не постави одговарајући број корпи за отпатке, 
или не изнесе смеће или не очисти површине јавне 
намене у складу са уговором са организатором 
јавног скупа, јавне манифестације или друге 
активности (члан 8. став 7. одлуке);  
5)  не одржава чистоћу на површинама јавне 
намене на прописан начин (члан 9. и члан 10. став 1. 
и 2. одлуке); 
6)  не достави распоред прања улица комуналној 
инспекцији (члан 10. став 3. одлуке); 
7)  не одржава чистоћу на зеленој и робној пијаци 
или је не одржава на прописан начин (члан 11. став 
2. одлуке); 
8)  не одржава чистоћу обала и корита река на 
прописан начин (члан 12. одлуке); 
9)  не поступа у складу са одредбама члана 16. став 
3. одлуке;  
10)  не одржава јавни тоалет у исправном и чистом 
стању (члан 16. став 6. одлуке);   
11)  не одржава јавне чесме, фонтане и друге 
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уређене водене површине на површинама јавне 
намене или их не одржава на прописан начин (члан 
17. став 2. и 3. одлуке); 

12)  не поступа у складу са одредбама 
прописаним у члану 20. 21. и 23. одлуке; 

13)  не поступа у складу са одредбама члана 24. став 
1. и 3. одлуке;  
14)  не спроведе поступак изјашњавања корисника 
услуга на прописан начин (члан. 25. одлуке);  
15)  не достави Програм и не врши чишћење и 
уклањања снега и леда са површина јавне намене 
(члан 26. став 2. и 3. одлуке); 
16)  не поступа у складу са одредбама члана 28. став 
2. и 3. одлуке;  
17)  не поступа у складу са одредбама члана 45. став 
1. 3. и 5. одлуке;  
18)  не поступа у складу са одредбама члана 46. 
одлуке;   
19)  не поступа у складу са одредбама члана 55. став 
3. одлуке;  
20)  не поступа у складу са одредбама члана 66. 
одлуке;   
21)  не изврши извршно решење комуналног 
инспектора донето на основу одредби ове одлуке.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном у износу од 15.000.00 динара 
одговорно лице у правном лицу. 

 
Члан 76. 

Новчаном казном у износу од 100.000,00 
динара казниће се за прекршај правно лице, ако:  
1) не одржава чистоћу на површинама јавне намене 
или на површинама које су дворишни простор око 
објеката, односно зграда јавне намене на прописани 
начин (члан 8. став 1, 2. и 3. одлуке); 
2) не одржава чистоћу на површини јавне намене 
испред и око објеката чији је власник или корисник 
(члан 8. став 4. 5. и 6. одлуке); 
3) не закључи уговор са Јавним предзећем, као 
организатор јавног скупа, јавне манифестације или 
друге активности на површини јавне намене (члан 
8. став 7. одлуке);  
4) поступи супротно забрани прописаној чланом 
12. став 4. одлуке; 
5) не поступа у складу са одредбама члана 13. 
одлуке;  
6) не поступа у складу са одредбама члана 14. 
одлуке;   
7) предузима радње забрањене чланом 15. одлуке; 
8) не одржава привремени јавни тоалет у  
исправном и чистом стању (члан 16. став 5. одлуке);  
9) предузима радње забрањене чланом 17. став 5. 
одлуке;  
10) не изврши чишћење и уклањање снега и леда са 
површина са којих је дужно да изврши чишћење и 

уклањање снега, или не изврши на прописан начин 
(члан 26. став 3. и 4. одлуке);  
11) не чисти снег и лед са површина јавне намене 
испред и око објеката чији је власник или корисник 
(члан 27. став 1. 2. 3. и 4. одлуке); 
12) не поступа у складу са одредбама члана 28. став 
2. и 3. одлуке; 
13) не уклони леденице са крова или других 
спољних делова зграде или не постави знаке 
упозорења и одговарајуће запреке (члан 29. став 1. 
3. 4. и 5. одлуке); 
14) не уклони возила по налогу надлежних 
инспекција (члан 30. одлуке);  
15) не поступа у складу са одредбама члана 31. став 
1. и 3. одлуке;  
16) не поступа у складу са одредбама члана 32. 
члана 33. став 2. и 3. члана 36. члана 39. члана 41. и  
члана 43. одлуке;  
17) не поступа у складу са одредбама члана 34. 
одлуке; 
18) не поступа у складу са одредбама члана 35. став 
2. одлуке;  
19) не поступа у складу са одредбама члана 40. став 
2. 3. и 4. одлуке;   
20) не поступа у складу са одредбама члана 45. став 
3. 4. и 5. одлуке;   
21) не поступа у складу са одредбама члана 47. 
одлуке;   
22) не поступа у складу са одредбама члана 49. 
одлуке; 
23) не поступа у складу са одредбама члана 50. 
одлуке;  
24) не поступа у складу са одредбама члана 51. став 
3. одлуке;  
25) не поступа у складу са одредбама члана 52. став 
1. 2. 4. и 5. одлуке; 
26) не поступа у складу са одредбама члана 53. и 
члана 54. одлуке;  
27) не поступа у складу са одредбама члана 56. 
одлуке;  
28) не поступа у складу са одредбама члана 58. став 
1. 3. и 4. одлуке; 
29) не поступа у складу са одредбама члана 59. став 
1. и члана 62. став 2. одлуке;  
30) не поступа у складу са одредбама члана 63. 
одлуке;  
31) не поступа у складу са одредбама члана 64. став 
1. одлуке;  
32) не поступа у складу са одредбама члана 65. 
одлуке;   
33) не поступа у складу са одредбама члана 67. став 
2. и 3. одлуке;   
34) поступи супротно забранама прписаним 
одредбама члана 68. одлуке;  
35)  не поступи по налогу и не изврши извршно 
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решење комуналног инспектора и комуналних 
редара донето на основу одредби ове одлуке.  
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном у износу од 50.000.00 динара 
предузетник. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном у износу од 20.000.00 динара 
одговорно лице у правном лицу. 
 

Члан 77. 
Новчаном казном у износу од 10.000,00 

динара казниће се за прекршај физичко лице, ако:  
1) не одржава чистоћу на површини јавне намене 
испред и око објеката чији је власник или корисник 
(члан 8. став 4. и 5. одлуке); 
2)  не закључи уговор са Јавним предзећем, као 
организатор јавног скупа, јавне манифестације или 
друге активности на површини јавне намене (члан 
8. став 7. одлуке);  
3) поступи супротно забрани прописаној чланом 
12. став 4. одлуке; 
4) не поступа у складу са одредбама члана 13. 
одлуке;  
5) не поступа у складу са одредбама члана 14. 
одлуке;   
6) предузима радње забрањене чланом 15. одлуке; 
7) не одржава привремени јавни тоалет у 
исправном и чистом стању (члан 16. став 5. и 6. 
одлуке);  
8) предузима радње забрањене чланом 17. став 5. 
одлуке;  
9) не чисти снег и лед са површина јавне намене 
испред и око објеката чији је власник или корисник 
(члан 27. став 1. 2. 3. и 4. одлуке); 
10) не поступа у складу са одредбама члана 28. став 
2. и 3. одлуке; 
11) не уклони леденице са крова или других 
спољних делова зграде или не постави знаке 
упозорења и одговарајуће запреке (члан 29. одлуке); 
12) не уклони возило по налогу надлежних 
инспекција (члан 30. одлуке);  
13) не поступа у складу са одредбама члана 31. став 
1. и 3. одлуке;  
14) не поступа у складу са одредбама члана 32. 
члана 33. став 2. и 3., члана 36. члана 41. и  члана 
43. одлуке;  
15) не поступа у складу са одредбама члана 34. 
одлуке; 
16) не поступа у складу са одредбама члана 38. 
одлуке;  
17) не поступа у складу са одредбама члана 40 став 
2. 3. 4. и 5. одлуке;   
18) не поступа у складу са одредбама члана 44. 
одлуке; 
19) не поступа у складу са одредбама члана 45. став 

3. 4. и 5. одлуке;   
20) не поступа у складу са одредбама члана 48. 
одлуке;   
21) не поступа у складу са одредбама члана 49. 
одлуке; 
22) не поступа у складу са одредбама члана 50. 
одлуке;  
23) не поступа у складу са одредбама члана 51. став 
3. одлуке;  
24) не поступа у складу са одредбама члана 52. став 
1. 2. 4. и 5. одлуке; 
25) не поступа у складу са одредбама члана 53. и 
члана 54. одлуке;  
26) не поступа у складу са одредбама члана 56. 
одлуке;  
27) не поступа у складу са одредбама члана 58. став 
1. 3. и 4. одлуке; 
28) не поступа у складу са одредбама члана 59. став 
1. и члана 62. став 2. одлуке;  
29) не поступа у складу са одредбама члана 63. 
одлуке;  
30) не поступа у складу са одредбама члана 64. став 
1. одлуке;  
31) не поступа у складу са одредбама члана 65. 
одлуке;   
32) не поступа у складу са одредбама члана 67. став 
2. 3. и 4. одлуке;   
33) поступи супротно забранама прписаним 
одредбама члана 68. одлуке;  
34) не поступи по налогу и не изврши извршно 
решење комуналног инспектора и комуналних 
редара донето на основу одредби ове одлуке. 

 
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 78. 

 За све што није предвиђено одредбама ове 
одлуке примењиваће се закон и подзаконски акти 
који регулишу област комуналних делатности.  
 

Члан 79. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о комуналном уређењу општине 
Владичин Хан („Сл. гласник Пчињског округа“, 
број 8/09 и „Сл. гласник града Врања“ број 30/09). 
 

Члан 80. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана  
06.12.2020. године, број: 06-87/12/20-I 

        
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 
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744. 
На основу члана 2. 4. и 13. Закона о 

комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 
88/11, 104/16 и 95/18), члана 20. и 32. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 4. и 
39. Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 
65/13, 13/16 и 98/16 - одлука УС), члана 14з. и 14и. 
Уредбе о начину и условима за отпочињање 
обављања комуналних делатности („Сл. гласник 
РС“, бр. 13/18, 66/18 и 51/19) и члана 15. 40. и 152. 
Статута општине Владичин Хан („Сл. гласник града 
Врања“, бр. 4/19), Скупштина општине Владичин 
Хан, на седници одржаној дана 06.12.2020. године,  
донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 
ПОВРШИНА 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1.    

Овом одлуком уређују се услови и начин 
обављања комуналне делатности одржавање јавних 
зелених површина на територији општине Владичин 
Хан, права и обавезе вршиоца и корисника ове 
комуналне делатности, обим и квалитет комуналних 
услуга, финансирање, начин вршења надзора над 
њеним обављањем и друга питања од значаја за 
обављање ове комуналне делатности. 
 

Члан 2.    
 Комунална делатност одржавање јавних 
зелених површина у смислу ове одлуке је уређење, 
текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција 
и санација зелених, рекреативних површина и 
приобаља и других јавних зелених површина.  

Уређење јавних зелених површина у смислу 
ове одлуке, обухвата:  

1) подизање травних површина од 
одговарајућих смеша трава за дате услове, одржавање 
висине траве од 3-5 цм, уз редовно наводњавање, 
прехрањивање и др;  

2) формирање ружичњака, односно цветњака 
од перана и сезонског цвећа уз обавезну смену 
сезонског цвећа;  

3) садња и подизање садница дрвећа, 
шибља, живе ограде и сл. 

Текуће одржавање јавних зелених површина 
у смислу ове одлуке обухвата: 
1) одржавање свих елемената зеленила (дрвећа, 
шибља, живе ограде, травњака, цветних партера, 
жардињера и др.), са циљем обезбеђивањља 
основних функција озелењавања (санитарно-

хигијенска и декоративна), континуирано током 
целе године;  
2) прихрањивање, заливање и испуњавање 
предвиђеним биљним материјалом, замена 
оштећеног или осушеног материјала у 
жардињерама;  
3) орезивање живе ограде и пузавица, у складу са 
естетским и функционалним захтевима околине и 
фенолошким фазама сваке појединачне врсте;нега 
дрворедних садница и друге неопходне радње ради 
заштите дрвећа; 
4) предузимање мера за заштиту зеленила од биљних 
болести и штеточина; 
5) одржавање свих елемената уређења и опремања 
јавних зелених површина (стазе, путеви, платои, 
клупе, жардињере и др); 
6) одржавање зелених површина у складу са 
прописима о безбедности саобраћаја и заштити ПТТ 
и електричних водова (по налогу и за рачун 
налогодавца). 

Инвестиционо одржавање и санација јавних 
зелених површина у смислу ове одлуке, обухвата 
обнову и реконструкцију постојећих јавних зелених 
површина.  
 

Члан 3. 
Јавне зелене површине су све зелене 

површине на територији општине Владичин Хан на 
којима је, у складу са планским актима извршено 
озелењавање, садња садница, подизање травњака, 
цветњака, ружичњака и другог зеленила и на којима 
су по правилу изграђене пешачке комуникације, 
дечија игралишта, паркови, спомен паркови, 
дрвореди, зелене површине дуж улица и уређених 
обала, кеј око уређеног корита реке, зелене 
површине поред и око стамбених зграда у 
стамбеним насељима, зеленило на градском гробљу 
и други елементи који служе употреби тих 
површина, земљишта која су у складу са планском 
актима намењена за подизање јавних зелених 
површина, као и неуређене јавне зелене површине 
под парложном травом.  
 
II УРЕЂЕЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА 
ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 

Члан 4. 
Комуналну делатност одржавање јавних 

зелених површина могу обављати јавно предузеће, 
привредно друштво, предузетник или други 
привредни субјект који је регистрован и који 
испуњава услове прописане законом и уредбом за 
обављање ове комуналне делатности, и коме се, у 
складу са законом, уредбом и овом одлуком повери 
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обављање послова одржавање јавних зелених 
површина. 

Комуналну делатност одржавања јавних 
зелених површина, из члана 2. ове одлуке, на 
територији општине Владичин Хан обавља ЈП за 
комунално уређење Владичин Хан (у даљем тексту: 
Предузеће), које је општина Владичин Хан основала 
ради обављања наведене комуналне делатности. 

Предузеће је дужно да свој рад и пословање 
организује тако да кроз реализацију Програма 
одржавања јавних зелених површина, обезбеди 
прописани обим, врсту и квалитет радова и услуга. 

Предузеће је дужно да у свом рачуноводству 
одвојено исказује све приходе и расходе који су 
везани за обављање комуналне делатности 
одржавање јавних зелених површина. 

 
Члан 5. 

Одржавање јавних зелених површина обавља 
се према годишњем Програму одржавања јавних 
зелених површина (у даљем тексту: Програм).  

Програм из става 1. овог члана доноси 
Надзорни одбор Предузећа и доставља га 
Скупштини општине Владичин Хан, у року који је 
одређен законом за достављање годишњег 
Програма пословања Предузећа.  

Програм из става 1. овог члана сматра се 
донетим када на њега сагласност да Скупштина 
општине Владичин Хан.  

Одржавање јавних зелених површина које 
нису планиране Програмом дужно је да се изврши 
искључиво по писменом налогу Општинског већа и 
уколико су обезбеђена додатна средства за 
одржавање и уређење ових јавних зелених 
површина.  
 

Члан 6. 
Програм из члана 5. ове одлуке, мора да 

садржи минималне технолошке стандарде из ове 
области, а нарочито:  

1) локације и спецификацију јавних зелених 
површина које се предвиђају за уређење, текуће и 
инвестиционо одржавање и санацију;  

2) врсту и обим радова по локацијама, у 
складу са техничко технолошким стандардима;  

3) време, динамику, односно период 
обављања радова по локацијама;  

4) висину средстава потребних за 
реализацију Програма по локацијама.  

Програм из члана 5. ове одлуке може да 
садржи и друге елементе ако је тако прописано 
законом и подзаконским актима који регулишу обу 
област.  

 
 

Члан 7. 
Изградња и уређење нових јавних зелених 

површина врши се на основу важећег планског акта, 
у складу са прописима о планирању и изградњи 
објеката а према техничкој документацији-пројекту 
озелењавања. 

Инвеститор изградње нових јавних зелених 
површина дужан је да новоизграђену јавну зелену 
површину преда на уређење и одржавање 
Предузећу, у року од 15 дана од завршене изградње.  

Преузимање јавне зелене површине може се 
вршити и фазно, уколико је изградња истих 
извршена у фазама.   
 

Члан 8. 
Установе, друга правна лица и предузетници, 

старају се о уређењу и одржавању зелених 
површина које непосредно користе, односно којима 
су те површине поверене на управљање, уређење и 
одржавање, заједно са објектима изграђеним на тим 
површинама.  

Уређење и одржавање јавних зелених 
површина, корисници из става 1. овог члана могу 
поверити Предузећу, о чему закључују уговор са 
Предузећем.  

Корисници јавних зелених површина могу 
уклањати стабла или делове стабла са ових 
површина под условом и у поступку прописаном 
овом одлуком за уклањање стабала на јавним 
зеленим површинама.   
 

Члан 9. 
Власници односно корисници зелених 

површина уз пословне и стамбене објекте, 
неизграђеног грађевинског земљишта, као и других 
сличних површина које се граниче са површинама 
јавне намене, дужни су да ове површине редовно 
одржавају. 
 

Члан 10. 
Власник, корисник објекта, односно 

земљишта, дужан је да одржава јавну зелену 
површину у дужини објекта, односно земљишта 
које користи. 

Под одржавањем у смислу става 1. овог 
члана, подразумева се основна нега украсног грмља, 
цвећа и траве, као и редовно чишћење целокупне 
површине.   
 Власници парцела на којима се поред улица, 
тротоара или других површина јавне намене налази 
дрвеће или други засади које својим гранама 
угрожавају пролазнике, возила или безбедност 
саобраћаја, дужни су да на одговарајући начин 
уклоне делове или целу биљку која угрожава 
пролазнике, возила или безбедност саобраћаја.  
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 Предузеће је дужно да на захтев власника 
парцела из претходног става, изврши потребне 
радове над одржавањем, уклањањем делова или 
целе биљке, а власник или корисник земљишта 
дужан је да Предузећу плати одговараућу накнаду 
према важећем ценовнику Предузећа.  
 

Члан 11. 
Инвеститор изградње нових објеката на 

грађевинским парцелама планираним за изградњу 
вишепородичних или пословних објеката, дужан је 
да простор предвиђен за зелене   
површине уреди на основу грађевинске дозволе за 
изградњу наведеног објекта, чији је саставни део 
пројекат партерног уређења зелених површина.  
 

Члан 12. 
Инвеститор и извођач грађевинских или 

других радова који изводе радове на јавној зеленој 
површини или у непосредној близини ове 
површине, дужни су да предузму мере заштите и 
обезбеђења јавних зелених површина од оштећења.  

Инвеститор и извођач радова су дужни да 
стабла којима прети оштећење заштите 
одговарајућом оградом, сачувају на градилишту и 
око њега хумусни слој одређен за зелену површину, 
као и да одмах, а најкасније у року од 3 дана од 
завршетка радова, уклоне сав грађевински шут и 
отпадни материјал са терена који је предвиђен за 
зеленило.  

Инвеститор и извођач радова су дужни да 
након изведених радова јавне зелене површине 
доведу у првобитно стање, најкасније у року од 24 
часа.  
 Ако због извођења радова долази до 
уклањања или оштећења стабла или вегетације на 
јавној зеленој површини, инвеститор радова је 
дужан да плати накнаду Предузећу, у складу са 
важећим ценовником а према обрачуну Предузећа. 
 

Члан 13. 
Дрвеће које је Програмом предвиђено за 

орезивање и уклањање, може орезивати и уклањати 
само Предузеће које обавља ову комуналну 
делатност.  

Дрвеће које Програмом није предвиђено за 
орезивање и уклањање могу орезивати и уклањати 
физичка лица, предузетници и правна лица испред 
чијих објеката се дрвеће налази само уз сагласност 
комуналног инспектора и стручни надзор 
Предузећа.  

Уколико комунални испектор не да 
сагласност у року од 15 дана од дана подношења 
захтева, сматраће се да је сагласност дата.  
 

Члан 14. 
Предузеће је дужно да са јавних зелених 

површина уклања стабла или делове стабла која су 
сува, дотрајала или оштећена, заражена 
штеточинама и болестима уколико се не могу 
санирати другим заштитним мерама, и која као 
таква угрожавају безбедност људи, саобраћаја и 
околине.   

Уклањање стабала или делова стабла врши 
се на основу решења комуналног инспектора, а уз 
претходно прибављено мишљење Комисије коју 
образује Општинско веће а чији су чланови 
представници ЈП за комунално уређење Владичин 
Хан, ЈП за водоснабдевање „Водовод“ Владичин 
Хан и Општинске управе општине Владичин Хан.  
 У случајевима из става 1. овог члана, када 
због хитности није могуће спровести прописани 
поступак, уклањање стабала или делова стабла 
врши се на основу налога комуналног инспектора.  
 Изузетно, Предузеће може без одобрења да 
сече стабла или делове стабала која су оштећена 
елментарном непогодом или саобраћајним удесом 
ради отклањања последица истих.  
 Уколико је Предузеће уклонило стабло због 
разлога наведених у ставу 1. и 4. овог члана, дужно 
је да на месту уклоњеног стабла засади ново стабло 
одговарајуће врсте.    
 

Члан 15. 
Стабла и гране са јавних зелених површина, 

које сметају ваздушним водовима, орезује или 
уклања Предузеће, односно предузеће које врши 
дистрибуцију електричне енергије или пружа 
телеком услуге само уз сагласност комуналног 
испектора уз претходно прибављено мишљење 
Комисије из члана 14. став 2. ове одлуке. 
 

Члан 16. 
Предузеће је дужно да са јавних зелених 

површина уклања здрава стабла која угрожавају 
безбедност људи и саобраћаја, угрожавају линијске 
или комуналне инфраструктурне објекте, врше 
издигнућа тротоара, угрожавају стабилност 
грађевинских објеката, или се налазе на локацијама 
планираним за изградњу других објеката, на основу 
решења комуналног инспектора уз претходно 
прибављено мишљење Комисије из члана 14. став 2. 
ове одлуке. 
 Уколико се здрава стабла морају уклонити 
ради изградње грађевинских објеката или извођења 
других грађевинских радова, њихово уклањање 
обавља Предузеће на начин прописан у ставу 1. овог 
члана, а инвеститор је дужан да плати Предузећу 
накнаду за посечена стабла у складу са важећим 
ценовником а према обрачуну Предузећа.  
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Члан 17. 
Ако је уклањање и оштећење стабала, 

односно вегетације на јавној зеленој површини 
последица прекршаја из одредби ове одлуке, или 
саобраћајног удеса, учинилац је дужан да надокнади 
причињену штету уплатом одговарајућег новчаног 
износа Предузећу, а на основу обрачуна причињене 
штете.  
 Средства остварена по основу накнаде за 
уклањање и накнаде за оштећења стабала или 
вегетације на јавној површини уплаћују се на рачун 
Предузећа. 
 Предузеће располаже отпадном биомасом са 
јавних зелених површина (уклоњеним стаблима, 
деловима стабала, гранама, лишћем, травом и сл.).  

 
Члан 18. 

Предузеће је дужно да:  
1) одржавање јавних зелених површина 

(уређење, текуће и инвестиционо одржавање и 
санацију) обавља према Програму;  

2) на основу поднете и евидентиране пријаве, 
без одлагања предузме све неопходне мере, ради 
отклањања опасности ако дрво или друго зеленило 
представља опасност по живот, здравље или 
имовину људи; 

3) по налогу комуналног инспектора, јавне 
зелене површине доведе у исправно стање када на 
њима настану оштећења и промене, као последица 
прекршајне или друге радње. 
 

Члан 19. 
Предузеће је дужно да води и ажурира 

катастар јавних зелених површина, као регистар 
систематизованих информација и података о:  

1) зеленим површинама (катастар зелених 
површина);  

2) дрвећу (катастар дрвећа).  
Катастар зелених површина садржи 

информације и податке о зеленим површинама, 
врсти, типу и локацији истих, податке о њиховом 
квалитету, броју и врсти биљног материјала као 
картографски приказ.   
 Катастар дрвећа садржи податке и 
информације о дрвећу и то: о локацији, врсти и 
броју дрвећа, старости, димензијама и виталности 
дрвећа, са одвојеним подацима за дрвеће дуж 
саобраћајница и испод електроводова на јавним 
зеленим површинама.  
 

Члан 20. 
 Предузеће је дужно да јавне зелене површине 
одржава, чисти, редовно коси и залива, као и да 
обавља све друге радње неопходне за одржавање 
ових површина у оптималном стању, у складу са 

овом одлуком, Програмом и уговором закљученим 
са општином Владичин Хан.  
 На јавним зеленим површинама могу се 
подизати само они објекти, уређаји или изводити 
други радови који су предвиђени важећим планским 
докуметном, као и мањи привремени монтажни 
објекти у складу са Одлуком о мањим монтажним 
објектима привременог карактера на територији 
општине Владичин Хан.  
 

Члан 21. 
На јавним зеленим површинама забрањено 

је: 
1) вађење или сечење дрвећа без одобрења 
надлежног органа;  
2) орезивање или ломљење дрвећа, односно грана на 
дрвећу;  
3) оштећење дрвећа или других засада;  
4) садња дрвећа и других засада без сагласности 
Предузећа;  
5) скидање плодова и цветова са дрвећа, шибља и 
цветних засада;  
6) неовлашћено кошење или уклањање траве;  
7) гажење траве и кретање ван означених пешачких 
стаза;  
8) копање или изношење земље, камења, песка и 
других састојака земљишта;  
9) бацање отпадака или паљење отпадака;  
10) напасање и чување домаћих животиња;  
11) скидање, уништавање или оштећење 
путоказа, знакова или натписа постављених у циљу 
одржавања реда на јавним зеленим површинама;  
12) вожња било којом врстом возила изузев 
специјализованих возила Предузећа, као и вожња 
бицикла, мотоцикла, мопеда и сл. по парковским 
стазама и зеленим површинама;  
13) заустављање, паркирање или прање возила;  
14) постављање каблова за напајање 
инфраструктурних мрежа кроз крошње дрвећа;  
15) раскопавање земљишта или копање рова, канала 
или сл. на јавним зеленим површинама без 
одобрења надлежног органа;  
16) на други начин користити јавну зелену 
површину и елементе уређивања и опремања јавних 
зелених површина супротно њиховој намени.  
 

III ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА 
ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ 

ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  
 

Члан 22. 
Средства за обављање и развој комуналне 

делатности одржавањe јавних зелених површина 
обезбеђују се из:  

1) прихода буџета општине Владичин Хан;  
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2) наменских средстава других нивоа 
власти;  

3) других извора у складу са законом. 
 

Члан 23. 
Средства за обављање и развој комуналне 

делатности, односно обављање послова из члана 2. 
ове одлуке обезбеђују се у буџету општине 
Владичин Хан, као и из других извора у складу са 
законом, на основу Програма одржавања јавних 
зелених површина.  

Општина Владичин Хан и Предузеће 
закључују уговор којим се регулишу међусобна 
права и обавезе у обављању наведене комуналне 
делатности, на основу Програма одржавања јавних 
зелених површина. За обављање делатности 
одржавање јавних зелених површина Предузећу 
припада накнада из буџета општине Владичин Хан, 
у складу са извршеним пословима предвиђеним 
Програмом одржавања јавних зелених површина.  
 

IV ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КОНТИНУИТЕТА У 
ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 
Члан 24. 

Предузеће је дужно да у средствима јавног 
информисања или на други погодан начин обавести 
кориснике комуналне услуге о планираним или 
очекиваним сметњама и прекидима, који ће настати 
или могу настати у обављању делатности 
одржавањe јавних зелених површина, најкасније 24 
сата пре очекиваног прекида у обављању 
делатности. 
 

Члан 25. 
У случају поремећаја или прекида у 

обављању комуналне делатности одржавањe јавних 
зелених површина, услед више силе или других 
разлога који се нису могли предвидети, односно 
спречити, Предузеће је обавезно да одмах обавести 
Општинско веће општине Владичин Хан и да без 
одлагања, предузме мере на отклањању узрока 
поремећаја, односно прекида и то: 

1) радно ангажује запослене на отклањању 
узрока поремећаја, односно разлога због којих је 
дошло до прекида у обављању комуналне 
делатности одржавање јавних зелених површина; 
            2)предузме друге мере које утврди надлежни 
орган. 
 

Члан 26. 
По пријему обавештења о непланирном 

прекиду обављања комуналне делатности 
одржавање јавних зелених површина Општинско 
веће је дужно да предузме следеће мере: 

1) одреди ред првенства и начин обављања 
комуналне делатности одржавање јавних зелених 
површина; 

2) нареди мере за заштиту комуналних и 
других објеката и уређаја и имовине Предузећа која 
је угрожена и која служи за обављање комуналне 
делатности одржавање јавних зелених површина;  

3) предузме мере за отклањање последица и 
друге потребне мере; 

4) утврди разлоге и евентуалну одговорност 
за поремећај, односно прекид у обављању 
комуналне делатности, као и одговорност за 
накнаду учињене штете; 
 

Члан 27. 
У случају прекида у обављању комуналне 

делатности одржавање јавних зелених површина 
услед штрајка, наступања непланираних и 
неочекиваних прекида Предузеће је обавезно да 
обезбеди минимум процеса рада и да о томе 
обавести Општинско веће општине Владичин Хан.    
 
V ИЗЈАШЊАВАЊЕ О КВАЛИТЕТУ 
КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 

 
Члан 28. 

Предузеће је дужно да обезбеди 
корисницима услуга законом прописане услове који 
омогућавају брз и ефикасан контакт са Предузећем 
у вези са изјашњавањем о квалитету пружених 
услуга.   

Корисници услуга комуналне делатности 
одржавање јавних зелених површина могу 
континуирано у току целе године постављати 
питања, примедбе и предлоге Предузећу преко 
интернет странице Предузећа.  

Предузеће је дужно да на постављена 
питања, примедбе и предлоге одговори у року од 8 
дана.   
 

Члан 29. 
Корисници услуга обављања комуналне 

делатности одржавање јавних зелених површина 
могу се континуирано у току целе године 
изјашњавати о квалитету пружених услуга преко 
интернет страница Предузећа и општине Владичин 
Хан.  

О резулататима изјашњавања поступиће се 
на начин прописан законом и подзаконским актима 
којим је регулисан начин и поступак изјашњавања 
корисника комуналних услуга.   
 
 
VI НАДЗОР 
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Члан 30. 
Надзор над применом одредби ове одлуке 

врши Општинска управа општине Владичин Хан 
преко комуналних инспектора и комуналних редара 
у складу са законом.  

У вршењу инспекцијског надзора комунални 
инспектор и комунални редари могу затражити 
асистенцију Полицијске управе Врање–Полицијске 
станице у Владичином Хану.  
 

Члан 31. 
Када комунални инспектор и комунални 

редари установе повреду одредби ове одлуке, 
овлашћени су да:  

1) издају прекршајни налог за прекршаје 
прописане овом одлуком; 

2) решењем наложе отклањање уочене 
неправилности;  

3) поднесу захтев за покретање прекршајног 
поступка за прекршаје утврђене овом одлуком;   

4) обвештавају друге надлежне органе да 
предузму мере из своје надлежности, за повреду 
прописа из њихове надлежности.   
 

Члан 32. 
За прекршаје прописане овом одлуком 

овлашћени инспектор, односно комунални редар 
издаје прекршајни налог у складу са Законом о 
прекршајима.  

Комунални инспектор и комунални редари 
издаће прекршајни налог уколико је прекршај 
откривен на један од следећих начина: 

1) непосредним опажањем приликом 
контроле, надзора или прегледа, као и увидом у 
службену евиденцију надлежног органа;  

2) увидом у податке који су добијени уз 
помоћ уређаја за надзор или мерење; 

3) приликом инспекцијског или другог 
надзора, прегледом документације, просторија и 
робе или на други законом прописан начин.  

 
Члан 33. 

У вршењу надзора над применом и 
спровођењем ове одлуке комунална инспекција и 
комунални редари општине Владичин Хан, издаће 
прекшајни налог и донеће решење о отклањању 
утврђене неправилности и одредиће рок за њено 
отклањање.  

Уколико се не поступи по решењу 
инспектора и редара из става 1. овог члана, против 
истих биће издат прекршајни налог.  

Против решења комуналног инспектора и 
комуналних редара може се изјавити жалба 
Општинском већу општине Владичин Хан у року од 
15 дана од дана достављања решења.  

 Жалба на решење не одлаже његово 
извршење.  
 

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 34. 
 Новчаном казном у износу од 70.000,00 
динара казниће се за прекршај Предузећа ако:  
1) не достави Програм одржавања јавних зелених 
површина у прописаном року (члан 5. став 2. 
одлуке); 
2) не поступа у складу са одредбама чланa 7. одлуке;   
3) не поступи по захтев власника парцела члана 10. 
став 4. одлуке;  
4) не поступа у складу са одредбама члана 14. став 1. 
и 5. одлуке;  
5) не поступа у складу са одредбама члана 16. став 1. 
одлуке;  
6) не поступа у складу са одредбама члана 18. 
одлуке;  
7) не води или не ажурира катастар јавних зелених 
површина члан 19. став 1. одлуке;  
8) не обавља комуналну делатност одржавање 
јавних зелених површина на начин прописан у 
члану 20. одлуке;  
9) не поступа у складу са одредбама члана 24. 25. 
и 27. одлуке; 
10) не поступа у складу са одредбама члана 28. став 
1. и 3. одлуке; 
11)  не спроведе поступак изјашњавања корисника 
услуга на начин прописан у члану 29. одлуке;  
12)  не изврши извршно решење комуналног 
инспектора донето на основу одредби ове одлуке.  
 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном у износу од 15.000.00 динара 
одговорно лице у правном лицу. 
 

Члан 35. 
Новчаном казном у износу од 100.000,00 

динара казниће се за прекршај правно лице ако: 
1) не поступа у складу са одредбама члана 7. 

одлуке; 
2) не поступа у складу са одредбама члана 8. 

одлуке;  
3) не поступа у складу са одредбама члана 9. 

одлуке;  
4) не поступа у складу са одредбама члана 10. 

одлуке;  
5) не поступа у складу са одредбама члана 11. 

одлуке;  
6) не поступа у складу са одредбама члана 12. 

одлуке;  
7) не поступа у складу са одредбама члана 13. став 

2. одлуке;  
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8) поступа супротно забрани прописаној чланом 
21. став 1. тачка 3) до 16) одлуке; 

9) не поступи по налогу и не изврши извршно 
решење комуналног инспектора и комуналних 
редара донето на основу одредби ове одлуке.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном у износу од 50.000.00 динара 
предузетник. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном у износу од 20.000.00 динара 
одговорно лице у правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном у износу од 10.000.00 динара 
физичко лице. 

 
Члан 36. 

Новчаном казном у износу од 150.000,00 
динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1) поступи супротно забрани прописаној 
чланом 21. став 1. тачка 1) и 2) одлуке;  

 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

новчаном казном у износу од 75.000.00 динара 
предузетник. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном у износу од 25.000.00 динара 
одговорно лице у правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном у износу од 20.000.00 динара 
физичко лице. 
 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 37. 
 Предузеће је дужно да успостави катастар 
јавних зелених површина и катастар дрвећа у року 
од две године од дана ступања на снагу ове одлуке.  
 

Члан 38. 
 За све што није предвиђено одредбама ове 
одлуке примењиваће се закон и подзаконски акти 
који регулишу област комуналних делатности.  
 

Члан 39. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана  
06.12.2020. године, број: 06-87/13/20-I 

 
                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИЦА, 
                                     Данијела Поповић,с.р. 

 
 

745. 
 На основу члана 32. тачка 16. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), 
члана 4. и 39. Закона о прекршајима („Сл. гласник 
РС“, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 – одлука УС и 91/19-
др.закон) члана 40. став 1. тачка 51. и члана 152. 
Статута општине Владичин Хан (“Сл.гласник града 
Врања”, бр. 4/19), Скупштина општине Владичин 
Хан, на седници одржаној дана 06.12.2020.године, 
донела је  
 

О Д Л У К У 
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ОБЈЕКАТА У 

УГОСТИТЕЉСТВУ, ТРГОВИНИ, ЗАНАТСТВУ 
И ДРУГИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН  
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
  

Члан 1. 
 Овом Одлуком уређује се радно време 
објеката у угоститељској, трговинској занатској и 
другим делатностима на територији Општине 
Владичин Хан, коју обављају привредна друштва, 
друга правна лица, предузетници и удружења, као и 
њихови огранци, односно простор ван пословног 
седишта који се региструје у одговарајућем 
регистру (у даљем тексту: Привредни субјект).  
 

Члан 2. 
 Радно време у смислу ове одлуке је  време у 
оквиру којег Привредни субјекти могу да обављају 
делатност из члана 1. ове одлуке. 
 Радно време почиње и завршава се у моменту 
(час и минут) који је утврђен на видно истакнутом 
радном времену, а у складу са одредбама ове 
одлуке.  
 Максимално дозвољено радно време је 
најдуже радно време у коме Привредни субјект 
може радити.   
 

Члан 3. 
 Привредни субјекти који обављају 
делатности из члана 1. ове одлуке дужни су да у 
оквиру максималне дужине трајања радног времена 
прописаног овом одлуком, утврде његов временски 
распоред, почетак и завршетак радног времена, да 
утврђено радно време истакну на јасан, несумњив и 
лако уочљив начин на главном улазу или на другом 
видном месту објекта и да се придржавају означеног 
радног времена у свом пословању.  
 У објекту који је заштићено културно добро, 
подаци из става 1. овог члана могу се поставити 
унутар објекта или на неком другом прикладном 
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месту, у складу са законом којим се уређује заштита 
културних добара.  
 Обавештење Привредног субјекта да је 
објекат привремено затворен мора бити истакнуто 
на главном улазу или на другом видном месту 
објекта.  
 

Члан 4. 
Привредни субјекти организују рад у 

објектима из члана 1. ове одлуке дужни су да 
испуњавају услове у складу са прописима којима се 
уређује заштита од буке и заштита животне 
средине.  

Рад у објетима из члана 1. ове одлуке, 
Привредни субјекти морају организовати тако да се 
не узнемиравају грађани, који станују или раде у 
суседству, односно да се не угрожава и ремети 
кућни и јавни ред и мир. 
   
II РАДНО ВРЕМЕ ОБЈЕКАТА ПО 
ДЕЛАТНОСТИМА 

 
Угоститељски објекти   

Члан 5. 
 Угоститељски објекат је функционално 
повезан, посебно уређен и опремљен простор који 
испуњава прописане минималне техничке и 
санитарно-хигијенске услове за пружање 
угоститељских услуга, односно обављање 
угоститељске делатности.  
 Према врсти угоститељских услуга које се у 
објекту пружају, угоститељски објекти могу бити:  

1) угоститељски објекти за смештај;  
2) угоститељски објекти за исхрану, пиће и 

напитке; 
3) кетеринг објекти. 
 
Угоститељски објекти за смештај су: хотел и 

подврсте хотела, мотел, туристичко насеље и 
подврсте туристичког насеља, пансион, камп, 
кампиралиште, хостел, преноћиште, коначиште, 
ботел, кућа, апартман, соба, сеоско туристичко 
домаћинство, ловачка вила, ловачки дом, ловачка 
кућа и ловачка колиба, као и други објекти у којима 
се пружају услуге смештаја, припиремања и 
услуживања хране, пића и напитака, и друге услуге 
уобичајене у угоститељству или само услуге 
смештаја.  

Угоститељски објекти за исхрану, пиће и 
напитке су: ресторан, кафана, бар, пицерија, грил, 
печењара, пивница, коноба, чарда, крчма, 
гостионица, кафе-посластичарница, бифе, бистро, 
палачинкарница, објекат брзе хране, паб, кафе и 
други објекти у којима се припремају и услужују 
топла и хладна јела и напици, точе и служе 

алкохолна и безалкохолна пића и објекти у којима 
се приређују артистички, кабаре и музички 
програми.  

Кетеринг објекти су објекти у којима се 
припремају храна, пиће и напици, по утврђеним 
стандардима ради услуживања и потрошње на 
другом месту.  
 

Члан 6. 
 Угоститељска делатност може се обављати и 
у покретном угоститељском објекту, који се може 
премештати са једног места на друго сопственим 
погоном или вучом, и у коме се услужује храна 
припремљена на другом месту и пиће у оригиналној 
амбалажи или на точење, уз коришћење амбалаже за 
једнократну употребу, а у складу са одредбама 
Закона о угоститељству. 
 Угоститељска делатност може се обављати 
повремено на сајмовима, вашарима, пригодним 
прославама и на другим јавним манифестацијама, а 
најдуже 30 дана под условима и на начин 
прописаним Законом о угоститељству.   

 
Члан 7. 

Радно време угоститељских објеката за 
смештај у периоду пословања (током целе године 
или у сезони) је сваког дана од 00,00 до 24,00 сата.  

Максимално дозвољено радно време 
ресторана у оквиру угоститељских објеката за 
смештај је сваког дана од 07,00 до 24,00 сатa, осим у 
дане викенда (петак на суботу и субота на недељу) 
када могу радити до 01,00 сати. 

 
Члан 8. 

Максимално дозвољено радно време 
угоститељских објеката за пружање услуге исхране, 
пића и напитака је сваког дана од 07,00 до 24,00 
сатa, осим у дане викенда (петак на суботу и субота 
на недељу) када могу радити до 01,00 сати.  
 

Члан 9. 
 Радно време објеката у којима се припрема и 
послужује брза храна и продају безалкохолна пића, 
преко шалтера или на други начин, било за 
непосредно конзумирање или ношење са собом, је 
сваког дана од 00,00 до 24,00 сата. 
 

Члан 10. 
 Радно време кетеринг објеката је сваког дана 
од 00,00 до 24,00 сата.  
 Уколико угоститељски објекат за пружање 
услуге исхране, пића и напитака има у својој 
делатаности и кетеринг, радно време само за 
кетеринг услуге је сваког дана од 00,00 до 24,00 
сата.  
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Члан 11. 
 Баште и терасе угоститељских објеката које 
су у функцији угоститељских објеката  раде са 
почетком и завршетком радног времена које је 
одређено за угоститељски објекат.  
 Радно време угоститељских објеката за 
пружање услуге исхране, пића и напитака  који се 
налазе на аутобуској и железничкој станици и 
трговинским центрима, одређује се у складу са 
радним временом станица и трговинских центара.  
 

Члан 12. 
За време Новогодишњих празника (31. 

децембра, 1. и 2. јануара), Српске Нове године (13. и 
14. јануара), Ускршњих празника (од великог петка 
до понедељка другог дана Ускрса), у време 
одржавања вашара 11. и 12. септембра, 
угоститељски објекти могу радити од 00,00 до 24,00 
сата. 
 Општинско веће, за време манифестација 
(Видовдански дани, Overload) и у другим 
оправданим случајевима када се може очекивати 
већи прилив посетилаца у Владичином  Хану, може 
одредити својим актом другачији другачији 
распоред, почетак и завршетак радног времена 
угоститељских објеката.  
 

Члан 13. 
 У свим угоститељским објектима, забрањује 
се услуживање, продаја и поклањање  алкохолних 
пића укључујући и пиво малолетним лицима.  
 У случају сумње да је лице млађе од 18 
година, угоститељ није дужан да прода или услужи 
алкохолно пиће и пиво, све док гост не омогући 
угоститељу увид у важећу личну карту, пасош или 
возачку дозволу.  
 Обавештење о забрани из става 1. овог члана 
мора бити истакнутo на видном месту у објекту. 
 

Трговински објекти 
Члан 14. 

 Трговински објекат је простор који чини 
јединствену физичку, функционалну и техничко-
технолошку целину, трајног или привременог 
грађевинског карактера, опремљен на прописан 
начин и који испуњава услове за обављање 
трговинске делатности. 

Трговински објекти  у смислу ове одлуке 
могу бити објекти за обављање промета: 

1) непрехрамбених производа; 
2) прехрамбених производа.  

 
Члан 15. 

 Трговински објекти за продају 
непрехрамбених производа су: робне куће, 

бензинске станице, продавнице погребне опреме, 
апотеке, пољопривредне апотеке, ветеринарске 
апотеке, продавнице цвећа, парфимерије, дрогерије, 
продавнице обуће и одеће, гвожђаре, стоваришта 
грађевинског и огревног материјала, малопродајни 
објекти беле технике и информационо-
комуникационе технологије и друге непрехрамбене 
продавнице мешовите робе. 
 Трговински објекти за продају прехрамбених 
производа су: супермаркети, хипермаркети, 
минимаркети, дисконтне продавнице, драгстори, 
класичне продавнице са претежно прехрамбеним 
асортиманом, продавнице хране, пића и дувана, 
продавнице воћа и поврћа, месаре, рибарнице, 
продавнице млечних производа и друге продавнице.  

 
Члан 16. 

 Максимално дозвољено радно време 
трговинских објеката за продају непрехрамбених и 
прехрамбених производа из чл. 15. ове одлуке је 
сваког дана од  06,00  до 24,00 сата.  

Изузетно од става 1. овог члана бензинске 
станице, ветеринарске апотеке, апотеке, драгстори и 
специјализоване продавнице за продају штампе и 
дувана као главних производа, могу да раде од 00,00 
до 24,00 сата.  
 

Члан 17. 
 У трговинским објектима забрањена је 
продаја, услуживање и поклањање алкохолних пића 
укључујући пиво, односно дуванских производа и 
пиротехничких средстава лицима млађим од 18 
година живота.  
 У случју сумње да ли је потрошач лице млађе 
од 18 година, трговац није дужан да прода, услужи 
или поклони алкохолно пиће, пиво, односно 
дувански производ или пиротехничка средства док 
потрошач не омогући трговцу увид у важећу личну 
карту, пасош или возачку дозволу.  
 Обавештења о забрани из става 1. овог члана 
морају бити истакнути на видном месту у објекту. 
 

Занатски објекти 
Члан 18. 

 Занатски објекат је објекат који испуњава 
услове за обављање занатске делатности и пружање 
занатских услуга.  
 Занатски објекти су: занатске радње, објекти 
у којима се пружају услуге старих и уметничких 
заната и домаће радиности, пекарске радње, 
посластичаре, фризерске, козметичарске, обућарске, 
кројачке, ковачке, златарске, вулканизерске и друге 
радње, сервиси за поправку уређаја, сервиси за 
поправку, одржавање и прање моторних возила, 
тепих сервиси и остали сервиси.   
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Члан 19. 

 Радно време пекара и посластичара је сваког 
дана од 00,00 до 24.00 сата, а радно време њихових 
башти је од 07,00 до 24,00 сата. 
 Максимално дозвољено радно време осталих 
занатских објеката је сваког дана од 07,00 до 22,00 
сата.  
 

Радно време осталих објеката 
Члан 20. 

 Остали објекти у смислу ове одлуке су 
објекти за приређивање игара на срећу и забавних 
игара, биоскопи, видео клубови, играонице и сл.  
 Објекти за приређивање игара на срећу 
(кладионице, казина, слот и аутомат клубови, и сл.) 
су објекти у којима се организују игре и у којима се 
учесницима, уз наплату, пружа могућност да 
остваре добитак у новцу, стварима, услугама или 
правима, при чему добитак или губитак не зависи 
искључиво од знања или вештине учесника у игри, 
већ од неког случаја или неког неизвесног догађаја.  
 Обејкти за приређивање забавних игара су 
објекти у којима се организују игре на рачунарима, 
стимулаторима, видео аутоматима, флиперима и 
другим сличним направама, играонице, које се 
стављјау у погон уз помоћ новца или жетонa, као и 
пикадо, билијар и друге сличне игре, у којима се 
учествује уз наплату, а у којима учесник не може 
остварити добитак у новцу, стварима, услугама или 
правима, већ право на једну или више бесплатних 
игара исте врсте.   
 

Члан 21. 
 Максимално дозвољено радно време објеката 
из члана 20. ове одлуке је сваког дана од 07,00 до 
24,00 сати.   
 
III РАДНО ВРЕМЕ У ДАНИМА ДРЖАВНИХ И 
ДРУГИХ ПРАЗНИКА, НЕРАДНИХ ДАНА И У 
ВАНРЕДНИМ ПРИЛИКАМА  
 

Члан 22.  
 Привредни субјекти који обављају 
делатности из члана 1. ове одлуке могу бити 
затворени недељом и у дане државних и других 
празника у складу са законом.  
 Писано обавештење о нерадним данима мора 
бити видно истакнуто на главном улазу или на 
другом видном месту објекта најмање 3 дана пре 
нерадног дана.  
 Уколико Привредни субјект има више 
објеката у којима обавља своју делатност може 
одредити дежурне објекте који ће радити недељом и 
у дане државних и других празника.  

 Привредни субјекти су дужни да на захтев 
Општинског већа општине Владичин Хан доставе 
распоред дежурних објеката.  
 

Члан 23.  
 У случају проглашења ванредне ситуације, 
пандемија, епидемија, елементарне непогоде и сл., 
уколико је актима Владе Републике Србије или 
других државних органа, односно актима 
Општинског штаба за ванредне ситуације или 
Општинског већа општине Владичин Хан одређен 
другачији распоред, почетак и завршетак радног 
времена Привредних субјеката, примењиваће се 
тако одређено радно време.  
 Измењени распоред, почетак и завршетак 
радног времена, на главном улазу или на другом 
видном месту објекта, Привредни субјекти морају 
истаћи одмах а најкасније на дан почетка примене 
акта органа из става 1. овог члана, и морају се 
придржавати тако одређеног радног времена у свом 
пословању.  
 
IV ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 24.  
 Угоститељски, трговински, занатски, објекти 
за приређивање игара на срећу и забавних игара и 
остали објекти, као и припадајући простор који 
служи за обављање делатности, морају бити 
испражњени од корисника услуга и других лица 
која нису запослена, односно радно ангажована од 
стране Привредног субјекта, у року од 15 минута од 
времена које је овом одлуком одређено као 
завршетак радног времена.  
 Одговорно лице Привредног субјекта или 
лице које је Привредни субјект писаним путем 
овластио, морају да буду присутни у објектима из 
става 1. овог члана на почетку и завршетку радног 
времена.  
 Уколико се и након истека 15 минута од 
времена које је овом одлуком одређено као  
завршетак радног времена, у објектима из става 1. 
овог члана затекну лица која нису запослена, 
односно радно ангажована, или се настави са 
пружањем услуга, емитовањем забавног, музичког 
или другог програма, сматра се да објекат ради 
дуже од утврђеног радног времена.  
 

Члан 25. 
 Одредбе ове одлуке односе се и на 
удружења, политичке странке и спортске 
организације, које пружају угоститељске услуге, као 
и на сале регистроване за издавање у којима се 
одржавају свадбе, матуре, прославе рођендана и 
друге прославе.    
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V НАДЗОР 
 

Члан 26. 
 Инспекцијски надзор над применом одредаба 
ове одлуке врши Општинска управа општине 
Владичин Хан преко комуналног инспектора и 
комуналних редара у складу са Законом.  
 У вршењу инспекцијског надзора комунални 
инспектор и комунални редари могу затражити 
асистенцију Полицијске управe Врање–Полицијска 
станица у Владичином Хану. 
 Привредни субјекти на које се ова одлука 
односи, дужни су да овлашћеном комуналном 
инспектору, односно комуналном редару, омогуће 
несметано вршење послова, ставе на увид потребна 
документа и да у року који инспектор, односно 
редар одреди изврше дати налог. 
 

Члан 27. 
За прекршаје прописане овом одлуком 

овлашћени инспектор, односно комунални редар 
издаје прекршајни налог у складу са Законом о 
прекршајима.  

Комунални инспектор и комунални редари 
издаће прекршајни налог уколико је прекршај 
откривен на један од следећих начина: 

4) непосредним опажањем приликом 
контроле, надзора или прегледа, као и увидом у 
службену евиденцију надлежног органа;  

5) увидом у податке који су добијени уз 
помоћ уређаја за надзор или мерење; 

6) приликом инспекцијског или другог 
надзора, прегледом документације, просторија и 
робе или на други законом прописан начин.  

 
Уколико комунални инспектор или 

комунални редар, у обављању својих послова уочи 
повреду прописа из надлежности другог органа, 
одмах ће о томе писаним путем обавестити 
надлежни орган.  
 
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 28. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 
50.000,00 динара, казниће се за прекршај правно 
лице ако: 

1) не истакне распоред, почетак и завршетак 
радног времена (члан 3. став 1. и 2. ове одлуке);  

2) не истакне писано обавештење да је 
објекат привремено затворен (члан 3. став 3. ове 
одлуке);  

3) не истакне обавештење о забрани (члан 13. 
став 3. ове одлуке); 

4) не истакне обавештења о забрани (члан 17. 
став 3. ове одлуке); 

5) не истакне писано обавештење о нерадним 
данима или на захтев Општинског већа не достави 
распоред дежурних објеката (члан 22. став 2. и 4. 
ове одлуке);  

6) не истакне измењени распоред, почетак и 
завршетак радног времена (члан 23. став 2. ове 
одлуке);  

7) лице из члана 24. став 2. ове одлуке не 
буде присутно на почетку и завршетку радног 
времена; 

8) привредни субјекти поступају супротно 
одредбама члана 26. став 3 ове одлуке;  

 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном у фиксном износу од 30.000,00 
динара предузетник. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном у фиксном износу од 10.000.00 
динара одговорно лице у правном лицу. 
 

Члан 29. 
 Новчаном казном у фиксном износу од 
150.000,00 динара, казниће се за прекршај правно 
лице ако: 

1) у обављању делатности Привредни 
субјект узнемирава грађане који станују и раде у 
суседству, односно угрожава и ремети кућни и 
јавни ред и мир  (члан 4. став 2. ове одлуке); 

2) Привредни субјект одреди максималну 
дужину трајања радног времена  супротно овој 
одлуци, односно ако почне са радом пре или ради 
дуже од максималног радног времена, утврђеног 
овом одлуком (члан 7. став 2, члан 8,  члан 11., члан 
16. став 1, члан 19. став 1 и 2, члан 21. и члан 23. 
став 2. ове одлуке); 

3) привредни субјекти не поштују радно 
време одређено у члану 12. став 2. ове одлуке;  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 
динара предузетник. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном у фиксном износу од 25.000.00 
динара одговорно лице у правном лицу. 
 

Члан 30. 
Новчаном казном у фиксном износу од 

120.000,00 динара, казниће се за прекршај правно 
лице ако: 

1) поступа супротно одредбама члана 13. 
став 1 ове одлуке;  

2) поступа супротно одредбама члана 17. 
став 1 ове одлуке;  
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 
динара предузетник. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном у фиксном износу од 20.000.00 
динара одговорно лице у правном лицу. 
 
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 31. 

 Привредни субјекти су дужни да ускладе 
своје радно време са одредбама ове одлуке у року 
од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 32. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о радном времену угоститељских, 
трговинских и занатских објеката на територији 
општине Владичин Хан („Сл. гласник града Врања“, 
број 4/17). 
 

Члан 33. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана  
06.12.2020. године, број: 06-87/14/20-I 

                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 
 

 
746.             

На основу члана 2. 4. 9. и 13. Закона о 
комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 
88/11, 104/16 и 95/18), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 129/07, 83/14-
др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 14a-14г. 
Уредбе о начину и условима за отпочињање 
обављања комуналних делатности („Сл. гласник 
РС“, бр. 13/18, 66/18 и 51/19) и члана 15. 40. и 152. 
Статута општине Владичин Хан („Сл. гласник града 
Врања“, бр. 4/19), Скупштина општине Владичин 
Хан, на седници одржаној дана 06.12.2020. године, 
донела је  
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ПИЈАЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ВЛАДИЧИН ХАН 

 
 

Члан 1. 
У Одлуци о пијацама на територији општине 

Владичин Хан („Сл. гласник града Врања“, бр. 9/19) 

у члану 5. додаје се став 1. који гласи:  
„Комуналну делатност управљања пијацама 

може обављати јавно предузеће, привредно 
друштво, предузетник или други привредни субјект 
који је регистрован и који испуњава услове 
прописане законом и уредбом за обављање ове 
комуналне делатности, и коме се, у складу са 
законом повери обављање комуналне делатности 
управљање пијацама“. 

Досадашњи став 1. постаје став 2.  
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана  06.12.2020. године, број: 06-87/15/20-I 

        
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 
 

 
747. 

На основу члана 2. 4. 9. и 13. Закона о 
комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 
88/11, 104/16 и 95/18), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 129/07, 83/14-
др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 15. 16. 17. 
и 18. Уредбе о начину и условима за отпочињање 
обављања комуналних делатности („Сл. гласник 
РС“, бр. 13/18, 66/18 и 51/19) и члана 15. 40. и 152. 
Статута општине Владичин Хан („Сл. гласник града 
Врања“, бр. 4/19), Скупштина општине Владичин 
Хан, на седници одржаној дана 06.12.2020. године, 
донела је  
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 
 
 

Члан 1. 
У Одлуци о димничарским услугама на 

територији општине Владичин Хан („Сл. гласник 
града Врања“, бр. 9/19) у члану 4. став 1. мења се и 
гласи:  

„Комуналну делатност димничарске услуге 
може обављати јавно предузеће, привредно 
друштво, предузетник или други привредни субјект 
који је регистрован и који испуњава услове 
прописане законом и уредбом за обављање ове 
комуналне делатности, и коме се, у складу са 
законом повери обављање комуналне делатности 
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димничарске услуге (у даљем тексту: вршилац 
комуналне делатности)“. 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана  
06.12.2020. године, број: 06-87/16/20-I 

                                                                                                      
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 
 
                                                                                         

 
748. 

На основу члана 6., члана 11. до 18., и члана 
60. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. 
гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 
усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 
95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - 
усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - 
усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 
95/2018 - др. закон, 86/2019 - усклађени дин. изн. и 
126/2020 - усклађени дин. изн.), члана 25. став 2. 

тачка 2. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник 
РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 
142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 – др. 
закон и 47/2018) и члана 40. и члана 152. Статута 
Општине Владичин Хан ("Службени гласник Града 
Врања", број 4/2019), Скупштина Општине 
Владичин Хан на седници одржаној дана 
06.12.2020.године, донела је 
 

 
ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
 

Члан 1. 
У Одлуци о локалним комуналним таксама 

(„Службени гласник Града Врања“ број 18//2013, 
43/2013, 9/2014, 30/2014, 10/2015, 22/2015, 32/2016 и 
36/2018), у тарифном броју 1 мења се и гласи: 

 
 

 
ТАРИФНИ БРОЈ 1 

 За истицање фирме на пословним просторијама такса се утврђује у годишњем износу и то:  
  
облас
т 

грана група   
Износ 

01   ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА   

 01.1 01.13 Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртол. Биљака 6.000,00 

 01.2  Гајење вишегодишњих биљака 6.000,00 

 01.3 01.30 гајење садног материјала 6.000,00 

 01.4  Узгој животтиња 4.000,00 

 01.5 01.50 
Мешовита пољопривредна производња 
 

6.000,00 

 01.6 01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња 10.000,00 

02   ШУМАРСТВО И СЕЧА ДРВЕЋА   

 02.1 02.10 гајење шума и остале шумарске делатности 195.000,00 

   регистроване радње у области шумарства            8.600,00 

 02.2 02.20 сеча дрвећа 8.600,00 

 02.3 02.30 Скупљање шумских плодова 8,000.00 

08   РУДАРСТВО   

 08.1 08.11 
Експоатација грађевинског и украсног камена, кречњака гипса и 
креде -предузећа 65.000,00 

 08.1 08.12 експлоатација шљунка, песка глине и каолина- предузећа 65.000,00 
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 08.1 08.12 експлоатација шљунка, песка глине и каолина- предузетници 65.000,00 

 08.9 08.91 Експлоатација минерала, произв. мин. ђубрива и хемикалија 65.000,00 

10   Прерађивачка индустрија    

 10.1 10.11 прерада и конзервисање меса 10.000,00 

  10.12 прерада и конзервисање живинског меса 2.000,00 

 10.2 10.20 прерада и конзервисање рибе и мекушаца 10.000,00 

 10.3 10.32 производња сокова од воћа и поврћа 195.000,00 

 10.3 10.39 остала прерада и конзервисање воћа и поврћа 15.000,00 

 10.5 10.51 прерада млека и производња сирева 65.000,00 

 10.6 10.61 Производња млинских производа - млинови  10.000,00 

 10.7 10.71 Производња хлеба колача и пецива    

   - Пекари 25.000,00 

   - Бурекџије 10.000,00 

   - корари 6.000,00 

   - Посластичари,производња свежих колача и торти 5.000,00 

 10.7 10.72 Производња двопека, кекса и трајних пецива 10.000,00 

 10.7 10.73 Производња макарона, резанаца и сл. производа 10.000,00 

 10.8 10.83 Прерада чаја и кафе 10.000,00 

 10.8 10.84 Производња зачина и других додатака храни  2.000,00 

 10.8 10.89 Производња осталих прехрамбених производа 10.000,00 

11   ПРОИЗВОДЊА ПИЋА   

 11.0 11.01 дестилација, пречишћавање и мешање пића 10.000,00 

 11.0 11.07 
Производња освежавајућих пића, минералне воде и остале 
флаширане воде 10.000,00 

12   ПРОИЗВОДЊА ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА   

 12.0 12.00 производња дуванских производа 30.000,00 

13   ПРОИЗВОДЊА ТЕКСТИЛА   

 13.1 13.10 Припрема и предење текстилних влакана 65.000,00 

 13.9 13.92 Производња готових текстилних предмета осим одеће  6.000,00 

 13.9 13.99 Производња осталих текстилних предмета 6.000,00 

14   Производња одевних предмета    

 14.1 14.13 Производња остале одеће, шивење по наруџбини (кројачи)  8.000,00 

15   ПРОИЗВОДЊА КОЖЕ И ПРЕДМЕТА ОД КОЖЕ   

 15.2 15.20 Производња обуће 22.000,00 

16   Прерада дрвета и произ.од дрвета, плуте, сламе и прућа   

 16.1 16.10 Производња резане грађе  12.000,00 

 16.2 16.21 Производња фрунира и плоча од дрвета -предузећа 65.000,00 

 16.2 16.21 Производња фрунира и плоча од дрвета -предузетници 13.000,00 

 16.2 16.23 Производња остале грађевинске  столарије и елемената  10.000,00 

 16.2 16.24 Производња амбалаже од дрвета  - палете и слично  10.000,00 

 16.2 16.29 Производња осталих производа од дрвета, плуте сламе и прућа 10.000,00 

17   ПРОИЗВОДЊА ПАПИРА И ПРОИЗВОДА ОД ПАПИРА   

 17.1 17.12 Производња папира и картона  65.000,00 
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 17.2 17.21 
Производња таласастог папира и картона и амбалаже од папира и 
картона - предузећа 65.000,00 

 17.2 17.21 
Производња таласастог папира и картона и амбалаже од папира и 
картона - предузетнци 

20.000,00 

 17.2 17.22 
Производња предмета од папира за личну употребу и употребу у 
домаћинству 

11.000,00 

 17.2 17.23 Производња канцеларијских предмета од папира 25.000,00 

18   ШТАМПАЊЕ И УМНОЖАВАЊЕ АУДИО И ВИДЕО ЗАПИСА   

 18.1 18.12 Остало штампање  15.000,00 

 18.1 18.13 Услуге припреме за штампу 15.000,00 

 18.1 18.14 Књиговезачке и сродне услуге 11.000,00 

 18.2 18.20 Умножавање снимљених записа 10.000,00 

20   ПРОИЗВОДЊА ХЕМИКАЛИЈА И ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА   

 20.4 20.41 Производња сапуна, детерџената, препарата за чишћење и сл.  12.000,00 

 20.5 20.59 Производња осталих хемијских производа 10.000,00 

22   ПРОИЗВОДЊА ПРОИЗВОДА ОД ГУМЕ И ПЛАСТИКЕ   

 22.2 22.21 Производња плоча, листова, цеви и профила од пластике 10.000,00 

 22.2 22.22 Производња амбалаже од пластике 10.000,00 

 22.2 22.23 Производња предмета од пластике за грађевинарство 15.000,00 

 22.2 22.29 Производња осталих производа од пластике 65.000,00 

23   ПРОИЗВОДЊА ПРОИЗВОДА ОД ОСТАЛИХ НЕМЕТАЛНИХ 
МИНЕРАЛА 

  

 23.3 23.32 Производња опеке, црепа и производа за грађевин. од глине  65.000,00 

 23.6 23.61 
Производња производа од бетона намењених за грађевинарство -
предузећа 65.000,00 

 23.6 23.61 
Производња производа од бетона намењених за грађевинарство -
предузетници 

20.000,00 

 23.6 23.69 Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента 20.000,00 

 23.7 23.70 Сечење, обликовање и обрада камена - каменоресци  13.000,00 

 23.9 23.91 Производња брусних производа 10.000,00 

25   ПРОИЗВОДЊА МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА ОСИМ МАШИНА И 
УРЕЂАЈА 

  

 25.1 25.12 Производња металних врата и прозора - бравари 10.000,00 

 25.5 25.50 Ковање, пресовање штанцовање и ваљање метала 10.000,00 

 25.6 25.61 Обрада и превлачење метала 10.000,00 

 25.6 25.62 Машинска обрада метала - брушење, стругање, оштрење, завар.  10.000,00 

 25.7 25.73 Производња алата 15.000,00 

 25.9 25.93 Производња жичаних производа, ланаца и опруге 20.000,00 

 25.9 25.94 Производња везних елемената и вијачних машинских производа 15.000,00 

 25.9 25.99 Производња осталих металних производа 20.000,00 

26   Производња рачунара, елктронских и оптичких призвода 15.000,00 

 26.2 26.20 Производња рачунара и периферне опреме 15.000,00 

27   ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ОПРЕМЕ   

 27.3 27.32 Производња осталих електронских и електричних проводника 15.000,00 
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 27.4 27.40 Производња опреме за осветљење 15.000,00 

 27.5 27.51 Производња електричних апарата за домаћинство 15.000,00 

28   ПРОИЗВОДЊА НЕПОМЕНУТИХ МАШИНА И НЕПОМЕНУТЕ 
ОПРЕМЕ 

  

 28.2 28.25 Производња расхладне и вентилационе опреме осим за домаћинство 15.000,00 

 28.4 28.41 Производња машина за обраду метала 15.000,00 

29   Производња моторних возила, приколица и полуприколица   

 29.1 29.32 Производња осталих делова и додатне опреме за моторна воз. 13.000,00 

31   Производња намештаја    

 31.0 31.01 Производња намештаја за пословне и продајне просторе 65.000,00 

 31.0 31.09 Производња осталог намештаја 65.000,00 

32   ОСТАЛЕ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ   

 32.1 32.12 Производња накита и сродних предмета- златари  16.000,00 

 32.2 32.20 Производња музичких инструмената 5.000,00 

 32.2 32.99 Производња осталих предмета 6.000,00 

35   СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, 
ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА 

  

 35.1 35.11 Производња хидроелектричне енергије - предузећа 650.000,00 

 35.1 35.11 Производња хидроелектричне енергије - предузетници 15.000,00 

 35.1 35.12 Пренос електричне енергије 650.000,00 

 35.1 35.13 Дистрибуција електричне енергије 650.000,00 

38   СКУПЉАЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА    

 38.1 38.11 скупљање отпада који није опасан 65.000,00 

 38.3 38.31 Демонтажа олупина 10.000,00 

 38.3 38.32 Поновна употреба и разврставање материјала 10.000,00 

41   ИЗГРАДЊА ЗГРАДА   

 41.2 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда -предузећа 65.000,00 

 41.2 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда -предузетници 7,000.00 

42   ИЗГРАДЊА ОСТАЛИХ ГРАЂЕВИНА   

 42.1 42.11 Изградња путева и аутопутева 65.000,00 

 42.9 42.91 изградња хидротенхичких објеката -предузећа 65.000,00 

 42.9 42.91 изградња хидротенхичких објеката -предузетници 10.000,00 

43   СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ   

 43.1 43.11 Рушење објеката 15.000,00 

 43.1 43.12 Припрема градилишта 15.000,00 

 43.2 43.21 Постављање електричне инсталације 11,000.00 

 43.2. 43.22 
Постављање водоводних, канализационих, грејних и 
климатизационих система 11.000,00 

 43.2 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству 7.000,00 

 43.3 43.31 Малтерисање 7.000,00 

 43.3 43.32 Уградња столарије 7.000,00 

 43.3 43.33 Постављање зидних и подних облога 7.000,00 

 43.3 43.34 Бојење и застакљивање 7.000,00 

 43.3 43.39 Остали завршни радови 7.000,00 

 43.9 43.91 Кровни радови 7.000,00 
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 43.9 43.99 Остали непоменути и специфични грађевински радови 7.000,00 

45   ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО И ПОПРАВКА МОТОРНИХ 
ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА 

  

 45.2 45.20 Одржавање и поправка моторних возила   

 45.2 45.20 - Вулканизери  10,000,00 

 45.2 45.20 - Аутомеханичари  10.000,00 

 45.2 45.20 - Аутоелектричари  10.000,00 

 45.2 45.20 - Аутолимари  10.000,00 

 45.2 45.20 - Аутоперионице  6.000,00 

 45.2 45.20 - Шлеп службе  16.000,00 

 45.2 45.20 - Технички преглед  36.000,00 

 45.2 45.20  Остало непоменуто 7.000,00 

 45.3 45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила 25.000,00 

 45.4 45.40 Трговина мотоциклима деловима и прибором, одржавање и поправка 10.000,00 

46   ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО ОСИМ ТРОГОВИНЕ МОТОРНИМ 
ВОЗИЛИМА И МОТОЦИКЛИМА 

 

 46.1 46.13 Посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала 20.000,00 

 46.1 46.19 Посредовање у продаји разноврсних произвда 20.000,00 

 46.2 46.21 Трговина на велико житом, сировим дуваном,семењем и храном 
за животиње 20.000,00 

 46.3 46.31 Трговина на велико воћем и поврћем 20.000,00 

 46.3 46.32 Трговина на велико месом и производима од меса 20.000,00 

 46.3 46.34 Трговина на велико пићем 32.000,00 

 46.3 46.37 Трговина на велико кафом, какаом, чајевима и зачинима 20.000,00 

 46.4 46.46 Трговина на велико фармацеутским производима 30.000,00 

 46.4 46.49 Трговина на велико осталим призводима за домаћинство 20.000,00 

 46.5 46.51 Трговина на велико рачунарима, рачунарском опремом и софтвером 30.000,00 

 46.6 46.62 Трговина на велико алатним машинама 20.000,00 

 46.7 46.73 Трговина на велико дрветом, грађев.  Мат. и санитарном 
опремом  

36.000,00 

 46.9 46.90 Неспецијализована тргвина на велико 20.000,00 

47   ТРГОВИНА НА МАЛО ОСИМ ТРОГОВИНЕ МОТОРНИМ 
ВОЗИЛИМА И МОТОЦИКЛИМА 

  

 47.1 47.11 
Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно 
храном, пићима и дуваном - површине до 30м2 

10.000,00 

 47.1 47.11 
Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно 
храном, пићима и дуваном - површине од 30м2 до 60м2 

15.000,00 

 47.1 47.11 
Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно 
храном, пићима и дуваном - површине преко 60м2 

30.000,00 

 47.1 47.19 остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама 10.000,00 

 47.2 47.21 
Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим 
продавницама 7.000,00 



2168-Страна -Број -39-  „СЛУЖБЕНИГЛАСНИКГРАДА ВРАЊА“   Понедељак,07.децембар.2020.године. 
  

 

 47.2 47.22 
Трговина на мало месом и производима од меса у специјализов. 
продавницама 10.000,00 

 47.2 47.23 
Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима у специјализ. 
продавницама 10.000,00 

 47.2 47.24 
Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткишима у сп. 
продавн. 

8,000,00 

 47.2 47.25 Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама 30.000,00 

 47.2 47.26 
Трговина на мало производима од дувана у специјализованим 
продавницама 10.000,00 

 47.2 47.29 Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама 8.500,00 

 47.3 47.30 Трговина на мало моторним горивима - бензинске пумпе 650.000,00 

 47.3 47.30 Трговина на мало моторним горивима - гасне пумпе 100.000,00 

 47.4 47.41 
Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером 
у сп. продав. 

15.000,00 

 47.4 47.42 Трговина на мало телефонском  опремом у  спец. продав. 15.000,00 

 47.4 47.43 Трговина на мало. аутио и видео опремом у спец.  продавницама 15.000,00 

 47.5 47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама 11.000,00 

 47.5 47.52 
Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у 
специјализованим продавницама - површине до 10м2 

10.000,00 

 47.5 47.52 
Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у 
специјализованим продавницама - површине од 11м2 до 50м2 

20.000,00 

 47.5 47.52 
Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у 
специјализованим продавницама - површине  преко 50м2 

36.000,00 

 47.5 47.53 
Трговина на мало теписима, зидним и подним облогама у специјал. 
продавницама 11.000,00 

 47.5 47.54 
Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у спец. 
продавницама 17.000,00 

 47.5 47.59 
Трговина на мало намештајем, опремом за осветљење и осталим 
предметима за домаћинство 

30.000,00 

 47.6 47.62 Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом 7.500,00 

 47.6 47.64 
Трговина на мало спортском опремом у специјализованим 
продавницама 11.000,00 

 47.7 47.71 Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама 11.000,00 

 47.7 47.72 
Трговина на мало обућом и предметима од коже у специјализ. 
продавницама 11.000,00 

 47.7 47.73 Трговина на мало фармацеутским производима - апотеке 27.000,00 

 47.7 47.75 
Трговина на мало козметичким и тоалетним производима у спец. 
продавницама 12.000,00 

 47.7 47.76 
Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним 
љубимцима...  3.500,00 

 47.7 47.77 Трговина на мало сатовима и накитом 16.000,00 

 47.7 47.78 
Остала трговина на мало новим производима -пољопривредне 
апотеке 20.000,00 

 47.7 47.78 Остала трговина на мало новим производима -напред непоменуто 6.000,00 
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 47.7 47.79 Трговина на мало половном робом у продавницама 6.000,00 

 47.8  трговина на мало на тезгама и пијацама 3.500,00 

 47.9 47.99 Остала трговина на мало изван продавница, тезги i пијаца 3.500,00 

   

Напомена: У зависности од зоне у којој се објекат малопродаје 
налази комунална такса се плаћа у номенклатури делатности број 47 
на следећи начин:                                                                     зона А 
........................100% од напред утврђеног износа                           зона 
Б.......................70% од напред утврђеног износа 

  

49   КОПНЕНИ САОБРАЋАЈ И ЦЕВОВОДНИ ТРАНСПОРТ   

 49.1 49.10 Железнички превоз путника - даљински и регионални  195.000,00 

 49.2 49.20 Железнички превоз терета 195.000,00 

 49.3 49.31 
Градски и приградски копнени превоз путника са аутобуском 
станицом 

130.000,00 

 49.3 49.31 Градски и приградски копнени превоз путника без аутобуске станице 65.000,00 

 49.3 49.32 Такси превоз -путничка возила 3.700,00 

 49.3 49.32 Такси превоз -удружења 16.000,00 

 49.3 49.32 Такси превоз -комби возила 15.000,00 

 49.3 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају   

 49.4 49.41 Друмски превоз терета - предузећа 65.000,00 

   Превоз робе у друмском саобраћају - аутопревозници:    

   - ако делатност обављају возилом до 5 т  5.000,00 

   - од 5 - 8 т  7.000,00 

   - од 8 - 25 т  9.000,00 

   - преко 25 т  11.000,00 

52   Складиштење и пратеће активности у саобраћају   

 52.1 52.12 Складишење 15.000,00 

 52..2 52.29 Услужне делатности у копненом саобраћају 15.000,00 

 52.2 52.29 Остале пратеће делатности у саобраћају 15.000,00 

53   ПОШТАНСКЕ АКТИВНОСТИ   

 53.1 53.10 Поштанске активности јавног сервиса пошта (испостава) 650.000,00 

 53.1 53.10 Поштанске активности јавног сервиса уговорна пошта  22.000,00 

 53.1 53.10 Поштанске активности јавног сервиса уговорни шалтер 10.000,00 

 53.2 53.20 Поштанске активности комерцијалног сервиса 22.000,00 

55   СМЕШТАЈ   

 55.1 55.10 Хотели и сличан смештај 36.000,00 

 55.2 55.20 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак 10.000,00 

56   ДЕЛАТНОСТИ ПРИПРЕМАЊА И ПОСЛУЖИВАЊА ХРАНЕ И 
ПИЋА 

  

 56.1 56.10 ресторани и кафане у граду 15.000,00 
 56.1 56.10 ресторани и кафане ван града 10.600,00 

 56.1 56.10 ресторани брзе хране и киосци 5.000,00 

 56.3 56.30 услуге припремања и послуживања пића - кафићи 15.000,00 

61   ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ   

 61.1 61.10 Кабловске телекомуникације - кабловска телевизија 110.000,00 

 61.1 61.10 Кабловске телекомуникације - фиксна телефонија 650.000,00 
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62   РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ, КОНСУЛТАНТСКЕ И 
СЛИЧНЕ УСЛУГЕ 

  

 62.0 62.01 Рачунарско програмирање 11.000,00 

 62.0 62.09 остале услуге информационе технологије 11.000,00 

63   Информационе услужне делатности   

 63.1 63.11 Обрада података, хостинг и сл. 15.000,00 

 63.1 63.12 Веб портали 10.000,00 

64   ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ ОСИМ ОСИГУРАЊА И 
ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА 

  

 64.1 64.19 остало монетарно посредовање - банке 650.000,00 

  64.19 остало монетарно посредовање - мењачнице 30.000,00 

65   ОСИГУРАЊЕ, РЕОСИГУРАЊЕ И ПЕНЗИЈСКИ ФОНДОВИ   

 65.1 65.11 Животно осигурање 400.000,00 

 65.1 65.12 Неживотно осигурање 400.000,00 

66   ПОМОЋНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ПРУЖАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ 
УСЛУГА И ОСИГУРАЊА 

  

 66.1 66.19 Остале помоћне делатности у пруж.фин. Усл. осим осиг.и 
пензионих фондова 

10.000,00 

 66.2 66.22 делатности заступника и посредника у осигурању 36.000,00 

69   ПРАВНИ И РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ   

 69.1 69.10 правни послови - адвокати 25.000,00 

 69.2 69.20 
Рачуноводствеи, књиговодствени и ревизорски послови; пореско 
саветовање 15.000,00 

70   УПРАВЉАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ, САВЕТОВАЊЕ У ВЕЗИ СА 
УПРАВЉАЊЕМ 

  

 70.2  менаџерски и консултантски послови 10.000,00 

71   АРХИТЕКТОНСКЕ И ИНЖЕЊЕРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ   

 71.1  архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање 26.000,00 

73   Рекламирање и истраживање тржишта   

 73.1 73.11 Делатности рекламних агенција 10.000,00 

74   ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ   

 74.2 74.20 Фотографске услуге 13.000,00 

 74.9 74.90 остале стручне научне и техничке делатности, геометри и слично 26.000,00 

75   ВЕТЕРИНАРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ  

 75.0 75.00 Ветеринарска делатност - станице 16.000,00 

 75.0 75.00 Ветеринарска делатност - амбуланте 12.000,00 

77   ИЗНАЈМЉИВАЊЕ И ЛИЗИНГ   

 77.2 77.22 Изнајмљивање видео касета и компакт дискова 5,000,00 

 77.2 77.29 
Изнајмљивање и лизинг осталих предмета за личну употребу и 
употребу у домаћ. 

3.700,00 

79   ПУТНИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ, ТУРОПЕРАТЕРИ, УСЛУГЕ 
РЕЗЕРВАЦИЈЕ ИТД 

  

 79.1 79.11 Делатност путничких агенција 10.000,00 
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 79.9 79.90 остале услуге резервације и делатности повезаних са њима 10.000,00 

81   УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА И ОКОЛИНЕ   

 81.2  услуге чишћења  10.000,00 

82   КАНЦЕЛАРИЈСКО АДМИНИСТРАТИВНЕ И ДРУГЕ 
ПОМОЋНЕ ПОСЛОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

  

 82.9 82.92 Услуге паковања 5.000,00 

 82.9 82.99 Остале услужне активности подршке пословању - задруге и слично 12.000,00 

85   ОБРАЗОВАЊЕ   

 85.5 85.53 Школе за возаче 16.000,00 

 85.5 85.59 Остало образовање 12.000,00 

86   ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ   

 86.2 86.21 општа медицинска пракса 20.000,00 

 86.2 86.22 специјалистичка медицинска пракса 20.000,00 

 86.2 86.23 стоматолошка пракса 20.000,00 

87   Социјална заштита са смештајем   

 87.1 87.10 делатности смештајних установа с медицинском негом 20.000,00 

92   КОЦКАЊЕ И КЛАЂЕЊЕ   

 92.0 92.00 коцкање и клађење - кладионице 150.000,00 

 92.0 92.00 коцкање и клађење - покер апарати и слично 150.000,00 

95   ПОПРАВКА РАЧУНАРА И ПРЕДМЕТА ЗА ЛИЧНУ 
УПОТРЕБУ И УПОТРЕБУ У ДОМАЋИНСТВУ 

  

 95.1 95.11 Поправка рачунарске и периферне опреме 10.000,00 

 95.1 95.12 поправка комуникационе опреме 3.000,00 

 95.2 95,2 поправка елемената за личну употребу и употребу у домаћинству 3.000,00 

96   ОСТАЛЕ ЛИЧНЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ   

 96.0 96.02 фризерски и козметички салони 15.000,00 

 96.0 96.04 нега и одржавање тела 5.500,00 

 96.0 96.09 остале непоменуте личне и услужне делатности 6.500,00 
 
           Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у мала правна 
лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, 
производње и трговине нафтом и дериватима нафте, продизводње и трговине на велико дуванским производима, 
производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропирвреде, казина, коцкарница, 
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до 
50.000.000,00 динара не плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору (у даљем 
тексту фирмарине). 
 
Напомена: уплата по овом тарифном броју вршиће се преко уплатног рачуна: 840-716111843-35, а 
операционализацију локалних такси по овом тарифном броју вршиће локална пореска администрација. Обавеза је 
сваког обвезника - предузетника и правних лица да поднесу Пријаву за локалну комуналну таксу за истицање 
фирме на пословном простру (Образац ПП-ЛКТ) и то најкасније до 31. марта текуће године односно уколико су 
основани након овог датума - најкасније у року од 15 дана од дана оснивања. 

 
 
 

Члан. 2 
Тарифни број 2 мења се и гласи: 
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За држање моторних возила, друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина 
плаћа се такса у годишњем износу: 
 
 1) за аутобусе  и комби возила -  по регистрованом седишту .....    50.00 динара 
 2) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице, и специјалне  
теретне приколице за превоз одрећених врста терета ,  по тони носивости                                    

• 1 т носивости  .........................................................................................480,00 динара 
• Од 1т до 5т носивости ...........................................................................820,00 динара 
• Од 5т до 10т носивости ......................................................................1.120,00 динара 
• Од 10т до 12т носивости ....................................................................1.550,00 динара 
• Носивости преко 12т............................................................................2.370,00 динара 

  3) за теретна возила  
• За камионе до 2т  носивости .............................................................1.780,00 динара 
• За камионе од 2 т  до 5т носивости...................................................2.370,00 динара 
• За камионе од 5т до 12т носивости...................................................4.130,00 динара 
• За камионе преко 12т носивости...... ................................................5,900,00 динара 

 4)  за теретне и радне приколице за путничке аутомобиле         590,00 динара 

 5)  за радна возила, специјална адаптирана возила  
за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана  
специјална возила за превоз пчела                                                              1.170,00 динара 
               6) за вучна возила – тегљаче, по снази мотора: 

•  до 66 КW       ..........................................................................................1.770,00 динара 
•  од 66– 96 КW  ........................................................................................2.370,0 динара 
•  од 96 – 132 КW ....................................................................................  2.980,00  динара 
•  од 132 – 177 КW ................................................................................... 3.570,00  динара 
•  преко 177 КW   .......................................................................................4.740,00 динара 

 7) за путничка возила према радној запремини мотора: 
•  до 1150 цм3   ...........................................................................................590,00 динара 
•  преко 1150 – 1300цм3 ..........................................................................1.170,00 динара 
•  преко 1300 – 1600цм3  .........................................................................1.770,00 динара 
•  преко 1600 – 2000цм3  .........................................................................2.370,00 динара 
•  преко 2000 – 3000цм3  .........................................................................3.570,00 динара 
•  преко 3000цм3 ......................................................................................5.900,00 динара 

 8) за мотоцикле са мотором  
• До 125 цм3         ........................................................................................     470,00 динара     
• преко 125 – 250 цм3 ..............................................................................     700,00 динара 
• преко 250 – 500цм3..................................................................................1.170,00 динара 
• преко 500-1200цм3   .................................................................................1.440,00 динара 
• преко 1200 цм3 .........................................................................................1.770,00 динара 

Тарифни број 2. 

 Напомена: Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се приликом регистрације возила и 
приколица. 
 Орган надлежан за регистрацију возила и приколица не може да региструје возило и приколицу без 
доказа о уплаћеној комуналној такси по овом тарифном броју. 
 Власници путничких аутомобила и мотоцикала –војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и 
инвалиди рада са преко 80% или више процената телесног оштећења или код којих постоји телесно 
оштећење доњих екстремитета од 60 и више процената не плаћају таксу из тачке 10., 11. и 12. овог тарифног 
броја. 
 Здравствене установе за санитетска возила за превоз и за возила у служби трансфузије крви не 
плаћају таксу по овом тарифном броју. 
 Предузећа која за обављање своје делатности користе цистерне за воду као и предузећа и друге 
организације и установе које поседују цистерне за превоз питке воде не плаћају таксу по овом тарифном 
броју. 
 Приходи остварени по овом основу представљају приход Буџета Општине Владичин Хан и уплаћују 
се на уплатни рачун број: 840-714513843-04. Позив на број код обвезника – физичких лица  је 56-111, по 
моделу 97, односно са позивом на број по моделу 97 у конструкцији контролни број (две цифре) – 111 – ПИБ 
обвезника. 
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Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Врања“ а примењиваће се од 01.01.2021. године. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 
ХАН,дана  06.12.2020. године, број: 06-87/17/20-I 

                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 
 

 
749. 

На основу члана 52. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 - др. закон и 9/2020), чл. 12. Правилника о 
начину и поступку избора чланова комисије за 
стручну контролу планских докумената, комисије за 
планове јединице локалне самоуправе и комисије за 
стручну контролу урбанистичког пројекта, праву и 
висини накнаде члановима комисије, као и 
условима и начину рада комисија („Службени 
гласник РС“, број 32/2019) члана 40. 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), Скупштина 
општине Владичин Хан, на седници одржаној 
06.12.2020. године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 
 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком образује се Комисија за 
планове општине Владичин Хан (у даљем тексту: 
Комисија), уређује састав и мандат Комисије, 
делокруг и начин рада Комисије, права и дужности 
чланова Комисије, као и дуга питања од значаја за 
рад Комисије. 
 

Члан 2. 
 Комисије се оснива као посебно стално 
стручно радно тело Скупштине општине Владичин 
Хан (у даљем тексту: Скупштина општине), у 
складу са Законом о планирању и изградњи (у 
даљем тексту: Закон), прописима којим се уређују 
услови и начин рада комисија за планове јединица 

локалних самоуправа и Статутом Скупштине 
општине. 
 

Члан 3. 
 Комисију именује и разрешава Скупштина 
општине Владичин Хан. 
 Комисија је независна у свом раду. 
 За свој рад, Комисије одговара Скупштини 
општине. 

 
Члан 4. 

 Средства за рад Комисије обезбеђују се у 
буџету општине. 
 
II САСТАВ И МАНДАТ КОМИСИЈЕ 
 

Члан 5. 
 Комисија има пет (5) чланова, председника, 
заменика и чланове Комисије. 
 Од укупног броја чланова Комисије из става 
1. овог члана, једна трећина чланова Комисије се 
именује на предлог министра и надлежног за 
послове просторног планирања и урбанизма. 
 Комисија има секретара, који се именује 
актом о именовању чланова Комисије из ст. 1. овог 
члана. 
 

Члан 6. 
 За председника, заменика председника, 
секретара и чланове Комисије могу се именовати 
лица која испуњавају следеће услове: да су 
признати стручњаци из области планирања и 
изградње, да имају високу стручну спрему, 
одговарајућу личну лиценцу и најмање пет година 
радног искуства у струци. 
 
   

Члан 7. 
 Мандат Комисије траје четири године. 
 Члановима Комисије, односно Комисији, 
мандат престаје истеком периода на који су 
именовани, на лични захтев (подношењем оставке) 
или разрешењем. 
 Скупштина општине разрешиће, пре истека 
мандата, поједине чланове Комисије или Комисију, 
ако: 
 
1) Комисија утврђену делатност спроводи противно 
Закону, прописима којим се уређују услови и начин 
рада комисија за планове јединица локалних 
самоуправа и овој Одлуци; 
2) Члан Комисије неоправданим одсуствовањем, 
нестручним или несавесним радом онемогућава рад 
Комисије, 
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3) У поступку преиспитивања акта о именовању 
утврди неправилности; 
4) Су дужност и функција неспојиви са дужношћу 
члана Комисије; 
5) Ако буде осуђен на безусловну казну затвора у 
трајању од најмање шест месеци, или ако буде 
осуђен за кривично дело које га чини неподобним за 
вршење функције; 
6) Наступе друге околности утврђене законом. 
            Предлог за разрешење члана Комисије или 
Комисије може поднети, у писаној форми, најмање 
једна трећина одборника у Скупштини општине. 
  Предлог, односно иницијатива за разрешење 
мора бити образложена. 
  Мандатни период новоименованог појединог 
члана траје до истека мандата Комисије. 
  У случају истека мандатног периода на који 
је именована Комисија, или подношења оставке 
појединих чланова Комисије, посебним актом, без 
претреса и одлучивања, утврђује да је Комисији, 
односно појединим члановима, престао мандат пре 
истека времена на који су именовани. 
 Одредбе овог члана односе се и на престанак 
мандата секретара Комисије. 
 
III ДЕЛОКРУГ И НАЧИН РАДА КОМИСИЈЕ 
 

Члан 8. 
 Комисија обавља стручне послове у поступку 
израде и спровођења планских докумената из 
надлежности јединице локалне самоуправе, обавља 
стручну контролу планских докумената из 
надлежности јединице локалне самоуправе и 
обавља послове јавног увида у плански документ из 
надлежности јединице локалне самоуправе, у 
складу са Законом. 
 

Члан 9. 
 Комисија ради према одредбама Закона, 
односно у складу са прописом којим се уређује 
стручна контрола, рани јавни увид и јавни увид у 
плански документ. 
 Комисија ближе уређује свој рад 
Пословником о раду Комисије (у даљем тексту: 
Пословник Комисије). 
 Пословник о раду Комисије предлаже 
председник комисије и доноси га комисија већином 
гласова на конститутивној седници. 
 Пословником о раду ближе се уређује начин 
сазивања седнице, рад на седници, начин вођења 
записника, начин гласања и одлучивања, начин 
сачињавања и потписивања записника, односно 
извештаја о обављеној стручној контроли, односно 
обављеном јавном увиду. 
 

Члан 10. 
 Комисија може образовати радне тимове за 
поједина сложена питања из области; саобраћаја, 
пејзажног уређења и екологије, заштите 
градитељског наслеђа и урбане реконструкције, 
инфраструктуре, као и за техноекономска питања и 
архитектонско обликовање. 
 Комисија, закључком о образовању радног 
тима, одређује број чланова и састав радних тимова. 
  
IV ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 
КОМИСИЈЕ 
 
   Члан 11. 
 Чланови Комисије имају право и дужност да 
учествују у раду Комисије, у складу са законом, 
прописима којима се уређују услови и начин рада 
комисије за планове јединица локалних самоуправа, 
овом Одлуком и Пословником Комисије. 
 

Члан 12. 
 Председник Комисије сазива седнице, 
предлаже дневни ред, председава седницама, 
потписује записнике и закључке Комисије, стара се 
о правилној примени Закона, прописа којима се у 
уређују услови и начин рада комисија за планове 
јединица локалних самоуправа, ове Одлуке и 
Пословника Комисије, обавља и дуге послове које 
му поверавају дуге стручне комисије у складу са 
прописима којим се уређују планирање и изградња. 
 Заменик председника Комисије замењује 
председника у његовом одсуству обављајући 
послове из његовог делокруга, односно помаже му у 
раду и обавља поверене послове других стручних 
комисија, у складу са прописима којим се уређује 
планирање и изградња и услови и начин рада 
комисије за планове јединица локалних самоуправа. 
 

Члан 13. 
 Секретар Комисије помаже председнику 
Комисије у сазивању седнице, предлагања дневног 
реда у сарадњи са надлежним лицима носиоцима 
израде планског документа који је предмет 
заседања, води и сачињава записник и закључке 
Комисије и обавља друге послове које му повери 
председник Комисије, односно заменик 
председника Комисије. 
 

Члан 14. 
 Тонско и видео снимање седница Комисије 
уређује се пословником о раду Комисије. 
 Медијско извештавање са јавних седница 
Комисија обавља у складу са прописом којим се 
уређује начин и поступак обезбеђења јавности на 
седницама органа јединице локалне самоуправе, 
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односно органа у чијим се просторијама одржава 
јавна седница. 
 

Члан 15. 
 Председнику и члановима Комисије за рад у 
Комисији припада право на накнаду, у износу од 
5.000,00 динара, по одржаној седници.Лицима која 
нису са теритотије општине Владичин Хан припада 
накнада за рад у Комисији, у износу од 5.500,00 
динара, по одржаној седници. 
 Право на накнаду имају лица која нису у 
радном односу у надлежном органу јединице 
локалне самоуправе или у радном односу у органу 
који је образован од стране СО Владичин Хан, који 
спроводи поступак стручне контроле и поступак 
јавног увида и којима није у опису послова 
обављање послова из делокруга рада Комисије из 
чл. 8. Ове Одлуке. 
 
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
   Члан 16. 
 Стручне и административно-техничке 
послове за потребе комисије за планове обављаће 
Одељење за урбанизам, имовинско правне, 
комуналне и грађевинске послове. 
        

Члан 17. 
 На питања која нису регулисана овом 
Одлуком непосредно ће се примењивати одредбе 
Закона и других прописа којима се  којима се 
уређује планирање и изградња и услови и начин 
рада комисија за планове јединица локалне 
самоуправа. 
 

Члан 18. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о образовању Комисије за планове 
општине Владичин Хан, број 06-104/9/2016-01 од 
22.10.2016.године.    
 

Члан 18. 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана  06.12.2020. 
године, број: 06-87/18/20-I 

                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 
 
750.  

На основу члана 52. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 

одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 - др. закон и 9/2020), члана 12. Правилника 
о начину и поступку избора чланова комисије за 
стручну контролу планских докумената, комисије за 
планове јединице локалне самоуправе и комисије за 
стручну контролу урбанистичког пројекта, праву и 
висини накнаде члановима комисије, као и 
условима и начину рада комисија („Службени 
гласник РС“, број 32/2019)  члана 40. 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), Скупштина 
општине Владичин Хан, на седници одржаној 
06.12.2020.године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 
 

Члан 1. 
 Именује се Комисија за планове општине 
Владичин Хан, ( у даљем тексту:Комисија), у 
саставу:  

1. Петковић Бранислав, дипл.инж.саобраћаја из 
Владичиног Хана, представник локалне 
самоуправе, председник Комисије. 

2. Јовановић Лела, дипл.инж.арх. из 
Владичиног Хана, представник локалне 
самоуправе, заменик председника Комисије. 

3. Цветковић Милош, дипл.инж.ел. из 
Владичиног Хана, представник локалне 
самоуправе, члан. 

4. Обрадовић Тања, дипл.инж.арх. из Ниша, 
представник Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, члан. 

5. Бандовић Данијела, дипл.инж.арх. из Врања 
представник Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, члан. 
 
За секретара Комисије за планове именује се: 

1. Андрејевић Марија, дипл. инж.арх. из 
Владичиног Хана, запослена у Општинској 
управи општине Владичин Хан у Служби 
за инвестиције. 

 
Члан 2. 

Решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана  
06.12.2020. године, број: 06-87/19/20-I 

        
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 
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751. 
 На основу члана 16. став 2.Одлуке о отуђењу, 
давању у закуп, прибавању и размени грађевинског 
земљишта у јавној својини општине Владичин Хан 
(„Службени гласник грaда Врања“ бр. 6/16, 43/16 и 
28/17), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 
101/16 – др. закон и 47/18) и члана 40. и 152. 
Статута општине Владичин Хан („Службени 
гласник града Врања“, бр. 4/2019), Скупштина 
општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 
06.12.2020.године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА, 
ДАВАЊА У ЗАКУП, ПРИБАВЉАЊА И 

РАЗМЕНЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН 

ХАН 
 
 
I 

 Овим решењем формира се Комисија за 
спровођење поступка отуђења, давања у закуп, 
прибављања и размене грађевинског земљишта у 
јавној својини општине Владичин Хан, на период од 
4 године, у следећем саставу: 

1. Милош Стојановић- председник; 
2. Горан Илић- члан; 
3. Катарина Радовановић- члан; 
4. Милош Јовановић- члан; 
5. Марија Андрејевић– члан. 

 
II 

Задатак Комисије је спровођење поступка 
отуђења, давања у закуп, прибављања и размене 
грађевинског земљишта у јавној својини општине 
Владичин Хан,расписивање иобјављивање огласа за 
отуђење односно давање у закуп грађевинског 
земљишта прикупљањем понуда или јавним 
надметањем, отварање приспелих понуда, 
разматрање и оцена понуда, спровођење поступка 
јавног надметања,спровођење поступка непосредне 
погодбе код прибављања земљишта и спровођење 
поступка размене земљишта када је један од 
власника на грађевинском земљишту општина 
Владичин Хан, састављање записника о 
спроведеним поступцима и  достављање извештаја 
општинском већу.  

 
III 

 Административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће стручне 
службеОпштинске управеoпштине Владичин Хан. 

Ово решење ступа на снагу даном 
објављивања у Службеном гласнику града Врања.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана  
06.12.2020. године, број: 06-87/20/20-I 

        
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 
 
752. 

На основу члана 121.Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др. закони 
,10/2019 и 6/2020), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 
члана 3.став 4. Правилника о општинском савету 
родитеља („Службени гласник РС“, број 72/2018) и 
члана 40. и члана 152. Статута општине Владичин 
Хан („Службени гласник града Врања“, број 
4/2019), Скупштина општине Владичин Хан, на 
седници одржаној дана 06.12.2020.године, донела је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА 
РОДИТЕЉА 

 
I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Локални савет родитеља 
општине Владичин Хан, који чине представници 
савета родитеља свих установа образовања и 
васпитања на територији општине Владичин Хан, у 
саставу: 

1. Представници Основне школе 
„Бранко Радичевић“ Владичин Хан: 

-Даниела Ђорђевић, с. Балиновце из 
Владичиног Хана, члан, 

  -Биљана Митић, ул. 1. Мај број 5 из 
Владичиног Хан, заменик члана, 

2. Представници Основне школе 
„Свети Сава“ Владичин Хан: 

-Александра Ивановић , с. Прекодолце из 
Владичиног Хана, члан, 

-Милошевић Весна, ул. Николе Тесла  из 
Владичиног Хана, заменик члана, 

3. Представници Основне школе 
„Војводе Радомир Путник“ Џеп: 

-Маја Станисављевић , с. Џеп из Владичиног 
Хана, члан, 

-Миле Анђелковић, с.Џеп из Владичиног 
Хана, заменик члана, 

4. Представници Основне школе „Вук 
Караџић“ Стубал: 

- Цветковић Милица  , с.Прибој Врањски из 
Владичиног Хана, члан, 
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- Цветковић Славољуб, с. Прибој из 
Владичиног Хана, заменик члана, 

5. Представници Гимназије „Јован 
Скерлић“ Владичин Хан: 

-Зафировић Драган, ул. Ј.Ј. Змаја број 20, из 
Владичиног Хана, члан, 

-Миљковић Слађана , ул. Бранка Радичевића 
број 20 из Владичиног Хана,    заменик члана, 

6. Представници Техничке школе 
Владичин Хан: 

-Зоран Ђорђевић, ул.Моше Пијаде 5/5 из 
Владичиног Хана,члан 

-Милосављевић Данијел, с.Репинце из 
Владичиног Хана, заменик члана, 

7.Представници Предшколске установе 
„Пчелица“ Владичин Хан: 

-Биљана Стевановић из Владичиног Хана, 
члан, 

-Марија Ђокић  из Владичиног Хана, 
заменик члана. 

 
II 

         Локални савет родитеља има председника и 
заменика председника, које бирају чланови већином 
гласова од укупног броја чланова Локалног савета. 

III 
 Локални савет родитеља: 

-даје мишљење, иницира акције и предлаже 
мере за остваривање права детета, унапређивање 
образовања, васпитања и безбедности деце, 
односно ученика у општини; 

-учествује у утврђивању општинских планова и 
програма који су од значаја за остваривање 
образовања, васпитања и безбедности деце; 

-прати и разматра могућности за унапређивање 
једнаког приступа, доступности и могућности 
образовања и васпитања за децу, односно ученике, 
спречавања социјалне искључености деце односно 
ученика из угрожених и осетљивих група на 
територији општине; 

-пружа подршку савету родитеља свих установа 
на територији општине у вези са питањима из 
њихове надлежности; 

-заступа интересе деце и ученика општине у 
ситуацијама које су од значаја за унапређивање 
њиховог образовања, васпитања, безбедности и 
добробити на територији општине; 

-сарађује са организацијама које делују у 
области образовања и васпитања, заштите здравља, 
социјалне заштите, културе, заштите и унапређења 
права детета и људских права; 

-обавља и друге послове у вези са образовањем 
и васпитањем на територији општине. 

 
 

IV 
                Председник, заменик председника и 
чланови Локалног савета родитеља послове из своје 
надлежности обављају без накнаде. 
 

V 
 Локални савет родитеља саставља 
полугодишњи извештај о свом раду и доставља га 
установама за које је Локални савет родитеља 
именован и Скупштини општине Владичин Хан. 
 

VI 
 Мандат чланова и заменика локалног 
савета траје до истека радне, односно школске 
2020/2021 године. 
 

VII 
                   Овим решењем замењује се решење 
Скупштине Општине Владичин Хан број 06-
152/7/19-I од 24.112019. године. 
 

VIII 
                 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 
Града Врања“. 

IX 
                 Решење доставити: члановима Локалног 
савета родитеља, установама образовања и 
васпитања и архиви Скупштине. 
 

Образложење 
             Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у одредбама члана 121.Закона о 
основама система образовања и васпитања, члана 
32. Закона о локалној самоуправи, члана 3.став 4. 
Правилника о општинском савету родитеља, члана 
40. и члана 152. Статута општине Владичин Хан. 
               Чланом 121. Закона о основама система 
образовања и васпитања предвиђено је да Локални 
савет родитеља чине представници савета 
родитеља, свих установа са подручја општине, 
града, односно градске општине (у даљем тексту: 
општина). Представници савета родитеља бирају се 
сваке школске године. 
               Правилником о Општинском савету 
родитеља прописани су услови у вези начина рада 
Општинског савета родитеља који се односе на 
оснивање, састав, избор и дужину мандата чланова, 
сарадња са другим органима и начин рада. 
                 Савет родитеља сваке васпитно 
образоване установа која има седиште на 
територији јединице локалне самоуправе предлаже 
свог представника и његовог заменика. 
                Савет родитеља установе овај предлог 
доставља директору установе који о томе доноси 
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одлуку и коју доставља Скупштини општине која 
именује чланове Локалног савета родитеља за 
текућу школску годину. 
                   На основу достављених одлука 
директора свих образовно-васпитних установа на 
територији Општине Владичин Хан о избору 
представника и заменика члана за Локални савет 
родитеља одлучено је као у диспозитиву решења. 

Поука о правном средству: Против овог 
решења може се покренути управни  спор пред 
Управним судом у Београду-одељењу у Нишу, у 
року од 30 дана од дана достављања решења. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана  
06.12.2020. године, број: 06-87/21/20-I 

                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 
 
 
753. 
 На основу члана 116. став 1., 2. 5., 9. и 13., 
члана 117. став 3. и 5. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 
број 88/2017 и 27/2018 – др закон, 10/2019 и 6/2020), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“,  број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 40. и 152. 
Статута Општине Владичин Хан („Службени 
гласник Града Врања“, број 4/2019) и члана 180. 
Пословника Скупштине општине Владичин Хан 
(„Службени гласник Града Врања“, број 9/2019), 
Скупштина општине Владичин Хан, на седници 
одржаној дана 06.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ВУК КАРАЏИЋ“ СТУБАЛ 
 
I 

У школски одбор Основне школе „Вук 
Караџић“  у Стублу именују се:  

 
- Из реда запослених: 
1. Зорица Стефановић, професор разредне 
наставе 
2. Зоран Стојановић, професор музичке 

културе 
 3. Иван Анђелковић, педагошки асистент 
 
- Испред Савета родитеља: 
1. Наташа Стаменковић, пољопривредни 

техничар, из с. Врбова 
2.Славољуб Цветковић, инструктор вожње, 

из с. Прибој 

3. Горан Павловић, аутомеханичар из с. 
Стубал  

 
  -Испред јединице локалне самоуправе: 
1. Владица Станковић, ватрогасац из 

Владичиног Хана, ул. Вука Караџића број 49  
2. Јовица Трајковић, машински техничар из 

Владичиног Хана, с. Прибој 
             3.Миљана Николић Јовановић, васпитач из 
Владичиног Хана, ул. Бранка Радичевића број 29 
 

II 
 Мандат именованим члановима Школског 

одбора из тачке 1. овог Решења траје четири (4) 
године. 

 
III 

Ступањем на снагу овог Решења, престаје да 
важи Решење о именовању чланова школског 
одбора Основне школе „Вук Караџић“ у Стублу 
број 06-104/23/2016-01 од 22.10.2016 године 
(„Службени гласник Града Врања“ број 32/16), 
решење број 06-162/6/17-IV/04 од 8.10.2017. године 
(„Службени гласник Града Врања“ број 22/17), 06-
152/5/18-I од 28.10.2018 године („Службени гласник 
Града Врања“ број 29/18) решење број 06-
104/21/2016-01 од 16.12.2018.године („Службени 
гласник Града Врања“ број 36/2018) . 

 
IV 

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

Образложење 
Правни основ за доношење наведеног 

решења садржан је у одредбама члана 116.. став 1., 
2. 5., 9. и 13. , члана 117. став 3. и 5. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ број 88/2017 и 27/2018 – 
др закон, 10/2019 и 6/2020), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,  број 
129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др. закон и 
47/2018), члана 40. и 152. Статута Општине 
Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, 
број 4/2019) и члана 180. Пословника Скупштине 
општине Владичин Хан („Службени гласник Града 
Врања“, број 9/2019), Скупштина општине 
Владичин Хан. 

Чланом 116. став 1. 2. и 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања прописано је да 
орган управљања има девет чланова укључујући и 
председника, да орган управљања чине по 3 
представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских заступника и 
три представника на предлог јединице локалне 
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самоуправе, као и да чланове органа управљања 
именује и разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе, а да председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова органа 
управљања.  

Чланом 116. став 9. наведеног Закона 
прописано је које лице не може бити предложенo ни 
именовано за члана органа управљања. 

Чланом 116. став 13. наведеног Закона 
прописано је да скупштина јединице локалне 
самоуправе доноси решење о именовању органа 
управљања. 

Чланом 117. став.1. наведеног закона 
прописано је да мандат органа управљања траје  
четири године.  

На основу предлога овлашћеног предлагача 
за чланове школског одбора из реда запослених, 
испред савета родитеља и јединице локалне 
самоуправе, у складу са напред наведеним 
одредбама Закона о основама система образовања и 
васпитања и надлежностима Скупштине општине 
које су утврђене чланом 32. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 41. Статута Општине 
Владичин Хан, донето је решење као у диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути спор пред 
Управним  судом у Београду – Одељење у Нишу у 
року од 30 дана од дана достављања решења. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,дана  
06.12.2020. године, број: 06-87/22/20-I 

                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 
 

   
754. 

На основу члана 116. став 1., 2. 5., 6., 9. и 13. 
, члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ број 88/2017 и 27/2018 – др закон, 
10/2019 и 6/2020), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 
и 83/2014 – др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 
члана 40. и 152. Статута Општине Владичин Хан 
„Службени гласник Града Врања“, број 4/2019) и 
члана 179. и 180. Пословника Скупштине општине 
Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, 
број 9/2019), Скупштина општине Владичин Хан, на 
седници одржаној дана 06.12.2020.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“  У ВЛАДИЧИНОМ 

ХАНУ 

I 
У Решењу о именовању чланова Школског 

одбора Основне школе „Свети Сава“  у Владичином 
Хану, („Службени гласник Града Врања“, број 
21/2018, 25/2018 и 26/2019), врши се измена у тачки 
1. у делу испред јединице локалне самоуправе   тако 
што се: 
Разрешава дужности члана Школског одбора 
-Александра Илић из Владичиног Хана, ул. 
Димитрије Митића бр. 28 
Именује се за члана Школског одбора 
- Мирјана Ђорђевић из Владичиног Хана, с.Стубал 

 
II 

Мандат именованом члану Школског одбора 
траје до истека мандата Школског одбора 
именованог Решењем о именовању чланова 
Школског одбора Основне школе „Свети Сава“ 
(„Службени гласник Града Врања“ број 21/2018, 
25/2018 и 26/2019) 

 
III 

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

Образложење 
Правни основ за доношење наведеног 

решења садржан је у одредбама члана 116. став 1., 
2. 5., 9. и 13. , члана 117. став 3. тачка 5. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ број 88/2017 и 27/2018 – 
др закон, 10/2019 и 6/2020), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007 и 83/2014 – др.закон, 101/2016-др. закон и 
47/2018), члана 40. и 152. Статута Општине 
Владичин Хан „Службени гласник Града Врања“, 
број 4/2019) и члана 179. и 180. Пословника 
Скупштине општине Владичин Хан („Службени 
гласник Града Врања“, број 9/2019). 
              Чланом 116. став 1. 2. и 5. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
прописано је да орган управљања има девет чланова 
укључујући и председника, да орган управљања 
чине по 3 представника из реда запослених у 
установи, родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог јединице 
локалне самоуправе, као и да чланове органа 
управљања именује и разрешава скупштина 
јединице локалне самоуправе, а да председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја 
чланова органа управљања.  

Чланом 116. став 9. наведеног Закона 
прописано је које лице не може бити предложенo ни 
именовано за члана органа управљања. 
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Чланом 116. став 13. наведеног Закона 
прописано је да скупштина јединице локалне 
самоуправе доноси решење о именовању органа 
управљања. 

Чланом 117. став 3. наведеног закона 
предвиђено је да ће скупштина јединице локалне 
самоуправе разрешити, пре истека мандата, 
поједине чланове, укључујући и председника или 
члана органа управљања установе, на лични захтев 
члана. 
 Чланом 117. став.1. наведеног закона 
прописано је да мандат органа управљања траје  
четири године. 
 На основу поднете оставке Александре Илић 
на чланство у  Школском одбору Основне школе 
„Свети Сава“ у Владичином Хану испред јединице 
локалне самоуправе, иста се разрешава дужности 
члана, те се на основу предлога овлашћеног 
предлагача именује за члана школског одбора 
Миријана Ђорђевић из Владичиног Хана, с. Стубал, 
с обзиром да иста испуњавају све услове за 
именовање у Школски одбор прописане чланом 116. 
Закона о основама система образовања и васпитања  

На основу напред наведеног а у складу са 
надлежностима Скупштине општине прописаним 
чланом 32. Закона о локалној самоуправи и чланом 
40. Статута Општине Владичин Хан донето је 
решење као у диспозитиву.  

Поука о правном средству: Против овог 
решења може се покренути управни  спор пред 
Управним судом у Београду-одељењу у Нишу, у 
року од 30 дана од дана достављања решења. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана 06.12.2020. године, број: 06-87/23/20-I 

                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 
 
 
755. 

На основу члана 116. став 1., 2. 5., 6., 9. и 13. 
, члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ број 88/2017 и 27/2018 – др закон, 
10/2019 и 6/2020), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 
и 83/2014 – др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 
члана 40. и 152. Статута Општине Владичин Хан 
„Службени гласник Града Врања“, број 4/2019) и 
члана 179. и 180. Пословника Скупштине општине 
Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, 
број 9/2019), Скупштина општине Владичин Хан на 
седници одржаној дана 06.12.2020.године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВАШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ 
„ЈОВАН СКЕРЛИЋ“  У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ 

 
I 

У Решењу о именовању чланова Школског 
одбора Гиманзије „Јован Скерлић“  у Владичином 
Хану, („Службени гласник Града Врања“, број  
25/2018), врши се измена у тачки 1.  
у делу испред Савета родитеља тако што се 
Разрешава дужности члана Школског одбора  
-Радисављевић Горан из Владичиног Хана, ул. 
Косте Стаменковића бр. 1 
Именује се за члана Школског одбора 
-Јовићевић Слободан из Владичиног Хана, ул. 
Николе Тесла број 18 
 
у делу испред јединице локалне самоуправе тако 
што се: 
Разрешава дужности члана Школског одбора 
-Милош Младеновић из Владичиног Хана, ул. Цара 
Душана број 26 
Именује се за члана Школског одбора 
- Зоран Младеновић из Владичиног Хана, ул. Јована 
Јовановића Змаја број 73 

 
II 

Мандат именованим члановима  Школског 
одбора траје до истека мандата Школског одбора 
именованог Решењем о именовању чланова 
Школског одбора Гимназије „Јован Скерлић“ у 
Владичином Хану, број 06-131/11/18-I од 
16.09.2018. године („Службени гласник Града 
Врања“ број 25/2018) 

 
III 

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

Образложење 
           Правни основ за доношење наведеног решења 
садржан је у одредбама члана 116. став 1., 2. 5., 9. и 
13. , члана 117. став 3. тачка 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ број 88/2017 и 27/2018 – др закон, 
10/2019 и 6/2020), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 
и 83/2014 – др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 
члана 40. и 152. Статута Општине Владичин Хан 
„Службени гласник Града Врања“, број 4/2019) и 
члана 179. и 180. Пословника Скупштине општине 
Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, 
број 9/2019). 
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            Чланом 116. став 1. 2. и 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања прописано је да 
орган управљања има девет чланова укључујући и 
председника, да орган управљања чине по 3 
представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских заступника и 
три представника на предлог јединице локалне 
самоуправе, као и да чланове органа управљања 
именује и разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе, а да председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова органа 
управљања.  

Чланом 116. став 9. наведеног Закона 
прописано је које лице не може бити предложенo ни 
именовано за члана органа управљања. 

Чланом 116. став 13. наведеног Закона 
прописано је да скупштина јединице локалне 
самоуправе доноси решење о именовању органа 
управљања. 

Чланом 117. став 3. наведеног закона 
предвиђено је у којим случајевима ће скупштина 
јединице локалне самоуправе разрешити, пре истека 
мандата, поједине чланове, укључујући и 
председника или члана органа управљања установе.  
 Чланом 117. став 1. наведеног закона 
прописано је да мандат органа управљања траје  
четири године. 
 Како је члану Школског одбора Гимназије 
„Јован Скерлић“ Горану Радосављевићу престало 
својство родитеља исти се разрешава дужности а на 
предлог Савет родитеља именује се  за члана 
Школског одбора Јовићевић Слободана из 
Владичиног Хана. 
 На основу поднете оставке Милоша 
Младеновића  на чланство у  Школском одбору 
Гимназије „Јован Скерлић““ у Владичином Хану, 
исти се разрешава дужности члана, те се на основу 
предлога овлашћеног предлагача именују за члана 
школског одбора Зоран Младеновић из Владичиног 
Хане.  

На основу напред наведеног а у складу са 
надлежностима Скупштине општине прописаним 
чланом 32. Закона о локалној самоуправи и чланом 
40. Статута Општине Владичин Хан донето је 
решење као у диспозитиву.  

Поука о правном средству: Против овог 
решења може се покренути управни  спор пред 
Управним судом у Београду-одељењу у Нишу, у 
року од 30 дана од дана достављања решења. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана 06.12.2020. године, број: 06-87/24/20-I 

                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 
 

756. 
На основу члана 116. став 1., 2. 5., 6., 9. и 13., 

члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ број 88/2017, 27/2018 – др закони, 
10/2019 и 6/2020), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 
и 83/2014 – др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 
члана 40. и 152. Статута Општине Владичин Хан 
„Службени гласник Града Врања“, број 4/2019) и 
члана 179. и 180. Пословника Скупштине општине 
Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, 
број 9/2019), Скупштина општине Владичин Хан на 
седници одржаној дана 06.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ 

ШКОЛЕ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ 
 
I 

У Решењу о именовању чланова Школског 
одбора Техничке школе у Владичином Хану, 
(„Службени гласник Града Врања“, број 25/2018 и 
27/2019), врши се измена у тачки 1. у делу испред 
Савета родитеља   тако што: 

 
Разрешава се дужности члана Школског одбора 
- Цветковић Сузана из Владичиног Хана, с. 
Житорађе, IV ССС  
 
Именује се за члана Школског одбора 
- Ђорђевић Славиша из Владичиног Хана, ул. 
Војводе Путника број 2, IV ССС  
 

II 
Мандат именованом члану Школског одбора 

траје до истека мандата Школског одбора 
именованог Решењем о именовању чланова 
Школског одбора Техничке школе у Владичином 
Хану, број 06-131/10/18-I од 15.09.2018.године 
(„Службени гласник Града Врања“ број 25/2018) и 
Решењем број 06-152/8/19-I од 24.11.2019. године 
(„Службени гласник Града Врања“ број 27/2019) 

 
III 

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

Образложење 
Правни основ за доношење наведеног 

решења садржан је у одредбама члана 116. став 1., 
2. 5., 9. и 13. , члана 117. став 3. тачка 4. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ број 88/2017, 27/2018 – др 
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закони, 10/2019 и 6/2020), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007 и 83/2014 – др.закон, 101/2016-др. закон и 
47/2018), члана 40. и 152. Статута Општине 
Владичин Хан „Службени гласник Града Врања“, 
број 4/2019) и члана 179. и 180. Пословника 
Скупштине општине Владичин Хан („Службени 
гласник Града Врања“, број 9/2019). 

Чланом 116. став 1. 2. и 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања прописано је да 
орган управљања има девет чланова укључујући и 
председника, да орган управљања чине по 3 
представника из реда запослених у установи, 
родитеља, односно других законских заступника и 
три представника на предлог јединице локалне 
самоуправе, као и да чланове органа управљања 
именује и разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе, а да председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова органа 
управљања.  

Чланом 116. став 9. наведеног Закона 
прописано је које лице не може бити предложенo ни 
именовано за члана органа управљања. 

Чланом 116. став 13. наведеног Закона 
прописано је да скупштина јединице локалне 
самоуправе доноси решење о именовању органа 
управљања. 

Чланом 117. став 3. наведеног закона 
предвиђено је да ће скупштина јединице локалне 
самоуправе разрешити, пре истека мандата, 
поједине чланове, укључујући и председника или 
орган управљања установе, на лични захтев члана. 
 Чланом 117. став. 1. наведеног закона 
прописано је да мандат органа управљања траје  
четири године. 
 Како је чланица Школског одбора Техничке 
школе у Владичином Хану која је именована испред 
Савета родитеља и то Цветковић Сузана, изгубила 
својство родитеља детета које похађа Техничку 
школу, јер је њено дете завршило Техничку школу, 
то се иста разрешава дужности члана школског 
одбора. Уместо ње Савет родитеља тајним 
изјашњењем предложио је Ђорђевић Славишу из 
Владичиног Хана за члана Школског одбора, те се 
исти овим решењем именује с обзиром да исти 
испуњавају све услове за именовање у Школски 
одбор прописане чланом 116. Закона о основама 
система образовања и васпитања. 

На основу напред наведеног а у складу са 
надлежностима Скупштине општине прописаним 
чланом 32. Закона о локалној самоуправи и чланом 
40. Статута Општине Владичин Хан донето је 
решење као у диспозитиву.  

 

Поука о правном средству: Против овог 
решења може се покренути управни  спор пред 
Управним судом у Београду-одељењу у Нишу, у 
року од 30 дана од дана достављања решења. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана 06.12.2020. године, број: 06-87/25/20-I 

        
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 
 
 
757. 

На основу члана 116. став 1., 2., 5., 9. и 13. , 
члана 117. став 3. и 5. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени  гласник РС“, 
број 88/2017, 27/2018 – др закони, 10/2019 и 6/2020), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“,  број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 40. и 152. 
Статута Општине Владичин Хан („Службени 
гласник Града Врања“, број 4/2019) и члана 180. 
Пословника Скупштине општине Владичин Хан 
(„Службени гласник Града Врања“, број 9/2019), 
Скупштина општине Владичин Хан, на седници 
одржаној дана 06.12.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВАУПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА“  
ВЛАДИЧИН ХАН 

 
I 

У Решењу о именовању чланова Управног 
одбора Предшколске установе „Пчелица“ 
(„Службени гласник Града Врања“, број 5/2017, 
1/19, 22/19 и 5/2020), врши се измена у члану 1. у 
делу испред јединице локалне самоуправе, подтачка 
2,тако што: 

 
Разрешавa  се дужности члана Управног одбора 
- Томица Додић из Владичиног Хана, ул Немањина 
бр. 68 
 
Именује се за члана Управног одбора 
- Дејан Тасић из Владичиног Хана, улица 
Милентија Поповића  број 110 
 
 

II 
Мандат именованом члану Управног одбора 

траје до истека мандата именованог Управног 
одбора Предшколске установе „Пчелица“ Владичин 
Хан, („Службени гласник Града Врања“; број број 
5/2017, 1/19, 22/19 и 5/2020). 
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III 
Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Правни основ за доношење овог Решења 
садржан је у одредбама члана 116. став 1., 2. 5., 9. и 
13. , члана 117. став 3. и 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени  
гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др закони, 
10/2019 и 6/2020), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 
члана 40. и 152. Статута Општине Владичин Хан 
(„Службени гласник Града Врања“, број 4/19) и 
члана 180. Пословника Скупштине општине 
Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, 
број 9/19). 
               Чланом 116. став 1. 2. и 5. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
прописано је да орган управљања има девет чланова 
укључујући и председника, да орган управљања 
чине по 3 представника из реда запослених у 
установи, родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог јединице 
локалне самоуправе, као и да чланове органа 
управљања именује и разрешава скупштина 
јединице локалне самоуправе, а да председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја 
чланова органа управљања.  

Чланом 116. став 9. наведеног Закона 
прописано је које лице не може бити предложенo ни 
именовано за члана органа управљања. 

Чланом 116. став 13. наведеног Закона 
прописано је да скупштина јединице локалне 
самоуправе доноси решење о именовању органа 
управљања. 

Чланом 117. став 3 наведеног закона 
предвиђено је да ће скупштина јединице локалне 
самоуправе разрешити, пре истека мандата, 
поједине чланове, укључујући и председника или 
орган орган управљања установе, на лични захтев. 
 Чланом 117. став.5. наведеног закона 
прописано је да мандат органа управљања траје  
четири године. 

Како је Додић Томица, који је  именован за 
члана Управног одбора испред јединице локалне 
самоуправе, поднео оставку на место члана 
Управног одбора ове установе, разрешава се 
дужности члана Управног одбора Предшколске 
установе „Пчелица“ Владичин Хан, а за члана 
органа управљања испред јединице локалне 
самоуправе именује се Дејан Тасић из Владичиног 
Хана. 

На основу напред наведеног а у складу са 
надлежностима Скупштине општине прописаним 
чланом 32. Закона о локалној самоуправи и чланом 
40. Статута Општине Владичин Хан донето је 
решење као у диспозитиву.  

Поука о правном средству: Против овог 
решења може се покренути управни  спор пред 
Управним судом у Београду-одељењу у Нишу, у 
року од 30 дана од дана достављања решења. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана 06.12.2020. године, број: 06-87/26/20-I 

        
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 
 
758.                                                                                           

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 члана 40. 
Статута Општине Владичин Хан („Службени 
гласник Града Врања“, број 4/2019), Скупштина 
Општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 
06.12.2020. године, донела је  

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН 
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА И 

СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
ВЛАДИЧИН ХАН У 2020. ГОДИНИ (ИЗМЕНА 

БР.1) ЈП ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД“ ВЛАДИЧИН 

ХАН 
 

I 
Даје се сагласност на Посебан програм 

коришћења субвенција и средстава из буџета 
Општине Владичин Хан у 2020. години (измена 
бр.1) ЈП за водоснабдевање и канализацију 
„Водовод“ Владичин Хан, број 2789 од 08.10.2020. 
године, који је усвојио Надзорни одбор ЈП за 
водоснабдевање и канализацију  „Водовод“ 
Владичин Хан, на седници одржаној дана 
09.10.2020. године. 

 
II 

Овај Закључак објавити у „Службеном 
гласнику Града Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана 06.12.2020. године, број: 06-87/27/20-I 

        
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 
 



2184-Страна -Број -39-  „СЛУЖБЕНИГЛАСНИКГРАДА ВРАЊА“   Понедељак,07.децембар.2020.године. 
  

 

759. 
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 члана 40. и 
152. Статута општине Владичин Хан („Службени 
гласник Града Врања“, број 4/2019) Скупштина 
општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 
06.12.2020. године,  донелa је 

 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА  ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020.ГОДИНУ 
(ИЗМЕНА 1) ЈП «ВОДОВОД» ВЛАДИЧИН ХАН 

 
 

I 
Даје се сагласност на  Програма пословања 

предузећа за 2020. годину (Измена 1) ЈП «Водовод» 
Владичин Хан, број 2789/1 од 08.10.2020 коју је 
донео Надзорни одбор ЈП «Водовод» Владичин 
Хан, на седници одржаној дана 09.10.2020. године. 

 
 

II 
Овај Закључак објавити у „Службеном 

гласнику Града Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана 06.12.2020. године, број: 06-87/28/20-I 

                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 
 
 
760.                                                                                                                      

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 и 101/2016 – др.закон и 47/2018 ) и члана 40. и 
152. Статута општине Владичин Хан („Службени 
гласник Града Врања“, број 4/2019) Скупштина 
општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 
06.12.2020. године,  донелa је 

 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ 
ИЗМЕНУ ПОСЕБНОГ  ПРОГРАМА  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА  

2020.ГОДИНУ ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ 
ВЛАДИЧИН ХАН 

I 
Даје се сагласност на  Прву измену Посебног 

програма коришћења средстава буџета Општине 
Владичин Хан за 2020.годину ЈП за комунално 
уређење Владичин Хан, број 1344/2 коју је донео 
Надзорни одбор ЈП за комунално уређење Владичин 
Хан, на седници одржаној дана 07.10.2020. године. 

 
II 

Овај Закључак објавити у „Службеном 
гласнику Града Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана 06.12.2020. године, број: 06-87/29/20-I 

        
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 
 
 
761.                                                                                           
 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 члана 40. и 
152. Статута општине Владичин Хан („Службени 
гласник Града Врања“, број 4/2019) Скупштина 
општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 
06.12.2020.године, донелa је 

 
 
 

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

УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2020. ГОДИНУ 
 
 

I 
Даје се сагласност на  Прву измену 

Годишњег програма пословања ЈП за комунално 
уређење Владичин Хан за 2020. годину,  број 1344/1 
који је усвојио Надзорни одбор ЈП за комунално 
уређење  Владичин Хан, на седници одржаној дана 
07.10.2020. године. 

 
II 

Овај Закључак објавити у „Службеном 
гласнику Града Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана 06.12.2020. године, број: 06-87/30/20-I 

        
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 
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762. 
На основу члана 77. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Сл. гласник РС“, број: 21/2016, 
113/2017 – др. закон и 95/2018) и члана 40. став 1. 
тачка 20. Статута Општине Владичин Хан („Сл. 
гласник Града Врања“, број: 4/19), Скупштина 
општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 
06.12.2020. године, донела је 
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 
 
I 

Усваја се Кадровски план Општинске управе 
Општине Владичин Хан за 2021. годину. 
 

II 
Закључак објавити у „Службеном гласнику 

Града Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана 06.12.2020. године, број: 06-87/5/20-I 

                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 
 
763. 

На основу члана 76 и 77. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, 
број: 21/2016,113/2017,95/2018 и 113/2017-др.закон) 
и члана 40. и 152. Статута Општине Владичин Хан  
„Сл. гласник Града Врања“,број: 4/2019 ), 
Скупштина општине Владичин Хан на седници 
одржаној дана 06.12.2020. године, донела је 
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 
 
 
I 

Усваја се Кадровски план Општинског 
правобранилаштва Општине Владичин Хан за 2021. 
годину. 
 

II 
Закључак објавити у „Службеном гласнику 

Града Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана 06.12.2020. године, број: 06-87/6/20-I 

                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 

764. 
На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС, бр. 
129/07, 83/14-др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), 
члана 40. и 152. Статута општине Владичин Хан 
(„Службени гласник града Врања“, бр. 4/19), а у 
вези са чланом 49. став 2. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19, у 
даљем тексту: Закон), Скупштина општине 
Владичин Хан на седници одржаној дана 
06.12.2020. године, доноси 
 
 

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ 
ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ, 

СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ 
НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА 
УГОВОРА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Предмет уређивања 

Члан 1. 
Овим правилником се, за потребе јавног 

наручиоца Општине Владичин Хан (у даљем тексту: 
ЈЛС), ближе уређује планирање јавних набавки, 
начин спровођења поступака јавних набавки и 
набавки друштвених и других посебних услуга и 
праћење извршења закључених уговора о јавним 
набавкама, као и одговорност за законито, стручно и 
благовремено поступање у вези с пословима јавних 
набавки. 

Правилник је намењен свим организационим 
јединицама ЈЛС и свим лицима која учествују у 
пословима набавки, а који су дужни да га 
примењују. 

 
Циљеви правилника 

Члан 2. 
Циљеви овог правилника су: прецизно 

уређивање начина обављања послова у вези с 
јавним набавкама у фазама планирања набавки, 
спровођења поступака јавних набавки и праћења 
извршења уговора о јавним набавкама и уређивање 
одговорности у пословима у вези с јавним 
набавкама.  

 
Циљеви обављања послова јавних набавки  

Члан 3. 
 Циљеви обављања послова јавних набавки у 
ЈЛС су:  

- набавка добара, услуга и радова који су 
потребни грађанима;  
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- набавка добара, услуга и радова који су 
неопходни за квалитетно обављање послова 
организационих јединица ЈЛС;  
- целисходност и оправданост набавке - 
прибављање добара, услуга и радова 
одговарајућег квалитета и потребних 
количина, за задовољавање стварних 
потреба ЈЛС на ефикасан, економичан и 
ефективан начин;  
- економично трошење средстава - принцип 
„вредност за новац“, односно прибављање 
добара, услуга и радова одговарајућег 
квалитета по најповољнијој цени;  
- благовремено и ефикасно спровођење 
поступака јавних набавки; 
- транспарентно трошење средстава из 
буџета ЈЛС;  
- обезбеђивање конкуренције и једнак 
положај свих привредних субјеката; 
- заштита животне средине, кроз набавку 
предмета који минимално утичу на животну 
средину и инвестиција у циљу побољшања 
животне средине. 

 
II ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ 
 

Садржина плана јавних набавки 
Члан 4. 

План јавних набавки ЈЛС представља списак 
јавних набавки чије се покретање очекује у години 
за коју се план набавки доноси.   

План јавних набавки садржи елементе 
прописане Законом, и то:  

1) предмет јавне набавке и ознаку из 
општег речника набавки;  
2) процењену вредност јавне набавке; 
3) врсту поступка јавне набавке; 
4) оквирно време покретања поступка.  
 

Критеријуми за планирање јавних набавки 
Члан 5. 

Критеријуми који примењују све 
организационе јединице за планирање сваке јавне 
набавке су:  

- да је предмет јавне  набавке у функцији 
обављања послова ЈЛС и у интересу грађана;  
- да су узети у обзир сви трошкови животног 
циклуса предмета јавне набавке (трошак 
набавке, трошкови употребе и одржавања, 
као и трошкови одлагања након употребе);  
- да предложене техничке спецификације и 
утврђене количине одређеног предмета јавне 
набавке одговарају стварним потребама ЈЛС;  

- узимање у обзир стања на залихама, 
искуствених показатеља у вези са месечном, 
кварталном и годишњом потрошњом и сл.; 
- да је процењена вредностјавне  набавке 
одговарајућа и реална; 
- да ли јавна набавка има за последицу 
стварање додатних трошкова и колика је 
висина и природа тих трошкова;     
- да ли постоје друга могућа решења за 
задовољавање исте потребе и које су 
предности и недостаци тих решења;  
- трошкови одржавања и коришћења 
постојеће опреме у односу на трошкове нове 
опреме, исплативост инвестиције, 
исплативост ремонта постојеће опреме и сл.;  
- ризици и трошкови у случају неспровођења 
поступка јавне набавке.  
Додатни критеријуми опредељују се обзиром 

на специфичности предметне набавке.  
 

Инструкције за планирање 
Члан 6. 

Одељење за привреду и финансије (у даљем 
тексту: носиоци планирања) пре почетка планирања 
за наредну планску годину, израђују предлог 
инструкција за израду предлога финанисјког плана, 
које представљају детаљна правила за планирање 
свих врста трошкова и које се достављају свим 
организационим јединицама које планирају буџет 
Општине за наредну годину а из ког се утврђује 
потреба за  за јавним набавкама.  

Пожељно је да инструкције за израду плана 
садрже и упутство за планирање јавних набавки које 
садржи  методологију и упутства за за утврђивање 
процењене вредности набавке, као и полазне 
елементе за планирање потреба (стање залиха, 
очекиване ванредне активности у наредној планској 
години и друге податке од значаја за утврђивање 
потреба за набавкама, попут начина одређивања 
процењене вредности набавке).  

Инструкцијама за планирање се унифицира и 
стандардизује исказивање потреба за свим 
трошковима а самим тим и  предметима како јавних 
набавки тако и осталих набавки и одређује се која 
организациона јединица планира одређене предмете 
набавки, према пословима које обавља.   

Службеник за јавне набавке ЈЛС доноси 
инструкције за планирање до 15. септембра текуће 
године за планирање набавки за наредну планску 
годину.   

Образац за планирање 
Члан 7. 

Носиоци планирања, у складу са садржином 
плана набавки која је утврђена овим правилником и 
инструкцијама за планирање, израђују образац за 
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планирање, са упутством за попуњавање, и 
достављају га у електронским облику свим 
организационим јединицама са инструкцијама за 
планирање, до 15. септембра текуће године. 
 

Исказивање стварних потреба 
Члан 8. 

Организационе јединице које планирају 
набавке исказују своје стварне потребе тако што у 
достављени образац уносе податкеу складу са 
инструкцијама за планирање, а нарочито:  

- Предмет набавке - кратак и јасан опис 
предмета набавке за коју је потребно 
спровести поступак, са предлогом да се 
набавка подели у више целина (партија), 
уколико је то потребно;  
- Предлог периода на који се уговор 
закључује; 
- Процењену вредност набавке, без ПДВ-а, 
на годишњем нивоу и укупно, са 
образложењем; 
- Напомену да је потребно спровести 
преговарачки поступак јавне набавке, 
уколико организациони део сматра да су 
испуњени услови за спровођење 
преговарачког поступка јавне набавке, 
односно напомену да се за набавку одређеног 
предмета Закон не примењује, са 
образложењем;  
- Оквирни датум закључења уговора – месец 
или прецизнији временски период у коме се 
планира закључење уговора.  
- Кратак опис разлога и оправданости 
планирања набавке (и оправданости обима 
набавке).  
Организациони јединице које планирају 

набавке попуњене обрасце за планирање достављају 
носиоцима планирања до 30. октобра, а изузетно 
стварне потребе за набавкама могу доставити и 
накнадно уколико се накнадно обезбеде средства за 
реализацију истих. 
  

Истраживање тржишта 
Члан 9. 

Организационе јединице исказују своје 
стварне потребе: 

-узимајући у обзир стање залиха и постојеће 
информације и базу података о добављачима 
и закљученим уговорима: 
-на  основу истраживања тржишта:  
- код набавки радова, и у складу са 
пројектном документацијом (предмер и 
предрачун радова).  
Истраживање тржишта сваког појединачног 

предмета набавке врши се: прикупљањем 

информација о начину задовољавања конкретне 
потребе, упоређивањем цена на тржишту, 
квалитета, периода гаранције, начина и трошкова 
одржавања и др. 

Истраживање тржишта врши се путем 
истраживања на интернету, испитивања искустава 
других наручилаца и на други погодан начин, 
имајући у виду сваки појединачни предмет набавке.  

Организационе јединице које планирају 
набавке могу да траже или да узму у обзир савет 
независних стручњака, надлежних органа или 
привредних субјеката у вези са припремом и 
спровођењем поступка јавне набавке, под условом 
да се тиме не нарушавају начела обезбеђења 
конкуренције и забране дискриминације, једнакости 
привредних субјеката и транспарентности.  
 
Провера стварних потреба и допуна садржине 

плана јавних набавки 
Члан 10. 

Носиоци планирања врше проверу 
оправданости предложених предмета набавки и 
процењених вредности и разматрају усклађеност 
предмета набавки са стварним потребама ЈЛС. 

На основу извршених провера, а у сарадњи 
са организационим јединицама које су исказале 
потребе за набавкама, носиоци планирања врше 
потребне измене у циљу усклађивања предложених 
набавки са стварним потребама.  

Носиоци планирања, након измена из става 
2. овог члана, обједињују истоврсне предмете 
набавке у образац за планирање уносе податке о 
ознакама из општег речника набавки и врсти 
поступка за сваки предмет јавне набавке, најкасније 
до 15. новембра текуће године.    

Динамику покретања поступака набавки 
одређује носилац планирања у складу са одређеним 
оквирним датумима закључења уговора, а имајући у 
виду врсту поступка јавне набавке.  

 
Одговорност за унете податке 

Члан 11. 
Организационе јединице које су унеле 

податке у образац за планирање одговорне су за 
њих.   

 
Израда нацрта и предлога плана јавних набавки 

Члан 12. 
Након усклађивања са нацртом буџета за 

наредну планску годину, носиоци планирања 
израђују нацрт плана набавки, који достављају на 
разматрање Руководиоцу одељења за привреду и 
финансије, и то најкасније до 30.11.2020. године 

Носиоци планирања, у сарадњи са 
организационим јединицама које су исказале 
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потребе за набавкама, поступају по предлозима 
начелника Општинске управе у вези са нацртом 
плана набавки.  

Након учињених измена из става 2. овог 
члана, носиоци планирања израђују предлог плана 
јавних набавки, који достављају на усвајање 
Начелнику Општинске управе.    
 

Доношење плана јавних набавки 
Члан 13. 

Начелник Општинске управе доноси план 
јавних набавки по усвајању буџета, а измене и 
допуне плана јавних набавки након обезбеђивања 
додатних средстава од донација, спонзорства, 
трансфера са виших нивоа власти или након 
усвајања измена и допуна буџета.  

 
Објављивање плана јавних набавки 

Члан 14. 
Непосредно по доношењу, а најкасније у 

року од десет дана од дана доношења, носиоци 
планирања објављују план јавних набавки на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници 
ЈЛС. 

 
Измене и допуне плана јавних набавки 

Члан 15. 
У складу са Законом, изменом и допуном 

плана јавних набавки сматра се планирање нове 
јавне набавке, измена предмета јавне набавке и 
повећање процењене вредности јавне набавке за 
више од 10%. 

Измене и допуне плана јавних набавки из 
става 1. овог члана доносе се у поступку који је 
прописан за доношење плана јавних набавки, и то 
тако да све измене буду видљиве у односу на 
основни план и да све измене буду образложене.    

Измене и допуне плана јавних набавки 
носиоци планирања објављују на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници у року од десет 
дана од дана доношења. 

 
Комуникација у вези сa пословима јавних 

набавки 
Члан 16. 

Комуникација у поступку јавне набавке 
између ЈЛС и трећих лица (привредних субјеката, 
понуђача, подносиоца пријава, надлежних органа и 
других лица) врши се у складу са Законом - путем 
Портала јавних набавки, а изузетно када Закон 
дозвољава и путем поште, курирске службе и 
електронским путем – слањем електронске поште. 

Комуникација из става 1. овог члана се 
изузетно може вршити усменим путем, у складу са 
Законом, и то ако се та комуникација не односи на 

битне елементе поступка јавне набавке и ако 
Законом другачије није прописано, под условом да 
је њена садржина у задовољавајућој мери 
документована, сачињавањем записника, односно 
интерних белешки од стране лица које је вршило 
комуникацију усменим путем.   

Комуникација у вези с пословима јавних 
набавки унутар ЈЛС врши се писаним или 
електронским путем, на начин да се омогући 
евидентирање свих извршених радњи. 

Примљене понуде, односно делови понуде и 
измене и допуне понуде, уколико се не достављају 
путем Портала јавних набавки, до њиховог 
отварања чувају се на писарници ЈЛС, одложени у 
орман и закључани, до момента отварања понуда 
када се предају комисији за јавну набавку.  

 
Евидентирање и чување документације у вези са 

јавним набавкама и вођење евиденција 
Члан 17. 

У писаној или електронској форми се 
евидентирају и документују све радње током 
планирања, спровођења поступка и извршења 
уговора о јавној набавци.  

Радње из става 1. овог члана у фази 
планирања врши носилац планирања, у поступку 
јавне набавке комисија за јавну набавку, односно 
лице које спроводи поступак набавке, а у фази 
праћења реализације уговора о набавци лице, 
односно организациона јединица који су задужени 
за праћење реализације уговора.  

Након завршетка поступка набавке, комисија 
за јавну набавку, односно лице које спроводи 
поступак набавке, документацију доставља носиоцу 
планирања.  

Документација из става 1. овог члана је било 
који документ који је настао током планирања 
набавке, спровођења поступка набавке и извршења 
уговора о набавци, а који наручилац чува најмање 
пет година од закључења појединачног уговора о 
набавци или оквирног споразума, односно пет 
година од обуставе или поништења поступка 
набавке.  

Евидентирање и чување документације се 
врши у складу са прописима и општим актом ЈЛС 
који уређује ову област. 

Носилац планирања води следеће 
евиденције: 

– евиденцију о уговорима закљученим у 
поступку набавке; 

– евиденцију о добављачима; 
– евиденцију о негативним референцама.  

 
III СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ 
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Повремене заједничке набавке 
Члан 18. 

ЈЛС може заједнички са другим наручиоцем 
да спроведе одређени поступак јавне набавке, у 
складу са Законом, или може да овласти другог 
наручиоца или да буде овлашћена од стране другог 
наручиоца да у његово име и за његов рачун 
спроведе поступак јавне набавке или предузме 
одређене радње у том поступку.  

У случају из става 1. овог члана, ЈЛС и други 
наручилац су дужни да посебним споразумом 
утврде своја права и обавезе.   

Ако се поступак јавне набавке у целини 
спроводи заједнички у име и за рачун свих јавних 
наручилаца који учествују у заједничкој набавци 
или ако један јавни наручилац у целини спроводи 
поступак за свој рачун и за рачун других јавних 
наручилаца, сви наручиоци су солидарно одговорни 
за законито поступање.  

Ако се поступак јавне набавке не спроводи у 
целости заједнички наручиоци су солидарно 
одговорни само за оне делове поступка набавке које 
заједнички спроводе, док сваки јавни наручилац 
има искључиву одговорност за испуњавање својих 
обавеза, у складу са законом, у погледу делова 
поступка набавке које спроводи у своје име и за свој 
рачун.  

Ако један јавни наручилац овласти другог 
наручиоца да у његово име и за његов рачун 
спроведе поступак јавне набавке или предузме 
одређене радње у том поступку, наручиоци су 
солидарно одговорни за законито поступање. 

 
Уговори субвенционисани или суфинансирани 

од стране јавних наручилаца 
Члан 19. 

Одредбе Закона примењују се на набавку 
радова и услуга које више од 50% субвенционише 
или суфинансира један или више јавних 
наручилаца, у складу са чланом 15. Закона.  
 

Захтев за покретање поступка јавне набавке 
Члан 20. 

Потреба за покретањем поступка јавне 
набавке се исказује подношењем захтева за 
покретање поступка јавне набавке (Прилог 1 овог 
правилника). 

Захтев за покретање поступка јавне набавке 
подноси организациона јединица која је корисник 
набавке/која је планирала набавку(у даљем тексту: 
подносилац захтева), у месецу који претходи месецу 
за који је у Плану јавних набавки одређен оквирни 
датум покретања поступка. 

Захтев из става 1. овог члана подноси се 
уколико је јавна набавка предвиђена годишњим 

Планом јавних набавки наручиоца за текућу годину, 
осим ако је другачије предвиђено Законом. 

Захтев из става 1. овог члана подноси се 
служебику за јавне набавке(у даљем тексту: 
носилац реализације). 

У случају одступања од планираног рока за 
покретање поступка, подносилац захтева даје 
носиоцу реализације писано образложење разлога 
одступања. 

Подносилац захтева је дужан да у захтеву за 
покретање поступка јавне набавке одреди предмет 
јавне набавке, процењену вредност, техничке 
спецификације, квалитет, количину и опис добара, 
радова или услуга, начин спровођења контроле и 
обезбеђивања гаранције квалитета, техничке 
прописе и стандарде који се примењују, рок 
извршења, место извршења или испоруке добара, 
евентуалне додатне услуге и слично, одржавање, 
гарантни рок и сл., а може одредити и специфичне 
критеријуме за квалитативни избор, на начин да не 
користи дискриминаторске критеријуме за 
квалитативни избор и техничке спецификације.  

Правила о одређивању техничких 
спецификација утврђена су Законом. Техничке 
спецификације се одређују на објективан начин, пре 
свега одређивањем описних техничких 
карактеристика предмета конкретне јавне набавке. 
Наручилац је дужан да одређивањем техничких 
спецификација избегава описивање које би 
неоправдано фаворизовало одређено добро, односно 
понуђача.   

Ако подносилац захтева у захтеву/техничкој 
спецификацији наведе да се у конкурсној 
документацији за јавну набавку захтева достављање 
узорака/модела за потребе тестирања – техничка 
спецификација предмета јавне набавке мора 
садржати и све елементе тестирања, то јест 
параметре који се проверавају при стручној оцени 
понуда, односно оцени испуњености захтеваних 
карактеристика. 

При одређивању техничких спецификација 
узимају се у обзир критеријуми приступачности за 
лица са инвалидитетом или да решење буде 
прилагођено за све кориснике, као и обавезно 
поштовање свих мера, стандарда и прописа у 
области безбедности и здравља на раду. 

Техничке спецификације не могу да упућују 
на посебну марку или извор или одређени процес 
који карактерише производе или услуге које пружа 
одређени привредни субјект или на жигове, патенте, 
врсте или одређено порекло или производњу, које 
би за последицу имало давање предности или 
елиминисање одређених привредних субјеката или 
одређених производа, осим ако предмет уговора то 
оправдава.  



2190-Страна -Број -39-  „СЛУЖБЕНИГЛАСНИКГРАДА ВРАЊА“   Понедељак,07.децембар.2020.године. 
  

 

Изузетно, упућивање на начин из претходног 
става је дозвољено ако се предмет набавке не може 
довољно прецизно и разумљиво да опише, у складу 
са чланом 99. Закона, при чему такво упућивање 
мора да буде праћено речима „или одговарајуће”. 

Подносилац захтева може предложити и 
критеријуме за избор привредног субјекта а који се 
тичу стручног и техничког капацитета, са 
образложењем предложених критеријума. 
Подносилац захтева може предложити и 
специфичне критеријумe економски најповољније 
понуде, са образложењем тих критеријума.  

Подносилац захтева може, уз образложење, у 
захтеву предложити да се јавна набавка обликује у 
више партија.  

Предлог подносиоца захтева за обликовање 
јавне набавке у више партија мора бити заснованна 
основу објективних критеријума (према врсти, 
количини, својствима, намени, месту или времену 
извршења и сл.), при чему се одређује предмет и 
обим поједине партије, узимајући у обзир 
могућност учешћа малих и средњих предузећа у 
поступку јавне набавке када је то оправдано, а 
нарочито уколико је процењена вредност јавне 
набавке једнака или већа од износа европских 
прагова. 

Уколико је захтевом за покретање поступка 
јавне набавке предложено покретање мешовите 
набавке, подносилац захтева даје детаљно 
образложење разлога за свој предлог. 

Подносилац захтева се сматра одговорним за 
израђене техничке спецификације и критеријуме за 
избор/критеријуме за доделу уговора, који су 
предложени у захтеву за покретање поступка јавне 
набавке. 

 
Члан 21. 

Подносилац захтева, уз захтев за покретање 
поступка јавне набавке, доставља детаљно 
образложење за покретање преговарачког поступка 
без објављивања позива за подношење понуда из 
члана 61. Закона и потребне доказе, уколико сматра 
да су испуњени законом прописани услови за 
покретање ове врсте поступка. 

Подносилац захтева у захтеву наводи и 
предлог потенцијалних привредних субјеката 
којима би се упутио позив за подношење понуде, са 
образложењем како је до тог предлога дошао 
(резултат истраживања тржишта, регистар Агенције 
за привредне регистре, искуства из претходних 
сродних набавки и сл.), ако се спроводи 
преговарачки поступак јавне набавке или јавне 
набавке добара и услуга испод вредности од 
10.000.000 динара. 

 

Члан 22. 
По пријему захтева за покретање поступка 

јавне набавке, носилац реализације дужан је да у 
року од пет дана провери да ли исти садржи све 
утврђене елементе, а нарочито да ли је јавна набавка 
предвиђена Планом јавних набавки за текућу 
годину. 

Уколико поднети захтев садржи недостатке, 
односно не садржи све потребне елементе, исти се 
без одлагања враћа подносиоцу захтева на исправку 
и допуну, која мора бити учињена у најкраћем 
могућем року, али не дуже од осам дана. 

Уколико поднети захтев садржи све 
неопходне елементе, захтев се доставља на 
одобрење овлашћеном лицу – начелнику 
Општинске управе. 
 

Начин поступања по одобреном захтеву за 
покретање поступка јавне набавке 

Члан 23. 
На основу одобреног захтева, носилац 

реализације без одлагања, а најкасније у року од три 
радна дана од дана пријема одобреног захтева, 
сачињава предлог одлуке о спровођењу поступка 
јавне набавке, која садржи све потребне елементе 
прописане Законом. 

На предлог одлуке из става 1. овог члана 
парафирањем се саглашавају носилац реализације и 
организациона јединица у чијем су делокругу 
послови финансија, који се заједно са захтевом за 
покретање поступка јавне набавке и осталом 
пратећом документацијом, достављају на потпис 
овлашћеном лицу у ЈЛС. 

Након потписивања, примерак одлуке се 
доставља члановима комисије за јавну набавку, и то 
наредног дана од дана доношења, путем интерне 
доставне књиге. 

Уколико се спроводи преговарачки поступак 
без објављивања јавног позива, носилац реализације 
израђује и на Порталу јавних набавки објављује 
обавештење о спровођењу ове врсте поступка, које 
садржи образложење основаности примене тог 
поступка.  

Носилац реализације истовремено са 
објављивањем обавештења о спровођењу 
преговарачког поступка упућује Канцеларији за 
јавне набавке захтев за добијање мишљења о 
основаности примене преговарачког поступка 
заједно са образложењем и свом документацијом у 
вези са разлозима који оправдавају спровођење те 
врсте поступка, о чему обавештава подносиоца 
захтева. 
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Начин именовања чланова комисије за јавну 
набавку, односно лица која спроводе поступак 

јавне набавке 
Члан 24. 

Поступак јавне набавке спроводи комисија за 
јавну набавку, односно лице које именује 
овлашћено лице ЈЛС.  

Ако процењена вредност јавне набавке не 
прелази износ од 3.000.000 динара, ЈЛС није дужна 
да именује комисију за јавну набавку, у ком случају 
поступак јавне набавке спроводи лице задужено за 
спровођење поступка.  

За спровођење јавних набавки чија је 
процењена вредност већа од 3.000.000 динара 
именује се комисија за јавну набавку. 

Комисија мора да има непаран број чланова, 
а најмање три члана. 

Одлуком о спровођењу поступка јавне 
набавке именују се и заменици чланова комисије. 

У комисији за јавну набавку један члан мора 
да буде лице које има стечено високо образовање из 
правне научне области на студијама другог степена 
(дипломске академске студије – мастер, 
специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно 
високо образовање које је законом изједначено са 
академским називом мастер на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или службеник 
за јавне набавке са високим образовањем на 
студијама другог степена (дипломске академске 
студије – мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), 
односно високо образовање које је законом 
изједначено са академским називом мастер на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или лице које је стекло сертификат за 
службеника за јавне набавке до дана ступања на 
снагу Закона. 

За члана комисије именује се лице које има 
одговарајућа стручна знања из области која је 
предмет јавне набавке, када је то потребно.  

Чланови комисије за јавну набавку и њихови 
заменици именују се из реда запослених из 
подносиоца захтева, а могу бити именовани и 
чланови из других организационих јединица 
уколико за то постоји објективна потреба. 

ЈЛС може у комисију за јавну набавку 
именовати лица која нису запослена у ЈЛС, ако ЈЛС 
нема запослена лица која имају одговарајућа 
стручна знања.  

Комисија за јавну набавку, односно лице 
задужено за спровођење поступка, предузима све 
радње у поступку јавне набавке, а нарочито 
припрема огласе о јавној набавци, конкурсну 
документацију, врши стручну оцену понуда и 

пријава, припрема извештаје о поступку јавне 
набавке, обавља потребну комуникацију у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама Закона и 
предузима потребне радње у случају подношења 
захтева за затиту права.  

Комисшија за јавну набавку, односно лице 
задужено за спровођење поступка, стара се о 
законитости спровођења поступка. 

Након отварања понуда, чланови комисије за 
јавну набавку и њихови заменици, односно лице 
задужено за спровођење поступка, потписују Изјаву 
о постојању или непостојању сукоба интереса.Ако 
је неко од ових лица у сукобу интереса, након 
потписивања Изјаве о постојању сукоба интереса,о 
томе обавештава носиоца реализације, који 
обавештава начелника Општинске управе. То лице 
се изузима из даљег поступка јавне набавке, а 
заменик члана преузима његово место у комисији за 
јавну набавку или се именује друго лице за 
спровођење поступка јавне набавке. 
 

Начин пружања стручне помоћи комисији, 
односно лицима која спроводе поступак јавне 

набавке 
Члан 25. 

Носилац реализацијеи све организационе 
јединице ЈЛС дужни су да у оквиру своје 
надлежности пруже стручну помоћ комисији за 
јавну набавку, односно лицу задуженом за 
спровођење поступка. 

У случају потребе за стручном помоћи, 
комисија за јавну набавку, односно лице задужено 
за спровођење поступка, се писаним или 
електронским путем обраћају надлежној 
организационој јединици. 

Организациона јединица од које је затражена 
стручна помоћ, дужна је да писаним путем или 
електронским путем одговори на захтев из става 2. 
овог члана, у року који одређује комисија за јавну 
набавку, односно лице задужено за спровођење 
поступка, а у складу са прописаним роковима за 
поступање. 

Уколико организациона јединица не 
одговори комисији за јавну набавку, односно лицу 
задуженом за спровођење поступка, или не 
одговори у року, о томе се обавештава начелника 
Општинске управе, који ће предузети све потребне 
мере предвиђене позитивним прописима и 
интерним правилницима за непоштовање радних 
обавеза. 

Израда конкурсне документације 
Члан 26. 

Комисија за јавну набавку, односно лице 
задужено за спровођење поступка, припрема 
конкурсну документацију, на начин утврђен 
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Законом и подзаконским актима који уређују област 
јавних набавки, тако да понуђачи на основу исте 
могу да припреме понуду. 

Конкурсна документација мора да садржи 
елементе прописане Законом и подзаконским актом 
којим су уређени обавезни елементи конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки. 

Конкурсна документација мора бити 
потписана од стране комисије за јавну набавку, 
односно лица задуженог за спровођење поступка, 
најкасније до дана објављивања. 

Подаци садржани у конкурсној 
документацији и подаци који су наведени у јавном 
позиву и другим огласима који се користе као јавни 
позив не смеју да буду у супротности. 

Комисија за јавну набавку, односно лице 
задужено за спровођење поступка, спроводесве 
радње потребне за реализацију јавне набавке у 
складу са Законом, подзаконским актима и одлуком 
о спровођењу поступка јавне набавке.   

Члан комисије за јавну набавку - лице које 
има стечено високо образовање из правне научне 
области на студијама другог степена (дипломске 
академске студије – мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно високо образовање које је 
законом изједначено са академским називом мастер 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или службеник за јавне набавке са високим 
образовањем на студијама другог степена 
(дипломске академске студије – мастер, 
специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно 
високо образовање које је законом изједначено са 
академским називом мастер на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или лице које је 
стекло сертификат за службеника за јавне набавке 
до дана ступања на снагу закона, припрема предлог 
конкурсне документације који се односи на: 

1) упутство понуђачима како да сачини 
понуду; 
2) образац понуде; 
3) критеријуме за квалитативни избор и 
упутство како се доказује испуњеност 
критеријума; 
4) модел и услове уговора; 
5) образац структуре понуђене цене; 
6) образац трошкова припреме понуде; 
7) остале обрасце и изјаве у зависности од 
предмета конкретне набавке. 
8) врсте средстава финансијског обезбеђења 
којим понуђачи обезбеђују испуњење својих 
обавеза у поступку јавне набавке, као и 
испуњење својих уговорних обавеза и за 
повраћај авансног плаћања, висину износа 

који се обезбеђује и начин и услове 
уновчавања средстава финансијског 
обезбеђења (уколико је потребно захтевати 
средства финансијског обезбеђења у 
конкретном поступку јавне набавке); 
9) услова и рокова плаћања.  
Члан комисије за јавну набавку који има 

одговарајуће стручно образовање из области из које 
је предмет набавке (запослени код подносиоца 
захтева), припрема конкурсну документацију у делу 
који се односи на: 

1) техничке спецификације у смислу члана 
98. Закона,стандарде које је донело признато тело за 
стандардизацију, рок извршења, место извршења 
или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и 
сл.; 

2) нацрте, пројектну документацију, цртеже, 
моделе, узорке и осталу расположиву техничку 
документацију која се односи на извршење 
предмета јавне набавке; 

3) критеријуме за избор у погледу 
специфичних услова стручног и техничког 
капацитета, који произилазе из описа предмета 
јавне набавке, као и критеријума за доделу уговора 
уколико су обухваћени захтевом за покретање 
поступка јавне набавке. 

Уколико поступак јавне набавке спроводи 
лице задужено за спровођење поступка, то лице 
сачињава конкурсну документацију. 

Предлог конкурсне документације се 
израђује уоквирном року од 10 дана од пријема 
потписане одлуке о спровођењу поступка јавне 
набавке, који се доставља на коментаре и примедбе 
подносиоцу захтева, односно организационом делу 
који је израдио техничке спецификације и носиоцу 
реализације, који су дужни да своје сугестије 
доставе комисији у року од пет дана од пријема овог 
предлога. 

Ако подносилац захтева, односно 
организациони део који је израдио техничке 
спецификације и носилац реализације не доставе 
примедбе у року за њихово достављање, сматра се 
да су сагласни са достављеним предлогом и 
поступак јавне набавке се наставља. 

Након пријема примедби, односно истека 
рока за њихово достављање, Комисија за јавну 
набавку, односно лице задужено за спровођење 
поступка јавне набавке, без одлагања израђујуи 
потписујуконачан текст конкурсне документације.  
 

Јавни позив 
Члан 27. 

Јавни позив се објављује у свим поступцима 
јавне набавке, и то након сачињавања конкурсне 
документације, осим у преговарачком поступку без 
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објављивања јавног позива и у случају када је то 
уређено одредбама Закона. 

Јавни позив и друге огласе о јавној набавци 
израђује и објављује комисија за јавну набавку, 
односно лице задужено за спровођење поступка 
јавне набавке.  
 

Објављивање конкурсне документације 
Члан 28. 

Комисија за јавну набавку, односно лице 
задужено за спровођење поступка јавне 
набавке,истовремено са слањем на објављивање 
јавног позива, позива за подношење пријава или 
позива за подношење понуда или преговарање у 
систему квалификације, шаље на објављивање 
конкурсну документацију на Портал јавних 
набавки.  

У случају да конкурсна документација не 
може да се објави путем електронских средстава на 
Порталу јавних набавки, из разлога наведених у 
члану 45. став 3. Закона, у јавном позиву или у 
позиву за подношење пријава или позиву за 
подношење понуда наводи се да ће конкурсна 
документација бити послата средствима која нису 
електронска.  

У случају да конкурсна документација 
садржи поверљиве податке у смислу члана 45. став 
5. Закона, у јавном позиву или у позиву за 
подношење пријава или позиву за подношење 
понуда, наводе се мере усмерене на заштиту 
поверљивих информација које се захтевају, као и 
начин на који може да се преузме конкурсна 
документација.  

Не може се од привредног субјекта захтевати 
накнада било каквих трошкова за израду и 
стављање на располагање конкурсне документације, 
односно преузимање конкурсне документације. 
 
Додатне информације или појашњења и измене и 

допуне конкурсне документације 
Члан 29. 

Додатне информације или појашњења као и 
потребне измене и допуне конкурсне 
документације, сачињавају комисија за јавну 
набавку, односно лице задужено за спровођење 
поступка јавне набавке, у складу са Законом, након 
чега се иста шаљу на објављивање на Портал јавних 
набавки, у роковима прописаним Законом. 
 

Обустава поступка пре истека рока за 
подношење понуда 

Члан 30. 
У случају обуставе поступка пре истека рока 

за подношење понуда, комисија за јавну набавку, 
односно лице задужено за спровођење поступка 

јавне набавке,поступају у складу са одредбама 
Закона. 
 

Објављивање у поступку јавне набавке 
Члан 31. 

Сачињавање и објављивање огласа о јавној 
набавци, јавног позива, конкурсне документације и 
других аката у поступку јавне набавке врши 
комисија за јавну набавку, односно лице задужено 
за спровођење поступка јавне набавке (службеник 
за јавне набавке), у складу са Законом и 
подзаконским актима. 

Огласи се објављују преко Портала јавних 
набавки у складу са чл. 183. и 184. Закона, на 
стандардним обрасцима чију садржину утврђује 
Канцеларија за јавне набавке и у складу са 
упутством о начину слања и објављивања огласа, 
које сачињава Канцеларија за јавне набавке и 
објављује на својој интернет страници.  

Садржина огласа о јавној набавци наведена 
је у Прилогу 4. Закона. 

Огласи из става 1. тач. 1) - 4) члана 105. 
Закона у поступцима јавних набавки чија је 
процењена вредност једнака или већа од 
5.000.000,00 динара објављују се и на Порталу 
службених гласила Републике Србије и база 
прописа, у форми за објављивање којa ће бити 
доступна на Порталу јавних набавки. 
 

Профил наручиоца 
Члан 32. 

ЈЛС може да објави профил на својој 
интернет страници, за чије објављивање и 
ажурирање је одговоран носилац реализације. 

На профилу наручиоца објављују се општи 
подаци о наручиоцу, план јавних набавки, 
претходно информативно обавештење, информације 
о поступцима јавне набавке, као и други подаци у 
вези са јавном набавком.  

 
Пријем и отварање понуда 

Члан 33. 
На поступак отварања понуда, садржину 

записника о отварању понуда и друга питања од 
значаја за поступак отварања понуда примењују се 
одредбе Закона и подзаконског акта Канцеларије за 
јавне набавке. 

Забрањено је давање информација о 
примљеним понудама до отварања понуда, а сва 
лица су у обавези да понуде чувају на начин да не 
дођу у посед неовлашћених лица. 

О поступку отварања понуда води се посебан 
записник, који се формира на Порталу јавних 
набавки. Уколико су делови понуда поднети на 
начин који није електронски путем Портала јавних 
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набавки, о томе се сачињава посебна службена 
белешка.  
 
Начин поступања у фази стручне оцене понуда 

Члан 34. 
Комисија за јавну набавку, односно лице 

задужено за спровођење поступка јавне набавке, 
након отварања понуда, приступају стручној оцени 
понуда у складу са Законом, и о прегледу и оцени 
понуда за јавну набавку, након оцене испуњености 
услова за доделу уговора из члана 144. Закона, 
сачињавају извештај о поступку јавне набавке. 

Оцену достављених доказа о испуњености 
критеријума за квалитативни избор врши комисија 
за спровођење поступка јавне набавке.  

Оцену испуњености захтеваних техничких 
спецификација и достављених модела и узорака, као 
и критеријума за избор и критеријума за доделу 
уговора врши члан комисије који се именује из 
организационе јединице по чијем захтеву је јавна 
набавка покренута. 

 
Сачињавање извештаја о поступку јавне набавке 

Члан 35. 
Извештај о поступку јавне набавке мора да 

садржи податке прописане Законом. 
Извештај о поступку јавне набавке није 

неопходан за уговоре који се закључују на основу 
оквирног споразума, у складу са чланом 67. став 1. и 
чланом 67. став 3. тачка 1) Закона.  

ЈЛС је дужна да извештај о поступку јавне 
набавке достави Канцеларији за јавне набавке или 
другом надлежном органу, на њихов захтев и у року 
који одреде.   

Одредбе овог члана сходно се примењују и 
на извештај о стручној оцени пријава. 
 
                 Доношење одлуке о додели уговора 

Члан 36. 
У складу са Извештајем, комисија за јавну 

набавку, односно лице задужено за спровођење 
поступка јавне набавке, припремају предлог одлуке 
о додели уговора, предлог одлуке о закључењу 
оквирног споразума, предлог одлуке о обустави 
поступка јавне набавке, предлог одлуке о 
искључењу кандидата, као и обавештења о 
признавању квалификације, у складу са одредбама 
Закона. 

Предлог одлуке и обавештења из става 1. 
овог члана доставља се ради парафирања носиоцу 
реализације, а затим начелнику Општинске управе 
на потписивање, осим у посебним случајевима када 
се предлог одлуке и обавештење из става 1. овог 
члана доставља Председнику општине на 
потписивање.  

Доношење одлуке о обустави поступка 
Члан 37. 

Предлог одлуке о обустави поступка 
доставља се ради парафирања носиоцу реализације, 
а затим начелнику Општинске управе на 
потписивање, осим у посебним случајевима када се 
предлог одлуке и обавештење из става 1. овог члана 
доставља Председнику општине на потписивање.  

Доношење одлуке о искључењу кандидата 
 

Члан 38. 
Предлог одлуке о искључењу кандидата 

доставља се ради парафирања носиоцу реализације, 
а затим начелнику Општинске управе на 
потписивање, осим у посебним случајевима када се 
предлог одлуке и обавештење из става 1. овог члана 
доставља Председнику општине на потписивање.. 
 

Увид у документацију 
Члан 39. 

Након објављивања одлуке о додели уговора, 
одлуке о закључењу оквирног споразума, односно 
одлуке о обустави поступка, ЈЛС је дужна да у року 
од два дана од дана пријема писаног захтева, који се 
доставља путем Портала јавних набавки, 
привредном субјекту који је поднео понуду односно 
пријаву у поступку јавне набавке, омогући увид у 
документацију и копирање документације из 
поступка о трошку подносиоца захтева, односно 
преузимање документације на одговарајући начин, с 
тим да је јавни наручилац обавезан да заштити 
поверљиве податке, у складу са одредбама Закона. 

Радње у вези са увидом у документацију 
врши носилац реализације.  
 

Поступање у случају подношења захтева за 
заштиту права 

Члан 40. 
Комисија за јавну набавку, односно лице 

задужено за спровођење поступка, предузимају све 
радње у поступку заштите права и поступа по 
поднетом захтеву за заштиту права, у складу са 
Законом. 

О предузетим радњама у поступку заштите 
права, комисија за јавну набавку писаним или 
електронским путем обавештава носиоца 
реализације, који пружа стручну помоћ у вези са 
поступањем по поднетом захтеву за заштиту права. 
 
Начин поступања у току закључивања уговора 

Члан 41. 
По истеку рока за подношење захтева за 

заштиту права након доношења одлуке о додели 
уговора, односно одлуке о закључењу оквирног 
споразума, односно ако у року прописаномЗаконом 
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није поднет захтев за заштиту права или је захтев за 
заштиту права одбачен или одбијен, као и ако је 
поступак заштите права обустављен, носилац 
реализације сачињава предлог уговора, а исти мора 
одговарати моделу уговора из конкурсне 
документације. 

Наручилац може закључити уговор о јавној 
набавци и пре истека рока за подношење захтева за 
заштиту права: 

-на основу оквирног споразума; 
-у случају примене система динамичке 

набавке; 
-ако је поднета само једна понуда, која је 

прихватљива; 
- у случају примене преговарачког поступка 

без претходног објављивања јавног позиваиз члана 
61.став 1 тачка 2) Закона. 

Носилац реализације упућује у процедуру 
потписивања предлог уговора, који након прегледа 
и парафирања руководиоца организационе јединице 
у чијем су делокругу послови финансија, потписује 
овлашћено лице ЈЛС, у року не дужем од пет дана 
од дана парафирања од стране носиоца реализације. 

Истовремено са потписивањем уговора, 
овлашћено лице доноси и потписује и решење о 
именовању лица задуженог за праћење реализације 
уговора и његовог заменика. 

Након потписивања уговора у складу са 
ставом 3. овог члана, носилац реализације доставља 
све примерке уговора на потписивање другој 
уговорној страни или обезбеђује потписивање на 
други одговарајући начин, у року од десет дана од 
истека рока за подношење захтева за заштиту права.  

Ако понуђач одбије да закључи уговор о 
јавној набавци, односно оквирни споразум уговор се 
може закључити са првим следећим најповољнијим 
понуђачем, при чему ће се поново извршити 
стручна оцена понуда и донети одлука о додели 
уговора, односно оквирног споразума, ако је због 
методологије доделе пондера потребно да се утврди 
први следећи најповољнији понуђач. 

Уговор о јавној набавци, односно оквирни 
споразум, мора да буде закључен у складу са 
условима одређеним у документацији о набавци и 
изабраном понудом.  

Уговор на основу оквирног споразума 
закључује се у писаној форми, а исто правно дејство 
може да има и наруџбеница, ако садржи све битне 
елементе уговора. 

Носилац реализације доставља потписани 
примерак уговора кориснику набавке / подносиоцу 
захтева, а фотокопију уговора лицу задуженом за 
праћење реализације уговора односно другим 
организационим јединицама које могу бити 
укључене у праћење извршења уговора (које су 

корисници предмета набавке или на чије активности 
ће утицати извршење уговора). 

Уговор о јавној набавци може да се закључи 
у електронској форми, у складу са законом којим се 
уређује електронски документ и законом којим се 
уређује електронски потпис. 

 
Обавештење о додели уговора, обустави 

поступка или поништењу поступка, обавештење 
за добровољну претходну транспарентност 

Члан 42. 
Носилац реализације је дужан да обавештење 

о додели уговора пошаље на објављивање у року од 
30 дана од дана закључења уговора о јавној набавци 
или оквирног споразума.  

Носилац реализације је дужан да тромесечно 
објављује збирно обавештење о додели уговора који 
су закључени на основу оквирног споразума и на 
основу система динамичне набавке, у року од 30 
дана од дана истека тромесечја у коме су уговори 
закључени.  

Изузетно, не морају се објавити одређени 
подаци о додели уговора о јавној набавци или 
оквирног споразума ако би њихово објављивање 
било противно одредбама Закона или на други 
начин било противно општем интересу, ако би 
нанело штету оправданим пословним интересима 
одређеног привредног субјеката или би могло да 
доведе до повреде конкуренције на тржишту.  

У случају обуставе или поништења поступка 
јавне набавке, носилац реализације је дужан да 
податке о томе објави у обрасцу обавештења о 
додели уговора у року од 30 дана од дана 
коначности одлуке о обустави или поништењу 
поступка јавне набавке.  

Носилац реализације може објавити 
обавештење за добровољну претходну 
транспарентност за набавке које је спровео на 
основу одредаба чл. 11 - 21. Закона. 
 
Овлашћења и одговорности у поступку јавне 

набавке 
Члан 43. 

Носилац реализације координира радом 
комисија за јавне набавке, пружа стручну помоћ 
комисији у вези са спровођењем поступка и обавља 
друге активности у вези са спровођењем поступка 
јавне набавке. 

За законитост спровођења поступка јавне 
набавке, сачињавање предлога и доношење одлука, 
решења и других аката у поступку јавне набавке 
одговорни су: овлашћено лице, носилац 
реализације, подносилац захтева за јавну набавку и 
комисија за јавну набавку, односно лице задужено 
за спровођење поступка. 
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Свака организациона јединица, односно 
свако лице које спроводи радње у поступку јавне 
набавке у складу са прописима и овим 
правилником, одговара за предузете радње. 

Комисија за јавну набавку, односно лице 
задужено за спровођење поступка, предузима све 
радње у поступку јавне набавке, а нарочито 
припрема огласе о јавној набавци, конкурсну 
документацију, врши стручну оцену понуда и 
пријава, припрема извештаје о поступку јавне 
набавке, обавља потребну комуникацију у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама Закона и 
предузима потребне радње у случају подношења 
захтева за заштиту права. 

Техничке спецификације предмета јавне 
набавке одређује подносилац захтева и одговоран је 
за исте, а дужан је да потпише и овери сваку 
страницу техничких спецификација, изузев код 
набавки радова које се покрећу на основу одобрене 
пројектне документације. 

Комисија за јавну набавку, односно лице 
задужено за спровођење поступка, могу предложити 
и извршити измене техничких спецификација, уз 
претходно прибављену сагласност подносиоца 
захтева. 

Утврђивање упоредивости понуђене цене са 
тржишном ценом врши за јавну набавку, односно 
лице задужено за спровођење поступка, при чему је 
подносилац захтева дужан да им пружи помоћ. 

Модел уговора сачињава комисија за јавну 
набавку, односно лице задужено за спровођење 
поступка, а уколико модел уговора који комисија 
припрема као саставни део конкурсне 
документације захтева посебна стручна знања, 
комисија може захтевати стручну помоћ 
одговарајућих организационих јединица. 

У поступку заштите права поступа комисија 
за јавну набавку, односно лице задужено за 
спровођење поступка, уз помоћ носиоца 
реализације. 

Прикупљање података, сачињавање и 
достављање потребних података и извештаја о 
јавним набавкама Канцеларији за јавне набавке и 
другим надлежним органима врши носилац 
реализације, који извештаје и податке доставља 
након потписивања од стране овлашћеног лица.  
 

Начин обезбеђивања конкуренције 
Члан 44. 

Конкуренција у свим поступцима јавне 
набавке обезбеђује се у складу са Законом, уз 
обавезу примене свих начела јавних набавки. 

У поступку јавне набавке неопходно је 
поступати на економичан и ефикасан начин, уз 
обезбеђење конкуренције, једнаког положаја свих 

привредних субјеката, без дискриминације, као и 
поступањем на транспарентан и пропорционалан 
начин.  

Не може се ограничити конкуренција са 
намером да се одређени привредни субјекти 
неоправдано доведу у повољнији или неповољнији 
положај, а нарочито се не може онемогућавати било 
који привредни субјект да учествује у поступку 
јавне набавке коришћењем дискриминаторских 
критеријума за квалитативни избор привредног 
субјекта, техничких спецификација и критеријума 
за доделу уговора.  

Не могу се одређивати услови који би 
директно или индиректно значили националну, 
територијалну или личну дискриминацију међу 
привредним субјектима. 

Критеријуми за квалитативни избор 
привредног субјекта у поступку јавне набавке, 
техничке спецификације, критеријуми за доделу 
уговора и рокови, као и докази морају да буду 
сразмерни обиму, природи и сложености јавне 
набавке и уговора који произлази из те набавке. 

У преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда, позив у писаној 
форми се упућује једном или, ако је могуће, већем 
броју привредних субјеката, на образложени 
предлог и одговорност подносиоца захтева.  

До сазнања о потенцијалним понуђачима 
који могу да изврше предмет јавне набавке, долази 
се истраживањем тржишта на начин одређен у делу 
овог акта који регулише планирање јавних набавки, 
што је подносилац захтева дужан да образложи у 
захтеву за покретање поступка јавне набавке. 
 
Начин поступања у циљу заштите података и 

одређивање поверљивости 
Члан 45. 

Све организационе јединице и сва лицасу 
дужна да чувају као поверљиве све податке које је 
привредни субјект учинио доступним наручиоцу у 
поступку јавне набавке и које је као такве означио у 
складу са законом којим се уређује заштита 
пословне тајне или који представљају тајне податке 
у смислу закона којим се уређује тајност података, 
укључујући, али не ограничавајући се на техничке 
или пословне тајне и да чувају као пословну тајну 
податке о привредним субјектима заинтересованим 
за учешће у поступку јавне набавке и податке о 
поднетим пријавама и понудама до отварања 
пријава, односно понуда.  

Не сматрају се поверљивим изјаве и подаци о 
испуњености критеријума за квалитативни избор 
привредног субјекта, каталози, понуђена цена и 
елементи цене, као и други подаци у вези са 
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критеријумима за доделу уговора и условима за 
извршење уговора. 

Свим лицима која учествују у планирању и 
спровођењу поступка јавне набавке, забрањено је да 
трећим лицима саопштавају било које незваничне 
податке у вези са јавном набавком. 
 

Члан 46. 
ЈЛС може да захтева заштиту поверљивости 

података које привредним субјектима ставља на 
располагање, ако ти подаци представљају пословну 
тајну у смислу закона којим се уређује заштита 
пословне тајне или представљају тајне податке у 
смислу закона којим се уређује тајност података.  

ЈЛС може да услови преузимање конкурсне 
документације или појединог дела конкурсне 
документације, у складу са чланом 45. став 6. 
Закона.  

Лице које је примило податке одређене као 
поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира 
на степен те поверљивости. 

У случају да конкурсна документација 
садржи поверљиве податке у смислу члана 45. став 
5. Закона, у јавном позиву или у позиву за 
подношење пријава или позиву за подношење 
понуда или преговарање у систему квалификације, 
наводе се мере усмерене на заштиту поверљивих 
информација које наручилац захтева, као и начин на 
који може да се преузме конкурсна документација. 

За одређивање поверљивости података 
овлашћен је и одговоран носилац планирања, који 
за сваку конкретну набавку приликом достављања 
члановима комисије за јавну набавку, односно лицу 
задуженом за спровођење поступка, одлуке о 
спровођењу поступка јавне набавке, доставља и 
информацију о поверљивим подацима. 

Лица из става 5. овог члана су дужна да 
поступају са поверљивим подацима у складу са 
Законом. 

Одредбе чл. 38. и 39. Закона као и овог члана 
Правилника не искључују обавезу примене других 
одредаба Закона, а нарочито оних које се односе на 
објављивање огласа о јавним набавкама, садржину 
одлука и документације о поступку које јавни 
наручилац доставља привредним субјектима, као и 
одредбе посебних прописа, укључујући и прописе 
којима се уређује право на слободан приступ 
информацијама од јавног значаја. 

 
IV НАЧИН ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА 
О НАБАВЦИ     

 
Одређивање лица за праћење извршења уговора 
и правила комуникације са другом уговорном 

страном у вези с тим извршењем 

Члан 47. 
Подносилац захтеваодређује лице које ће 

битиодговорно за праћење извршења закљученог 
уговора (у даљем тексту: одговорно лице). 

Одговорно лице је дужно да прати, 
контролише, води потребне евиденције и извештава 
о реализацији, застојима, неправилностима и свим 
другим информацијама значајним за реализацију 
уговора за чије је праћење извршења одговоран. 

Одговорно лице је дужно да благовремено 
пре истека рока важења уговора или финансијског 
испуњења уговора, о томе обавести надлежног 
руководиоца подносиоца захтева, како би се 
благовремено покренуо нови поступак набавке и 
спречио застој у функционисању и редовном 
процесу рада. 

Комуникација са другом уговорном страном 
у вези са извршењем уговора одвија се искључиво 
писаним путем, односно поштом, мејлом или 
факсом, осим када је усмена комуникација у вези са 
текућим (не o битним) стварима једина могућа. 
Уколико се одржава састанак са другом уговорном 
страном, о томе се сачињава белешка.  

Са другом уговорном страном у вези са 
извршењем уговора по правилу комуницира 
одговорно лице.   

Одредбе овог правилника којима је ближе 
уређено праћење и контрола извршења уговора о 
јавној набавци од стране наручиоца, примењују се 
на све уговоре о набавкама које закључује 
наручилац, без обзира да ли су ти уговори 
закључени за набавке на које се примењује или не 
примењује Закон, или за набавке друштвених и 
других посебних услуга. 

 
Критеријуми, правила и начин провере 

квантитета и квалитета испоручених добара, 
пружених услуга или изведених радова 

Члан 48. 
На критеријуме, правила и начин провере 

квантитета и квалитета испоручених добара, 
пружених услуга или изведених радова примењују 
се важећи прописи, општи акти и процедуре 
наручиоца којима се уређује ова област, као и 
одредбе закљученог уговора.  

Лица која врше квантитативни и 
квалитативни пријем добара, услуга или радова 
дужна су да провере: 

– да ли количина испоручених добара, 
пружених услуга или изведених радова одговара 
уговореној; 

– да ли врста и квалитет испоручених добара, 
пружених услуга или изведених радова одговарају 
уговореним.  
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Ако другачије није прописано општим 
актима и процедурама ЈЛС или закљученим 
уговором, лица која врше квантитативни и 
квалитативни пријем добара, услуга или радова 
сачињавају следеће документе: 

– документ о квантитативном пријему 
добара, услуга или радова, чиме се потврђује пријем 
одређене количине и тражене врсте добара, услуга 
или радова, као и пријем неопходне документације 
(уговор, отпремница, улазни рачун и сл.); 

– документ о квалитативном пријему добара, 
услуга или радова, чиме се потврђује да испоручена 
добра, услуге или радови у свему одговарају 
уговореним, или рекламациони документ, ако 
количина или квалитет испоручених добара, услуга 
или радова нису у складу са уговореним.  

Испоручена добра се стављају на 
располагање корисницима у складу са општим 
актима и процедурама ЈЛС. 

 
Правила у вези са плаћањем  

Члан 49. 
Ако другачије није прописано општим 

актима и процедурама ЈЛС или закљученим 
уговором, плаћање се врши на основу рачуна које 
доставља друга уговорна страна, уз које се доставља 
пропратна документација.  

Оверу рачуна врше, по правилу, одговорно 
лице и руководилац подносиоца захтева, као и 
Одељење за финансије.   

Пре овере рачуна, врши се његова провера 
ради контроле података (врсте, количине, цене и 
др.). Уколико се утврди неисправност рачуна,о томе 
се сачињава белешка ради рекламације другој 
уговорној страни. 

У случају да је у понуди привредног субјекта 
са којим је закључен уговор наведено да ће ЈЛС 
непосредно да плаћа подизвођачу за део уговора 
који је он извршио, уколико подизвођач захтева да 
му се доспела потраживања плаћају непосредно, 
Одељење за финасије је дужна да непосредно плаћа 
доспела потраживања подизвођачу за део уговора 
који је он извршио. 

Ако није предвиђено непосредно плаћање 
доспелих потраживања подизвођачу за део уговора 
који је он извршио, Одељење за финасије је дужна 
да након плаћања привредном субјекту са којим је 
закључен уговор затражи да у року од 60 дана 
достави доказ и изјаву подизвођача да је извршио 
плаћање подизвођачу његових потраживања.  

Уколико привредни субјект са којим је 
закључио уговор у року из става 4. овог члана не 
достави доказ и изјаву подизвођача, Одељење за 
финасије је дужна да достави Канцеларији за јавне 

набавке предлог за покретање прекршајног 
поступка. 

 
Правила поступања у случају рекламација у вези 
са извршењем уговора и у случају потребе за 
отклањањем грешака у гарантном року 

Члан 50. 
Подносилац захтева/лице задужено за 

праћење извршења уговора одговоран је за 
извршење тог уговора и дужан је да о евентуалним 
проблемима (неблаговремено извршење уговорних 
обавеза, проблеми у вези с тим извршењем, 
престанак уговора и др.) писмено обавести 
организациону јединицу у чијем су делокругу 
послови набавки, која утврђује начин решавања тих 
проблема и предузима одговарајуће активности. 

Уколико се утврди да квалитет и количина 
добара, услуга или радова не одговарају 
уговореним, овлашћено лице за извршење набавке 
сачињава рекламациони записнику коме наводи 
неслагања са уговором. 

О потребама отклањања грешака у гарантном 
року обавештава се друга уговорна страна. Уколико 
друга уговорна страна не отклони грешке у 
остављном року, проверавају се услови за 
реализацију средстава финансијског обезбеђења и 
обавештава се  Одељење за финансије ради његове 
реализације.  

 
Правила поступања у вези с уговореним 
средствима финансијског обезбеђења 

Члан 51.  
Средства финансијског обезбеђења чувају се 

у Одељењу за финансије.  
Подносилац захтева/лице задужено за 

праћење извршења уговора стара се о роковима 
важења средстава финансијског обезбеђења и 
прибављању нових средстава финансијског 
обезбеђења ако је постојећим истекао рок важења, а 
уговорне обавезе нису извршене.  

Када утврди разлоге за реализацију 
уговорених средстава финансијског обезбеђења, о 
томе без одлагања обавештава Одељење за 
финансије, уз достављање потребних образложења 
и доказа.  

Одељење за финансије проверава 
испуњеност услова за реализацију уговорених 
средстава финансијског обезбеђења и, ако сматра да 
су ти услови испуњени, стара се о њиховој 
реализацији у складу са прописима.  

 
 

Правила поступања у вези са изменом у току 
трајања уговора и раскидом уговора 
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Члан 52.   
У случају потребе за изменом или раскидом 

уговора о јавној набавци, подносилац захтева о томе 
обавештава Одељење за финансије.  

Ако друга уговорна страна захтева измену 
уговора о јавној набавци, подносилац захтева тај 
захтев, заједно са својим мишљењем о томе да ли су 
захтеване измене потребне и оправдане, доставља 
Одељењу за финансије.  

Одељење за финансије  проверава да ли су 
испуњени услови за измену или раскид уговора 
прописани законом којим се уређују јавне набавкеи 
припрема документе потребне за измену и раскид 
уговора (анекс уговора, изјаву о раскиду итд.). 

  
Правила састављања извештаја (анализе) о 

извршењу уговора   
Члан 53.   

По окончаном извршењу закљученог 
уговора, подносилац захтева/лице задужено за 
праћење реализације уговора сачињава у слободној 
форми извештај о извршењу уговора, у којем 
констатује да ли је уговор извршен у свему у складу 
са уговореним и наводи проблеме који су уочени у 
извршењу уговора.  
 
Контрола извршења уговора о јавној набавци 

Члан 54. 
Контролу извршења уговора о јавној набавци 

врши лице које за то именује овлашћено лице 
наручиоца (у даљем тексту: Лице за контролу). 

 Лице за контролу контролише да ли је 
извршење уговора о јавној набавци у складу са 
условима који су одређени у документацији о 
набавци и изабраном понудом. 

Лице за контролу самостално и независно 
спроводи контролу извршења уговора о јавној 
набавци. 

Лице за контролу у обављању својих послова 
поступа одговорно, објективно, стручно, поштујући 
принципе поверљивости података.  

 
Члан 55. 

Контрола извршења уговора о јавној набавци 
обухвата контролу мера, радњи и аката наручиоца у 
поступку извршења уговора о јавној набавци, и то: 

1) начина и рокова плаћања, авансе, 
гаранције за дате авансе; 

2) извршења уговора, а посебно квалитета 
испоручених добара и пружених услуга, односно 
изведених радова; 

3) стања залиха; 
4) начина коришћења добара и услуга.   

 
 

Члан 56. 
Начелник Општинске управеће наложити 

контролу извршења уговора о јавној набавци, 
уколико постоје сумње и сазнања о евентуалним 
неправилностима у извршењу уговора, односно у 
другим случајевима у којима оцени да је контрола 
потребна.  

Контрола се може вршити у току извршења 
уговора о јавној набавци, као и након извршења.   

 
Члан 57. 

У току вршења контроле извршења уговора о 
јавној набавци, све организационе јединице ЈЛС су 
дужне да доставе Лицу за контролу тражене 
информације и документа која су у њиховом поседу 
или под њиховом контролом, у реалном року који 
одреди Лице за контролу.   

Комуникација у току вршења контроле се 
обавља писаним или електронским путем.  
 

Члан 58. 
Лице за контролу сачињава нацрт извештаја 

о спроведеној контроли који доставља субјекту 
контроле на изјашњење. На нацрт извештаја, 
субјекат контроле може дати писани приговор у 
року од осам дана од дана достављања нацрта. 

Приговор субјекта контроле, може изменити 
налаз контроле уколико је образложен и садржи 
доказе који потврђују наводе из приговора. 

Након усаглашавања нацрта извештаја, Лице 
за контролу сачињава извештај о спроведеној 
контроли који доставља начелнику Општинске 
управе и субјекту контроле.   

Извештај о спроведеној контроли садржи: 
предмет контроле; време почетка и завршетка 
контроле; списак документације над којом је 
остварен увид током контроле; налаз, закључак, 
препоруке и предлог мера; потпис лица које је 
вршило контролу.   

 
V ОДГОВОРНОСТ ЗА ЗАКОНИТО, СТРУЧНО 
И БЛАГОВРЕМЕНО ПОСТУПАЊЕ 

 
Члан 59. 

За законито, стручно и благовремено 
обављање послова у вези с набавкама одговорна су 
лица која те послове обављају, као и руководиоци 
организационих јединица у којима се ти послови 
обављају.  

Свако ко сазна да је лице у обављању 
послова у вези с набавкама поступило незаконито, 
дужан је да о томе обавести начелника Општинске 
управе.  
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VI ПОСТУПАЊЕ У ВЕЗИ СА 
МОНИТОРИНГОМ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ И У ВЕЗИ СА НАДЗОРОМ НАД 
ИЗВРШЕЊЕМ УГОВОРА МИНИСТАРСТВА 
ФИНАНСИЈА  

 
Члан 60. 

Носилац реализације је одговоран за 
поступање по захтевима Канцеларије за јавне 
набавке у поступку вршења мониторинга и 
захтевима Министарства финансија над извршењем 
уговора о јавним набавкама.   

 
VII СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПАКА НАБАВКИ 
ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ 
УСЛУГА 

 
Члан 61. 

Јавне набавке друштвених и других 
посебних услуга прописане су чл. 75. и 76. Закона и 
Прилогом 7. Закона.   

Члан 62. 
Јавне набавке друштвених и других 

посебних услуга се планирају, а реализација уговора 
о овим набавкама прати, у складу са одредбама овог 
правилника које се односе на друге јавне набавке.  

 
Члан 63. 

Јавне набавке друштвених и других 
посебних услуга чија је процењена вредност једнака 
или већа од 15.000.000,00 динара спроводе се, по 
правилу, применом отвореног поступка јавне 
набавке и применом одредаба овог правилника 
којима се уређује спровођење поступка јавне 
набавке.  

На поступање у вези са огласима о јавној 
набавци и роковима за подношење понуда 
примењују се одредбе члана 75. Закона.   

Наручилац ће спровести другу врсту 
поступка уколико су за то испуњени услови 
прописани Законом.  

Набавке друштвених и других посебних 
услуга чија је процењена вредност мања од 
15.000.000,00 динара, спроводе се у складу са 
одредбама правилника којим се уређује спровођење 
поступака набавки на које се не примењује Закон.   

 
VIII СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 
Члан 64.  

ЈЛС ће омогућити континуирано стручно 
усавршавање запослених који обављају послове 
јавних набавки. 

Програм стручног усавршавања запослених у 
вези са јавним набавкама сачињава организациона 

јединица у чијем делокругу су послови људских 
ресурса.  
 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 65.  

 Овај правилник се примењује на поступке 
јавне набавке и поступке заштите права започете 
после почетка примене Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 91/19). 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Врања“  

Овај правилник се објављује се и на интернет 
страници наручиоца.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана 06.12.2020. године, број: 06-87/31/20-I 

        
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 
 

765. 
На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС, бр. 
129/07, 83/14-др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), 
члана 40. и 152. Статута општине Владичин Хан 
(„Службени гласник града Врања“, бр. 4/19), а у 
вези са чланом 49. став 2. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19, у 
даљем тексту: Закон), Скупштина општине 
Владичин Хан на седници одржаној дана 
06.12.2020. године, доноси 

 
 

ПРАВИЛНИК 
 О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ СПРОВОЂЕЊА 

ПОСТУПАКА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН 
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ    

 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим правилником се, за потребе јавног 

наручиоца Општине Владичин Хан и њених органа 
(у даљем тексту: ЈЛС), ближе уређује спровођење 
поступака набавки на које се Закон не примењује. 

Правилник је намењен свим организационим 
јединицама ЈЛС и свим лицима која учествују у 
пословима набавки, а који су дужни да га 
примењују. 

 
Члан 2. 

На планирање набавки на које се Закон не 
примењује и праћење извршења уговора о 
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набавкама на које се Закон не примењује, 
примењују се одредбе правилника којим се ближе 
уређује планирање набавки, спровођење поступака 
набавки и праћење извршења уговора о набавкама 
(у даљем тексту: Правилник о јавним набавкама).   
 
II СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПАКА НАБАВКИ НА 

КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН  
 

Члан 3. 
Набавке на које се Закон не примењује 

прописане су чл. 11-21. Закона, а Закон се не 
примењује и на набавке испод прагова прописаних 
чланом 27. Закона.  

 
Члан 4. 

Поступци набавки на које се не примењује 
Закон се спроводе тако да се:  

- обезбеди примена свих начела Закона на 
начин који је примерен околностима 
конкретне набавке;  
- обезбеде циљеви који су прописани у 
Правилнику о јавним набавкама;   
- спречи постојање сукоба интереса; 
- уговори цена која није већа од упоредиве 
тржишне цене за предмет набавке захтеваног 
квалитета.   
 

Планирање набавки испод прагова прописаних 
чланом 27. Закона 

Члан 5.  
 За набавке за које су средства обезбеђена 
Одлуком о буџету Општине Владичин Хан донеће 
се план набавки најкасније до 20.-ог јануара за 
текућу годину и то за набавке чија је вредност преко 
250.000,00 динара на годишњем нивоу. 
 Набавке чија је вредност испод 250.000,00 
динара на годишњем нивоу неморају бити уврштене 
у план набавки. 
 План набавки ће садржати: Редни број 
набавки, назив предмета набавке, подаци о позицији 
у финансијском плану на којој су обезбеђена 
средтва, процењена вредност и оквирно време 
закључења уговора и време реализације набавке. 
 Измене и допуне плана набавки се доносе по 
указаној потреби наручиоца и обезбеђивању 
средстава. 
 План набавки као и његове измене и допуне 
објављују се на интернет страници наручиоца. 
 План набавки као и измене и допуне плана 
доносиће одговорно лице органа за који се план 
доноси. 
 

Начин уговарања набавке у зависности од 
вредности и начин плаћања 

Члан 6. 
 За набавке чија је вредност до 50.000,00 
динара неће се примењивати одредбе овог 
правилника већ ће се  плаћање вршити на основу 
уредно примљене и оверене фактуре-ситуације која 
је пријављена у Централном регистру фактура. 
 За набавке чија је вредност од 50.001,00-
200.000,00 динара прикупиће се најмање две понуде 
(које могу бити електронске, штампане, цене са 
сајта понуђача, ценовник понуђача, понуде које је 
прибавио други наручилац за исти предмет јавне 
набавке и које нису старије од 180 дана од дана 
спровођења набавке  и сл) и то референтних 
понуђача, а плаћање ће се  вршити на основу уредно 
примљене и оверене фактуре-ситуације која је 
пријављена у Централном регистру фактура. 
 За набавке чија је вредност од 200.001,00-
500.000,00 динара прикупиће се најмање три понуде 
(које могу бити електронске, штампане, цене са 
сајта понуђача, ценовник понуђача, понуде које је 
прибавио други наручилац за исти предмет јавне 
набавке и које нису старије од 180 дана од дана 
спровођења набавке  и сл) и то референтних 
понуђача, одговорно лице ће закључити уговор о 
набавци, а плаћање ће се  вршити на основу уредно 
примљене и оверене фактуре-ситуације која је 
пријављена у Централном регистру фактура. 
 За набавке чија је вредност од 500.001,00 до 
прагова јаваних набавки одређених чланаом 27. 
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 
91/2019) одговорно лице наручиоца ће донети 
Одлуку о спровођењу поступка набавке са 
одређивањем комисије која има спровести поступак, 
комисија ће сачинити позив за достављање понуда 
са техничком спецификацијом којим ће позвати 
најамње три рферентна понуђача да поднесу 
понуде, након истека рока за достављање понуда 
комисија ће исте понуде отворити и сачинити 
записник о отварању понуда и извештај о стручној 
оцени понуда са рангирањем и предлогом за 
доношење Одлуке о ододели уговора, Одговорно 
лице ће донети Одлуку о додели уговора и 
закључити уговор са изабраним понуђачем, а 
плаћање ће се  вршити на основу уредно примљене 
и оверене фактуре-ситуације која је пријављена у 
Централном регистру фактура. 
 Плаћање по набавкама ће се вршити у року 
од 45(четрдесетпет дана ) од дана уредног пријема 
оверене фактуре-ситуације и њеног пријављивања у 
Централном регистру фактура. Авансно плаћање се 
неће уговарати сем у изузетним случајевима када 
није могуће друкчије уговорити набавку. У случају 
авансног плаћања уговарач ће достављати средство 
финансијског обезбеђења банкарску гаранцију или 
меницу са меничним овлашћењем на износ аванса и 
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роком важности средства финансијског обезбеђења 
који ће бити за 30(тридесет) дана дужи од 
уговореног рока реализације набавке. 
 Наручилац по једној планираној набавци 
може спровести више поступка и закључити више 
уговора до планираног износа , с тим што увек мора 
спровести потупак који се примењује до збирно 
уговореног износа из става 1-4 овог члана.  

Независно од износа набавке наручилац ће  
обезбедити примену начела Закона на начин који је 
примерен околностима конкретне набавке;  
- обезбедити циљеве који су прописани у 
Правилнику о јавним набавкама;   
- спречити постојање сукоба интереса; 
- платити цену која није већа од упоредиве тржишне 
цене за предмет набавке захтеваног квалитета.    

 
Специфичне набавке на које се не примењују 

одредбе правилника 
Члан 7. 

 Специфичне набавке су оне набавке које су у 
директној вези  са само једним понуђачем и односе 
се на: 
-уколико набавку може извршити директни и 
индиректни корисник буџетских средстава 
Општине као и Републике који је основан ради 
обављања конкретног предмета набавке и чији је 
ценовник усвојен од стране надлежног органа 
оснивача; 
-уколико је набавка повезана са испуњењем услова 
за гарантни рок (поправке техничких средстава која 
су у гарантно року и сл.), 
-уколико је набавка повезана са ауторским правом 
(одржавање софтвера, одлагање документације у 
историјском архиву Врање и сл), 
-поступање по налозима надлежних државних 
органа (инспекцијске службе и сл), 
-уколико је набавка у директној вези са ванредним 
околностима, а неопходна је ради смањења ризика 
од: 
 •  угрожавања живота и здравља људи и 
животиња, 
 •  угрожавања животне средине и 
 •  наношења великих економских последица 
 За ове набавке се неће примењивати одредбе 
овог правилника већ ће се за набавке из предходног 
става тачка 1-4. Уговор закључити на основу само  
понуде понуђача са кјим се има закључити уговор,а 
набавке из тачке  5 предходног става одлуку ће 
доности штаб за ванредне ситуације при чему има 
издати писмени или усмени налог служби која ће 
реализовати набавку. 
  

Иницирање и покретање поступка набавке 

Члан 8. 
Потреба за покретањем поступка набавке се 

исказује подношењем захтева или усменог 
обавештења о потреби спровођења набавке  за 
набавку добара, услеуге или радова, у складу са 
одредбама правилника о јавним набавкама, по 
правилу у истом месецу месецу који претходи 
месецу за који је у Плану набавки одређен оквирни 
датум покретања поступка. Уколико се потреба за 
набавком исказује  са закашњењем у односу на 
планирани период спровођења или се исказује 
потреба за ранијом набавком даје се образложење. 

Подносилац захтева по могућству у 
зависности од процењене вредности набавке  у 
захтеву наводи и предлог потребног броја понуђача 
којима би се упутио позив за подношење понуде и 
лице задужено за праћење извршења уговора о тој 
набавци.  

Изузетно од става 2. овог члана, уколико 
подносилац захтева нема информације о 
потенцијалним понуђачима то исто наводи у 
захтеву. 

Организациона јединица која је корисник 
набавке/која је планирала набавку (у даљем тексту: 
подносилац захтева) се сматра одговорном за 
израђене техничке спецификације и критеријуме за 
избор/критеријуме за доделу уговора, уколико су 
предложени.  

На одобравање захтева за набавку примењују 
се одредбе правилника о јавним набавкама.  

 
Начин поступања по одобреном захтеву за 

покретање поступка набавке 
Члан 9. 

На основу одобреног захтева, организациона 
јединица која је надлежна за спровођење поступака 
набавки (у даљем тексту: носилац реализације) без 
одлагања, а најкасније у року од 7 (седам) дана 
преузима радње на спровођењу поступка набавке. 
 Уколико је процењена вредност набавке 
преко износа од 500.000,00 динара почетак 
спровођења поступка набавке  је доношење Одлуке 
о спровођењеу набавке а уколико је вредност 
набавке испод износа  од 500.000,00 динара 
одобрени захтев за набавку је почетак спровођења 
поступка набавке. 
 
Лице задужено за спровођење поступка набавке 

и комисија за набавку 
Члан 10. 

Одлука о спровођењу поступка набавке 
садржи податке о лицу задуженом за спровођење 
поступка набавке, односно комисији за набавку.  

Ако процењена вредност набавке не прелази 
износ од 500.000,00  динара,неће се именовати 
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комисија већ ће поступак набавке до фазе уговарања 
спровести службеник за јавне набавке. 

За спровођење набавки чија је процењена 
вредност већа од 500.000,00 динара именује се 
комисија за набавку сем у изузетним случајевима 
(ванредне околности које: угрожавају живот и 
здравље људии животиња,угрожавају животну 
средину и изазивају велику економску штету) када  
те набавке спроводи службеник за јавне набавке. 

Комисија мора да има непаран број чланова, 
а најмање три члана. 

У комисији за набавку један члан мора да 
буде лице које је запослено код носиоца реализације 
или лице које је учествовало у сачињавању захтева 
за покретање поступка набавке. 

За члана комисије именује се лице које има 
одговарајућа стручна знања из области која је 
предмет набавке, када је то потребно.  

Чланови комисије за набавку, односно лице 
задужено за спровођење поступка набавке, могу да 
буду лица која нису запослена код наручиоца, ако 
јавни наручилац нема запослена лица која имају 
одговарајућа стручна знања.  

Комисија за набавку, односно лице задужено 
за спровођење поступка набавке, предузима све 
радње у поступку набавке.  

Комисија за набавку, односно лице задужено 
за спровођење поступка набавке, стара се о 
законитости спровођења поступка. 

Након отварања понуда, чланови комисије, 
односно лице задужено за спровођење поступка 
набавке, потписују Изјаву о постојању или 
непостојању сукоба интереса. 

Ако је члан комисије за набавку у сукобу 
интереса, након потписивања Изјаве о постојању 
сукоба интереса обавештава носиоца реализације, 
која обавештава одговорно лице наручиоца. То лице 
се изузима из даљег поступка набавке, а именује се 
лице које  преузима његово место у комисији за 
набавку.  

Ако је лице задужено за спровођење 
поступка набавке у сукобу интереса, након 
потписивања Изјаве о постојању сукоба интереса 
обавештава носиоца реализације, који обавештава 
одговорно лице наручиоца. У том случају именује 
се ново лице задужено за спровођење поступка 
набавке.   

 
Члан 11. 

Задаци лица задуженог за спровођење 
поступка, односно комисије за набавку су да:  
- припреми позив за подношење понуда и друге акте 
у поступку набавке; 
- отвори и прегледа понуде и  сачини записник; 

-сачини извештај стручној оцени понуда и  
рангирању понуда 
-сачинии предлог Одлуке о додели уговора и исту 
достави одговорном лицу на потписивање, 
- предузима све друге потребне радње у вези са 
спровођењем поступка набавке.  
 

Начин пружања стручне помоћи комисији, 
односно лицу задуженом за спровођење поступка 

набавке 
Члан 12. 

Носилац реализације и све организационе 
јединице дужне су да у оквиру своје надлежности 
пруже стручну помоћ комисији за набавку, односно 
лицу задуженом за спровођење поступка набавке. 
 

Позив за подношење понуда 
Члан 13. 

Позив за подношење понуда садржи предмет 
набавке, техничке спецификације, количину, 
јединицу мере, рок за достављање понуда и начин 
подношења понуда, критеријуме, рок испоруке, 
елементе понуде око којих ће се преговарати и 
начин преговора, контакт за тражење додатних 
појашњења у вези са сачињавањем понуде и начин 
давања додатних појашњења, а у случају потребе и 
друге елементе, с обзиром на предмет набавке.  

Позив за подношење понуда и други 
потребни документи сачињавају се у оквирном року 
од пет радних дана од дана доношења одлуке о 
спровођењу поступка набавке односно од дана 
преузимања радњи на спровођењу поступка 
набавке.   

Контролу позива за подношење понуда и 
осталих сачињених докумената врши носилац 
реализације. 

Носилац реализације позив за подношење 
понуда и друге сачињене документе доставља 
писаним путем (укључујући и и-мејл) привредним 
субјектима односно потенцијалним пнуђачима.   

Позив за подношење понуда упућује само 
искључиво референтним поднуђачима.  

Рок за подношење понуда мора бити 
примерен времену потребном за припрему понуде и 
утврђује се за сваки појединачни поступак набавке.  

 
Начин подношења понуде и отварање понуда 

Члан 14. 
Начин подношења понуде одређује се у 

позиву за подношење понуда и може бити: 
непосредно, путем поште или електронским путем.   

Уколико је процењена вредност набавке већа 
од 500.000,00 динара, понуде се не могу поднети 
електронским путем.  
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Понуде поднете непосредно или путем 
поште евидентирају се у писарници Општинске 
управе, док понуде поднете електронским 
средствима штампа лице које их је примило и 
предаје писарници на евидентирање. 

Понуде се отварају непосредно по истеку 
рока за подношење понуда, а на поступак отварања 
понуда сходно се примењују одредбе правилника о 
јавним набавкама.  

О поступку отварања понуда сачињава се 
записник, који садржи:  
- податке о броју и предмету набавке;  
- податке о времену и месту отварања понуда;  
- елементе примљених понуда (цена, рок испоруке и 
др);  
- друге потребне податке.  

Записник о отварању понуда се може 
доставити привредним субјектима на њихов захтев 
писаним путем (укључујући и и-мејл).  

 
Битни недостаци понуде 

Члан 15. 
Битни недостаци понуде постоје уколико је 

понуда неблаговремена, не испуњава услове из 
техничких спецификација, уколико понуђач не 
докаже да испуњава захтеве из позива за 
подношење понуда или понуда садржи друге 
недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
садржину понуде или је није могуће упоредити са 
другим понудама.    

Уколико понуда неког понуђача садржи 
битне недостатке, изузев уколико је понуда 
неблаговремена, тај понуђач може по процени 
комисије бити позван да у примереном року 
отклони недостатке понуде, уколико таквим 
поступањем не може доћи до злоупотребе и 
довођења понуђача у неједнак положај.   

Уколико понуђач у примереном року не 
отклони битне недостатке понуде, понуда овог 
понуђача ће бити одбијена.   

 
Доношење одлуке о додели уговора 

Члан 16. 
У складу са извршеном стручном оценом 

понуда, комисија за набавку, односно лице 
задужено за спровођење поступка, припрема 
предлог одлуке о додели уговора или предлог 
одлуке о обустави поступка. 

За избор најповољније понуде довољно је да 
наручиоцу буде достављена бар једна понуда која 
није одбијена. 

Предлог одлуке из става 1. овог члана 
доставља се ради парафирања носиоцу реализације, 
а затим одговорном лицу на потписивање. 

Одлуку носилац реализације доставља 
привредним субјектима у року од три дана од дана 
доношења писаним или електронским путем.  

Понуђач незадовољан одлуком може 
поднети захтев за заштиту права Општинском већу 
Општине Владичин Хан у року од 5(пет) дана од 
дана пријема Одлуке. 
 

Закључење уговора 
Члан 17. 

Након доношења одлуке о додели уговора, 
носилац реализације сачињава предлог уговора, а 
исти мора одговарати моделу уговора из позива за 
подношење понуда, уколико је исти био саставни 
део позива, односно елементима јавног позива 
уколико модел уговора није био саставни део јавног 
позива. 

Носилац реализације доставља предлог 
уговора на потпис овлашћеном лицу на 
потписивање. 

Након потписивања уговора од стране 
овлашћеног лица из става 2. овог члана, носилац 
реализације доставља све примерке уговора на 
потписивање другој уговорној страни или 
обезбеђује потписивање на други одговарајући 
начин. 

Носилац реализације доставља потписани 
примерак уговора кориснику набавке, а фотокопију 
уговора лицу задуженом за праћење реализације 
уговора односно другим организационим 
јединицама које могу бити укључене у праћење 
извршења уговора (које су корисници предмета 
набавке или на чије активности ће утицати 
извршење уговора). 

Уговор о набавци може да се закључи у 
електронској форми, у складу са законом којим се 
уређује електронски документ и законом којим се 
уређује електронски потпис. 

 
Члан 18. 

Наручилац може закључити и оквирни 
уговор однодно уговор до одређеног износа и 
оквирно одређених количина а након спроведеног 
одговарајућег поступка из члана 6. Овог 
правилника. 

Јединичне цене одређене у годишњем 
уговору о јавним набавка могу се мењати без 
закључења анекса уговора до износа од 10% од 
уговорене јединичне цене и укупне вредности 
уговора. За повећање јединичне цене  за више од 
10%  закључиће се анекс уговора а након 
достављеног захтева уговарача и доказа о повећању 
цена на тржишту. 

Наручилац може закључити уговор са 
девизном клаузулом уз одређивање валуте која ће се 
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применити а искључиво средњем курсу Народне 
банке на дан примене. 

За увећање вредности уговора по основу 
вишкова и непредвиђених добара, услуга и радова 
може се закључити анекс уговора до максималног 
износа од 15% од вредности првобитног уговора и 
то само за поступак из члана 6. Став 4. Овог 
правилника, с тим да вредност првобитног уговора 
и анекса уговора не сме прећи прагове из члана 27. 
Закона о јавним набакама ( „сл. гласник РС“ број 
91/2019). 

Измена уговора односно закључење уговора 
по основу нмепредвиђених  добара, услуга и радова 
вршиће се на основу достављеног захтева изабраног 
понуђача при чему има доставити и калкулације 
јединичних цена које ће Наручилац  одобрити пре 
закључења уговора. 

 
Обавештење за добровољну претходну 

транспарентност 
Члан 19. 

У поступку набавке на основу чл. 11-21. 
Закона, може се објавити обавештење за 
добровољну претходну транспарентност у складу са 
Законом.  

 
Овлашћења и одговорности у поступку набавке 

Члан 20. 
Носилац реализације координира радом 

комисија за набавке, пружа стручну помоћ комисији 
у вези са спровођењем поступка и обавља друге 
активности у вези са спровођењем поступка 
набавке. 

За законитост спровођења поступка набавке, 
сачињавање предлога и доношење одлука, решења и 
других аката у поступку набавке одговорни су: 
овлашћено лице са чије позиције из Одлуке о 
Буџету се финансира набавка, носилац реализације, 
подносилац захтева за набавку и комисија за 
набавку, односно лице задужено за спровођење 
поступка набавке.    

Свака организациона јединица ЈЛС, односно 
свако лице, које спроводи радње у поступку набавке 
у складу са прописима и овим правилником, 
одговара за предузете радње. 

Техничке спецификације предмета набавке 
одређује подносилац захтева и одговоран је за исте, 
а дужан је да потпише и овери сваку страницу 
техничких спецификација. 

 
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБА  

Члан 21. 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Врања“  

Овај правилник се објављује се и на интернет 
страници наручиоца.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана 06.12.2020. године, број: 06-87/32/20-I 

        
ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                     Данијела Поповић,с.р. 
 
Општина Владичин Хан. 
766. 
 На основу члана 58. Законa о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 
– др. Закон, 111/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 
70. став 1. тачка 5) Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 
95/2018, 113/2017 - др. закон и 95/2018 - др. закон), а 
у вези са чланом  67. Статута Општине Владичин 
Хан („Сл. гласник Града Врања“, број: 4/2019), 
председник Општине Владичин Хан, дана 
21.09.2020. године, доноси  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е О 
 ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
 ЗА РАЗВОЈ И САРАДЊУ СА 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА 
 

I 
 За помоћника председника Општине 
Владичин Хан за развој и сарадњу са 
организацијама цивилног друштва поставља се 
Никола Стаменковић, мастер. економиста из 
Владичиног Хана, с. Репинце, почев од 21.09.2020. 
године. 

 
II 

 Помоћник председника Општине се 
поставља и заснива радни однос на одређено време 
у кабинету председника Општине, најдуже до 
истека мандата председника Општине.    

 
III 

 Ово Решење објавити у „Службеном 
гласнику Града Врања“.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

  Чланом 58. став 1. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да се Статутом општине 
може предвидети да се за поједине области 
(економски развој, урбанизам, примарна 
здравствена заштита, заштита животне средине, 
пољопривреда и др.) постављају помоћници 
председника општине. 
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 Став 2. и 4. истог члана Закона даље 
прописују да помоћнике председника општине 
поставља и разрешава председник општине, те да се 
помоћници постављају у кабинету председника 
општине најдуже на период док траје дужност 
председника општине. 
 Статутом општине Владичин Хан, чланом 67. 
став 1., прописано је да Председник Општине може 
да има 2 помоћника, који обављају послове из 
појединих области (економски развој, урбанизам, 
примарна здравствена заштита, заштита животне 
средине, туризам, пољопривреда, комуналне 
делатности, развој месних заједница и др.). 
 Члан 67. став 3. Статута, прописује да 
председник Општине поставља и разрешава 
помоћнике, који обављају послове најдуже док траје 
дужност председника општине.  
 Под бројем 62. у Правилнику о организацији 
и систематизацији радних места у Општинској 
управи општине Владичин Хан, број: 06-74/5/19-III 
од 03.06.2019. године и брoj: 06-68/1/20-III од 
08.09.2020. године, у Кабинету председника 
Општине, систематизовано је радно место ,, 
Помоћник председика општине за развој и сарадњу 
са организацијама цивилног друштва “, чија су 
задужења да учествује у изради планова и пројеката 
развоја општине посебно у домену промоције 
инвестиције; успоставља и одржава везу са 
надлежним Министарствима и државним 
институцијама и агенцијама; прати развојне 
стратегије на свим нивоима и акционе планове који 
произилазе из њих; израђује апликационе пројекте, 
бизнис планове и програме развоја; промовише 
развојне могућности општине кроз сарадњу са 
донаторима, невладиним организацијама и 
инвеститорима; прати рад привредног савета и 
предлаже иницијативе у вези са економским 
развојем са акцентом на приоритетним пројектима 
локалног економског развоја и плану капиталних 
инвестиција; предлаже и унапређује механизме 
сарадње јединице локалне самоуправе са 
организацијама цивилног друштва у циљу стварања 
редовне комуникације, сарадње и њиховог 
укључивања у доношење одлука и израду прописа 
на локалном нивоу; прикупља податке и извештава 
о сарадњи организација цивилног друштва са 
органима јединица локалне самоуправе; одржава 
комуникацију и сaрaдњу са Канцеларијом за 
сарадњу са цивилним друштвом и припрема 
годишње извештавање о оствареној сарадњи између 
јединице локалне самоуправе и ОЦД. Обавља и 
друге послове по налогу Председника општине. За 
свој рад одговоран је Председнику општине.  
 Постављење помоћника председника 
Општине и његов пријем у радни однос на одређено 

време у кабинету председника Општине, 
предвиђено је Кадровским планом за 2020. годину. 
 Чланом 70. став 1. тачка 5) Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ 
бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон 
и 95/2018 - др. закон) је прописано да се радни 
однос на одређено време заснива на радним 
местима у кабинету градоначелника, председника 
општине или председника градске општине, 
најдуже док траје дужност тих изабраних лица 
(помоћници градоначелника, односно председника 
општине као и друга лица која заснивају радни 
однос на радним местима у кабинету). 
 На основу напред наведеног, а у складу са 
цитираним одредбама прописа, одлучено је као у 
диспозитиву решења.  
  Поука о правном средству: Против овог 
решења може се покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду, Одељење у Нишу, у 
року од 30 дана од дана пријема решења. 
Општина Владичин Хан, дана 21.09.2020. године,  
број: 112-15/20-II                                                                    
 

ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНЕ 

           Горан Младеновић,с.р.  
 
 
Т Р Г О В И Ш Т Е 
767. 

На основу члана 43. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије 
број: 54/2009; 73/2010; 101/2010; 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013-испр., и 108/2013, 142/2014, 
68/2015 - др. Закон 103/2015; 99/2016; 113/2017; 
95/2018; и 31/2019), и члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ 
број: 129/2007 и 83/2014 – др. Закон, 101/2016 др 
Закона, 47/2018 др Закона) и члана 40. Статута 
општине Трговиште („Службени гласник Града 
Врања“, бр. 3/19), Скупштина општине Трговиште, 
на седници скупштине одржаној дана  27.11.2020. 
године, донела је: 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

У Одлуци о буџету општине Трговиште бр. 
401-131/2019 од дана 20.12.2019. године, врше се 
следеће измене и допуне и то: 
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• Члан 1. у Одлуци мења се у делу: 
Укупни приходи и примања остају 

непромењени и износе 847.206.824,00 динара. 
Укупни расходи и издаци остају 

непромењени  и износе 847.206.824,00 динара. 
 
• Члан 2. у Одлуци мења се у делу: 

711146 – Порез на приход од 
пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске 
управе увећава се за 10.000,00 

713122 – Порез на имовину обвезника 
који воде пословне књиге смањује се за 2.000.000,00 

713421 – Порез на пренос апсолутних 
права на непокретности, по решењу Пореске управе 
увећава се за 50.000,00 

714552 – Боравишна такса смањује се за 
30.000.000,00 

714562 – Накнада за заштиту и 
унапређење животне средине смањује се за 
58.000.000,00 

714565 – Накнада за коришћење 
простора на јавној површини у пословне и друге 
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других 
публикација, производа старих и уметничких заната 
и домаће радиности увећава се за 125.900.000,00  

733154 – Текући наменски трансфери, у 
ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 
смањује се за 16.000.000,00 

733251 – Капитални наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у крист 
нивоа општина смањује се за 20.000.000,00 

742251 – Општинске административне 
таксе увећавају се за 40.000,00 

 
• Члан 3. у Одлуци мења се у делу: 

Економска класификација 414 замењује се износом 
5.013.000 динара (извор финансирања 01 – Приход 
из буџета); 
Економска класификација 414 остаје непромењена и  
износи 950.000 динара (извор финансирања 03 – 
Социјални доприноси); 
Економска класификација 421 замењује се износом 
44.777.000 динара (извор финансирања 01 – Приход 
из буџета); 
Економска класификација 423 замењује се износом 
112.713.961 динара (извор финансирања 01 – 
Приход из буџета); 
Економска класификација 424 замењује се износом 
122.809.970 динара (извор финансирања 01 – 
Приход из буџета); 
Економска класификација 425 замењује се износом 
14.095.000 динара (извор финансирања 01 – Приход 
из буџета); 

Економска класификација 426 замењује се износом 
12.687.000 динара (извор финансирања 01 – Приход 
из буџета); 
Економска класификација 4512 замењује се износом 
10.000.000 динара (извор финансирања 01 – Приход 
из буџета); 
Економска класификација 454 замењује се износом 
24.000.000 динара (извор финансирања 01 – Приход 
из буџета); 
Економска класификација 464 замењује се износом 
24.790.000 динара (извор финансирања 01 – Приход 
из буџета); 
Економска класификација 472 замењује се износом 
23.200.000 динара (извор финансирања 01 – Приход 
из буџета); 
Економска класификација 511 замењује се износом 
189.603.000 динара (извор финансирања 01 – 
Приход из буџета); 
Економска класификација 512 замењује се износом 
4.897.000 динара (извор финансирања 01 – Приход 
из буџета); 
Економска класификација 515 замењује се износом 
401.000 динара (извор финансирања 01 – Приход из 
буџета); 
Економска класификација 611 замењује се износом 
20.000.000 динара (извор финансирања 01 – Приход 
из буџета); 
 
• Члан 4. у Одлуци мења се у делу: 

Функција 040 увећава се и износи 18.500.000 
динара; 
Функција 070 смањује се и износи 3.000.000 динара; 
Функција 110 увећава се и износи 29.831.695 
динара; 
Функција 111 смањује се и износи 32.438.100 
динара; 
Функција 112 смањује се и износи 8.260.000 динара; 
Функција 130 увећава се и износи 190.484.000 
динара; 
Функција 160 увећава се и износи 28.875.887 
динара; 
Функција 411 смањује се и износи 33.500.000 
динара; 
Функција 451 увећава се и износи 49.800.000 
динара; 
Функција 473 увећава се и износи 16.289.000 
динара; 
Функција 474  увећава се и износи 192.840.000 
динара; 
Функција 510 увећава се и износи 50.000.000 
динара; 
Функција 620 смањује се и износи 2.000.000 динара; 
Функција 640 увећава се и износи 12.500.000 
динара; 
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Функција 820 смањује се и износи 24.244.000 
динара; 
Функција 911 смањује се и износи 24.284.515 
динара; 
Функција 330 смањује се и износи 1.619.400 динара; 
 

• Члан 5. у Одлуци мења се у делу: 
Функција 110:  

- Позиција 1 економска класификација 411 
износ од 4.743.000 динара смањује се за 500.000 
динара, и износи 4.243.000 динара; 

- Позиција 6 економска класификација 423 
износ од 20.469.695 динара увећава се за 2.500.000 
динара, и износи 22.969.695 динара; 

Функција 111:  
- Позиција 14 економска класификација 411 

износ од 7.521.000 динара увећава се за 300.000 
динара, и износи 7.821.000 динара; 

- Позиција 17 економска класификација 414 
износ од 115.000 динара увећава се за 200.000 
динара, и износи 315.000 динара; 

- Позиција 26 економска класификација 411 
износ од 500.000 динара смањује се за 450.000 
динара, и износи 50.000 динара; 

- Позиција 27 економска класификација 412 
износ од 200.100 динара смањује се за 150.000 
динара, и износи 50.100 динара; 

- Позиција 29 економска класификација 423 
износ од 300.000 динара смањује се за 200.000 
динара, и износи 100.000 динара; 

- Позиција 31 економска класификација 411 
износ од 8.342.000 динара смањује се за 700.000 
динара, и износи 7.642.000 динара; 

- Позиција 34 економска класификација 414 
износ од 700.000 динара увећава се за 110.000 
динара, и износи 810.000 динара; 

- Позиција 39 економска класификација 423 
износ од 2.600.000 динара смањује се за 1.000.000 
динара, и износи 1.600.000 динара; 

Функција 040: 
- Позиција 45 економска класификација 472  

износ од 13.500.000 динара увећава се за 5.000.000 
динара, и износи 18.500.000 динара; 

Функција 070: 
- Позиција 48 економска класификација 472  

износ од 4.000.000 динара увећава се за 1.000.000 
динара, и износи 3.000.000 динара; 

Функција 130: 
- Позиција 54 економска класификација 411  

износ од 30.000.000 динара увећава се за 1.500.000 
динара, и износи 31.500.000 динара; 

- Позиција 55 економска класификација 412  
износ од 5.194.000 динара увећава се за 150.000 
динара, и износи 5.344.000 динара; 

- Позиција 63 економска класификација 424  
износ од 46.000.000 динара увећава се за 3.000.000 
динара, и износи 49.000.000 динара; 

- Позиција 70 економска класификација 512  
износ од 2.000.000 динара увећава се за 800.000 
динара, и износи 2.800.000 динара; 

- Позиција 73 економска класификација 611  
износ од 18.500.000 динара увећава се за 1.500.000 
динара, и износи 20.000.000 динара; 

- Позиција 74 економска класификација 421  
износ од 16.100.000 динара увећава се за 5.900.000 
динара, и износи 22.000.000 динара; 

- Позиција 76 економска класификација 424  
износ од 6.000.000 динара смањује се за 5.800.000 
динара, и износи 200.000 динара; 

Функција 411: 
- Позиција 94 економска класификација 454  

износ од 48.000.000 динара смањује се за 24.000.000 
динара, и износи 24.000.000 динара; 

- Позиција 95 економска класификација 464 
износ од 10.000.000 динара смањује се за 2.000.000 
динара, и износи 8.000.000 динара; 

Функција 451: 
- Позиција 103 економска класификација 421  

износ од 1.000.000 динара увећава се за 3.000.000 
динара, и износи 4.000.000 динара; 

- Позиција 105 економска класификација 424  
износ од 23.500.000 динара увећава се за 4.000.000 
динара, и износи 27.500.000 динара; 

- Позиција 107 економска класификација 
4512  износ од 10.000.000 динара смањује се за 
2.000.000 динара, и износи 8.000.000 динара; 

Функција 474: 
- Позиција 111 економска класификација 511  

износ од 174.305.000 динара увећава се за 
11.340.000 динара, и износи 185.645.000 динара; 

Функција 510: 
- Позиција 112 економска класификација 424  

износ од 28.000.000 динара увећава се за 2.000.000 
динара, и износи 30.000.000 динара; 

Функција 620: 
- Позиција 117 економска класификација 424  

износ од 1.000.000 динара смањује се за 500.000 
динара, и износи 500.000 динара; 

- Позиција 118 економска класификација 511  
износ од 2.000.000 динара смањује се за 1.500.000 
динара, и износи 500.000 динара; 

- Позиција 119 економска класификација 541  
износ од 3.000.000 динара смањује се за 2.000.000 
динара, и износи 1.000.000 динара; 

Функција 640: 
- Позиција 122 економска класификација 421  

износ од 3.500.000 динара увећава се за 300.000 
динара, и износи 3.800.000 динара; 

Функција 160: 
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- Позиција 146 економска класификација 425  
износ од 295.000 динара увећава се за 150.000 
динара, и износи 445.000 динара (МЗ Ново Село); 

- Позиција 147 економска класификација 426 
износ од 919.000 динара увећава се за 400.000 
динара, и износи 1.319.000 динара (МЗ Доњи 
Стајевац 200.000. и МЗ Шајинце 200.000); 

Функција 820: 
- Позиција 156 економска класификација 421  

износ од 1.950.000 динара увећава се за 200.000 
динара, и износи 2.150.000 динара; 

- Позиција 161 економска класификација 426  
износ од 735.000 динара смањује се за 200.000 
динара, и износи 535.000 динара; 

- Позиција 166 економска класификација 515  
износ од 1.200.000 динара смањује се за 800.000 
динара, и износи 400.000 динара; 

Функција 911: 
- Позиција 182 економска класификација 511  

износ од 1.270.000 динара смањује се за 500.000 
динара, и износи 770.000 динара; 

Функција 473: 
- Позиција 193 економска класификација 423  

износ од 8.710.000 динара увећава се за 2.600.000 
динара, и износи 11.310.000 динара; 

- Позиција 199 економска класификација 512  
износ од 2.042.000 динара смањује се за 1.500.000 
динара, и износи 542.000 динара; 

- Позиција 200 економска класификација 421  
износ од 150.000 динара смањује се за 50.000 
динара, и износи 100.000 динара; 

- Позиција 203 економска класификација 424  
износ од 305.000 динара смањује се за 100.000 
динара, и износи 205.000 динара; 

- Позиција 205 економска класификација 426  
износ од 555.000 динара смањује се за 500.000 
динара, и износи 55.000 динара; 

Функција 330: 
- Позиција 206 економска класификација 411  

износ од 227.000 динара смањује се за 150.000 
динара, и износи 77.000 динара; 

 
• Члан 6. у Одлуци мења се у делу: 

Програм 1. Локални развој и просторно 
планирање мења се и у укупном износу износи 
2.000.000 динара; 

Програм 2. Комуналне делатности мења се и 
у укупном износу износи 82.503.000 динара; 

Програм 3. Локални економски развој мења 
се и у укупном износу износи 226.340.000 динара; 

Програм 4. Развој туризма мења се и у 
укупном износу износи 16.289.000 динара; 

Програм 7. Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура  мења се и у укупном 
износу износи 49.800.000 динара; 

Програм 8. Предшколско образовање и 
васпитање мења се и у укупном износу износи 
24.284.515 динара; 

Програм 11. Социјална и дечија заштита 
мења се и у укупном износу износи 44.031.727 
динара; 

Програм 13. Развој културе и информисања 
мења се и у укупном износу износи 29.444.000 
динара; 

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

 Програм 16. Политички систем локалне 
самоуправе  мења се у укупном износу и износи 
68.469.795 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: 
27.11.2020.године, број:400-20/2020 

 
          

ПРЕДСЕДНИК,  
             Александар Колић,с.р. 

 
768. 

На основу члана 93. Закона о локалној 
самоуправи  („Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 
83/2014- други закон, 101/2016 - други закон и 
47/2018), члана 181. став 1. Закона о државном 
премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 – 
аутентично тумачење, 113/2017 – др. закон, 27/2018 
– др. закон, 41/2018 – др. закон и 9/2020 – др. закон), 
члана 13. Закона о регистру просторних јединица и 
адресном регистру („Службени гласник РС“, број 
9/2020) и члана 11 Статута општине Трговиште 
(„Сл. гласник Града Врања“, бр.3/2019), уз  
прибављену сагласност Министарства државне 
управе и локалне самоуправе  
број 015-05-00007/2019-24 од 16.10.2020. године, 
Скупштина општине Трговиште, на седници 
одржаној дана 27.11.2020. године, донела је 

 
 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА, ЗАСЕОКА 
И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА 

ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
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Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се називи улица, 

засеока и других делова насељених места на 
територији општине Трговиште. 

 
Члан 2. 

 У насељеном месту  Бабина Пољана  
утврђују се следећи називи улица и засеока: 
Засеок  1. – Вучковци - Опис предложеног 
засеока број 1 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 4147, 3983, 3669, 3763 у КО 
Бабина Пољана. 
 
Засеок  2. – Босачка Махала -Опис предложеног 
засеока број 2 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 3834, 3785, 5023, 4994 у КО 
Бабина Пољана. 
 
Засеок  3. – Милисавци - Опис предложеног 
засеока број 3 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 4738, 4708/1, 4709/2, 4702 у КО 
Бабина Пољана. 
 
Засеок  4. – Анђеловци - Опис предложеног 
засеока број 4 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 5027, 5176, 5197, 5065 у КО 
Бабина Пољана. 
 
Засеок  5. – Станкинци -Опис предложеног 
засеока број 5 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 5254, 5297, 5288, 5216, 5212 у КО 
Бабина Пољана. 
 
Засеок  6. – Луковци - Опис предложеног засеока 
број 6 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 3089, 3011, 2877, 2226, 5382, 5314 у КО 
Бабина Пољана. 
 
Засеок  7. – Костинска Махала - Опис 
предложеног засеока број 7 – Засеок обухвата 
катастарске парцеле између кп 2283, 2106, 2122, 
2178, 2259, 2263 у КО Бабина Пољана. 
 
Засеок  8. – Данкинци - Опис предложеног 
засеока број 8 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 2035, 2036, 2061, 2084 у КО 
Бабина Пољана. 
 
Засеок  9. – Рамазанци - Опис предложеног 
засеока број 9 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 1517, 1302, 1106, 1085, 1454, 
1463 у КО Бабина Пољана. 
 
Засеок 10. – Ливадица - Опис предложеног 
засеока број 10 – Засеок обухвата катастарске 

парцеле између кп 566, 442, 424, 600/1 у КО Бабина 
Пољана. 

 
Члан 3. 

 У насељеном месту Барбаце утврђују се 
следећи називи улица и засеока: 
Улица бр.1 - Светог Прохора Пчињског - Опис 
предложене улице број 1 - Почиње од границе са 
насељеним местом Ново Село, иде дуж кп 1485/2, 
преко кп 4290, 1498, 1506, 1504, 1503, 1502, 1501, 
1499, 1549, 1550, 1556, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 
1561, 1564, 1498, 4290, дуж кп 1382, преко кп 4289, 
дуж кп 1990 и завршава се на граници кп 1990 са кп 
4288 у КО Барбаце. 
Напомена: Предложена улица је заједничка са 
насељеним местом Ново Село. 
 
Улица бр.2 – Милорада Митића - Опис 
предложене улице број 2 - Почиње од предложене 
улице бр.1, иде дуж кп 1360, 1411 и завршава се на 
кп 1410 у КО Барбаце. 
 
Улица бр.3 -  Занатска - Опис предложене улице 
број 3 - Почиње од предложене бр.1, иде дуж кп 
4299 и завршава се на кп 4299 између кп 2013 и кп 
1328 у КО Барбаце. 
 
Засеок 1. – Булутанска Махала - Опис 
предложеног засеока број 1 – Засеок обухвата 
катастарске парцеле између кп 15, 36, 424, 489 у КО 
Барбаце. 
 
Засеок 2. – Стаменови - Опис предложеног 
засеока број 2 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 77, 121,270, 310, 401 у КО 
Барбаце. 
 
Засеок 3. – Васини - Опис предложеног засеока 
број 3 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 2292, 2329, 2295, 2306 у КО Барбаце. 
 
Засеок 4. – Денчини - Опис предложеног засеока 
број 4 – Засеок обухвата део катастарских парцела 
2445, 2449, 2443, 2451, 2461 и 2458 у КО Барбаце. 
 
Засеок  5. – Мишинска Махала - Опис 
предложеног засеока број 5 – Засеок обухвата 
катастарске парцеле између кп  1818, 1821, 3371, 
3306/1, 1834 у КО Барбаце. 
 
Засеок  6. – Јуруци - Опис предложеног засеока 
број 6 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп  2650, 2632, 2664, 2659 у КО Барбаце. 
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Засеок  7. – Гарванска Махала - Опис 
предложеног засеока број 7 – Засеок обухвата 
катастарске парцеле између кп  2884, 2917, 3762, 
2798, 2768, 4291, 2835, 2852 у КО Барбаце. 
 

Члан 4. 
 У насељеном месту  Владовце  утврђују се 
следећи називи улица и засеока: 
Улица бр.1 -  Пчињска - Опис предложене улице 
број 1 - Почиње  од границе са насељеним местом 
Ново Село, иде дуж кп 1779 и завршава се на кп 
1779 између кп 1568 (КО Владовце) и кп 968 (КО 
Ново Село) у КО Владовце. 
Напомена: Предложена улица је заједничка са 
насељеним местом Ново Село. 
 
Улица бр.2 -  Ловачка - Опис предложене улице 
број 2 - Почиње од предложене улице бр. 1, иде дуж 
кп 1528 и завршава се на кп 1528 између кп 1529 и 
кп 1530/2 у КО Владовце. 
 
Засеок  1. – Горња Махала - Опис предложеног 
засеока број 1 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 448, 565, 911, 1023 у КО 
Владовце. 
 
Засеок  2. – Деспотовачка Махала - Опис 
предложеног засеока број 2 – Засеок обухвата 
катастарске парцеле између кп  665, 735, 750, 817 у 
КО Владовце. 
 
Засеок  3. – Ждаци - Опис предложеног засеока 
број 3 – Засеок обухвата ктастарске парцеле између 
кп  1463, 1782, 1496, 1412 у КО Владовце. 
 
Засеок  4. – Маринци - Опис предложеног засеока 
број 4 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп  1340, 1399, 1598, 1731 у КО Владовце. 
 

Члан 5. 
 У насељеном месту  Голочевац  утврђују се 
следећи називи улица и засеока: 
Улица бр. 1 –Трипушњичка – Опис предложене 
улице број 1 – Почиње од границе са насељеним  
местом Доњи Стајевац, иде дуж кп 4569, преко кп 
4568, дуж кп 4589, преко кп 4609, дуж кп 4621, 
преко кп 4606 и завршава се на граници са 
насељеним местом Зладовце у КО Голочевац. 
Напомена: Предложена улица је заједничка са 
насељеним местима Доњи Стајевац и Зладовце 
 
Засеок 1. – Криванов Преслоп – Опис 
предложеног засеока број 1 – Засеок обухвата  
катастарске парцеле између кп 4, 14, 38, 26 у КО 
Голочевац. 

Засеок 2. – Вртешка – Опис предложеног засеока 
број 2 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 984, 929, 1695, 1544, 1430 у КО 
Голочевац. 
 
Засеок 3. – Ђорђинци – Опис предложеног 
засеока број 3 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 2427/1, 1725, 2253, 2523 1430 у 
КО Голочевац. 
 
Засеок 4. – Колибје – Опис предложеног засеока 
број 4 – Засеок обухвата  катастарске парцеле  
између кп 2980, 2948, 3289, 3269, 3612, 3700 у КО 
Голочевац и кп 1888, 510, 447, 436, 434 у КО 
Зладовце. 
Напомена: Предложени засеок је заједнички са 
насељеним местом Зладовце. 
 
Засеок 5. – Митринци – Опис предложеног 
засеока број 5 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 2561, 2239, 1887, 1999, 2039, 
3499 у КО Голочевац. 
 
Засеок 6. – Голочевско Присоје – Опис 
предложеног засеока број 6 – Засеок обухвата  
катастарске парцеле између кп 3799, 3786, 3822, 
4085, 4089 у КО Голочевац. 
 

Члан 6. 
 У насељеном месту  Горновац  утврђују се 
следећи називи улица и засеока: 
Засеок  1. – Ржања - Опис предложеног засеока 
број 1 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 399, 388, 420, 462, 601 у КО Горновац. 
 
Засеок  2. – Бачевиште - Опис предложеног 
засеока број 2 – Засеок обухватакатастарске 
парцеле између кп 612, 613, 623, 247/1 у КО 
Горновац. 
 
Засеок  3. – Османци - Опис предложеног засеока 
број 3 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 2070, 1993, 1060, 1839, 2039 у КО 
Горновац. 
 
Засеок  4. – Орница - Опис предложеног засеока 
број 4 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 1104, 1138, 1517, 1633, 1708 у КО 
Горновац. 
 
Засеок  5. – Попарејци - Опис предложеног 
засеока број 5 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 932, 884, 866, 947 у КО 
Горновац. 
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Засеок 6. – Средња Артина - Опис предложеног 
засеока број 6 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 787, 1365, 1427, 1357 у КО 
Горновац. 
 

Члан 7. 
 У насељеном месту  Горња Трница утврђују 
се следећи називи улица и засеока: 
Засеок  1. – Маковиште - Опис предложеног 
засеока број 1 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 4130,79,438, 532, 6, 12 у КО 
Горња Трница. 
 
Засеок  2. – Зердинци - Опис предложеног засеока 
број 2 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 123, 114, 325, 334, 339, 456 у КО Горња 
Трница. 
 
Засеок  3. – Величковци - Опис предложеног 
засеока број 3 – Засеок обухватакатастарске 
парцеле између кп 341, 355, 382, 398, 403, 415, 424 у 
КО Горња Трница. 
 
Засеок  4. – Пакинци - Опис предложеног засеока 
број 4 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 651, 747, 693, 680 у КО Горња Трница. 
 
Засеок  5. – Преслопина - Опис предложеног 
засеока број 5 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 715, 814, 823, 717 у КО Горња 
Трница. 
 
Засеок  6. – Војиновци - Опис предложеног 
засеока број 6 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 2089, 2065, 2263, 2310 у КО 
Горња Трница. 
 
Засеок 7. – Горња Падина - Опис предложеног 
засеока број 7 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 2346, 1944, 1950, 1270, 1307, 
1683, 1674, 1673, 1746, 1857, 2631, 2560 у КО Горња  
Трница. 
 
Засеок  8. – Јечмиште - Опис предложеног 
засеока број 8 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 1497, 2538, 2550, 1816, 2682, 
2733 у КО Горња Трница. 
 
Засеок  9. – Грамађе - Опис предложеног засеока 
број 9 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 3724, 3756, 3962, 3972, 4000, 4022 у КО 
Горња Трница. 
 
Засеок 10. –Мирчинци - Опис предложеног 
засеока број 10 – Засеок обухватакатастарске 

парцеле између кп 2460, 2466, 2468, 2466 у КО 
Горња Трница. 
 
Засеок  11. – Присоје - Опис предложеног засеока 
број 11 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 2936, 2791, 3039, 3150, 2942 у КО Горња 
Трница. 
 
Засеок  12. – Боканци - Опис предложеног 
засеока број 12 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 3294, 3286, 3245, 3277 у КО 
Горња Трница. 
 
Засеок  13. – Гекинци - Опис предложеног 
засеока број 13 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 3302, 3279, 3305, 3298 у КО 
Горња Трница. 
 
Засеок  14. – Вучиница - Опис предложеног 
засеока број 14 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 3463, 3564, 3571, 3405, 3421 у КО 
Горња Трница. 
 

Члан 8. 
 У насељеном месту  Горњи Стајевац  
утврђују се следећи називи улица и засеока: 
Улица бр. 1 – Трипушњичка – Опис предложене 
улице број 1 – Почиње од границе са насељеним  
Местом Доњи Стајевац, иде дуж кп 7245 и завршава 
се на граници са насељеним местом Радовница у КО 
Горњи Стајевац. 
Напомена: Предложена улица је заједничка са 
насељеним местима Доњи Стајевац и Радовница 
 
Улица бр. 2 – Ливадска – Опис предложене улице 
број 2 – Почиње од предложене улице бр.1, иде 
преко кп 722, 723, 724, 725, 726, 725, 710, 715, 746, 
716, 753, 747, 726, дуж кп 7240 и завршава се на кп 
7240 између кп 875 и кп 862 у КО Горњи Стајевац. 
 
Засеок 1. – Гочобици – Опис предложеног засеока 
број 1 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп  171, 123, 489, 523, 447, 191 у КО Горњи 
Стајевац. 
 
Засеок 2. – Шаранци – Опис предложеног засеока 
број 2 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 1625, 961, 1487, 1959, 1846 у КО Горњи 
Стајевац. 
 
Засеок 3. – Трњарци – Опис предложеног засеока 
број 3 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 829, 601, 631, 845 у КО Горњи Стајевац. 
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Засеок 4. – Поповци – Опис предложеног засеока 
број 4 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 2342, 2619, 2589, 2392, 2402 у КО Горњи 
Стајевац. 
 
Засеок 5. – Малиновци – Опис предложеног 
засеока број 5 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 2543, 2549, 2518, 2539 у КО 
Горњи Стајевац. 
 
Засеок 6. – Гар – Опис предложеног засеока број 
6 – Засеок обухвата  катастарске парцеле између кп 
5788, 5777, 5723, 5695, 5764 у КО Горњи Стајевац. 
 
Засеок 7. – Чукар – Опис предложеног засеока 
број 7 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 5899, 5679, 5662, 5924 у КО Горњи 
Стајевац. 

 
Засеок 8. – Пржинци – Опис предложеног засеока 
број 8 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 7235, 2688, 2696 у КО Горњи Стајевац. 

 
Засеок 9. – Дилинајци  – Опис предложеног 
засеока број 9 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 3027, 2917/1, 2831, 2415, 3404, 
3457, 3062, 3055 у КО Горњи Стајевац. 

 
Засеок 10. – Китка – Опис предложеног засеока 
број 10 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 3132, 3145, 3152, 3122/1 у КО Горњи 
Стајевац. 

 
Засеок 11. – Заподиње – Опис предложеног 
засеока број 11 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 3418, 3512/2, 3513/4 3461 у КО 
Горњи Стајевац. 

 
Засеок 12. – Ланиште  – Опис предложеног 
засеока број 12 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 5351, 5383, 5563, 5594, 5360 у КО 
Горњи Стајевац. 

 
Засеок 13. – Метежевци – Опис предложеног 
засеока број 13 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 5535, 5469, 6208, 6111 у КО 
Горњи Стајевац. 

 
Засеок 14. – Костинци – Опис предложеног 
засеока број 14 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 5405, 5178, 5169, 5157, 7237, 
5417 у КО Горњи Стајевац. 

 
Засеок 15. – Оман – Опис предложеног засеока 
број 15 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 

између кп 5089, 5052, 6356, 6348 у КО Горњи 
Стајевац. 

 
Засеок 16. – Голема Ливада – Опис предложеног 
засеока број 16 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 6310, 6348, 6327, 63,03, 6307 у 
КО Горњи Стајевац. 

 
Засеок 17. – Николинци – Опис предложеног 
засеока број 17 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 6398, 4916, 6782, 7118, 6612 у КО 
Горњи Стајевац. 
 
Засеок 18. – Букова Падина – Опис предложеног 
засеока број 18 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 3741, 3788, 4203, 4200, 4421 у КО 
Горњи Стајевац. 
 

Члан 9. 
 У насељеном месту  Горњи Козји Дол  
утврђују се следећи називи улица и засеока: 
Улица бр.1 – Патријарха Павла - Опис 
предложене улице број 1 - Почиње од границе са 
насељеним местом Ђерекарце, иде дуж кп 6233, 
6235, преко кп 604, дуж кп 6235, преко кп 520, дуж 
кп 6235, преко кп 946, 6325, 950, 951, 954, 955, 957, 
958, 6235, 994, 6235, 6230 и завршава се на граници 
са насељеним местом Доњи Козји Дол у КО Горњи 
Козји Дол.   
Напомена: Предложена  улица је заједничка са 
насељеним местом Доњи Козји Дол. 
 
Улица бр.2 – Косовских јунака - Опис 
предложене улице број 2 - Почиње од границе са 
насељеним местом Трговиште, иде преко кп 6230, 
31, 33, 49, 50/1, 65, 6, 6230, 628, 6230, 618, 617, 619, 
671, 676, 681, 6230 и завршава се на граници са 
насељеним местом Доњи Козји Дол у КО Горњи 
Козји Дол.   
Напомена: Предложена  улица је заједничка са 
насељеним местима Трговиште и  Доњи Козји Дол. 
 
Засеок 1. – Лесков Дол - Опис предложеног 
засеока број 1 – Засеок обухвата 
катастарске парцеле између кп  1044, 400, 364, 3548, 
6230 у КО Горњи Козји Дол. 
 
Засеок 2. – Чукар - Опис предложеног засеока 
број 2 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 4188, 4213, 4729, 4719, 4732, 4739/2 у КО 
Горњи Козји Дол. 
 
Засеок 3. – Тројановци - Опис предложеног 
засеока број 3 – Засеок обухвата катастарске 
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парцеле између кп  4659, 4656, 5131, 5125 у КО 
Горњи Козји Дол. 
 
Засеок 4. –Павловци - Опис предложеног засеока 
број 4 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп  5083, 5100, 5059, 5041 у КО Горњи Козји 
Дол. 
 
Засеок 5. – Илијинци - Опис предложеног засеока 
број 5 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 4609, 4537/2, 4543, 4591 у КО Горњи 
Козји Дол. 
 
Засеок 6. – Додинци - Опис предложеног засеока 
број 6 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 5320, 5260, 6218, 6114, 6140 у КО Горњи 
Козји Дол. 
 
Засеок 7. – Ораов Дол - Опис предложеног 
засеока број 7 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 4357, 4346, 4349, 4363 у КО 
Горњи Козји Дол. 
 

Члан 10. 
 У насељеном месту  Дејанце  утврђују се 
следећи називи улица и засеока: 
Улица бр.1 – Трипушњичка – Опис предложене 
улице број 1 – Почиње од границе са насељеним 
местом Зладовце, иде дуж кп 1865 и завршава се на 
граници са насељеним местом Трговиште у КО 
Дејанце. 
Напомена: Предложена улица је заједничка са 
насељеним местима Зладовце и Трговиште. 
 
Улица бр. 2 – Дејански пут – Опис предложене 
улице број 2 – Почиње на кп 1864, иде преко кп 
1864, 345, 347, 348, 349, 1864, 526, дуж кп 1864 и 
завршава се на кп 1864 између кп 1781 и кп 1622 у 
КО Дејанце. 
 
Улица бр. 3 – Јаворска – Опис предложене улице 
број 3 – Почиње на кп 1055, иде преко кп 1021, дуж 
кп 1055, преко кп 1033, 1034, 1036, дуж кп 1055, 
преко кп 1228, 1238 и завршава се на кп 1245 у КО 
Дејанце. 
 
Улица бр. 4 – Кестенова – Опис предложене 
улице број 4 – Почиње на кп 1673, иде преко кп 
1648, 1649, 1650, 1644, 1653, 1657, 1671, 1679, 1669, 
1667, 1666, 1715, 1716, 1724, 1711 и завршава се на 
граници кп 1711 са кп 1704 у КО Дејанце. 
 
Засеок 1. – Грујинци – Опис предложеног засеока 
број 1 – Засеок обухвата део катастарсих парцела 

1196, 1190, 1181, 1197, 1198, 1199 и целе 
катастарске парцеле 1183, 1180, 1182 у КО Дејанце. 
 

Члан 11. 
 У насељеном месту  Доњи Козји Дол  
утврђују се следећи називи улица и засеока: 
Улица бр.1 – Косовских јунака - Опис 
предложене улице број 1 - Почиње од границе са 
насељеним местом Горњи Козји Дол, иде преко кп 
730, 623 и завршава се на кп 735 у КО Доњи Козји 
Дол.   
Напомена: Предложена  улица је заједничка са 
насељеним местом Горњи Козји Дол. 
 
Улица бр.2 – Патријарха Павла - Опис 
предложене улице број 1 - Почиње од границе са 
насељеним местом Горњи Козји Дол, иде дуж кп 
6237, преко кп 6230 (КО Горњи Козји Дол), кп 3541, 
8232, 3517, 3515  и завршава се на кп 3513 у КО 
Доњи Козји Дол.   
Напомена: Предложена  улица је заједничка са 
насељеним местом Горњи Козји Дол. 
 
Засеок 1. – Џулаци - Опис предложеног засеока 
број 1 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 1890, 1858, 1883, 2366 у КО Доњи Козји 
Дол. 
 
Засеок 2. – Појиште -Опис предложеног засеока 
број 2–Засеок обухватакатастарске парцеле између 
кп  2406, 1799, 1801/1, 2465, 2454 у КО Доњи Козји 
Дол. 
 
Засеок 3. – Падиште - Опис предложеног засеока 
број 3 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 3076, 2953, 2959, 3096, 3086 у КО Доњи 
Козји Дол. 
 
Засеок 4. – Станчинци - Опис предложеног 
засеока број 4 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп  2537, 2560/1, 2892, 2908 у КО 
Доњи Козји Дол. 
 
Засеок 5. – Пеленарци - Опис предложеног 
засеока број 5 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 3149, 2994, 3201, 3151 у КО 
Доњи Козји Дол. 
 
Засеок 6. – Гарина - Опис предложеног засеока 
број 6 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп  3263, 3259, 3284, 3275, 5634, 5630 у КО 
Доњи Козји Дол. 
 
Засеок 7. – Курановица - Опис предложеног 
засеока број 7 – Засеок обухвата катастарске 
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парцеле између кп  1550, 1532, 1619, 1570, 1573 у 
КО Доњи Козји Дол. 
 
Засеок 8. – Ћосаци - Опис предложеног засеока 
број 8 – Засеок обухватакатастарске парцеле између 
кп  789, 1213, 1209/1, 3490, 3485 у КО Доњи Козји 
Дол. 
 
Засеок 9. – Сабориште - Опис предложеног 
засеока број 9 – Засеок обухвата део катастарских 
парцела 3500, 3495, 3496, 3499, 3497, 3498 у КО 
Доњи Козји Дол. 
 
Засеок 10. – Китинци - Опис предложеног засеока 
број 10 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 3334, 3365, 3377, 3328 у КО Доњи Козји 
Дол. 
 
Засеок 11. – Крњино - Опис предложеног засеока 
број 11 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 3999, 4413, 4867, 4924, 4048 у КО Доњи 
Козји Дол. 
 
Засеок 12. – Гргулица - Опис предложеног 
засеока број 12 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 3938/1, 3914, 3912, 3785, 4181, 
4142, 3829, 3828, 3942 у КО Доњи Козји Дол. 
 
Засеок 13. – Куса Артина - Опис предложеног 
засеока број 13 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп  5887, 5885/2, 5894 у КО Доњи 
Козји Дол. 
 
Засеок 14. – Селиште - Опис предложеног засеока 
број 14 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 5837, 5831, 5453/1, 6807, 5953, 5952 у КО 
Доњи Козји Дол. 
 

Члан 12. 
 У насељеном месту  Доња Трница  утврђују 
се следећи називи улица и засеока: 
Улица бр.1 -  Пчињска - Опис предложене улице 
број 1- Почиње на граници са насељеним местом 
Шајинце, иде дуж кп 4728, преко кп 1503, дуж кп 
4729, преко кп 4691, дуж кп 4730, преко кп 4723, 
дуж кп 4731 и завршава се на граници са насељеним 
местом Трговиште у КО Доња Трница.  
Напомена: Предложена улица је заједничка са 
насељеним местима Шајинце и Трговиште. 
 
Улица бр.2 - Школска - Опис предложене улице 
број 2 – Почиње од предложене улице бр. 1, иде 
преко кп 4723, 1959, 4723, наставља дуж кп 3242, 
3957, преко кп 4103 и завршава се код предложене 
улице бр.1 у КО Доња Трница. 

Улица бр.3 -  Прибилица - Опис предложене 
улице број 3 - Почиње од предложене улице бр. 1, 
иде преко кп3228, 3256, 3229, 3214, 3212/2, 3205, 
2016, 2015, 3166, 3167, 3164, 3163, 3612, 3173, 3172, 
3061, 3057, 3046, 3005, 3048, 3047, 3013, 3010/3, 
3014, 2991, 2990, 2988,2964, 2961, 2980, 2984, 2983, 
2953, 2952, 2921, 2931, 2921, 2920, 2914, 2913, 3336, 
3332, 3333, 3334, 3336, 3337, 3338, 2876, 2875, 2846, 
2843, 2838, 2815, 2810, 2798, 2797, 2811, 2797, 2795, 
2789/1, дуж кп 4724, преко кп316, 319, 318, 322, 343, 
344, 345, 346, 347, 348 и завршава се на граници са 
насељеним местом Црновце у КО Доња Трница.  
Напомена: Предложена улица је заједничка са 
насељеним местом Црновце. 
 
Улица бр.4 -  Црновски пут - Опис предложене 
улице број 4 - Почиње од предложене улице бр. 3,  
иде преко кп 316, 376, 353 (КО Доња Трница), кп 
4553 (КО Црновце), кп 353, 356, 358, 360 (КО Доња 
Трница) и завршава се на граници са насељеним 
местом Црновце у КО Доња Трница.  
Напомена: Предложена улица је заједничка са 
насељеним местом Црновце. 
 
Засеок 1. – Мачорци - Опис предложеног засеока 
број 1 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 1644, 1678, 4395, 1645 у КО Доња 
Трница. 
 
Засеок  2. – Доња Махала - Опис предложеног 
засеока број 2 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 1718, 1744, 1825, 4344, 4370, 
1690 у КО Доња Трница. 
 
Засеок  3. – Рапавица - Опис предложеног засеока 
број 3 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 4418, 4446, 4484, 4426 у КО Доња 
Трница. 
 
Засеок  4. – Голак - Опис предложеног засеока 
број 4 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 4599, 4562, 4590, 4595 у КО Доња 
Трница. 
 
Засеок  5. – Чукински Рид - Опис предложеног 
засеока број 5 – Засеок обухватакатастарске 
парцеле између кп 1231, 1229, 1329, 1237 у КО 
Доња Трница. 
 
Засеок  6. – Чука - Опис предложеног засеока 
број 6 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 957, 921, 878, 890, 1260, 974 у КО Доња 
Трница. 
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Засеок  7. – Присоје - Опис предложеног засеока 
број 7 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 702, 687, 692, 706 у КО Доња Трница. 
 
Засеок  8. – Пилопат - Опис предложеног засеока 
број 8 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 3402, 3401, 3434, 3444, 3402 у КО Доња 
Трница. 
 
Засеок  9. – Дунђерци - Опис предложеног 
засеока број 9 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 3785, 3650, 3675, 3688, 3737 у КО 
Доња Трница. 
 
Засеок  10. – Ржиште - Опис предложеног засеока 
број 10 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 3620, 3445, 3449, 3624 у КО Доња 
Трница. 
 

Члан 13. 
 У насељеном месту  Доњи Стајевац  
утврђују се следећи називи улица и засеока: 
 
Улица бр. 1 – Трипушњичка – Опис предложене 
улице број 1 – Почиње од границе са насељеним  
местом  Голочевац,, иде дуж кп 11244, преко кп 
8443, 11233, 8007, 8006, наставља дуж кп 11245, 
преко кп 7992, 7991, 7979, дуж кп 11245, 7960, 
11245, преко кп 7957, 11234, 7907, наставља дуж кп 
11246, преко кп 11230, дуж кп 11247, преко кп 
11235, дуж кп 11248, и завршава се на граници са 
насељеним местом   Горњи Стајевац у КО Доњи 
Стајевац. 
Напомена: Предложена улица је заједничка са 
насељеним местима Голочевац и Горњи Стајевац. 
 
Улица бр. 2 – Воденички Рид – Опис предложене 
улице број 2 – Почиње од предложене улице бр.1, 
на кп 11245, иде преко кп 7968, 7960, 7973, 7964, 
7963, 7962, 7961, 7965, 11236, 8450, 8447, 8446, 
8448, 8446, 11250, 8484, 8538, 1250, 8440/3, 8440/2, 
дуж кп 11250, преко кп 8618, 7473, 7472, 7468, 7464, 
7465, 7461, 7463, 11238, 9514, 9513, 9510, 11238, 
9365, 9366, 9367, 9369, 9368, 9363, 8996 и завршава 
се на  кп 8996 код кп 9001 у КО Доњи Стајевац. 
 
Улица бр. 3 – Глошки пут – Опис предложене 
улице број 3 – Почиње од предложене улице бр.1,  
иде преко кп 11245, 8022, 11243, наставља дуж кп 
11243и завршава се на  кп 11243 између  кп 8048 и 
кп 8015/3 у КО Доњи Стајевац. 
 
Улица бр. 4 – Ваљавица – Опис предложене 
улице број 4 – Почиње од предложене улице бр.1,  
иде преко  кп 7832, 11236, дуж кп 11249, преко кп 

6762,6765, 6766, 6757, 6771, 6778, 6785, 6784, 6786, 
6784, 11249, 7687, 7688, 7689, 7690, 7691, 7682, 
7686, 11249, 6788, 6787, 6791, 6793, 6796, 6797, 
6798, 6800, 6804, 6805, 6810, 6807, 6808, 6830, 6813, 
дуж кп 11249, преко кп 6881/3, 6882, 6883, 6895, 
6884, 6885, 6886, 6887, 6895, 6893, 6892, 6891, 6905, 
6903, 6908, 6909, 11249, 7377, и завршава се на  кп 
7377 између  кп 7376 и  кп 11249 у КО Доњи 
Стајевац. 
 
Улица бр. 5 – Китка – Опис предложене улице 
број 5 – Почиње од предложене улице бр.4,  иде 
преко кп 7679, 7680, 7649, 7646, 7645, 7642, 7694, 
7615, 7617, 7619, 7611, 7612, 7613, 7602, 7612, дуж 
кп 7606, преко кп 7546, 7547, 7589, 7588 и завршава 
се на  кп 7587 у КО Доњи Стајевац. 
 
Улица бр. 6 – Рибнарска – Опис предложене 
улице број 6 – Почиње од предложене улице бр.1, 
 иде дуж кп 6166, 6129, 6130, 2973, 2975, 2977, 2976, 
2980, 2984, 2985, 3022, 3029, 3030, 3033, 3036, 3037, 
3038, 3040, 3043, 3041, 3042, 11230, 2134, 2133, 
2128, 2127, 1341, 1333, 1337, 1336, 1346, 1344, 1347, 
1355, 1315/2, 1314, 1313, 1311, 1312, 1310, 1309, 
1307, 1269, 1261, 1259, 1256, 12669, 1255, 1254, 
1251, дуж кп 11239 и завршава се на кп 11239 
између кп 614 и кп 544 у КО Доњи Стајевац. 
 
Улица бр. 7 – Трајковска – Опис предложене 
улице број 7 – Почиње од предложене улице бр.6, 
 иде преко кп 3040, 3046, 3047, 3050/2, 3051, 3044, 
3054, 3056, 3055, 3044, 3031, 3039, 3007, 3008 и 
завршава се на кп 3007 у КО Доњи Стајевац. 
 
Улица бр. 8 – Белоглавска – Опис предложене 
улице број 8 – Почиње од предложене улице бр.6, 
 иде преко кп  11228, 2141, 2140, 2146, 2140, 2143, 
2154, 2153, 2155, 2156, 2221, 2222, 2159, 2212, 2210, 
2202, 2206/1, 2204, 2207 и завршава се на кп 2193 у 
КО Доњи Стајевац. 
 
Улица бр. 9 – Гола Чука  – Опис предложене 
улице број  9 – Почиње од предложене улице бр.4, 
 иде преко кп 7413, 7414, дуж кп 11249, преко кп 
9593, дуж кп 11249, преко кп 9618, 11249, 10044, 
9974, 11249, 9973, 9632, 9971, 9966, 9967, дуж кп 
11249, преко кп 9952, 9954, 10274, 10286, 10275, 
10602, 10601, 10301, дуж кп 11252 и завршава се на 
кп 11252 између кп 10574 и кп 10306 у КО Доњи 
Стајевац. 
 
Улица бр. 10 – Петра и Павла - Опис предложене 
улице број 10 – Почиње од предложене улице бр. 1 
и иде преко кп 11245, дуж кп 8028, преко 11234, 
дуж кп 5872, где и завршава. 
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Засеок 1. – Доње Барје – Опис предложеног 
засеока број 1 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 8328, 8394/2, 8400, 8683, 8937, 
8767 и 8328 у КО Доњи Стајевац. 
 
Засеок 2. – Горње Барје – Опис предложеног 
засеока број 2 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 8670,  8633, 8983, 8975, 8635 и 
8655 у КО Доњи Стајевац. 
 
Засеок 3. – Ковачева Глава– Опис предложеног 
засеока број 3 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 9217, 9317 и 9292 у КО Доњи 
Стајевац. 
 
Засеок 4. – Козал– Опис предложеног засеока 
број 4 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 9410, 9448, 9442, 9423 у КО Доњи 
Стајевац. 
 
Засеок 5. – Падиште – Опис предложеног засеока 
број 5 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 7740, 7723, 7730, 7740 у КО Доњи 
Стајевац. 
 
Засеок 6. – Градиште – Опис предложеног 
засеока број 6 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 10128, 10006, 10696, 10222, 
10209 у КО Доњи Стајевац. 
 
Засеок 7. – Тошкинци – Опис предложеног 
засеока број 7 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп  10692, 10685, 10911, 10687 у КО 
Доњи Стајевац. 
 
Засеок 8. – Каловски Рид – Опис предложеног 
засеока број 8 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 6932, 6989, 7200 и 6900у КО 
Доњи Стајевац. 
 
Засеок 9. – Долинарци– Опис предложеног 
засеока број 9 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 7027, 7070, 11237, 7003 у КО 
Доњи Стајевац. 
 
Засеок 10. – Рид – Опис предложеног засеока број 
10 – Засеок обухвата  катастарске парцеле између кп 
7147, 7134, 9811, 9797, 9743 и 9730 у КО Доњи 
Стајевац. 
 
Засеок 11. – Опанчарци – Опис предложеног 
засеока број 11 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 5250, 5268, 5136, 5211 у КО 
Доњи Стајевац. 
 

Засеок 12. – Чука – Опис предложеног засеока 
број 12 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 5040/1, 5019, 4953, 4926, 5037 у КО Доњи 
Стајевац. 
 
Засеок 13. – Баба Стојинци – Опис предложеног 
засеока број 13 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 4780, 4802, 4841, 4840, 4889, 
4906 у КО Доњи Стајевац. 
 
Засеок 14. – Пољана – Опис предложеног засеока 
број 14 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 4610, 4576, 4579, 4510 у КО Доњи 
Стајевац. 
 
Засеок 15. – Куцул – Опис предложеног засеока 
број 15 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 5792, 5796, 5823, 5846, 5867, 5741, 5756 у 
КО Доњи Стајевац.  
 
Засеок 16. – Анђелинци – Опис предложеног 
засеока број 16 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 6088, 6118, 6137, 6166, 6172, 
6025 у КО Доњи Стајевац. 
 
Засеок 17. – Шарковци – Опис предложеног 
засеока број 17 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између  кп 4023, 3951, 3678, 3701, 3483, 
3399, 4175, 4273 у КО Доњи Стајевац.  
 
Засеок 18. – Пекедански Преслоп – Опис 
предложеног засеока број 18 – Засеок обухвата  
катастарске парцеле између  кп 674, 671, 679, 719 у 
КО Доњи Стајевац.  
 
Засеок 19. – Пекеданци – Опис предложеног 
засеока број 19 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између  кп 1151, 1214, 1211, 1188, 1178 у 
КО Доњи Стајевац.  
 
Засеок 20. – Ристинци – Опис предложеног 
засеока број 20 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између  кп 1582, 1880, 1920, 1986 у КО 
Доњи Стајевац.  
 
Засеок 21. – Здравковци – Опис предложеног 
засеока број 21 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између  кп 2321, 2335, 2362, 2261 у КО 
Доњи Стајевац.  
 
Засеок 22. – Миленовци – Опис предложеног 
засеока број 22 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између  кп 2627, 2611/2, 2717, 2664 у КО 
Доњи Стајевац.  
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Засеок 23. – Ивановци – Опис предложеног 
засеока број 23 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између  кп 2948, 2925, 6407, 6451 у КО 
Доњи Стајевац.   
 

Члан 14. 
 У насељеном месту  Думбија  утврђују се 
следећи називи улица и засеока: 
Засеок  1. – Трњивица - Опис предложеног 
засеока број 1 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 9, 26, 64, 72/3 у КО Думбија. 
 
Засеок  2. – Чукар - Опис предложеног засеока 
број 2 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 124, 109, 127, 114 у КО Думбија. 
 
Засеок  3. – Качаревци - Опис предложеног 
засеока број 3 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 334, 320/1, 417/1, 378 у КО 
Думбија. 
 
Засеок  4. – Неши Рид - Опис предложеног 
засеока број 4 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 616, 473, 558, 1183, 1091, 1512, 
964, 1008, 592 у КО Думбија. 
 
Засеок  5. – Кајсторци - Опис предложеног 
засеока број 5 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 1117, 1136, 1216, 1121 у КО 
Думбија. 
 
Засеок  6. – Лазарево Дубље - Опис предложеног 
засеока број 6 – Засеок обухватакатастарске 
парцеле између кп 1999/1, 1955, 2003/2, 1982 у КО 
Думбија. 
 
Засеок  7. – Габер - Опис предложеног засеока 
број 7 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 1780, 1799, 1764, 1779 у КО Думбија. 
 

Члан 15. 
 У насељеном месту  Ђерекарце  утврђују се 
следећи називи улица и засеока: 
Улица бр.1 – Трипушњичка - Опис предложене 
улице број 1 -  Почиње на кп 2696, иде делом дуж 
кп 2696, преко 2642 и завршава се на кп 2696 у КО 
Зладовце. 
Напомена: Предложена улица је заједничка са 
насељеним местом Зладовце. 
 
Улица бр.2 – Трипушњичка - Опис предложене 
улице број 2 – Почиње на кп 5399, иде делом дуж 
кп 5399 и завршава се на кп 5399 код кп1694/2 у КО 
Трговиште. 

Напомена: Предложена улица је заједничка са 
насељеним местом Трговиште 
 
Улица бр.3 – Патријарха Павла - Опис 
предложене улице број 3 – Почиње на кп 2644, иде 
дуж кп 2644, преко кп 2641, 2634 и завршава се на 
кп 2620 у КО Ђерекарце. 
Напомена: Предложена улица је заједничка са 
насељеним местом Трговиште и Горњи Козји Дол. 
 
Засеок 1. – Исусовица – Опис предложеног 
засеока број 1 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 643, 639, 716, 675 у КО 
Ђерекарце. 
 
Засеок 2. – Падинице – Опис предложеног 
засеока број 2 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 760, 556, 764, 753 у КО 
Ђерекарце. 
 
Засеок 3. – Село – Опис предложеног засеока број 
3 – Засеок обухвата катастарске парцеле између кп 
1255, 1101/14, 1102, 1157, 1175, 1367, 1219 у КО 
Ђерекарце. 
 
Засеок 4. – Суварје – Опис предложеног засеока 
број 4 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 1110, 1099, 1048,1082 у КО Ђерекарце. 
 
Засеок 5. – Лозјарци – Опис предложеног засеока 
број 5 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 1132, 1059, 988, 1787, 1718, 1673, 1674 у 
КО Ђерекарце. 
 
Засеок 6. – Присоје – Опис предложеног засеока 
број 6 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 2155, 1952, 1970, 2094, 2702 у КО 
Ђерекарце. 
 
Засеок 7. – Козарци – Опис предложеног засеока 
број 7 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 1906, 2008, 1999, 1991 у КО Ђерекарце. 
 
Засеок 8. – Дупинци – Опис предложеног засеока 
број 8 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 2069, 2067, 2788, 2785 у КО Ђерекарце. 
 
Засеок 9. – Грујинци – Опис предложеног засеока 
број 9 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 2369, 2329, 2292, 2407 у КО Ђерекарце. 
 
Засеок 10. – Камен – Опис предложеног засеока 
број 10 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 2552, 2600, 2560, 2555 у КО Ђерекарце. 
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Члан 16. 
 У насељеном месту  Зладовце  утврђују се 
следећи називи улица и засеока: 
Улица бр.1 – Трипушњичка – Опис предложене 
улице број 1 – Почиње на граници са насељеним 
местом Голочевац, иде дуж кп 2238, преко кп 2247, 
дуж кп 2696 и завршава се на граници са насељеним 
местом Дејанце у КО Зладовце. 
Напомена: Предложена улица је заједничка са 
насељеним местом Голочевац и Дејанце. 

 
Улица бр. 2 – Суљинска – Опис предложене 
улице број 2 – Почиње од предложене улице бр. 1, 
иде преко кп 2644, 2648, 2645, 2645, 2648, 2645, 
2579, 2580, 2585, 2451, 2456, 2465, 2463, 2461, 2462 
и завршава се на кп 2463 у КО Зладовце. 
 
Улица бр. 3 – Воћарска – Опис предложене улице 
број 3 – Почиње од предложене улице бр. 2, иде 
преко кп 2645, 2627, 2587, 2588, 2593, 2592, 2299, 
2302, 2299, 2370, 2369, 2303, 2362, 2295, 2296, 2354, 
2351, 2353, 2352, 2361/1, 2343, 2350, 2345, 2342, 
2344, 2345 и завршава се на кп 2350 у КО Зладовце. 
 
Улица бр.4 – Зладовски пут – Опис предложене 
улице број 4 – Почиње од предложене улице бр. 1, 
иде преко кп 2237, 2234, 2231, 2234, 2229, 2232, 
2228, 2224, 2222, 2032, 2034, 2040, 2023, 2026,2025, 
2028, 1998, 1996, 1997, 19996, 1995, 1985, 1988, 
1946/1, 1947, 1946/1, 1949 и завршава се на кп 1971 
у КО Зладовце. 
 
Улица бр. 5 – Петринска – Опис предложене 
улице број 5 – Почиње од предложене улице бр. 4, 
иде преко кп 2023, 2026, 2064, 2115, 2109, 1825, 
2107, 1825, 1828, 1830, 1829, 1813, 1812, 1814, 1815, 
1808 и завршава се на кп 1808 код кп 1804 у КО 
Зладовце. 
 
Засеок 1. – Ивковци – Опис предложеног засеока 
број 1 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 597, 959, 1023, 857, 843, 696 у КО 
Зладовце. 
 
Засеок 2. – Велковци  – Опис предложеног 
засеока број 2 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 976, 1305, 1324, 1695, 1456, 1153 
у КО Зладовце. 
 
Засеок 3. – Арашинци – Опис предложеног 
засеока број 3 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 1608, 1610, 2491, 2528, 2508, 
2511 у КО Зладовце. 
 

Засеок 4. – Колибје  – Опис предложеног засеока 
број 4 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 2980, 2948, 3289, 3269, 3700 у КО 
Голочевац и кп 1888, 510, 447, 436, 434, у КО 
Зладовце. 
Напомена: Предложени засеок је заједнички са 
насељеним местом Голочевац. 
 

Члан 17. 
 У насељеном месту  Калово  утврђују се 
следећи називи улица и засеока: 
Улица бр.1 – Царице Јелене - Опис предложене 
улице број 1- Почиње од границе са насељеним 
местом Лесница, иде преко кп 4251, 4253, 4537, 
4242, 4240, 4225, 4240, 4537, 2503, 2507, 2574, 2575, 
4537, 4237, 4236,4235, 4229, дуж кп 4537, преко кп 
2700, 2699, 2696, 2698, дуж кп 4537, преко кп 4024, 
4025, 4023, дуж кп 4537, преко кп 3964, 3962, 4537, 
2765/2, дуж кп 4537, преко кп 2768/2, 2832, 2837, 
2831, 2830, 2829, 2826, 2825, 4537, 2775, 2777, 2778, 
2779, дуж кп 4537 и завршава се на кп 4537, између 
кп 2855 и кп 2780 у КО Калово. 
Напомена:  предложена улица је заједничка са 
насељеним местом Лесница. 
 
Засеок 1. – Рид  – Опис предложеног засеока број 
1 – Засеок обухвата  катастарске парцеле између кп 
2399, 2468/2, 2518, 2495 у КО Калово. 
 
Засеок 2. – Новоселци  – Опис предложеног 
засеока број 2 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 2022, 2058, 2096, 2042 у КО 
Калово. 
 
Засеок 3. – Барје – Опис предложеног засеока 
број 3 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 2128, 1923, 2897, 2310, 2353 у КО Калово. 
 
Засеок 4. – Пешетиновци – Опис предложеног 
засеока број 4 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 1610/2, 3064, 3407, 3425, 2951 у 
КО Калово. 
 
Засеок 5. – Јовичинци  – Опис предложеног 
засеока број 5 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 3459, 3403, 3301, 3644, 3710, 
3516 у КО Калово. 
Засеок 6. – Присоје – Опис предложеног засеока 
број 6 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 4403, 3929, 3828, 4457, 4036, 4404 у КО 
Калово. 
 
Засеок 7. – Горња Махала – Опис предложеног 
засеока број 7 – Засеок обухвата  катастарске 
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парцеле између кп 248, 296, 223, 418, 744, 142, 98 у 
КО Калово. 
 

Члан 18. 
 У насељеном месту  Лесница  утврђују се 
следећи називи улица и засеока: 
Улица бр.1 – Царице Јелене - Опис предложене 
улице број 1 - Почиње од границе са насељеним 
местом Горња Трница, иде преко кп 1149, 1134, 
1141, 1135, 1139, 1137, 1414, 1413, 1415, 1572, 3952, 
1614, 1597/2, 1623, 1628, 1633, 1635, 1640, 1641, 
1642, 1644, 1624, 2540, 2539, 2538, 2537, 2536/1, 
2679, 2678, 2677, 2675, 2670, 2681, 2655, 2654, 2681, 
2651, 2650, 2649, 2648, 2647, 2609, 2608, 2606, 2607, 
2599, 2600, 2581, 2582, 2585, дуж кп 2586, преко кп 
2952, 2556, 3029, 2952, 3027, дуж кп 2995, преко кп 
3002, 3004, 3006, 3008, 3005, дуж кп 3314, 3335, 
3340 и завршава се на граници са насељеним местом 
Калово у КО Лесница.   
Напомена: Предложена  улица је заједничка са 
насељеним местом Калово. 
 
Улица бр.2 – Орничка - Опис предложене улице 
број 2 - Почиње од предложене улице бр. 1, иде 
преко кп 3008, 3009, 3010, 3011, 3299, 3298, 3293, 
3295, 3293, 3285, 3278, 3293, 3274, 3275, 3046, 3275, 
3177, 3154, 3251, 3154, 3249, 3153, 3238, 3236, 3238, 
3138, 3184, 3188, 3191, 3232, 3233 и  завршава се на  
кп 3224 у КО Лесница.   
 
Улица бр.3 – Кукинска - Опис предложене улице 
број 3 - Почиње од предложене улице бр. 1, иде 
преко кп 2681, 3952, 3953, 2534, дуж кп3955, преко 
кп 2366, 2308, 2309, 2350, 2349, 2311,230, 2306, дуж 
кп 3955 и завршава се на  кп 3955 између кп 1817 и 
кп 1808 у КО Лесница.   
 
Засеок 1. – Јасиковица – Опис предложеног 
засеока број 1 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 1186, 1166, 1351, 1180 у КО 
Лесница. 
 
Засеок 2. – Баба Магдинци – Опис предложеног 
засеока број 2 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 1902, 1861/1, 1879, 1888/1 у КО 
Лесница. 
 
Засеок 3. – Карадаци – Опис предложеног засеока 
број 3 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 1889, 1866, 2276, 2256 у КО Лесница. 
 
Засеок 4. – Гојановац – Опис предложеног 
засеока број 4 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 2280, 2362, 2385, 2402 у КО 
Лесница 

 
Засеок 5. – Дрење – Опис предложеног засеока 
број 5 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 2461, 2530, 2500, 2490 у КО Лесница. 
 
Засеок 6. – Кајсторци – Опис предложеног 
засеока број 6 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 2880, 2885, 2893, 2927, 2915, 
2912 у КО Лесница. 
 
Засеок 7. – Котлиње – Опис предложеног засеока 
број 7 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 2753, 2993, 2953, 2947, 2769 у КО 
Лесница. 
 
Засеок 8. – Грци – Опис предложеног засеока број 
8 – Засеок обухвата катастарске парцеле између кп 
3526,3485, 3710, 3541 у КО Лесница. 
 
Засеок 9. – Црвена Њива – Опис предложеног 
засеока број 9 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 3800, 3770/2, 3788, 3813 у КО 
Лесница. 
 
Засеок 10. – Балабанци – Опис предложеног 
засеока број 10 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 3755, 3901, 3931, 3871, 3870 у КО 
Лесница. 
 
Засеок 11. – Ивје – Опис предложеног засеока 
број 11 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 165, 295, 441, 885/1, 1085 у КО Лесница. 
 
Засеок 12.  – Ђорчинци – Опис предложеног 
засеока број 12 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 1572, 1577, 2544, 1529 у КО 
Лесница. 
 
Засеок 13. – Дрискуље – Опис предложеног 
засеока број 13 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 565, 586, 661, 749 у КО Лесница. 
 
Засеок 14. – Дудинци – Опис предложеног 
засеока број 14 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 3206, 3217, 3224 у КО Лесница. 
 
Засеок 15. – Прокалци – Опис предложеног 
засеока број 15 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 1407, 1418, 1391, 1392 у КО 
Лесница. 
 

Члан 19. 
 У насељеном месту Мала Река утврђују се 
следећи називи улица и засеока: 
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Засеок  1. – Црни Камен - Опис предложеног 
засеока број 1 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 165, 231, 222, 172 у КО Мала 
Река. 
 
Засеок  2. – Равни Рид - Опис предложеног 
засеока број 2 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 641, 1067, 765 у КО Мала Река. 
 

Члан 20. 
 У насељеном месту  Марганце  утврђују се 
следећи називи улица и засеока: 
 
Улица бр.1 - Свете Тројице - Опис предложене 
улице број 1 - Почиње од границе са насељеним 
местом Марганце, општина Врање, иде дуж кп 2130, 
2131, преко кп 37,36, 2137, 27, дуж кп 2131 преко кп 
24, 25, 2131, 458, 457, 2131, 456, 455, дуж кп 2131 
преко кп 555, дуж кп 2133, 668 и завршава се на кп 
668 у КО Марганце. 
 
Засеок  1. – Младеновци - Опис предложеног 
засеока број 1 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 877, 914, 1007, 1027, 1052 у КО 
Марганце. 
 
Засеок  2. – Чукинци - Опис предложеног засеока 
број 2 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 1255, 1278, 1558, 1580, 1581, 1590 у КО 
Марганце. 
 
Засеок  3. – Станишевци - Опис предложеног 
засеока број 3 – Засеок обухватакатастарске 
парцеле између кп 1562, 2080, 2075, 2059 у КО 
Марганце. 
 
Засеок  4. – Доњи Рид - Опис предложеног 
засеока број 4 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 1768, 1654, 1917, 1870 у КО 
Марганце. 
 

Члан 21. 
 У насељеном месту  Мездраја  утврђују се 
следећи називи улица и засеока: 
Улица бр.1 - Пчињска - Опис предложене улице 
број 1 - Почиње од границе са насељеним местом 
Шапранце, иде дуж кп 694 и завршава се на граници 
са насељеним местом Ново Село у КО Мездраја. 
Напомена: Предложена улица је заједничка са 
насељеним местима Шапранце и Ново Село. 
 
Засеок  1. – Рид - Опис предложеног засеока број 
1 – Засеок обухвата катастарске парцеле између кп 
449 (КО Мездраја), кп 501, 520 (КО Шапранце), кп 
554 (КО Мездраја) у КО Мездраја. 

Напомена: Предложени засеок је заједнички са 
насељеним местом Шапранце. 
 
Засеок  2. – Марковска Махала - Опис 
предложеног засеока број 2 – Засеок обухвата 
катастарске парцеле између кп 268, 486, 499, 238, 
244 у КО Мездраја. 
 
Засеок  3. – Кајсторци - Опис предложеног 
засеока број 3 – Засеок обухватакатастарске 
парцеле између кп 89,187, 155, 807, 811, 68, 61, 80 у 
КО Мездраја. 
 

Члан 22. 
 У насељеном месту  Нови Глог  утврђују се 
следећи називи улица и засеока: 

 
Засеок 1. – Чука – Опис предложеног засеока број 
1 – Засеок обухвата  катастарске парцеле између кп 
22, 126, 25 у КО Нови Глог. 
 
Засеок 2. – Ђоринци – Опис предложеног засеока 
број 2 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 36, 89, 696, 1786, 621 у КО Нови Глог. 
 
Засеок 3. – Доларци – Опис предложеног засеока 
број 3 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 749, 832, 872, 1637, 1726 у КО Нови Глог. 
 
Засеок 4. – Боба Јанинци – Опис предложеног 
засеока број 4 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп  400, 298, 275, 253, 944, 892, 882 
у КО Нови Глог. 
 
Засеок 5. – Ћупинци – Опис предложеног засеока 
број 5 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 1520, 1330, 1474, 1493, 1506 у КО Нови 
Глог. 
 
Засеок 6. –Ковачевица – Опис предложеног 
засеока број 6 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 1309, 1300, 1290, 1280 у КО Нови 
Глог. 
 
Засеок 7. – Боба Стаменци – Опис предложеног 
засеока број 7 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 1434, 1417, 1409, 1426 у КО Нови 
Глог. 
 
Засеок 8. – Мирџинци – Опис предложеног 
засеока број 8 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп  2210, 2444, 2435, 2219 у КО 
Нови Глог. 
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Засеок 9. – Албанци – Опис предложеног засеока 
број 9 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп  1975, 2020, 2179, 2679, 2674, 2796 у КО 
Нови Глог. 
 
Засеок 10. – Јанковци – Опис предложеног 
засеока број 10 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп  2680, 2555, 2539, 2492, 2445, 
3389 у КО Нови Глог. 
 

Члан 23. 
 У насељеном месту  Ново Село  утврђују се 
следећи називи улица и засеока: 
Улица бр.1 - Светог Прохора Пчињског - Опис 
предложене улице број 1 - Почиње  на кп 1799 (КО 
Владовце), иде дуж  кп 1784 (КО Владовце), преко 
кп 71, 1133, дуж кп 1127 (КО Ново Село) и 
завршава се на граници са насељеним местом 
Барбаце у КО Ново Село. 
Напомена: Предложена улица је заједничка са 
насељеним местима Владовце и Барбаце. 
 
Улица бр.2 - Пчињска - Опис предложене улице 
број2 - Почиње  на граници са насељеним местом 
Мездраја, иде дуж кп 244 и завршава се на граници 
са насељеним местом Владовце у КО Ново Село. 
Напомена: Предложена улица је заједничка са 
насељеним местима Владовце и Мездраја. 
 
Улица бр.3 - Светог Јована Крститеља - Опис 
предложене улице број 3 - Почиње на граници са 
насељеним местом Владовце, од предложене улице 
бр.1,  иде преко кп 1594, дуж кп 1591, преко кп 
1297, 1281 и завршава се на кп 1285 у КО Ново 
Село. 
Напомена: Предложена улица у Адресном регистру 
постоји под незваничним називом Ново Село.   
 
Засеок  1. – Дудињска Махала - Опис 
предложеног засеока број 1 – Засеок обухвата 
катастарске парцеле између кп  25, 65, 1072 у КО 
Ново Село. 
 
Засеок  2. – Шкекинци - Опис предложеног 
засеока број 2 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп  404, 399, 417, 415 у КО Ново 
Село. 
 
Засеок  3. – Главичица - Опис предложеног 
засеока број 3 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп  831, 825, 781, 775 у КО Ново 
Село. 
 
Засеок  4. – Чукар - Опис предложеног засеока 
број 4 – Засеок обухвата део катастарских парцела 

1315, 1312, 1313 и целу катастарску парцелу 1311 у  
КО Ново Село. 
 
Засеок  5. – Неравски рид - Опис предложеног 
засеока број 5 – Засеок обухвата део катастарских 
парцела  593, 592, 589 и целу катастарску парцелу  
590 у  КО Ново Село. 
 
Засеок 6. – Росуља - Опис предложеног засеока 
број 6 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 675, 616, 617, 673 у КО Ново Село. 
 

Члан 24. 
 У насељеном месту  Петровац  утврђују се 
следећи називи улица и засеока: 
Засеок  1. – Падинци - Опис предложеног засеока 
број 1 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 295, 247, 694, 78, 749, 894, 833, 515, 555 у 
КО Петровац. 
 
Засеок  2. – Осоје - Опис предложеног засеока 
број 2 – Засеок обухвата део катастарских парцела 
694, 688 и целу катастарску парцелу 687 у КО 
Петровац. 
 
Засеок  3. – Присоје - Опис предложеног засеока 
број 3 – Засеок обухвата део катастарских парцела 
669, 668, 663, 664 у КО Петровац. 
 

Члан 25. 
 У насељеном месту  Пролесје  утврђују се 
следећи називи улица и засеока: 
Улица бр. 1 – Пролесјачки пут – Опис 
предложене улице број 1 – Почиње од границе са 
насељеним местом Радовница, иде преко кп 41, 24, 
25, 41, 681, 682, 717, 716, 715, 721, 1766/1, 1764, 
1763, 3364, 1758, 1757, 1736, 3364, 1725, 1726, 3364, 
1613, 3364, 1611, 1610, 2358, 2388, 2389, 1608, 1589, 
1588, 2427, 2426, 1587, 2436, 2432, 2434, 2454, 2459 
и завршава се на кп 2458/1 у КО Пролесје. 
Напомена: Предложена улица је заједничка са 
насељеним местом Радовница. 
 
Засеок 1. – Пуђаци – Опис предложеног засеока 
број 1 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 1155, 14, 1079, 1187, 1164 у КО Пролесје. 
 
Засеок 2. – Деда Илинци – Опис предложеног 
засеока број 2 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 1212, 1044, 849, 824, 772, 742, 
869 у КО Пролесје. 
 
Засеок 3. – Стојановци – Опис предложеног 
засеока број 3 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 1636, 1618, 1616 у КО Пролесје. 
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Засеок 4. – Баба Стаменинци – Опис 
предложеног засеока број 4 – Засеок обухвата  
катастарске парцеле између кп 527, 543, 477, 509 у 
КО Пролесје. 
 
Засеок 5. – Станојинци – Опис предложеног 
засеока број 5 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 1884, 1909, 2097, 2190, 2163, 
1837 у КО Пролесје. 
 
Засеок 6. – Деда Богдановци – Опис предложеног 
засеока број 6 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 2298, 2308, 2231, 2683, 2277 у КО 
Пролесје. 
 
Засеок 7. – Ратковица – Опис предложеног 
засеока број 7 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 2530, 3211, 3206, 3257 у КО 
Пролесје. 
 

Члан 26. 
 У насељеном месту  Радовница  утврђују се 
следећи називи улица и засеока: 
Улица бр. 1 – Трипушњичка – Опис предложене 
улице број 1 – Почиње од границе са насељеним  
местом Горњи Стајевац, иде преко кп 8165, 13413/4, 
8168/1, дуж кп13418, преко кп 8038, 13411/1, 8025, 
8026, дуж кп 13419, преко кп 13414, дуж кп 13420, 
преко кп 9292, 13145/1, 9441/1, дуж кп 13420, преко 
кп 4323, 4325, 4326, 4309,  и завршава се на граници 
са насељеним местом Црвени Град у КО Радовница. 
Напомена: Предложена улица је заједничка са 
насељеним местом Горњи Стајевац и Црвени Град. 
 
Улица бр. 2 – Пролесјачки пут – Опис 
предложене улице број 2 – Почиње од предложене 
лице бр.1, иде преко кп 13413/1, 9347, 13429, 9986, 
9985, 9958, 9957, 9959, 9954, 9950, 9930, 9949, 
10150, дуж кп 10166, преко кп 10156, 10157, 13416, 
10211, 13416, 10223, 10225, 12527, 12526, 12518, 
12512, 12494, 12495, 12494, 12490, 12487, 12358, 
12361, 12357, 12355, 12363, 12353, 12351/1, 12350, 
12342, 12332, 12331, 12330, 12331, 12330, 13417, 
12317, 12310, 12300, 12298, 12262, 12260, 12253, 
12251, 12252, 12011, 12023, 12024, 12011, 12012, 
12001, и завршава се на граници са насељеним 
местом Пролесје у КО Радовница. 
Напомена: Предложена улица је заједничка са 
насељеним местом Пролесје. 

 
Улица бр. 3 – Балканска – Опис предложене 
улице број 3 – Почиње од предложене улице бр.1, 
иде дуж кп 13425, преко кп 7537, 13426, 7321, 
13426, дуж кп 13426, преко кп 7438, 7442, 7457, 
7455, 7456, 7457, 7466, 7467, 7469, 7470, 7473, 7474, 

7495, 7491 и завршава се на  кп 7494 у КО 
Радовница.     
 
Улица бр. 4 – Врањска – Опис предложене улице 
број 4 – Почиње од предложене улице бр.3,  
иде дуж кп 13425, преко кп 13412, 6327, 6326, дуж 
кп 6948, преко кп 6335, дуж кп 6948, преко кп 6940, 
6939, 6938,  дуж кп 6948, преко кп 6934, 6933, 6934, 
6909, 6913, 6909, 6883, 6909, 6886, 6887, 6832, 6834, 
6835, 6836, 6841, 6833, 6869, дуж кп 6870 и 
завршава се на кп 6870 у КО Радовница   
 
Улица бр. 5 – Селска Река – Опис предложене 
улице број 5 – Почиње од предложене улице бр.1,  
иде преко кп 13419, 7786, 7792, 7793, 7794, 7795, 
7798, 7799, 7800, 7801, 7805, 7808, 7810, дуж кп 
13423, преко кп 3411/1, 5441, 5449, 5450, 5453, 5455, 
5458, 5459, 13411/1, 5342/2, и завршава се на  кп 
13411/1 у КО Радовница.     

 
Улица бр. 6 – Видовданска – Опис предложене 
улице број 6 – Почиње од предложене улице бр.1,  
иде преко кп 13414, 7982, 7947, 13414, 9179, 13414, 
7943, 5029, 5053, 5029, 5032, 5029, 5028, 5026, 5027, 
7932, 7934, 7932, 5074, 5075, 5076, 5077, 13423, 
5408, 5047, дуж кп 13423, 1342 и завршава се на  кп 
13424 између кп 5380 и кп 5372 у КО Радовница.     

 
Улица бр. 7 – Светосавска – Опис предложене 
улице број 7 – Почиње од предложене улице бр.1,  
иде преко кп 9262, 13421, 9224, 9223, 9222, 9226, 
9228, 9235, 9168, 9194 и завршава се на граници  кп 
9194 са кп 9191 у КО Радовница.     
 
Улица бр. 8 – Лескова – Опис предложене улице 
број 8 – Почиње од предложене улице бр.1,  иде 
преко кп 4933, 4934, 9286, 9270, 9271, 9285, дуж кп 
13421, преко кп 4997, 4995, 4996, дуж кп 13421,  и 
завршава се на кп 13421 између кп 4869 и кп 4886 у 
КО Радовница.     
 
Улица бр. 9 –Радничка – Опис предложене улице 
број 9 – Почиње од предложене улице бр.1,  иде 
преко кп 9157, 9158, 9159, 9160/1, 9161, 13413/1 и 
завршава се на кп 13413/1 између кп 7990 и кп 8990 
у КО Радовница.     
 
Улица бр. 10 – Овчаровска – Опис предложене 
улице број 10 – Почиње од предложене улице бр.2,  
иде преко кп 9986, 13429, 9350, 9351, 9361, дуж кп 
13429 и завршава се на кп 13429  између кп 9534 и 
кп 9895 у КО Радовница.     
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Засеок 1. – Боровац – Опис предложеног засеока 
број 1 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп  6604, 6786, 6805, 6596 у КО Радовница. 

 
Засеок 2. – Марјановци – Опис предложеног 
засеока број 2 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп  6409, 5783, 5954, 6400 у КО 
Радовница. 

 
Засеок 3. – Чардинци – Опис предложеног 
засеока број 3 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 6213, 5902, 6171, 6226 у КО 
Радовница. 

 
Засеок 4. – Аџици – Опис предложеног засеока 
број 4 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 5612, 5618, 5675, 5496, 5499 у КО 
Радовница. 

 
Засеок 5. – Симоновци – Опис предложеног 
засеока број 5 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 7215, 7060, 7235, 7196 у КО 
Радовница. 

 
Засеок 6. – Сирминци – Опис предложеног 
засеока број 6 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 1622, 1441, 633, 675, 1032, 1681 у 
КО Радовница. 

 
Засеок 7. – Катранџици – Опис предложеног 
засеока број 7 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 806, 855, 857, 897, 918 у КО 
Радовница. 
 
Засеок 8. – Илинци – Опис предложеног засеока 
број 8 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 2092, 1991, 2809, 2782, 2720 у КО 
Радовница. 

 
Засеок 9. – Грозденовци – Опис предложеног 
засеока број 9 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 2895, 3394, 3243, 2900 у КО 
Радовница. 
 
Засеок 10. – Тенгарци – Опис предложеног 
засеока број 10 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 2917, 3260, 3104, 2990 у КО 
Радовница. 
 
Засеок 11. – Кукурин Камен – Опис предложеног 
засеока број 11 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 3032, 5189, 5223, 5256 у КО 
Радовница. 
 

Засеок 12. – Величковци – Опис предложеног 
засеока број 12 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 4598, 4744, 4950, 5044 у КО 
Црвени Град и кп 4262, 4057, 3753 у КО Радовница. 
Напомена: Предложени засеок је заједнички са 
насељеним местом Црвени Град 
 
Засеок 13. – Колибни Дол – Опис предложеног 
засеока број 13 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 4782, 4700, 4776, 4789 у КО 
Радовница. 

 
Засеок 14. – Радичевци – Опис предложеног 
засеока број 14 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 4781, 4650, 4594, 4674 у КО 
Радовница. 

 
Засеок 15. – Базовица – Опис предложеног 
засеока број 15 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 8364, 8637, 8778, 13123, 13341 у 
КО Радовница. 

 
Засеок 16. – Присоје – Опис предложеног засеока 
број 16 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 10100, 10112, 10102 у КО Радовница. 
 
Засеок 17. – Шоинци – Опис предложеног засеока 
број 17 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 12835, 12760, 12691, 12706, 12744 у КО 
Радовница. 
 
Засеок 18. – Падиница – Опис предложеног 
засеока број 18 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 4448/2, 4372, 4349, 4343, 4420, 
9472, 9454 у КО Радовница. 

 
Засеок 19. – Ломје – Опис предложеног засеока 
број 19 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 9603, 9785, 9806, 9839 у КО Радовница. 

 
Засеок 20. – Качарци – Опис предложеног 
засеока број 20 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 10206, 10260, 10272, 10323, 
10325 у КО Радовница. 
 
Засеок 21. – Лештар – Опис предложеног засеока 
број 21 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 12444, 11371, 11380, 12344 у КО 
Радовница. 
 
Засеок 22. – Караџина Махала – Опис 
предложеног засеока број 22 – Засеок обухвата  
катастарске парцеле између кп 11315, 11265, 11456, 
11958, 11990, 12238, 11406 у КО Радовница. 
 



Понедељак,07.децембар.2020.године.   "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"    Број -39- Страна-2225 
  

 

Члан 27. 
 У насељеном месту  Рајчевце  утврђују се 
следећи називи улица и засеока: 
Засеок  1. – Ђерманци - Опис предложеног 
засеока број 1 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп  407, 402, 391, 409 у КО Рајчевце. 
 
Засеок  2. – Плачковска Махала - Опис 
предложеног засеока број 2 – Засеок обухвата 
катастарске парцеле између кп  142, 537, 553, 87, 90 
у КО Рајчевце. 
 
Засеок  3. – Броћан - Опис предложеног засеока 
број 3 – Засеок обухвата део катастарских парцела 
662, 661, 678, 673 у КО Рајчевце. 
 
Засеок 4. – Гарејска Махала - Опис предложеног 
засеока број 4 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 1379, 1447, 1438, 1422 у КО 
Рајчевце. 
 
Засеок  5. – Битијци - Опис предложеног засеока 
број 5 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп  1268, 1191, 1199, 1221 у КО Рајчевце. 
 

Члан 28. 
 У насељеном месту  Сурлица  утврђују се 
следећи називи улица и засеока: 
 
Засеок 1. – Tрајковци – Опис предложеног 
засеока број 1 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 636, 33, 491, 702, 682 у КО 
Сурлица. 
 
Засеок 2. – Доња Махала – Опис предложеног 
засеока број 2 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 782, 574, 530, 929, 1085, 825 у КО 
Сурлица. 
 
Засеок 3. – Станимировци – Опис предложеног 
засеока број 3 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 1143, 1109, 1528, 1491, 1202, 
1176 у КО Сурлица. 
 
Засеок 4. – Деда Стојановци – Опис предложеног 
засеока број 4 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 1357, 1382, 1398, 1571, 1457 у КО 
Сурлица. 
 
Засеок 5. – Мишинци – Опис предложеног 
засеока број 5 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 1600, 1644, 1965, 1956 у КО 
Сурлица. 
 

Засеок 6. – Биглар – Опис предложеног засеока 
број 6 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 1888, 2194, 5167, 5215/1, 6039, 6015, 6002, 
5929, 5905 у КО Сурлица. 
 
Засеок 7. – Ђорђинци – Опис предложеног 
засеока број 7 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 330, 271, 2779, 2784, 2374 у КО 
Сурлица. 
 
Засеок 8. – Качарци – Опис предложеног засеока 
број 8 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 123, 125, 137, 154, 165 у КО Сурлица. 
 
Засеок 9. – Рупице – Опис предложеног засеока 
број 9 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 2756, 2743, 3937, 3342 у КО Сурлица. 
 
Засеок 10. – Јанковци – Опис предложеног 
засеока број 10 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 3120, 3160, 4921, 4976, 5024 у КО 
Сурлица. 
 
Засеок 11. – Станојинци – Опис предложеног 
засеока број 11 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 5652, 5279, 5304, 4984, 5331, 
5528/1, 6128 у КО Сурлица. 
 
Засеок 12. – Масларци – Опис предложеног 
засеока број 12 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 5411, 4805, 4685, 4423, 6312, 
6313, 6318, 4502, 6219, 5482 у КО Сурлица. 
 

Члан 29. 
 У насељеном месту  Трговиште  утврђују се 
следећи називи улица и засеока: 
Улица бр.1 - Иве Андрића - Опис предложене 
улице број 1- Почиње од постојеће улице Ј.Н.А., 
иде преко кп 371, 908/7, дуж кп 5395 и  завршава се 
на граници са насељеним местом Доња Трница у 
КО Трговиште.  
 
Улица бр.2 – Николе Тесле - Опис предложене 
улице број 2 - Почиње од предложене улице бр. 1, 
иде преко кп 908/7, 5395, 1770/1, 1773/1, 1771, 
1773/1, 1123, 1121, 1119, 1117, 1115, 1206 и  
завршава се на  кп 1205 у КО Трговиште.  
Улица бр.3 – Милутина Бојића - Опис 
предложене улице број 3 - Почиње од предложене 
улице бр. 2, иде  дуж кп 5401, 1716, преко кп 2025, 
2028, 2027, 2029, 2030, 2034, 2037, 2038, 2039, 2040, 
2045, 2046, 2047/1, 2048, 908/7, 617, 804, 911 и  
завршава се на  кп 920 у КО Трговиште.  
Напомена: Предложена улица  се делом поклапа са 
улицом која постоји у Адресном регистру под 
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називом Село Трговиште и треба јој доделити нови 
назив. 
 
Улица бр.4 - Косовска - Опис предложене улице 
број 4 - Почиње од постојеће улице Антоније 
Поповић, иде дуж кп 909, преко кп 908/7  и  
завршава се на  кп 908/7 у КО Трговиште.  
 
Улица бр.5 – Југ Богданова - Опис предложене 
улице број 5 - Почиње од постојеће улице Жабљак, 
иде преко кп 113, 912, 913, 112, 912, 32, 69, 70, 71, 
73, 68, 67, 65, 64, 63, 62, 61, дуж кп 921 и завршава 
се на кп 921 између кп 1468 и кп 89/1 у КО 
Трговиште.  
Напомена: Предложена улица  представља део 
постојеће улице Жабљак и треба јој доделити нови 
назив. 
 
Улица бр.6 – Душана Радовића - Опис 
предложене улице број 6 - Почиње од предложене  
улице бр.5, иде преко кп 62, 60, 59, 58, 57, 1440 и 
завршава се на кп 1440  у КО Трговиште.  
Напомена: Предложена улица  представља део 
постојеће улице Жабљак и треба јој доделити нови 
назив. 
 
Улица бр.7 –  Цара Лазара - Опис предложене 
улице број 7 - Почиње од  постојеће улице Жабљак, 
иде преко кп 162, 132, 133, 131/2, 102, 100, 99, 98, 
97, 96, 1547, 1546, 1543, 1521/2 и завршава се на кп 
1528/3 у КО Трговиште. 
Напомена: Предложена улица  представља део 
постојеће улице Жабљак и треба јој доделити нови 
назив. 
 
Улица бр.8 – Вукашиновска - Опис предложене 
улице број 8 - Почиње од  постојеће улице 
Партизански пут, иде дуж кп 529 и завршава се на 
граници кп 529 са кп 520 у КО Трговиште. 
Напомена: Предложена улица  представља део 
постојеће улице Партизански пут и треба јој 
доделити нови назив. 
 
Улица бр.9 – Мокрањчева - Опис предложене 
улице број 9 - Почиње од  постојеће улице Иво 
Лола Рибар, иде преко кп 806/1,  908/7, 2273/2, 5398  
и завршава се на  кп 5398 код кп 2320 у КО 
Трговиште. 
 
Улица бр.10 – Косовских  јунака - Опис 
предложене улице број 10 - Почиње од  
предложене улице бр.9, иде преко кп 908/7, 866, 
867, 872, 908/7 5398  и завршава се на граници са 
насељеним местом Козји Дол у КО Трговиште. 

Напомена: Предложена улица је заједничка са 
насељеним местом Горњи Козји Дол. 
 
Улица бр.11 – Пинтерска - Опис предложене 
улице број 11 - Почиње од  постојеће улице Пут 
Драсиница – Марков Рид, иде дуж кп 2925 и 
завршава се на граници кп 2925 са кп 2858 у КО 
Трговиште. 
Напомена: Предложена  улица представља део 
постојеће улице Махалски Пут и треба јој доделити 
нови назив. 
 
Улица бр. 12 – Нови назив за постојећу улицу 
Краља Петра I Ослободиоца је Краља Петра I 
Карађорђевића – Опис постојеће улице бр. 12 – 
Почиње од кп 918/2 иде преко кп 918/1 до кп 910/1, 
матични број улице: 742546000003. 
 
Улица бр. 13 – Нови назив за постојећу улицу 
Воденичиште је Пчињска – Опис постојеће улице 
бр. 13 – Почиње од постојеће улице Краља Петра I 
Карађорђевића од кп 918/1 иде преко кп 1415, 5397, 
1366, 5396, 1252 и завршава се на граници са 
насељеним местом Доња Трница у КО Трговиште, 
матични број улице: 742546000006. 
Напомена: Постојећа улица је заједничка са 
насељеним местом Доња Трница. 
 
Улица бр. 14 – Нови назив за постојећу улицу 
Воденичиште је Трипушњичка – Опис постојеће 
улице бр. 14 – почиње од постојеће улице 
Партизански пут иде дуж кп 5399 и  завршава се на 
граници са насељеним местом Дејанце у КО 
Трговиште, матични број улице: 742546000006. 
Напомена: Постојећа улица је заједничка са 
насељеним местом Дејанце. 
 
Улица бр. 15 – Нови назив за постојећу улицу 
Иво Лола Рибар је Патријарха Павла – Опис 
постојеће улице бр. 15 – почиње од постојеће 
улице Антоније Поповићиде дуж кп 924/1 и 
завршава се на граници са насељеним местом 
Ђерекарце у КО Трговиште, матични број улице: 
742546000001. 
Напомена: Постојећа улица је заједничка са 
насељеним местом Ђерекарце. 
 
Засеок 1. – Голема Падина - Опис предложеног 
засеока број 1 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 1932, 1945, 1913, 2590, 1883 у КО 
Трговиште. 
 
Засеок 2. – Китинци - Опис предложеног засеока 
број 2 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 2431, 2403, 2349, 2452 у КО Трговиште. 
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Засеок 3. – Средњи Рид - Опис предложеног 
засеока број 3 – Засеок обухватакатастарске 
парцеле између кп  3461, 2674, 4414, 4397 у КО 
Трговиште. 
 
Засеок 4. – Шајинска Ливада - Опис предложеног 
засеока број 4 – Засеок обухвата катастарске 
парцелеизмеђу кп  3321, 3279, 3577, 3676 у КО 
Трговиште.    
 

Члан 30. 
 У насељеном месту  Црвени Град  утврђују 
се следећи називи улица и засеока: 
Улица бр. 1 – Трипушњичка – Опис предложене 
улице број 1 – Почиње на граници са насељеним 
местом  Радовница, иде преко кп 5095, 5054, 5055, 
5056, 5057, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5063, 5064, 
дуж кп 5079, 6945, преко кп 5676, 5673, 5674, и 
завршава се на граници са насељеним местом Црна 
Река у КО Црвени Град. 
Напомена: Предложена улица је заједничка са 
насељеним местом Радовница. 
 
Засеок 1. – Рајковица – Опис предложеног 
засеока број 1 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 605, 779, 767, 630 у КО Црвени 
Град. 
Засеок 2. – Мала Река  – Опис предложеног 
засеока број 2 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 835, 4495, 3807, 4491 у КО 
Црвени Град. 
 
Засеок 3. – Гравиштарци – Опис предложеног 
засеока број 3 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 4567, 4533, 4535, 4541 у КО 
Црвени Град. 
 
Засеок 4. – Величковци – Опис предложеног 
засеока број 4 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 3753 (КО Радовница), 4577, 4474, 
4950 (КО Црвени Град), 4262, 4057, (КО Радовница) 
у КО Црвени Град. 
Напомена: Предложени засеок је заједнички са 
насељеним местом Радовница. 
 
Засеок 5. – Извор – Опис предложеног засеока 
број 5 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 1576, 1967, 2105, 3913, 3904 у КО Црвени 
Град. 
 
Засеок 6. – Орниче – Опис предложеног засеока 
број 6 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 4003, 3587/1, 3198, 4152, 3966 у КО 
Црвени Град. 

Засеок 7. – Лазаровци – Опис предложеног 
засеока број 7 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 4397, 4418, 6936, 4284 у КО 
Црвени Град. 
 
Засеок 8. – Забел – Опис предложеног засеока 
број 8 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 3221, 2869, 2668, 3486 у КО Црвени Град. 
 
Засеок 9. – Дујинци – Опис предложеног засеока 
број 9 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 5568, 6103, 6083, 5519 у КО Црвени Град. 
 
Засеок 10. – Петкова Падина – Опис предложеног 
засеока број 10 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 5368, 5346, 5271, 5274, 5179, 
5156 у КО Црвени Град. 
 
Засеок 11. – Ивовик – Опис предложеног засеока 
број 11 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 5983, 6606, 6753, 6846, 5932 у КО Црвени 
Град. 
 

Члан 31. 
 У насељеном месту  Црна Река  утврђују се 
следећи називи улица и засеока: 
Улица бр.1 - Школска - Опис предложене улице 
број 1 - Почиње од границе са насељеним местом 
Дукат, општина Босилеград, иде преко кп 766, 768, 
777, 776, 781, 782, 789/1, 784, 785, 787, 851, 860, 865, 
862, 865, 864, 863, 868, 867/2, 870, 871, 901, 906, 907, 
908, 910, 938, 943, 944, 947, дуж кп 4408, преко кп 
1087, 1085, 1084, 1088, 1065, 1090, 1065, 1062, 1059, 
1528, 1526, дуж кп 4009, преко кп 1541, 1547, 1546, 
1545, 1500, 1494, 1493, 1500, 1497, 1491, 1492, 1451, 
1452, 1454, 1439, 1386, 1398, 1397, 1439, 1458, 1585, 
1439, 1589, 1635, 1636, 1638, 1643, 1644, 1645, 1646, 
1648, 1647, 1648, 1650, 1438,1710, 1709, 1713, 1708, 
1698, 1745, 1746, 1747, 1739, 1737, 1750,1752, 2331, 
2330, 2335, 2339, 2329, 2340,2349, 2350, 2363, 
2360/2, 2360/1, 2378, 2380, 2394, 2416, 2417, 2412, 
2414, 2419, 2420, 4403, 2424, 2426, 2425, 2437, 2438, 
2442, 2443, 2444, 4403, 3416, 3425, 3587, 3589/2, 
3588/1, 3588/2, 3585, 3590, 3591, 3592, 3596, 3597, 
3599, 3585, 4403, 3637, 3636, 3632, 3615 и завршава 
се на кп 3615 између кп 4403 и кп 3630 у КО Црна 
Река. 
Напомена: Предложена улица је заједничка са 
насељеним местом Дукат, општина Босилеград. 
 
Засеок 1. – Дукат Махала – Опис предложеног 
засеока број 1 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 214, 145, 601, 516, 517/2, 510 у 
КО Црна Река. 
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Засеок 2. – Цветановци – Опис предложеног 
засеока број 2 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 1856, 2003, 1880, 2236 у КО Црна 
Река. 
 
Засеок 3. – Баиновска Махала – Опис 
предложеног засеока број 3 – Засеок обухвата  
катастарске парцеле између кп 2470, 2604, 2601, 
2465 у КО Црна Река. 
 

Члан 32. 
 У насељеном месту  Црновце  утврђују се 
следећи називи улица и засеока: 
Улица бр.1 - Црновски пут - Опис предложене 
улице број 1 - Почиње на граници са насељеним 
местом Доња Трница, иде преко кп 4553 (КО 
Црновце), преко кп 353, 356, 358, 360 (КО Доња 
Трница), преко кп 4486, 4485, 4480, 4473, 4480, 
4477, 4478, 4481, 4490, 4515, 4534, 4531, 4532, 4531, 
4522, 4523,4524, 4519, 4518, 4800/1, 4140, 4142, 
4140, 4120, 4119, 4108, 4109, 4110, 4112, 4113,4111, 
4118, 4116, 4117, 4122, 4116, дуж кп 4800/1, 1590, 
преко кп 4799, 1077, 1076, 1083, 1081, 1085, 1086, 
1092, 1086, 1087, 1088, 1103, 1104, 1103, 1108, 1107, 
1129,1128, 1125 (КО Црновце) и завршава се на кп 
1126 у КО Црновце.  
Напомена: Предложена улица је заједничка са 
насељеним местом Доња Трница. 
 
Улица бр.2 -  Селска - Опис предложене улице 
број 2 -  Почиње од предложене улице бр.1, иде дуж 
кп 4800/3 и завршава се на кп 4800/3 између кп 1451 
и кп 2128 у КО Црновце.  
 
Улица бр.3 - Пауновска - Опис предложене улице 
број 3 - Почиње од предложене улице бр.1, иде дуж  
кп 4799 и завршава се на кп 4799 између кп 962 и кп  
1731 у КО Црновце  
 
Улица бр.4 - Прибилица - Опис предложене 
улице број 4 - Почиње од  границе са насељеним 
местом Доња Трница, иде преко кп4588, 4560, 4565, 
4590, 4592, 4567, 4594, 4576, 4577, 4721, 4713, 4622, 
4604 и завршава се на граници кп 4604 са кп 4080 у 
КО Црновце  
Напомена: Предложена улица је заједничка са 
насељеним местом Доња Трница. 
 
Засеок 1. – Коћурица - Опис предложеног засеока 
број 1 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 2830, 2822, 2751, 2740, 2765, 2942 у КО 
Црновце. 
 

Засеок 2. – Дељанице - Опис предложеног засеока 
број 2 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 2421, 2400, 2634, 2506 у КО Црновце. 
 
Засеок 3. – Ципелци - Опис предложеног засеока 
број 3 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп  2542, 2622, 3226, 3189 у КО Црновце. 
 
Засеок 4. – Стајка Бара - Опис предложеног 
засеока број 4 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 2325, 2341, 1380, 2262, 2264 у КО 
Црновце. 
 
Засеок 5. – Вртача - Опис предложеног засеока 
број 5 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 3784, 2165, 3823, 3723, 3740 у КО 
Црновце. 
 
Засеок 6. – Сечина - Опис предложеног засеока 
број 6 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 1791, 819/2, 755, 801 у КО Црновце. 
 

Члан 33. 
 У насељеном месту  Шајинце  утврђују се 
следећи називи улица и засеока: 
Улица бр.1 -  Пчињска - Опис предложене улице 
број 1 - Почиње од границе са насељеним местом 
Доња Трница, иде дуж кп 2435, преко 2431, дуж кп 
2436/1  и завршава се на граници са насељеним 
местом Шапранце у КО Шајинце.   
Напомена: Предложена улица је заједничка са 
насељеним местом Шапранце и Доња Трница. 
 
Засеок 1. – Чергарска Махала - Опис 
предложеног засеока број 1 – Засеок обухвата 
катастарске парцеле између кп 211, 221, 247, 237 у 
КО Шајинце. 
 
Засеок 2. – Старе Трле - Опис предложеног 
засеока број 2 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 395,408, 444, 438,1025 у КО 
Шајинце. 
 
Засеок 3. – Голема Глава - Опис предложеног 
засеока број 3 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 794, 798, 819, 820 у КО Шајинце. 
 
Засеок 4. – Грамађе - Опис предложеног засеока 
број 4 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 1681, 1670, 1709, 1694 у КО Шајинце. 
 
Засеок 5. – Доњи Марков Рид - Опис 
предложеног засеока број 5 – Засеок обухвата 
катастарске парцеле између кп 1775, 1946, 1906, 
1918 у КО Шајинце. 
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Засеок 6. – Падина - Опис предложеног засеока 
број 6 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп  2059, 2012, 2010, 2074 у КО Шајинце. 
 
Засеок 7. –  Горњи Марков Рид - Опис 
предложеног засеока број 7 – Засеок обухвата 
катастарске парцеле између кп 2091, 2141, 2164, 
2223 у КО Шајинце. 
 
Засеок 8. –  Стрни Рид - Опис предложеног 
засеока број 8 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 2349, 2391, 2382 у КО Шајинце. 
 

Члан 34. 
 У насељеном месту  Шапранце  утврђују се 
следећи називи улица и засеока: 
Улица бр.1 -  Пчињска - Опис предложене улице 
број 1 - Почиње на граници са насељеним местом 
Шајинце, иде дуж кп 3198/1, преко кп 3162/1, дуж 
кп 3192, преко кп 1366, 1370, дуж кп 3191, преко кп 
3164, дуж кп 3190 и завршава се на граници са 
насељеним местом Мездраја у КО Шапранце. 
Напомена: Предложена улица је заједничка са 
насељеним местом Шајинце и Мездраја. 
 
Улица бр.2 -  Радничка - Опис предложене улице 
број 2 - Почиње од предложене улице бр. 1, иде 
преко кп 1459, 1460, 3193, 1480, 1478, 3165, 1613, 
1614, 1616, 1622, 1617, 1696, 1707, 1708, 1710, 3165, 
дуж кп 3196 и завршава се на кп 3196 између кп 
1698, 1784 у КО Шапранце. 
 
Улица бр.3 -  Селска - Опис предложене улице 
број 3 – Почиње од предложене улице бр. 2, иде 
преко кп 1612, 1611, 1610, 1609, 1608, 1607, 1598, 
1597, 1596, 1594, 1595, 1593, и завршава се на кп 
3104 у КО Шапранце. 
 
Засеок 1. – Рид – Опис предложеног засеока број 
1 – Засеок обухвата  катастарске парцеле између кп 
501, 520, (КО Шапранце) и кп 554, 449 (КО 
Мездраја) у КО Шапранце. 
Напомена: Предложени засеок  је заједнички са 
насељеним местом Мездраја. 
Засеок 2. – Лисичарци  – Опис предложеног 
засеока број 2 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 608, 616, 641, 643 у КО 
Шапранце. 
 
Засеок 3. – Јовинци – Опис предложеног засеока 
број 3 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 834, 833, 837, 843 у КО Шапранце. 
 

Засеок 4. – Сатанци  – Опис предложеног засеока 
број 4 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 722, 732, 750, 677 у КО Шапранце. 
 
Засеок 5. – Тукарци – Опис предложеног засеока 
број 5 – Засеок обухвата  катастарске парцеле 
између кп 274, 117, 116, 268 у КО Шапранце. 
 
Засеок 6. – Бојковица  – Опис предложеног 
засеока број 6 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 994, 1012, 1007, 999 у КО 
Шапранце. 
 
Засеок 7. –  Неравски Рид  – Опис предложеног 
засеока број 7 – Засеок обухвата  део катастарских  
парцела 2673, 2674, 2671, 2672 у КО Шапранце. 
 
Засеок 8. – Деда Стањци – Опис предложеног 
засеока број 8 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 2698, 2452, 2089, 2355, 2628, 
2774 у КО Шапранце. 
 
Засеок 9. – Димчов Чукар – Опис предложеног 
засеока број 9 – Засеок обухвата  катастарске 
парцеле између кп 2830, 2839, 2838, у КО 
Шапранце. 
 
Засеок 10. – Долинарска махала – Опис 
предложеног засеока број 10 – Засеок обухвата део  
катастарских  парцела 2130, 2128, 2127, 2125 у КО 
Шапранце. 
 
Засеок 11. – Јасикар – Опис предложеног засеока 
број 11 – Засеок обухватадео  катастарских  парцела 
3083, 2245, 2246 у КО Шапранце. 
 

Члан 35. 
 У насељеном месту  Широка Планина  
утврђују се следећи називи улица и засеока: 
Улица бр.1 – Светог Илије – Опис предложене 
улице број 1 – Почиње на кп 4928 код кп 2557, иде 
дуж кп 4928, 2352, 4926, 4923, 838 и завршава се на 
граници кп 838 са кп 796 у КО Широка Планина. 
 
Улица бр. 2 – Школска – Опис предложене улице 
број 2 – Почиње на кп 4925, иде дуж целе кп 4925 и 
завршав се на граници кп 4925 са кп 1133 у КО 
Широка Планина. 
Засеок 1. – Цуцулци – Опис предложеног засеока 
број 1 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 3208, 3172, 3232, 3227 у КО Широка 
Планина. 
 
Засеок 2. – Миљарци – Опис предложеног 
засеока број 2 – Засеок обухвата катастарске 
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парцеле између кп 3155, 3100, 3386, 3158 у КО 
Широка Планина. 
 
Засеок 3. – Џидовци – Опис предложеног засеока 
број 3 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 3029, 2971, 2936, 2952 у КО Широка 
Планина. 
 
Засеок 4. – Младо Село – Опис предложеног 
засеока број 4 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 2843, 2217, 2221, 2803 у КО 
Широка Планина. 
 
Засеок 5. – Старо Село – Опис предложеног 
засеока број 5 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 3559, 3547, 3766, 3552 у КО 
Широка Планина. 
 
Засеок 6. – Вучковци – Опис предложеног 
засеока број 6 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 3945, 3954, 3965, 3940 у КО 
Широка Планина. 
 
Засеок 7. – Средња Махала – Опис предложеног 
засеока број 7 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 3820, 4209, 4377, 4083 у КО 
Широка Планина. 
 
Засеок 8. – Куса Артина – Опис предложеног 
засеока број 8 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 4501, 4505, 4515, 4487 у КО 
Широка Планина. 
 
Засеок 9. – Барламци – Опис предложеног 
засеока број 9 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 1182, 1205, 1212/1, 1228 у КО 
Широка Планина. 
 
Засеок 10. – Бело Камење – Опис предложеног 
засеока број 10 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 4658, 4675, 4714, 4728, 4731, 
4710 у КО Широка Планина 

 
Члан 36. 

 У насељеном месту Шумата Трница 
утврђују се следећи називи улица и засеока: 
Засеок 1. – Букова Глава - Опис предложеног 
засеока број 1 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 37 и 64 у  КО Шумата Трница. 
 
Засеок 2. – Добра Јабука - Опис предложеног 
засеока број 2 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп 1027, 965, 950, 1028 у  КО 
Шумата Трница. 
 

Засеок 3. – Ошав - Опис предложеног засеока 
број  3 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп  804, 614, 588, 561, 819 у  КО Шумата 
Трница. 
 
Засеок 4. – Коретина - Опис предложеног засеока 
број 4 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп  581, 548, 547, 552 у  КО Шумата Трница. 
 
Засеок 5. – Стањчики - Опис предложеног 
засеока број 5 – Засеок обухвата катастарске 
парцеле између кп  1140, 1227, 1262, 1210 у  КО 
Шумата Трница. 
 
Засеок 6. – Близанци - Опис предложеног засеока 
број 6 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп  1385, 1370, 1374, 1393 у  КО Шумата 
Трница. 
 
Засеок 7. – Лани Дол - Опис предложеног засеока 
број 7 – Засеок обухвата катастарске парцеле 
између кп 1479/2, 1472, 1528/2, 1337 у  КО Шумата 
Трница. 

Члан 37. 
          Начин и поступак обележавања по овој 
Одлуци, означавање назива улица и засеока, и 
обележавање кућним бројевима, спровешће се у 
складу са  Законом о регистру просторних јединица 
и адресном регистру („Службени гласник РС“, број 
9/2020) и актима органа  општине  Трговиште, 
донетим у складу са овом Одлуком. 
 

Члан 38. 
          Саставни део ове Одлуке чини Елаборат 
уличног система за општину Трговиште од 
13.11.2018.године, израђен од стране Републичког 
геодетског завода. 
 

Члан 39. 
         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику Града Врања. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана:  
27.11.2020 године, број: 352-18/2020. 

        
 

ПРЕДСЕДНИК,        
Александар  Колић,с.р. 

 
769. 

На основу члана 40. Статута општине 
Трговиште («Службени гласник Града Врање», 
бр.3/2019), Скупштина општине Трговиште, на 
седници одржаној дана 27.11.2020.године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖАРКО 

ЗРЕЊАНИН-УЧА“ РАДОВНИЦА 
 

Члан 1. 
  Именује се за члана Школског одбора 

Основне школе „Жарко Зрењанин-Уча“ Радовница, 
испред запослених  и то: 

1. Величковић Маја 
 

Члан 2. 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном гласнику Града 
Врање“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана 
27.11.2020.године, број: 119-129/2020 

 
      ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                       

Александар  Колић,с.р. 
 
770. 

На основу члана 40. Статута општине 
Трговиште («Службени гласник Града Врање», 
бр.3/2019), Скупштина општине Трговиште, на 
седници одржаној дана 27.11.2020.године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК 
КАРАЏИЋ“ ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 

 
Члан 1. 

  Именује се за члана Школског одбора 
Основне школе „Вук Караџић“ Доњи Стајевац, 
испред запослених  и то: 

1. Новица Спасић 
 

Члан 2. 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном гласнику Града 
Врање“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 
27.11.2020.године, број: 119-134/2020 

 
ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                       

Александар  Колић,с.р. 

771. 
На основу  члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр.129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 
47/2018) и члана 40. Статута општине Трговиште 
(«Службени гласник Града Врање», бр.3/2019), 

Скупштина општине Трговиште, на седници 
одржаној дана 27.11.2020.године, донела је 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

  УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД ТРГОВИШТЕ 

 
 

Члан 1.  
 Разрешавају се дужности председник и 

чланови Управног одбора Центра за социјални рад 
Трговиште и то: 

1. Биљана Стојановић из Трговишта, 
председник 

2. Наташа Димитровски из 
Радовнице,зам.председника 

3. Петруш Грујић из Горњег Стајевца, члан 
4. Маја Петровић из Врањске Бање, члан 
5. Миодраг Стојановић из Врања, члан 

 
Члан 2. 

 Решење ступа на снагу даном доношења 
 

Члан 3. 
 Решење објавити у „Службеном гласнику 
Града Врања“ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 
27.11.2020.године, број: 119-130/2020 

 
      ПРЕДСЕДНИК,        

Александар  Колић,с.р. 
 
772. 

На основу  члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр.129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 
47/2018) и члана 40. Статута општине Трговиште 
(«Службени гласник Града Врање», бр.3/2019), 
Скупштина општине Трговиште, на седници 
одржаној дана 27.11.2020.године, донела је 

 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА  УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД ТРГОВИШТЕ 

 
 

Члан 1.  
 За председника и чланове Управног одбора 
Центра за социјални рад Трговиште именују се: 
1. Лидија Спасић из Трговишта, за председника 
2. Александар Ристић из Трговишта, за члана 
3. Ненад Гроздановић из Радовнице, за члана 
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4. Маја Петровић из Врањске Бање, за члана 
5. Миодраг Стојановић из Врања, за члана 

 
Члан 2. 

Мандат именованог председника и чланова 
Управног одбора траје 4 (четири) године. 

 
Члан 3. 

Решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 
27.11.2020.године, број: 119-131/2020 

 
      ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                       

Александар  Колић,с.р. 

 
773. 

На основу члана 40. Статута општине 
Трговиште («Службени гласник Града Врање», 
бр.3/2019), Скупштина општине Трговиште, на 
седници одржаној дана 27.11.2020.године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРАСРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ 

„МИЛУТИН БОЈИЋ“ ТРГОВИШТЕ 
 
 

Члан 1. 
  Разрешавају се дужности члана Школског 

одбора Средње стручне школе „Милутин Бојић“ 
Трговиште, и то: 

1. Малиша Миленовић,  испред Савета 
родитеља 

2. Милан Стојковић,  испред запослених 
 

Члан 2. 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном гласнику Града 
Врање“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 
27.11.2020.године, број: 119-132/2020 

       
ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                       

Александар  Колић,с.р. 
 
774. 

На основу члана 40. Статута општине 
Трговиште («Службени гласник Града Врање», 
бр.3/2019), Скупштина општине Трговиште, на 
седници одржаној дана 27.11.2020.године, донела је 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ 

„МИЛУТИН БОЈИЋ“ ТРГОВИШТЕ 
 

Члан 1. 
  Именују се за члана Школског одбора 

Средње стручне школе „Милутин Бојић“ 
Трговиште, и то: 

1. Душан Спасић,  испред Савета родитеља 
2. Љиљана Динов,  испред запослених 

 
Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења 
и биће објављено у „Службеном гласнику Града 
Врање“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана 
27.11.2020.године, број: 119-133/2020 

 
 

      ПРЕДСЕДНИК,        
Александар  Колић,с.р. 

 

Комисија за мандатно-имунитетска и 
админисративна питања и избор и именовање 
775. 
 На основу чл. 11. и чл. 46. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 
113/2017- др. закон), члана 2, члана 4. и члана 9. 
став 2. тачка 2. Закона о платама у државним 
органима и јавним службама („Службени гласник 
РС“, број 31/2001, 62/2006-др.закон, 63/2006-
исп.др.закон,  116/2008- др. закони, 92/2011, 99/2011 
– др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 – др. 
закон), чл.5. став 1. тачка 2. алинеја 1. и став 2. 
алинеја 1. Уредбе о коефицијентима за обрачун и 
исплату плата именованих и остављених лица и 
запослених у државним органима („Службени 
гласник РС“, број 44/2008 – пречишћен текст,  
2/2012, 113/2017 – др.закон, 23/2018, 95/2018 – др. 
закон и 86/2019 – др. закон), члана 29. Колективног 
уговора код послодавца за запослене у органима 
града Врања и градској општини Врањска Бања 
(пречишћен текст)  број 02-202/2020-17 од 
24.11.2020. године и члана 67. став 1. тачка 2. 
Пословника Скупштине града Врања („Службени 
гласник града Врања“, број 5/2019), Комисија за 
мандатно-имунитетска и админисративна питања и 
избор и именовање, на седници одржаној 04.12. 
2020. године, донела је  
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ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ 
ПЛАТА  ИЗАБРАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ И 

ИМЕНОВАНИХ ЛИЦА ОД СТРАНЕ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА И ИЗВРШНИХ ОРГАНА 

ГРАДА ВРАЊА 
 

Члан 1. 
 Правилник о коефицијентима за обрачун и 
исплату плата изабраних, постављених и 
именованих лица од стране Скупштине Града и 
извршних органа Града Врања („Службени гласник 
града Врања“, број 5/2018 и 29/2020), у члану 5. став 
1. тачка 1. мења се и гласи: 
 „Додатак за време проведено у радном 
односу: 
- Запослени има право на додатак на основну плату 
у висини од 0,4% основне плате за сваку навршену 
годину рада у радном односу (минули рад) у 
државном органу, органу аутономне покрајине, 
односно органу локалне самоуправе и у установама 
и организационим облицима јединице локалне 
самоуправе чији је оснивач град Врање, независно 
од тога у ком органу је радио и да ли је орган у коме 
је запослени радио у међувремену променио назив, 
облик организовања или је престао да постоји.“ 
 

Члан 2. 
 Овај правилник ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 
КОМИСИЈА ЗА МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА И 
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И ИЗБОР И 
ИМЕНОВАЊЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА, дана  
04.12.2020.године, број: 120-156/2020-10 

                                                                                                    
ПРЕДСЕДНИК 

 КОМИСИЈЕ, 
   Мирослав Нешић,с.р. 

 
 

Градско веће града Врања,  седница одржана 
дана: 30.11.2020. године 
776. 

   На основу члана 6. став 5. до 7. и члана 7а став 
2. Закона о порезима на имовину ("Службени 
.гласник РС", бр. 26/01, "Службени лист СРЈ", бр. 
42/02 - одлука СУС и "Службени гласник РС", бр. 
80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 
24/11, 78/11, 57/12 - УС, 47/13, 68/14 - др. закон) и 
члана 61. Пословника Градског већа града Врања 
("Службени гласник града Врања", бр. 20/16) 
Градско веће града Врања на седници одржаној 
дана: 30.11.2020. године, донело је  

 
О Д Л У К У 

 О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА 
КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 

 
 

Члан 1.  
          Овом одлуком утврђују се просечне цене 

квадратног метра одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на 
територији града Врања.  

Члан 2.  
       На територији града Врања одређене су 6 

зонa за утврђивање пореза на имовину, према 
комуналној опремљености и опремљености јавним 
објектима, саобраћајној повезаности са централним 
деловима града Врања, односно са радним зонама и 
другим садржајима у насељу и то: ПРВА зона, 
ДРУГА зона, ТРЕЋА зона, ЧЕТВРТА зона, ПЕТА 
зона и ШЕСТА зона. С тим да је ПРВА зона 
утврђена за најопремљенију зону. 

 
 

 
ЗОНЕ  ГРУПЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  

I  II  III  IV  V  VI  
1. Грађевинско земљиште        
2. Пољопривредно земљиште      74,33 дин/m2  
3. Шумско Земљиште        

4. Станови  
75.356,00 
дин/m2 

73.444,00 
дин/m2 

55.980,00 
дин/m2 

   

5. Куће за становање        
6. Пословне зграде и други (надземни 
и подземни) грађ. објекти који служе 
за обављ. делатности 

      

7. Гараже и гаражна места        
8. Друго земљиште        
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За непокретности у зонама у којима није било 
промета у периоду од 01.01.2020. године - 
30.09.2020. године, објављују се просечне цене 
квадратног метра одговарајућих непокретности на 
основу којих је утврђена основица пореза на 
имовину за 2020. годину обвезника који не воде 
пословне књиге у зони која је према одлуци 
утврђена као најопремљенија зона за непокретности 
за које у члану 2. Ове Одлуке нису утврђене 
просечне цене по метру квадратном, за утврђивање 
пореза на имовину за 2021. годину.  
- грађевинско земљиште 4.152,50 динара/m2 
- за станове 67.573,00 динара/m2 
- за куће за становање 34.067,00 динара/m2 
- за пословне зграде и други (надземни и подземни) 
грађ. објекти 131.519,00 динара/m2 
- за гараже и гаражна места 12.634,77 динара/m2 

 
 

Члан 3.  
 Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику 

града Врања", и на интернет страни града Врања.  
Члан 4.  

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном гласнику града 
Врања", а примењиваће се од 1. јануара 2021. 
године.  
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана : 30.11.2020 
године,  број: 06-172/1//2020-04 
 

                            ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА,        

др Слободан Миленковић,с.р. 
 
 

Неважећа документа: 
–Стојановић Стојан из Врања, неважећи чек бр. 
6929208 Raiffeisen banka a.d. Beograd 
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