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В Р А Њ Е 
834. 
 На основу чл. 171.став 1. и 3.Пословника 
Скупштине Града Врања („Службени гласник Града 
Врања“, број 5/2019), Скупштина Града Врања, на 
седници одржаној 29.12.2020.године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРОМЕНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДА ВРАЊА 
 

Члан 1. 
 Пословник Скупштине Града Врања 
(„Службени гласник Града Врања“, број 5/19), иза 
члана 60 допуњује се новим члановима, који гласе: 

„Члан 60а 
 Изузетно од чл. 60.овог пословника, када у 
оправданим случајевима радно тело није у 
могућности да се састане ради одржавања седнице, 
седница радног тела може да се одржи 
електронским путем (електронска седница), на 
начин и по поступку утврђеним овим пословником. 
 О оправданости одржавања електронске 
седнице одлучује председник Скупштине Града. 

Члан 60б 
 Електронска седница одржава се разменом 
електронских порука на електронској адреси 
Скупштине Града: skupstina@vranje.org.rs. 
 Електронску седницу сазива председник 
радног тела, пошто председник Скупштине Града 
одобри одржавање електронске седнице. 
 Електронска седница сазива се електронским 
путем, слањем сазива на адресу  за пријем 
електронске поште коју председник и чланови 
радног тела пријављују запосленима на пословима 

радних тела Скупштине Града при организационој 
јединици Градске управе за послове органа Града, 
као своју званичну адресу за пријем и слање 
електронске поште. 
 О сазивању електронске седнице чланови 
радног тела обавештавају се и слањем поруке 
телефонским путем. 
 У сазиву електронске седнице обавезно се 
наводи разлог одржавања електронске седнице. 
 На електронској седници одлучује се по 
тачкама дневног реда који је утврђен у сазиву 
електронске седнице. 
 Уз сазив електронске седнице, члановима 
радног тела доставља се, у електронскомоблику, 
материјал који је предмет одлучивања на 
електронској седници. 
 На електронској седници, чланови радног 
тела се изјашњавају о тачкама дневног реда 
електронске седнице, тако што одговарају на 
електронску поруку којом им је достављен сазив 
електронске седнице и гласају „за“, или „против“ 
или „уздржан“ за предлог  из сваке тачке дневног 
реда електронске седнице. 
 Чланови радног тела се изјашњавају о 
тачкама дневног реда електронске седнице у року 
од три часа од часа слања сазива електронске 
седнице. 
 Сматра се да је електронска седница одржана 
ако је одговор на електронску поруку којом им је 
достављен сазив електронске седнице доставила 
већина од укупног броја чланова радног тела, у року 
из става 9.овог члана. 
 Одлука на електронској седници је донета 
ако је „за“ гласала већина од броја чланова радног 
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тела који су доставили одговор у смислу става 
10.овог члана. 
 Ако је на предлог из тачке дневног реда 
електронске седнице поднет амандман неког/неких 
чланова радног тела, електронска порука о 
поднетом амандману доставља се члановима радног 
тела који су се о предлогу акта на који је поднет 
амандман изјаснили у смислу става 10. овог члана. 
 Чланови радног тела из става 12.овог члана 
се изјашњавају о поднетом амандману, тако што 
одговарају на електронску поруку која им је 
достављена и гласају„за“, или„против“ или 
„уздржан“ за предложени амандман, у року од 
једног часа од часа достављања електронске поруке 
о поднетом амандману. 
 Сматра се да је амандман радног тела поднет 
ако је за предложени амандман гласала већина од  
броја чланова радног тела којима је достављена 
електронска порука о предложеномамандману у 
смислустава 11.овог члана.   
 У року од једног часа од истека рока у којем 
је требало да се чланови радног тела изјасне о 
тачкама дневног реда електронске седнице, 
запослени на пословима радних тела Скупштине 
Града сачињавају преглед гласања по свим тачкама 
дневног реда електронске седнице и достављају га 
електронским путем председнику и секретару 
Скупштине Града, односно Градском већу или 
другом овлашћеном предлагачи и надлежном 
скупштинском радном телу ако је поднет амандман, 
узимајући у обзир само благовремено примљене 
одговоре чланова радног тела. 
 Електронска седница сматра се завршеном 
часом достављања прегледа гласања из става 
15.овог члана. 
 О електронској седници сачињава се 
записник, у којем се констатује који су чланови 
радног тела благовремено одговорили на 
електронску поруку којом им је достављен сазив 
електронске седнице, као и резултат гласања по 
свакој тачки дневног реда електронске седнице, при 
чему се узимају у обзир само благовремено 
примљени одговори. 
 Записник електронске седнице усваја се на 
првој наредној седници радног тела.“ 
 

Члан 2. 
 Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 29.12.2020. 
године, број: 02-230/2020-10 

                                                                                              
 ПРЕДСЕДНИК,                                                                                     

Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
 

835. 
 На основу члана 94.став 1. 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), а у 
вези са Правилником о садржини, поступку и 
начину доношења програма уређивања грађевинског 
земљишта ("Сл.гласник РС", бр. 27/2015) и члана 32. 
став 1, тачка 23. Статута града Врања ("Сл. гласник 
града Врања, бр. 37/2018, 38/2020), Скупштина града 
Врања, на седници одржаној 29.12.2020.године 
доноси: 

 
 

ОДЛУКУ 
О ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2021. 
ГОДИНУ 

 
Члан 1 

Овом Одлуком утврђује се Програм 
уређивања грађевинског земљишта за 2021.годину 
(у даљем тексту: Програм), који је саставни део ове 
Одлуке. 
 

Члан 2 
Програм обухвата уређивање грађевинског 

земљишта на територији града Врања, улагања у 
припрему и изградњу објеката од посебног 
стратешког интереса за развој града, као и 
припрему и изградњу примарне и секундарне 
градске мреже на територији града Врања. 

Програм се заснива на решењима и условима 
садржаним у законима, одлукама и прописима 
којима се уређују односи у области земљишне 
политике и грађења. 
 

Члан 3 
За реализацију Програма планирају се 

средства у укупном износу од 689.550.000,00 
динара, и то према следећим изворима прихода: 
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Средства из буџета Града Врања (у даљем тексту: Буџет) 

 
1. Приходи из буџета     534.550.000,00 динара 
2. Примања од домаћих задуживања     100.000.000,00 динара 
3. Донације од међународних организација       10.000.000,00 динара 
4. Трансфери од других нивоа власти       45.000.000,00 динара 
УКУПНО: 689.550.000,00 динара 

 
Средства из става 1. овог члана распоређују се на: 
I  Радове на припремању земљишта 77.500.000,00 динара 
II  Радове на комуналном опремању  земљишта 609.050.000,00 динара 

III  Трошкове реализације инвестиција 3.000.000,00 динара 
УКУПНО: 689.550.000,00динара 

 
 
Градоначелник града Врања (у даљем 

тексту: Градоначелник), на предлог Градске управе 
и надлежних организационих јединица, утврдиће 
приоритете у извршавању радова предвиђених у 
Програму. 

Врсту и обим програмских задатака 
опредељује: планирани прилив буџетских 
средстава, стање реализације инвестиција и 
изградње објеката комуналне инфраструктуре чија 
реализација траје више година, стање израде 
започете планске и техничке документације, као и 
стање обавеза по Програму из предходног периода. 

Програм обухвата активности и радове на 
припремању и опремању јавних површина у 
својини града Врања. 

Члан 4 
Избор приоритетних објеката комуналне 

инфраструктуре и планиране активности утврђени 
су по следећим основним критеријумима: 

1. завршетак и довођење у функцију објеката 
чија је изградња у току; 
2. континуитет изградње комуналних објеката 
значајних за развој града Врања у целини; 
3. изградња објеката који су неопходни за 
реализацију на започетим и новим локацијама; 
4. стању уговорених обавеза са корисницима 
грађевинског земљишта; 
5. израде планске и техничке документације за 
просторе и објекте чија је реализација извесна, 
као припрема за реализацију Програма у 
наредним годинама и 
6. стања имовинске припреме објеката. 

 
Члан 5 

Радови на уређивању грађевинског 
земљишта, који нису обухваћени Програмом, могу 

се изводити под условом да се обезбеде посебна 
средства за финансирање и да ти радови не утичу на 
извршење радова утврђених Програмом. 

У случају потребе може се приступити 
изради просторно урбанистичке документације, која 
није предвиђена Програмом у делу I Радови на 
припремању земљишта, тачка 1 Планска документа 
и истражни радови, подтачка 1.1 Просторно 
урбанистичка документација, у оквиру укупно 
предвиђених средстава Програмом за ову намену, о 
чему одлучује Градско веће града Врања, на 
предлог Градске управе. 

 
Члан 6 

Програм доноси Скупштина града Врања, на 
предлог Градског већа и садржи: 

- одређивање локалитета, 
- дефинисање потребних радова на изградњи 
комуналне инфраструктуре, 
- одређивање укупне вредности тих радова и 
начина финансирања радова. 

 
Члан 7 

Градска управа града Врања задужена је за 
реализацију Програма. 
 

Члан 8 
Градска управа подноси Скупштини града 

Врања годишњи извештај о реализацији Програма. 
Градска управа дужна је да, на захтев 

Градоначелника, достави периодични извештај о 
реализацији Програма. 

Члан 9 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику града 
Врања". 
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ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА  

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

I УВОД 
 Програм уређивања грађевинског земљишта 

за 2021.годину (у даљем тексту: Програм) 
припремљен  је у складу са одредбама 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), Правилника о садржини, поступку и 
начину доношења Програма уређивања 
грађевинског земљишта ("Сл. гласник РС", бр. 
27/2015) и Статута града Врања ("Сл. гласник града 
Врања, бр. 37/2018 и 39/2020). 

Програмом су обухваћени радови на 
уређивању грађевинског земљишта на територији 
града Врања и то: радови на припремању 
земљишта, радови на комуналном опремању 
земљишта, као и трошкови реализације 
инвестиција. 

Програм обухвата активности и радове на 
припремању и опремању јавних површина у 
својини града Врања. 

Полазну информациону основу за израду 
Програма представља Просторни план града Врања 
("Сл. гласник града Врања, бр.18/2018) и Генерални 
урбанистички план града Врања ("Сл. гласник града 
Врања, бр.37/2018), као стратешки плански 
документ, из кога проистичу планови генералне 
регулације, односно планови детаљне регулације, 
који представљају планске основе Програма. 

Програм је усклађен са стратешким 
правцима развоја, дефинисаним у Плану развоја 
града 2021 – 2030, а посебно са приоритетном 
облашћу интервенције - Инфраструктура и 
одрживи урбани развој, Подгрупом – 
Инфраструктура, урбанизам и комунална 
делатност, Приоротетним циљем - Унапредити 
инфраструктуру и комуналне делатности у складу 
са потребама локалне заједнице Врање и Мерама: 
Изградња нове и унапређење постојеће комуналне 
инфраструктуре, Урбанистичко планирање у 
функцији одрживог развоја и Јачање капацитета и 
одрживо управљање инфраструтктуром и даљи 
развој комуналних делатности. Такође, Програм је 
у саобразју и са Планом капиталних инвестиција 
2018 – 2022 (Закључак Скупштине града Врања 
број 06-256/2017-10 од 15.12.2017. године). 

Полазну основу за израду Програма 
представљају потребе и захтеви становника градске 
и сеоских средина града Врања, као непосредних 

корисника инфраструктурних објеката, планиран 
прилив буџетских средстава, степен реализације 
вишегодишњих инвестиција, израђеност планске и 
техничке документације, као и стање обавеза по 
Програму за 2020.годину. 

Одређене планиране, као и започете 
активности из Програма за 2020. годину преносе се 
као приоритетни радови у 2021. годину. 
 

Критеријуми на основу којих је извршен 
избор појединачних радова који су уврштени у 
Програм су: 

• уговорене обавезе из претходне године; 
• завршетак објеката чија је изградња у току; 
• изградња нових објеката од општег значаја 
за град Врање, означених као капитални 
објекти и објекти јавне намене; 
• изградња објеката инфраструктуре који су 
неопходни за реализацију стамбене и другеи 
зградње на локацијама где су радови започети 
и на новим локацијама; 
• изградња недостајућих објеката комуналне 
инфраструктуре на подручјима месних 
заједница и 
• законска и техничка потреба за израдом 
планске и урбанистичке документације. 

 
Садржину Програма чине: 
• приказ појединачних локација са планираним 

радовима и врстама расхода и издатака, које су 
обухваћене радовима на припремању 
земљишта, радовима на комуналном опремању 
земљишта (радови на објектима комуналне и 
линијске инфраструктуре, објекти јавне намене, 
локације намењене уређивању земљишта и 
локације које се уређују у оквиру месних 
заједница) и трошкови реализације 
инвестиција; 

 
• збирни прегледи радова на комуналном 

опремању земљишта, ито: 
• преглед радова према начину коришћења 

услуга за све групе локација, који обухвата 
објекте индивидуалне комуналне 
потрошње, објекте заједничке комуналне 
потрошње и специфичне објекте комуналне 
опреме, а приказане у оквиру: капиталних 
објеката, опремања објеката јавне намене, 
површина јавне намене, опремања 
грађевинског земљишта и радова на 
територији меснихзаједница; 

• преглед радова према начину коришћења 
услуга разврстаних у објекте индивидуалне 
комуналне потрошње, објекте заједничке 
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комуналне потрошње и специфичне објекте 
комуналнеопреме и 

• преглед радова према функционалном 
рангу одговарајућих делова комуналних 
система обухваћених кроз магистралне 
објекте, примарне објекте и секундарне 
објекте. 

Основни носилац организације извршења 
Програма је Градска управа. Носиоци појединих 
стручних послова су: Јавно предузеће "Урбанизам и 
изградња града Врања" Врање, Службе за катастар 
непокретности Врање, Јавно предузеће "Водовод" 
Врање, Јавно предузеће "Паркинг сервис" Врање, 
Јавно предузеће „Нови Дом“ Врање, Регионални 
центар "Електроисток" Ниш - Огранак 

"Електродистрибуција Врање", "Телеком Србија" 
АД Београд - ИЈ Врање, Завод за заштиту 
споменика културе Ниш, надлежне службе Градске 
управе града Врања и остали учесници у 
реализацији, изабрани у складу са законом. 

Градска управа прикупља податке о извршењу 
Програма, обрађује их и припрема извештаје о 
извршењуПрограма. 

У случају промене обима или структуре 
средстава за финансирање Програма приступиће се 
изради измена и допуна Програма, а његова 
садржина ће бити утврђена према критеријумима за 
избор појединачних позиција Програма. 

 
II САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

 
 

I РАДОВИ НА ПРИПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА 77.500.000,00 

1 ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИСТРАЖНИ РАДОВИ 48.500.000,00 
1.1 ПРОСТОРНО-ПЛАНСКА И ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЈА 31.500.000,00 

1.2 
СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ, ТЕХНИЧКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА И КАТАСТРИ ОБЈЕКАТА 
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

17.000.000,00 

2 ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА 29.000.000,00 
2.1 РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА 23.000.000,00 

2.2 
АСАНАЦИОНИ РАДОВИ И РАШЧИШЋАВАЊЕ 
ЗЕМЉИШТА 

6.000.000,00 

 

II 
РАДОВИ НА КОМУНАЛНОМ ОПРЕМАЊУ 
ЗЕМЉИШТА 

609.050.000,00 

1 КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ 223.050.000,00 
1.1 ОБЈЕКТИ ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА 220.800.000,00 
1.2 МОСТОВИ 2.250.000,00 
2 ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 55.950.000,00 
2.1 ПОЉОПРИВРЕДА 2.400.000,00 
2.2 ОБРАЗОБАЊЕ 500.000,00 
2.3 КУЛТУРА 11.500.000,00 
2.4 АДМИНИСТРАЦИЈА 8.450.000,00 
2.5 ЖИВОТНА СРЕДИНА 13.100.000,00 
2.6 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 20.000.000,00 
3 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 191.550.000,00 
3.1 ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 99.250.000,00 
3.2 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 91.300.000,00 
3.3 МАЛЕ УРБАНЕ ЦЕЛИНЕ 1.000.000,00 
4 ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 98.500.000,00 
4.1 ЛИНИЈСКО ОПРЕМАЊЕ 98.500.000,00 

5 
РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ СЕОСКИХ МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА 

40.000.000,00 

5.01– 
5.22 

РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 40.000.000,00 
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III ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА 3.000.000,00 

1. ТРОШКОВИ ПРИБАВЉАЊА, ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У 
ЗАКУП ЗЕМЉИШТА 

2.000.000,00 

1.1 
ТРОШКОВИ ПРИБАВЉАЊА, ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У 
ЗАКУП ЗЕМЉИШТА 

2.000.000,00 

2. ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА 1.000.000,00 
2.1 ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА 200.000,00 
2.2 ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА 500.000,00 
2.3 ЗАЈЕДНИЧКИ ТРОШКОВИ 300.000,00 

 
 

I + II + III УКУПНО: 689.550.000,00 

I  РАДОВИ НА ПРИПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА 77.500.000,00 

1 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИСТРАЖНИ 
РАДОВИ 

48.500.000,00 

1.1 
ПРОСТОРНО - УРБАНИСТИЧКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

31.500.000,00 

  - ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНОВА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ 2 - Шапраначки Рид 
  - ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗОНЕ 3 У ВРАЊУ - Доње Врање 

  - 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРЕЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ 5 У ВРАЊУ - Горња Чаршија - 
Рашка 

  -  
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 
"МЕТЕРИС " У ВРАЊУ 

  - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ПОТЕЗУ УЗ НОВОПРОЈЕКТОВАНУ ОБИЛАЗНИЦУ У ВРАЊУ 

  -  
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА РАДНИХ БРИГАДА И НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ 
САОБРАЋАЈНИЦЕ 

  -  
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА МАРКА МИЉАНОВА И АЛЕКСЕЈА 
ДУРАКОВА У ВРАЊУ 

  - 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОТЕЗА ИЗМЕЂУ НЕРАДОВАЧКОГ ПУТА И ДРЖЕВНОГ ПУТА 
II РЕДА БРОЈ 258 У ВРАЊУ 

  - 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОТЕЗА ИЗМЕЂУ  НОВОПРОЈЕКТОВАНЕ ОБИЛАЗНИЦЕ И 
ДРЖАВНОГ ПУТА РЕДА IIА БРОЈ 258 

  - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОТЕЗА СУВОДОЛСКИ ПОТОК У ВРАЊУ 

  - 
Израда урбанистичко-техничке документације (Урбанистички пројекти, Пројекти парцелације и 
препарцелације, Геодетски елаборати исправке граница суседних парцела) 

  - Надзор на изградњи објеката 

  - Вршење техничких прегледа изведених радова на објектима 

1.2 
СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ, ТЕХНИЧКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА И КАТАСТРИ ОБЈЕКАТА 
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

                  17.000.000,00 

  - 
Геодетске услуге за потребе рада Градске управе (геодетска снимања, геодетска обележавања, 
израда пројеката геодетских обележавања и остале геодетске услуге) 

  - Истицање међа путних парцела на општинским путевима и улицама на територији града Врања 

  - 
Контролна геомеханичка и асфалтна 
испитивања  

  - Оцена стања система коловозних конструкција улица, општинских путева, као и некатегорисаних 
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путева на територији града Врања 

  - 
Израда копија катастарских планова, провођење промена у катастарском операту, ажурирање 
података, приступ подацима катастра непокретности – набавка просторних података РГЗ-а и други 
трошкови РГЗ-а 

  - 

Израда техничког описа радова за изградњу и опремање саобраћајница; водовода, фекалне и 
атмосферске канализационе мреже;  за изградњу и опремање јавног осветљења; за изградњу и 
опремање свих објеката високоградње  са анализом јединичних цена по позицијама, као и 
Израда техничке документације, Преузете обавезе из 2020. године 

  - Трошкови израде урбанистичких и локацијских услова 

  - 
Трошкови израде пројеката парцелације и 
препарцелације  

 

2 ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА 29.000.000,00 

2.1 
РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ 
ОДНОСА 

23.000.000,00 

  
УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА: 
 

• Франше д Епереа,  
• Верице Бараћ,  
• Народног Фронта,  
• Трајка Стошића,  
• Јована Цвијића,  
• Обличка,  
• Шантићева,  
• Гњиланска,  
• Меше Селимовића,  
• Војислава Митића,  
• Виноградарска,  
• Веселина Маслеше,  
• Ћирила и Методија,  
• Васка Попе – десни крак,  
• Пчињска,  
• Партизански пут  – сокаци и насеље Палестина,  
• Доњеврањска,  
• Светозара Милетића,  
• Будислава Шошкића,  
• Новопројектоване  – ПДР између улица Радних Бригада, Рудничке и Будислава Шошкића,  
• Стевана Филиповића,  
• Јелене Ћетковић,  
• Бакије Бакића - сокаци,  
• Даскал Митрова,  
• Бранка Ћопића,  
• Новопојектована  - између улица Јурице Рибара и Ћирило и Методије,  
• Таковска,  
• Мостарска,  
• Куповина земљишта за изградњу станова за војску и полицију у насељу Виктор Бубањ,  
• Петра Кочића,  
• Милана Топлице,  
• Предрага Деверџића – наставак, новопројектована 2 блок између улица Иве Андрића и 

Будислава Шошкића,  
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• Николетине Бурсаћа,  
• Војводе Добрњца,  
• Мирослава Крлеже,  
• 7 Секретара СКОЈ-а,  
• Војводе Вука,  
• Рифата Бурџевића,  
• Јосипа Краша,  
• Панчевачка,  
• Деспота Ђурђа,  
• Мост између улица Ивана Горана Ковачића и Александра Младеновића,  
• Мост у Косовској,  
• 11. Нова, 
• Вардарска, 
• Драгачевска – сокаци, 
• Ђорђа Андрејевића Куна, 
• Обличка, 
• Палмира Тољатија, 
• Топличког Устанка, 
• Бранка Крсмановића, 
• Грделичка, 
• Маричка тротоари – од улице Вере Јоцић до улице Верице Бараћ, 
• Вере Јоцић, 
• Сокак између улица Народног Хероја и Кнеза Милоша. 

2.2 
АСАНАЦИОНИ РАДОВИ И 
РАШЧИШЋАВАЊЕ 
ЗЕМЉИШТА 

6.000.000,00 

  - Заштита грађевинског земљишта (техничка документација и рушење саграђених објеката) 

  - 
Поступање по решењима инспекције (ограђивање и обезбеђивање објеката који су за рушење према 
решењима Градске управе за инспекцијске послове града Врања) 

 

II 
РАДОВИ НА КОМУНАЛНОМ ОПРЕМАЊУ 
ЗЕМЉИШТА 

609.050.000,00 

1 КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ 223.050.000,00 

1.1 
ОБЈЕКТИ ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ 
ГРАДА 

220.800.000,00 

СУФИНАНСИРАЊЕ  РЕНОВИРАЊА ФАСАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 
- Изградња објеката инфраструктуре 
ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ – СТАНОВИ ЗА ПРИПАДНИКЕ СНАГА БЕЗБЕДНОСТИ 
- Изградња објеката инфраструктуре 
СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ БОРЕ СТАНКОВИЋА У ВРАЊУ 
- Наставак радова према уговору 
СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ВРТИЋА У НАСЕЉУ РАШКА 
- Наставак радова према уговору 
КУПОВИНА ЗГРАДЕ ВРТИЋА „НАШЕ ЛАНЕ“ 
УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ  ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 
- Техничка документација 
- Изградња објеката инфраструктуре 
- Наставак радова према уговору 
РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКОГ ПАРКА  
- Наставак радова према уговору 
ИЗГРАДЊА ОБИЛАЗНИЦЕ ДО ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ „БУНУШЕВАЦ“    
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- Преузете обавезе из 2020.године 
ПРОГРАМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ 
- Техничка документација 
- Набавка опреме и изградња 
ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ У МЗ ДИБНИЦА 
- Наставак радова према уговору 
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КАПИТАЛНИХ 
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА  (Кружни ток – Горња касарна,  Етно комплекс “Борин 
град“, Кванташка пијаца, Светлосна сигнализација – раскрсница код Алфа Плам ад, итд.) 
-Техничка документација 
1.2 МОСТОВИ 2.250.000,00 
НОВИ МОСТ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА И АЛЕКСАНДРА 
МЛАДЕНОВИЋА 
- Преузете обавезе из 2020. године 
МОСТ У СЕЛУ СТРОПСКО 
- Преузете обавезе из 2020. године 
ПРОШИРЕЊЕ МОСТА  У УЛИЦИ КОСОВСКА 
- Техничка документација 

 
 

2 ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 55.950.000,00 

2.1 ПОЉОПРИВРЕДА 2.400.000,00 
УРЕЂЕЊЕ КОМАСАЦИОНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 
- Техничка документација 
2.2 ОБРАЗОВАЊЕ 500.000,00 
РЕКОНСТРУКЦИЈА  ОШ “РАДОЈЕ  ДОМАНОВИЋ“  У ВРАЊУ 
- Техничка документација 
- Услуге стручног надзора и координатора за безбедност на раду 
РЕКОНСТРУКЦИЈА  ОШ “ДОСИТЕЈ  ОБРАДОВИЋ“  У ВРАЊУ 
- Техничка документација  
- Услуге надзора и координатора за безбедност на раду 

2.3 КУЛТУРА 11.500.000,00 

СТАЛНА ПОСТАВКА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ВРАЊЕ 

РЕКОНСТРУКЦИЈА МАПЕ ГРАДА ВРАЊА  
- Техничка документација 
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИБОЈЧИЋЕВЕ КУЋЕ 
- Техничка документација 
2.4 АДМИНИСТРАЦИЈА 8.450.000,00 

КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ    
- Техничка документација 
- Изградња објеката инфраструктуре 

2.5 ЖИВОТНА СРЕДИНА                                                                                                        13.100.000,00 

САНАЦИЈА ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ У НАСЕЉУ ПАЛЕСТИНА 
- Техничка документација 
ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 

2.6 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА                                                                                               20.000.000,00 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАВИЉОНСКОГ ДЕЛА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ У ВРАЊУ 
Услуге стручног надзора и Координатора за безбедност на раду 
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3 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 191.550.000,00 

3.1 ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 99.250.000,00 
ЈАВНИ ПУТЕВИ И УЛИЦЕ НАТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 
- Редовно одржавање у летњим условима 
- Редовно одржавање у зимским условима  
- Чишћење јаркова, косина и усека на саобраћајницама 
- Ванредне, непредвиђене ситуације на јавним површинама и објектима у власништву града Врања (Хитне 
интервенције) 
- Одржавање пружних прелаза - Обавезе према ЈП"Железнице Србије" 
САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 
- Набавка опреме и одржавање хоризонталне, вертикалне и светлосне саобраћајне сигнализације 
ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 
- Одржавање чистоће у летњим и зимским условима 
ИЗГРАДЊА / РЕКОНСТРУКЦИЈА / ОДРЖАВАЊЕ / УРЕЂЕЊЕ РЕЧНИХ КОРИТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
- Техничка документација 
- Изградња објеката инфраструктуре 
3.2 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 91.300.000,00 

ЈАВНА РАСВЕТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 
- Трошкови електричне енергије 
- Техничка документација 
- Изградња објеката инфраструктуре – изградња нове мреже уличног осветљења 
- Одржавање постојеће инфраструктуре и замена ЛЕД сијалица 
- Услуге стручног надзора 

3.3 МАЛЕ УРБАНЕ СРЕДИНЕ                  1.000.000,00 

УРЕЂЕЊЕ У ДЕЛУ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА И МАЛЕ УРБАНЕ ЦЕЛИНЕ У ВРАЊУ 
  - Техничка документација 
 

4 ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 98.500.000,00 

4.1 ЛИНИЈСКО ОПРЕМАЊЕ 98.500.000,00 
УЛИЦА ФИЛИПА ФИЛИПОВИЋА 
- Наставак радова по уговору 
УЛИЦА КНЕЗА МИЛОША 
- Техничка документација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
СОКАК ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЂУРЕ САЛАЈА И КОЧЕ РАЦИНА 
- Техничка документација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ПРОЛЕТЕРСКЕ БРИГАДЕ - тротоари 
- Техничка документација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ЂЕРДАПСКА 
- Техничка документација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ОКТОБАРСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ – део 2 
- Техничка документација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА НОВОПРОЈЕКТОВАНА 1 И НОВОПРОЈЕКТОВАНА 2 у насељу између улица Будислава 
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Шошкића и Иве Андрића 
- Техничка документација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ФИЛИПА КЉАЈИЋА 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ФРАНЦА РОЗМАНА 
- Техничка документација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ПЕЋКА 
- Техничка документација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА РЕСАВСКА 
- Техничка документација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 
- Техничка документација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ЂОРЂА АНДРЕЈЕВИЋА КУНА 
- Техничка документација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ВОЈВОДЕ ДОБРЊЦА 
- Техничка документација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ТОПЛИЧКОГ УСТАНКА 
- Техничка документација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА КОСТЕ АБРАШЕВИЋА 
- Техничка документација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ЉУТИЦЕ БОГДАНА (23. УЛИЦА) 
- Техничка документација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА БРАНКА КРСМАНОВИЋА 
- Техничка документација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
НАСЕЉЕ БУНУШЕВАЦ – две улице 
- Техничка документација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ГРДЕЛИЧКА 
- Техничка документација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА БРАНИСЛАВА НУШИЋА - покоцкавање 
- Техничка документација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ПАРТИЗАНСКА - покоцкавање 
- Техничка документација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 
- Техничка документација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА МАСУРИЧКА 
- Техничка документација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
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УЛИЦА КОД СИМПОВОГ ОТПАДА 
- Техничка документација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА СИТНИЧКА 
- Техничка документација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА МАРИЧКА – Тротоари од улице Вере Јоцић до улице Верице Бараћ 
- Техничка документација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА БАРЕЛИЋКА 
- Техничка документација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦЕ РАДОЈЕ ДАКИЋА, СОЛУНСКИХ РАТНИКА И РОДОЉУБА ЧОЛАКОВИЋА 
- Техничка документација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
РАСКРСНИЦА УЛИЦЕ РАДНИЧКА И БУЛЕВАР АВНОЈ-а 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА БУДИСЛАВА ШОШКИЋА –део 2 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ВОЈИСЛАВА МИТИЋА 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА КРАЉА МИЛАНА 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА БЛАЖЕ ЈОВАНОВИЋА 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ВЕРИЦЕ БАРАЋ 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ВЕРЕ ЈОЦИЋ 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА МАЈОРА ГАВРИЛОВИЋА 
- Изградња објекта инфраструктуре 
КРУЖНИ ТОК КОД ГОРЊЕ КАСАРНЕ 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА СИМЕ ПОГАЧАРЕВИЋА 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ИВЕ АНДРИЋА 

- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ВИНОГРАДАРСКА 
- Техничка докумантација 
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- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ВАСКА ПОПЕ – десни крак 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ХАЏИ ТОМИНА - наставак 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ПЧИЊСКА  
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА САВЕ КОВАЧЕВИЋА са сокацима 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ЈУГ БОГДАНОВА 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ОТОНА ЖУПАНЧИЋА 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ЈЕЛЕН ЋЕТКОВИЋ – део 2 
- Техничка докумантација  
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА СТЕВАНА ФИЛИПОВИЋА 
- Техничка докумантација  
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА БРАНКА ЋОПИЋА 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА МАТИЈЕ ГУПЦА, ТРГ 7 СЕПТЕМБРА И ДЕО ДР. КОПШЕ - поплочавање 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА КОСОВСКА 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 
- Изградња објекта инфраструктуре 

  УЛИЦА МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА – део 2 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦЕ МИШАРСКА и ГЊИЛАНСКА 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ОБЛИЧКА – део 2 
- Техничка докумантација  
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА НАРОДНОГ ФРОНТА 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ДЕСПОТА ЂУРЂА 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ДАСКАЛ МИТРОВА 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА МИРОСЛАВА КРЛЕЖЕ 
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- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ШАНТИЋЕВА 
- Изградња објекта инфраструктуре 

  СОКАК У ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА 7 СЕКРЕТАРА СКОЈ-а - део 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ЈУРИЦЕ РИБАРА 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ВОЈВОДЕ ВУКА 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА - покоцкавање 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА  НИКОЛЕТИНЕ БУРСАЋА 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
СОКАК У БАКИЈЕ БАКИЋА 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ФРАНША д ЕПЕРЕА 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
СОКАК У ЗМАЈ ЈОВИНОЈ 
- Изградња објекта инфраструктуре 
СОКАК У СУТЈЕСКИНОЈ  
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ЈОСИПА КРАША 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ПАНЧЕВАЧКА 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
БОРЕ СТАНКОВИЋА са сокаком 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА КРАГУЈЕВАЧКА 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ГАЗДА МЛАДЕНОВА 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА СЛАВКА РОДИЋА 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 
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- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ДУШАНА СТАМЕНКОВИЋА БРАЧЕ 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА 11 НОВА 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ДРИНСКА 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ЛА МАРТИНОВА 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА БАБА ЗЛАТИНА 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ПАРТИЗАНСКИ ПУТ са сокацима и насељем Палестина 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
БУЛЕВАР АВНОЈ-а и РАДНИЧКА - бициклистичка стаза 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
ТРГ РЕПУБЛИКЕ - уређење 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ВИКТОРА БУБЊА 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ПЕРЕ МАЧКАТОВЦА - пошљунчавање дела улице код броја 36-38 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ПРЖАРСКА са сокаком 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА МИКЕ АЛАСА 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА МАТЕ ЈЕРКОВИЋА 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА СИМЕ МИЛОШЕВИЋА 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА КОСОВСКА – тротоари од пута за село Стропско до Индустријске зоне „Бунушевац“ 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА СКОЈЕВСКА 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ЗЕЛЕНГОРСКА 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА БЛАГОЈА ПАРОВИЋА 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА КАЈМАКЧАЛАНСКА са сокацима 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ДАРВИНОВА 
- Изградња објекта инфраструктуре 
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УЛИЦА ОЦА ЈУСТИНА ПОПОВИЋА 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ВАСЕ СМАЈЕВИЋА 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА СОБИНСКА 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ВИШЕГРАДСКА 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА СОЛУНСКА 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА БРАЋЕ РИБНИКАР 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА ИВАНА ЦАНКАРА 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА 12. УДАРНЕ БРИГАДЕ 
- Изградња објекта инфраструктуре 
УЛИЦА МАСУРИЧКА 
- Изградња објекта инфраструктуре 
 
ИЗГРАДЊА/РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ МРЕЖЕ У 
УЛИЦАМА: Филипа Филиповића, Јанка Веселиновића, Кнеза Милоша, Југ Богданова и Софкина, 
Зеленгорска, Јелене Ћетковић – део 2, Димитрија Туцовића, Косовска, село Моштаница, село 
Тибужде, Краља Милана, Саве Ковачевића са сокацима, Ратка павловића са околним улицама, 22 
Децембра, Иве Андрића, Отона Жупанчића, Сокак у улици Кајмакчаланска 

- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 
ИЗГРАДЊА/РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ ФЕКАЛНЕ И АТМОСФЕРСКЕ 
КАНАЛИЗАЦИОНЕ  МРЕЖЕ У УЛИЦАМА: Филипа Филиповића, Јанка Веселиновића, 
Радослава Јовића, Стамена Јовановића, Димитрија Станковића, Југ Богданова, Зелегорска, 
Филипа Кљајића, Војводе Степе, део Француске, Франше д Епереа, Македонска и Дрварска, 
Димитрија Туцовића, Ратка Павловића са околним улицама, Косовска, насеље Бунушевац, села 
Златокоп и Требешиње, Краља Милана, Саве Ковачевића са сокацима, 22. Децембра, Иве Андрића, 
Мостарска 
- Техничка докумантација 
- Изградња објекта инфраструктуре 

 
 

5 
РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ СЕОСКИХ МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА 

40.000.000,00 

5.01 СЕЛА БРЕСНИЦА - ОСАТИЦА - НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 
- Техничка документација 
- Изградња објеката линијске инфраструктуре – реконструкција/рехабилитација 
5.02 СЕЛО  РАНУТОВАЦ - НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 
- Техничка документација 
- Изградња објеката линијске инфраструктуре – реконструкција/рехабилитација 
5.03 СЕЛО ВЛАСЕ - НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 
- Техничка документација 
- Изградња објеката линијске инфраструктуре - реконструкција/рехабилитација 
5.04 СЕЛО ГОЛЕМО СЕЛО - НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 
- Техничка документација 
- Изградња објеката линијске инфраструктуре - реконструкција/рехабилитација 
5.05 СЕЛО ГОРЊИ ВРТОГОШ - НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 
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- Техничка документација 
- Изградња објеката линијске инфраструктуре - реконструкција/рехабилитација 
5.06 СЕЛО ДОЊИ ВРТОГОШ – НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 
- Техничка документација 
- Изградња објеката линијске инфраструктуре - реконструкција/рехабилитација 
5.07 СЕЛО ДУБНИЦА - НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 
- Техничка документација 
- Изградња објеката линијске инфраструктуре - реконструкција/рехабилитација 
5.08 СЕЛО НЕРАДОВАЦ  - НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 
- Изградња објеката линијске инфраструктуре - реконструкција/рехабилитација 
- Техничка документација 
5.09 СЕЛО ГОЛЕМО СЕЛО- НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ И ТРОТОАРИ 
- Изградња објеката линијске инфраструктуре - реконструкција/рехабилитација 
- Техничка документација 
5.10 СЕЛО МОШТАНИЦА - НЕКАТЕГОРИСАН ПУТ 
- Техничка документација 
- Изградња објеката линијске инфраструктуре - реконструкција/рехабилитација 
5.11 СЕЛА РАТАЈЕ - РИСТОВАЦ - НЕКАТЕГОРИСАН ПУТ 
- Техничка документација 
- Изградња објеката линијске инфраструктуре - реконструкција/рехабилитација 
5.12 СЕЛО АЛЕКСАНДРОВАЦ - НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 
- Техничка документација 
- Изградња објеката линијске инфраструктуре - реконструкција/рехабилитација 
5.13 СЕЛО КУПИНИНЦЕ - НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 
- Техничка документација 
- Изградња објеката линијске инфраструктуре - реконструкција/рехабилитација 
5.14   СЕЛО ЖАПСКО – НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 
- Техничка документација  
- Изградња објеката линијске инфраструктуре - реконструкција/рехабилитација 
5.15 СЕЛО РИСТОВАЦ – НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 
- Техничка документација 
- Изградња објеката линијске инфраструктуре - реконструкција/рехабилитација 
5.16 СЕЛО ЋУКОВАЦ – НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 
- Техничка документација 
- Изградња објеката линијске инфраструктуре - реконструкција/рехабилитација 
5.17 СЕЛО ТИБУЖДЕ – НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 
- Техничка документација 
- Изградња објеката линијске инфраструктуре - реконструкција/рехабилитација 
5.18 СЕЛО ЗЛАТОКОП – НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 
- Техничка документација 
- Изградња објеката линијске инфраструктуре - реконструкција/рехабилитација 
5.19 СЕЛО КАТУН – НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 
- Техничка документација 
- Изградња објеката линијске инфраструктуре - реконструкција/рехабилитација 
5.20 СЕЛО БЕЛИ БРЕГ – НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 
- Техничка документација 
- Изградња објеката линијске инфраструктуре - реконструкција/рехабилитација 
5.21 СЕЛО ДОЊЕ ТРЕБЕШИЊЕ – НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 
- Техничка документација 
- Изградња објеката линијске инфраструктуре - реконструкција/рехабилитација 
5.22 СЕЛО БУШТРАЊЕ – НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ 
- Техничка документација 
- Изградња објеката линијске инфраструктуре - реконструкција/рехабилитација 
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III ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА 3.000.000,00 

1 
ТРОШКОВИ ПРИБАВЉАЊА, ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У 
ЗАКУП ЗЕМЉИШТА 

2.000.000,00 

- Одржавање и трошкови општинских станова и локала  
- Административне таксе, судски трошкови и судске одлуке  
- Накнада за земљиште по судским одлукама  
- Накнада за раније одузето земљиште по судским одлукама  
- Исплата накнаде штете и усева и засада  
- Трошкови платног промета и банкарске услуге  
- Камате  
- Порез на промет апсолутних права  
- Повраћај закупнине и накнаде за уређивање - судске пресуде  
- Услуге вештачења  
- Одржавање и трошкови општинских станова и локала  
- Повраћај закупнине и накнаде за уређивање - судске пресуде  
- Административне таксе, судски трошкови и судске одлуке  
- Накнада за раније одузето земљиште по судским одлукама  
- Услуге вештачења  
- Адвокатске услуге  
- Порез на промет апсолутних права  
2 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА 1.000.000,00 

2.1 ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА                        200.000,00 
- Трошкови утрошка електричне енергије на градилиштима 
- Трошкови утрошка воде на градилиштима 
- Сагласности и пројектни услови 
- Технички пријем објеката 
- Сагласности и пројектни услови 
- Технички пријем објеката 
2.2 ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА                       500.000,00 
- Трошкови огласа 
- Трошкови штампања материјала 
2.3 ЗАЈЕДНИЧКИ ТРОШКОВИ                       300.000,00 
- Премије и осигурања објеката инфраструктуре 
- Трошкови по решењима комисије за заштиту права у поступцима ЈН 

 
 

III ТРОШКОВИ ИНЖЕЊЕРИНГА ПРОГРАМА 
Трошкови инжењеринга Програма на 

припреми и реализацији Програма дати су кроз 
Одлуку о Буџету града Врања за 2021.годину. 
 

IV ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМА 

Финансијски план Програма је заснован и у складу 
је са: 

-  Законом 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, 72/2019 и 149/2020)  и 

-   Одлуком о Буџету града Врања за 
2021.годину. 

Финансијски план је заснован на 
принципима уравнотежења прихода и расхода, 
финансирања програмских задатака из реалних 
извора, реализације прихода у нивоу планираног 
наплатног задатка по свим изворима финансирања 
и у динамици која обезбеђује планирано извршење 
програмских задатака и реализацији расхода по 
утврђеним приоритетима на готовинским основама 
до нивоа реализованих прихода, уз могућност 
пренамене средстава с једне позиције на другу у 
оквиру исте економске класификације. 

У циљу обезбеђивања материјалних услова за 
реализацију Програма, ефикасне реализације и 
рационалног финансирања инвестиционих 
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пројеката, финансијско пословање у 2021.години 
обављаће се под следећим условима: 

1.Набавку добара, услуга и радова вршити у 
складу са одредбама Закона о јавним набавкама 
("Сл. гласник РС", бр. 91/2019), 
2.Уколико прилив средстава то омогућује, 
приликом уговарања радова са извођачима 
предвидети авансирање набавке материјала, 
опреме и радова у циљу фиксирања цена и 
благовременог обезбеђивања материјала и 
енергената, у релативном обиму и уз услове 
предвиђене Одлуком о Буџету града Врања за 
2021.годину. 
Финансијским планом за 2021.годину за 

Програм планирани су укупни приходи и примања, 
односно укупни и издаци у износу од 
689.550.000,00 динара. 

Приходи и примања су планирани по изворима 
средстава, а и издаци по наменама из Програма, 
изворима финансирања и економској 
класификацији. 

 
V МЕРЕ И ПРИНЦИПИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПРОГРАМА 
 
1.Основни носилац организације извршења 
Програма је Градска управа и надлежне 
организационе. ДабисеПрограмштоефикасније 
реализовао, сарадњом свих надлежних органа, уз 
поштовање прописаних процедура, обезбедити 
ефикасан трансфер средства. 
2.Носиоци појединих стручних послова за 
реализацију су: Јавно предузеће "Урбанизам и 
изградња града Врања" Врање, Службе за катастар 
непокретности Врање, Јавно предузеће "Водовод" 
Врање, Јавно предузеће "Паркинг сервис" Врање, 
Регионални центар "Електроисток" Ниш - Огранак 
"Електродистрибуција Врање", Јавно предузеће 
"Нови дом" Врање, "Телеком Србија" АД - ИЈ 
Врање, Завод за заштиту споменика културе Ниш, 
надлежне службе Градске управе и остали учесници 
у реализацији, изабрани у складу сазаконом. 
3.Реализација овог Програма дефинисаће се 
динамичким плановима. 
4.Приоритет у реализацији позиција Програма 
имаће области према следећем редоследу: 

• наставак изградње започетих објеката и 
сервисирање финансијских обавеза нањима; 

• извршење обавеза према инвеститорима 
који су испунили обавезу плаћања 
доприноса; 

• израда документације; 
• имовинска припрема; 

• изградња недостајуће комуналне 
инфраструктуре у постојећим насељима; 

• изградња објеката магистралне и 
примарне мрежеинфраструктуре. 

 
5.Обавезе по овом Програму могу се преузимати 
само до износа планираних и остварених средстава 
за поједине намене предвиђенеПрограмом. 
6.У случају да за реализацију појединих позиција из 
Програма не буду искоришћена планирана 
средства, могућа је пренамена дела тих средстава на 
друге позиције из Програма. 
7.Уколико се прилив средстава остварује у мањем 
обиму од планираног, сразмерно ће се смањити и 
планирани физички обимПрограма. 
8.Градоначелник, или лице које он овласти, покреће 
иницијативу за реализацију позиција Програма 
уређивања грађевинског земљишта са 
финансијским планом за 2021. годину. 

Иницијатива из предходног става покреће се 
на основу захтева ресорног Одељења Градске 
управе надлежног за послове реализације Програма 
уређивања, који се упућује Градоначелнику. Пошто 
је од стране Градоначелника, или лица које он 
овласти, покренута иницијатива, Градска управа 
преко Службе за јавне набавке покреће јавне 
набавке. 
9.О извршењу Програма надлежно Одељење 
Градске управе ће према потреби извештавати 
надлежне градске органе, а по истеку године 
поднети извештај Скупштиниграда. 
10.Овај Програм објавиће се у Службеном гласнику 
града Врања. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 29.12.2020. 
године, број:463-170/2020-10 

 
 ПРЕДСЕДНИК,        

Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
 

 
836. 
   На основу члана 22. и члана 23. став 1. 
Закона о култури („Службени гласник РС“, број: 
72/2009, 13/2016, 30/2016-испр. и 6/20), члана  3. 
став 1. и члана 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС“, број: 42/1991, 71/1994, 
79/2005-др.закон, 81/2005-исп.др.закона, 82/2005-
испр.др.закона и 83/2014), члана 32. став 1. тач. 8) а 
у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и 
члана 33. став 1. тач. 13) Статута Града Врања 
(„Службени гласник Града Врања“, број 37/2018 и 
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36/2020), Скупштина Града Врања, на седници 
одржаној 29.12.2020.године, донела је 

 
 

О   Д   Л   У   К   У 
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ -НАРОДНИ 
УНИВИРЗИТЕТ  У ВРАЊУ 

 
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком врши се промена оснивачког 
акта Јавне установе – Народни универзитет у 
Врању. 
 Под променом оснивачког акта, у смислу ове 
одлуке, сматра се усклађивање оснивачког акта са 
законом и другим прописима којима се уређује 
култура и јавне службе. 
 

Члан 2. 
 Народни универзитет у Врању основана је 
Одлуком Скупштине општине Врање, која је 
објављена у „Општинском службеном гласнику“, 
број 8/92. 
 Народни универзитет у Врању регистрована 
је код Привредног суда Лесковац, број 
регистаторског улошка 5-61-00, ознака и Решење 
Фи.бр.806/98 од 23. августа  1999.године.  
 Изменама и допунама оснивачког акта из 
става 1. овог члана, објављеним у „Службеном 
гласнику Пчињског округа“, број 12/09, назив 
Народног универзитета измењен је у назив- Јавна 
установа – Народни универзитет у Врању. 
 Пречишћен текст оснивачког акта објављен 
је у „Службеном гласник Града Врања“, број 26/09 и 
23/11). 
 Промене оснивачког акта извршене су и 
Одлуком Скупштине Града, која је објављена у „ 
Службеном гласнику Града Врања“, број 35/16. 

 
Члан 3. 

Јавна установа- Народни универзитет у 
Врању ( у даљем тексту: Установа) основана је ради 
обављања културно-образовне делатности и 
задовољавања потреба и права грађана у области 
културе и образовања, као и остваривање другог 
законом утврђеног општег  интереса, 
организовањем и промоцијом културно-образовних 
садржаја. 
 

Члан 4. 
 Установа има својство правног лица, са 
правима, обавезама и одговорностима утврђеним 
законом, овом одлуком и Статутом Установе.  

Члан 5. 
 Установа има печат и штамбиљ. 
 Облик и садржај печата и штамбиља 
утврђују се Статутом Установе, у складу са 
законом. 
 Садржај печата и штамбиља исписују се на 
српском језику и ћириличним писмом. 
 

Члан 6. 
 Термини изражени у овој одлуци у 
граматичком мушком роду, подразумевају 
природни мушки и женски род лица на које се 
односе. 
 
II ПРЕДМЕТ ОДЛУКЕ 
 

Члан 7. 
 Овом одлуком, у складу са законом, уређује 
се: 
1. назив оснивача Установе; 
2. назив и седиште Установе; 
3. делатност Установе; 
4. средства за обављање делатности Установе; 
5. међусобна права права, обавезе и одговорности 

Града, као оснивача и Установе у погледу 
обављања делатности Установе; 

6. начин именовања директора и органа 
управљања, односно надзора; 

7. друга питања од значаја за обављање делатности 
Установе. 

 
III НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА И 
УСТАНОВЕ 
 

Члан 8. 
 Оснивач Установе  је Град Врање, улица 
Краља Милана број 1, матични број: 07179715. 
 
 

Члан 9. 
 Назив Установе јесте: Јавна установа – 
Народни универзитет у Врању.. 
 Скраћени назив Установе јесте: ЈУ – 
Народни универзитет Врање. 
 Седиште Установе је у Врању, улица Кнеза 
Милоша 26. 
 
IV ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ 
 

Члан  10. 
Делатност Установе јесте: 
8559   Остало образовање 
8552   Уметничко образовање 

 9003   Уметничко стваралаштво 
 9102   Делатност музеја, галерија и збирки 
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 5811   Издавање књига 
 5814   Издавање часописа и периодичних 
издања 
 5819   Остала издавачка делатност 

Остале делатности и шифре делатности 
ближе се уређују Статутом Установе, у складу са 
законом. 
  

V СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВЕ 

 
Члан 11. 

  Средства за финансирање делатности 
Установе   обезбеђују се: 

1)из буџета Републике Србије; 
2)из буџета Града; 
3)из сопствених прихода; 

      4)из донација, легата, завештања, спонзорства; 
      5)из других извора, у складу са законом. 

 
Члан 12. 

Висину средстава за фунансирање Установе 
утврђује Град, на основу предлога годишњег 
програма рада и предлога финансијског плана 
Установе за наредну годину и пројекцијама за 
наредне две године. 
 Предлог годишњег програма рада Установе 
из става 1.овог члана садржи посебно изказана 
средства потребна за финансирање програма и 
пројеката у култури, као и средства потребна за 
финансирање текућих расхода и издатака. 
 Установа подноси Градском већу  предлог 
годишњег програма рада и предлог финансијског 
плана за наредну годину и пројекцијама за наредне 
две године, најкасније до 20. јула текуће године. 
 Градско веће утврђује који ће се културни 
програми, делови програма, текући расходи и 
издаци Установе финансирати или суфинансирати 
средствима буџета Града, на предлог организационе 
јединице Градске управе надлежне за послове 
културе. 
 Скупштина Града, на основу предлога 
годишњег програма рада и предлога финансијског 
плана за наредну годину и пројекцијама за наредне 
две године, одлучује о висини укупних средстава за 
финансирање рада Установе. 
 Средства из буџета Града користе се у складу 
са законом којим се уређује буџетски систем. 
 Установа је дужна да наменски користи 
одобрена финансијска средства и поднесе извештај 
о реализацији културних програма и пројеката у 
року од 30 дана по завршетку програма, односно 
пројеката за које су одобрена буџетска средства са 
доказима о наменском коришћењу финансијских 
средстава. 

 Извештај из става 7. овог члана саставни је 
део документације којом корисници правдају 
наменски утрошена средства. 
 

Члан 13. 
 Установа  нема право учешћа на јавном 
конкурсу који расписује Град ради прикуљања 
предлога за финансирање или суфинансирање 
пројеката у култури уметничких и других удружења 
регистрованих за обављање културе, као и других 
субјеката у култури, у складу са законом. 
 
VI МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ  ГРАДА  
 И УСТАНОВЕ У ПОГЛЕДУ  
ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВЕ 
 

Члан 14. 
 Град, у вршењу оснивачких права, преко 
надлежног органа: 
1)даје сагласност на Статут Установе; 
2)даје сагласност на статусне промене Установе; 
3)даје сагласност на промену назива, седишта и 
делатности Установе; 
4)даје сагласност на годишњи програм рада 
Установе; 
5)даје сагласност  на годишњи финансијски план 
Установе; 
6)даје сагласност на годишње извештаје о раду са 
извештајем о финансијском пословању Установе; 
7)даје сагласност на акт о организацији и 
систематизацији послова Установе; 
8)даје сагласност на друге акте Установе, у складу 
са законом, овом одлуком и Статутом Установе; 
9)врши и друге послове у складу са законом, актима 
оснивача и Статутом Установе. 
  

На акте из става 1. тач. 1), 3), 4), 5) и 6) овог 
члана сагласност даје Скупштина Града. 

Акт из става 1. тач. 2) овог члана доноси се 
уз претходну сагласност Скупштине Града. 
           Акт из става 1. тач. 7) овог члана доноси се уз 
сагласност Градоначелника, уз прибављено 
мишљење Градског већа Града Врања. 
 

Члан 15. 
           У вршењу оснивачких права, поред 
надлежности из члана 14. ове одлуке, Скупштина 
Града именује директора, Управни одбор и 
Надзорни одбор Установе. 
 

Члан 16. 
           Градско веће Града Врања ( у даљем тексту: 
Градско веће) утврђује смернице за остваривање 
програмских активности и прати спровођење 
пословне политике Установе и предлаже, односно 
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предузима мере којима се обезбеђују услови за 
несметано функционисање Установе. 

 
Члан 17. 

           Гадоначелник и Градско веће, поред редовног 
годишњег извештаја о раду, могу тражити 
подношење и других извештаја који се односе на 
рад Установе. 
 

Члан 18. 
           У случају поремећаја у пословању Установе, 
Градско веће може наложити утврђивање 
одговорности и, преко сталног скупштинског 
радног тела надлежног за кадровска питања, 
предложити Скупштини Града разрешење 
директора, односно  разрешење Управног одбора и 
Надзорног одбора Установе. 
           У случају из става 1.овог члана, 
Градоначелник може наложити измену акта о 
организацији и систематизацији послова Установе. 

 
Члан 19. 

 Установа је дужна да своју делатност обавља 
у складу са законом и другим прописима који 
регулишу  област јавних служби и културе, овом 
одлуком и  актима Установе. 
 Установа обавља делатност средствима у 
јавној својини Града и њима управља у складу са 
законом којим се уређује јавна својина. 
 Право коришћења на средствима у јавној 
својини Града уређује се посебним актом Градског 
већа, у складу са законом којим се уређује јавна 
својина. 
 

Члан 20. 
 У обављању делатности, Установа је дужна 
да сарађује са другим  установама из области 
културе, органима Града и ресорним 
министарством. 
 Установа је дужна да поступа по налозима 
органа Града  благовремено ивештава органе Града 
о предузетим мерама. 

 
VII ОРГАНИ УСТАНОВЕ 

 
Члан 21. 

Органи Установе  су: директор, Управни 
одбор и Надзорни одбор. 

 
 

1.Директор 
Члан 22. 

Установом руководи директор. 
 Директора именује и разрешава Скупштина 
Града. 

Именовање директора  
Члан 23. 

 Директор Установе именује се на основу 
претходно спроведеног јавног конкурса, на период 
од четири године и може бити поново именован. 
 Јавни конкурс из става 1.овог члана 
расписује и спроводи Управни одбор Установе. 
 Јавни конкурс из става 1. овог члана 
расписује се најкасније 60 дана пре истека мандата 
директора. 
 Јавни конкурс из става 1.овог члана 
објављује се на сајту Националне службе за 
запошљавање на огласној табли или у просторијама 
Установе и у најмање једним дневним новинама 
које се дистрибуирају на целој територији 
Републике. 
 Управни одбор је дужан да поступа са 
пријавама на јавни конкурс у складу са законом 
којим се уређује управни поступак. 
 Управни одбор Установе, у року од 30 дана 
од завршетка јавног конкурса, доставља сталном 
скупштинском радном телу надлежном за кадровска 
питања  образложен предлог листе кандидата ( у 
даљем тексту: Листа), са мишљењем Управног 
одбора о стручним и организационим 
способностима сваког кандидата и записник о 
обављеном разговору са кандидатима. 
 Скупштина Града именује директора са 
Листе, на основу предлога акта сталног 
скупштинског радног тела из става 6.овог члана. 
 Јавни конкурс није успео ако Управни одбор 
утврди да нема кандидата који испуњавају услове да 
уђу у изборни поступак, о чему је дужан да 
обавести Скупштину Града, односно уколико 
Скупштина Града не именује директора са Листе у 
смислу става 7. овог члана. 
 Уколико Управни одбор не распише јавни 
конкурс у року из става 3.овог члана, обавезан је да 
о разлозима због којих јавни конкурс није расписан 
обавести оснивача. 
 Расписивање и спровођење јавног конкурса 
за именовање директора ближе се уређује Статутом 
Установе, у складу са законом. 
 

Члан 24. 
Кандидат за директора Установе мора имати 

стечено високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама и најмање 
пет година радног искуства у култури. 
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Остали услови за избор кандидата за 
директора утврђују се Статутом Установе. 

Кандидат за директора дужан је да предложи 
програм рада и развоја Установе, као саставни део 
конкурсне документације. 
 

Вршилац дужности директора 
Члан 25. 

Скупштина Града може именовати вршиоца 
дужности директора Установе, без претходно 
спроведеног јавног конкурса, у случају када 
директору престане дужност пре истека мандата, 
односно када јавни конкурс за именовање директора 
није успео. 

Вршилац дужности може обављати ту 
функцију најдуже једну годину. 

Исто лице не може бити два пута именовано 
за вршиоца дужности директора из става 1. овог 
члана. 

Вршилац дужности директора мора да 
испуњава услове за избор кандидата за директора из 
члана 24. став 1. ове одлуке. 

Вршилац дужности директора има сва права, 
обавезе и овлашћења директора. 
 

Надлежност директора  
Члан 26. 

 Директор: 
1. организује и руководи радом Установе; 
2. доноси акт о организацији и систематизацији 

послова и друга општа акта у складу са законом 
и Статутом Установе; 

3. извршава одлуке Управног одбора Установе; 
4. заступа Установу; 
5. стара се о законитости рада Установе; 
6. одговоран је за спровођење програма рада 

Установе; 
7. одговоран је за материјално-финансијско 

пословање Установе; 
8. врши друге послове утврђене законом и 

Статутом Установе. 
 

Престанак дужности директора  
Члан 27. 

 Дужност директора Установе престаје 
истеком мандата и разрешењем. 
 Скупштина Града разрешиће директора пре 
истека мандата: 

1. на лични захтев; 
2. ако обавља дужност супротно одредбама 

закона; 
3. 3) ако нестручним, неправилним и 

несависним радом проузрокује већу штету 
Установи или тако занемарује или несавесно 

извршава своје обавезе да су настале или 
могу настати веће сметње у раду Установе; 

4.  ако је против њега покренут кривични 
поступак за дело које га чини недостојним за 
обављање дужности директора, односно ако 
је правоснажном судском одлуком осуђен за 
кривично дело које га чини недостојним за 
обављање дужности директора; 

5.  из других разлога утврђених законом или 
Статутом Установе. 

 
Уметнички, односно програмски директор  

Члан 28. 
 Установа, поред директора може имати 
једног или више уметничких, односно програмских 
директора који руководе уметничким, односно 
стручним пословима и за њих су одговорни. 
 Начин и услови за избор, као и поступак за 
разрешење уметничког, односно програмског 
директора, уређују се Статутом Установе, у складу 
са законом. 
 

2.Управни одбор 
Члан 29. 

 Установом управља Управни одбор. 
 Управни одбор има пет чланова. 
 Чланове Управног одбора именује и 
разрешава Скупштина Града, из реда истакнутих 
стручњака и познавалаца културне делатности, на 
период од четири године и могу бити  именовани 
највише два пута. 
 Председника Управног одбора именује 
Скупштина Града из реда чланова Управног одбора. 
 Од укупног броја чланова Управног одбора, 
највише једна трећина чланова Управног одбора 
именује се из реда запослених у Установи, на 
предлог репрезентативног синдиката Установе, а 
уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених. 
 Најмање један од чланова Управног одбора 
из реда запослених мора да буде из реда носилаца 
основне, односно програмске делатности. 
 Састав Управног одбора треба да обезбеди 
заступљеност од најмање 30% представника мање 
заступљеног пола. 
 У случају спречености председника 
Управног одбора, седницу Управног одбора 
Установе може заказати и њој председавати 
најстарији члан Управног одбора. 

 
Члан 30. 

 Скупштина Града може, до именовања 
председника и чланова Управног одбора Установе, 
да именује вршиоца дужности председника и 
чланова Управног одбора. 
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 Скупштина Града може именовати вршиоца 
дужности председника и члана Управног одбора 
Установе и у случају када председнику, односно 
члану Управног одбора  престане дужност пре 
истека мандата. 
 Вршилац дужности председника, односно 
члана Управног одбора може обављати ту функцију 
најдуже једну годину. 
 

Надлежност Управног одбора  
Члан 31. 

 Управни одбор: 
1. доноси Статут Установе; 
2. доноси друге опште акте, предвиђене законом и 

Статутом Установе; 
3. утврђује пословну и развојну политику; 
4. одлучује о пословању Установе; 
5. доноси програме рада Установе, на предлог 

директора; 
6. доноси годишњи финансијски план; 
7. усваја годишњи обрачун; 
8. усваја годишњи извештај о раду и пословању; 
9. даје предлоге о статусним променама, у складу 

са законом; 
10. даје предлог оснивачу о кандидату за директора; 
11. закључује уговор о раду са директором, на 

одређено време, до истека рока на који је 
именован, односно до његовог разрешења, а 
када је за директора именовано лице које је већ 
запослено у Установи на неодређено време, 
закључује анекс уговора о раду, у складу са 
општим прописима о раду; 

12. одлучује о другим питањима утврђеним законом 
и Статутом Установе. 

 
Члан 32. 

 Председнику и члановима Управног одбора 
може припадати накнада за рад, под условима и 
према мерилима утврђеним актом Скупштине 
Града. 
 

Престанак дужности председника и чланова 
Управног одбора 

Члан 33. 
Дужност председника и чланова Управног 

одбора престаје истеком мандата и разрешењем. 
Скупштина Града разрешиће председника, 

односно члана Управног одбора пре истека мандата: 
1)на лични захтев; 

 2)ако обавља дужност супротно одредбама 
закона; 

3) ако је против њега покренут кривични 
поступак за дело које га чини недостојним за 
обављање дужности председника, односно члана 
Управног одбора, односно ако је правоснажном 

судском одлуком осуђен за кривично дело које га 
чини недостојним за обављање дужности 
председника, односно члана Управног одбора 
Установе; 

4) из других разлога утврђених законом и 
Статутом Установе. 
 

3. Надзорни одбор 
Члан 34. 

 У Установи се образује Надзорни одбор. 
 Надзорни одбор обавља надзор над 
пословањем Установе. 
 Надзорни одбор има три члана. 

Чланове Надзорног одбора именује и 
разрешава Скупштина Града, на период од четири 
године и могу бити именовани највише два пута. 

Председник Надзорног одбора именује се из 
реда чланова Надзорног одбора. 

Од укупног броја чланова Надзорног одбора, 
највише једна трећина чланова Надзорног одбора 
именује се из реда запослених у Установи, на 
предлог репрезентативног синдиката Установе, а 
уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених. 

Састав Надзорног одбора треба да обезбеди 
заступљеност од најмање 30% представника мање 
заступљеног пола. 

За члана Надзорног одбора не може бити 
именовано лице које је члан Управног одбора 
Установе. 

У случају спречености председника 
Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може 
заказати и њом председавати најстарији члан 
Надзорног одбора. 

Члан 35. 
 Надзорни одбор најмање једанпут годишње 
подноси извештај о свом раду Скупштини Града. 

 
Члан 36. 

 Одредбе члана 30, 32. и 33. ове одлуке, које 
се односе на именовање вршиоца дужности 
председника и чланова Управног одбора, накнаду за 
рад и престанак дужности чланова Управног 
одбора, примењују се и на Надзорни одбор 
Установе. 
 

VIII УМЕТНИЧКИ, ПРОГРАМСКИ, 
ОДНОСНО СТРУЧНИ САВЕТ 

 
Члан 37. 

 У Установи се образује уметнички, 
програмски, односно стручни савет. 
 Уметнички, програмски, односно стручни 
савет разматра питања из уметничке, програмске, 
односно стручне делатности Установе и директору, 
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односно уметничком или програмском директору, 
даје мишљења и предлоге везане за уметнички, 
програмски и стручни рад Установе. 
 У састав уметничког, програмског, односно 
стручног савета бирају се лица од високог 
уметничког и стручног интегритета и ауторитета. 
 Састав, надлежност и начин рада 
уметничког, програмског и стручног савета, ближе 
се уређује Статутом Установе.  

 
IX СТАТУТ УСТАНОВЕ 

 
Члан 38. 

 Статут је основни општи акт којим се 
уређује: 
1. делатност Установе; 
2. унутрашња организација Установе; 
3. органи Установе, њихов састав, начин 

именовања и надлежности; 
4. услови за именовање и разрешење директора 

Установе; 
5. одговорност Установе за обавезе у правном 

промету; 
6. друга питања од значаја за рад Установе. 

 
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 39. 
 Статут Установе ускладиће се са одредбама 
ове одлуке у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 
 

Члан 40. 
 До именовања директора према одредбама 
ове одлуке, директор Установе наставља рад према 
прописима који су важили на дан његовог 
именовања, укључујући и случајеве који се односе 
на престанак дужности директора. 
 

Члан 41. 
 Акт о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова Установе(Правилник) 
ускладиће се са важећим одредбама закона који се 
односе на запослене у области јавних служби, у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 
 У случају промене назива радних места 
запослених, Установа је дужна да донесе решења 
којим се утврђују називи радних места у складу са 
називима из Правилника, у року од 30 дана од 
ступања на снагу Правилника,  којим се мењају,  по 
сили закона, одредбе уговора о раду које се односе 
на називе послова које запослени обављају. 
 
 

Члан 42. 
 Установа је дужана да у року од 90 дана од 
дана почетка примене закона који се односи на    
за послене у јавнимслужбама,усклади опште акте са  
одредбама које прописују  права, обавезе и 
одговорности  запослених, односно права и обавезе 
по основу рада, ако законом којим се уређује област 
културе у којој се обавља делатност Установе за 
поједина права и обавезе није другачије одређено. 

Колективни уговор код послодавца, у име 
Града, закључује Градоначелник. 
 Ако се Правилником о раду уређују права, 
обавезе и одговорности запослених, Правилник о 
раду се доноси уз претходно прибављену сагласност 
Градског већа, у складу са законом. 
 

Члан 43. 
 На питања која нису уређена овом одлуком 
непосредно се примењује закон и други прописи 
којима се уређује област културе и културних 
добара, као и прописи који се односе на запослене у 
области јавних служби. 
 

Члан 44. 
 Надзор над законитошћу рада Град врши 
Град, преко организационе јединице Градске управе 
надлежне за послове културе и министарство 
надлежно за послове културе. 
 
XI СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОДЛУКЕ 

 
Члан 45. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о оснивању Јавне установе –Народни 
универзитет Врање(„Општински службени 
гласник“, број 8/92), („Службени гласник Пчињског 
округа“, број 12/09) и („Службени гласник Града 
Врања“, број 26/09-пречишћен текст, 23/11-
пречишћен текст и 35/16). 
 Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 29.12.2020. 
године, број:02-231/2020-10 

 
 ПРЕДСЕДНИК,        

Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
 
837. 

На основу члана 22. и члана 23. став 1. 
Закона о култури („Службени гласник РС“, број: 
72/2009, 13/2016, 30/2016-испр. и 6/20), члана  3. 
став 1. и члана 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС“, број:42/1991,71/1994, 
79/2005-др.закон,81/2005-исп.др.закона,82/2005-
испр. др.закона и 83/2014), члана 32. став 1. тач. 8) а 
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у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 
члана 33. став 1. тач. 13) и члана 162. став 2. 
Статута Града Врања („Службени гласник Града 
Врања“, број 37/2018 и 36/2020), Скупштина Града 
Врања, на седници одржаној 29.12.2020.године, 
донела је 

 
О   Д    Л   У   К   У 

О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА 
  ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

„ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА“ ВРАЊЕ 
 
 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком врши се промена оснивачког 
акта Јавне установе „Школа анимираног филма“ 
Врање. 
 Под променом оснивачког акта, у смислу ове 
одлуке, сматра се усклађивање оснивачког акта са 
законом и другим прописима којима се уређује 
култура и јавне службе. 
 

Члан 2. 
 Јавна установа „Школа анимираног филма“ 
Врање основана је Одлуком Скупштине града 
Врања, која је објављена у „Службеном гласнику 
Града Врања“, број 5/11. 
 Јавна установа „Школа анимираног филма“ 
Врање регистрована је код Привредног суда 
Лесковац, број регистаторског улошка 5-270-00, 
ознака и Решење Фи.бр.71/11 од 3. октобра 
2011.године.  
 Измене и допуне оснивачког акта из става 
1.овог члана објављене су у „ Службеном гласнику 
Града Врања“, број 35/16. 
 

Члан 3. 
 Јавна установа „Школа анимираног филма“ 
Врање ( у даљем тексту: Установа) основана је ради 
обављања културне делатности којом се обезбеђује 
остваривање права грађана, односно задовољење 
потреба грађана, као и остваривање и подстицање 
аматерског културног и уметничког стваралаштва, 
као општег интереса у култури, у складу са законом 
и другим прописима којима се регулише област 
културе и јавних служби. 

Члан 4. 
 Установа има својство правног лица, са 
правима, обавезама и одговорностима утврђеним 
законом, овом одлуком и Статутом Установе.  

 

Члан 5. 
 Установа има печат и штамбиљ. 
 Облик и садржај печата и штамбиља 
утврђују се Статутом Установе, у складу са 
законом. 
 Садржај печата и штамбиља исписују се на 
српском језику и ћириличним писмом. 
 

Члан 6. 
 Термини изражени у овој одлуци у 
граматичком мушком роду, подразумевају 
природни мушки и женски род лица на које се 
односе. 
 
II ПРЕДМЕТ ОДЛУКЕ 

 
Члан 7. 

 Овом одлуком, у складу са законом, уређује 
се: 

1) назив оснивача Установе; 
2) назив и седиште Установе; 
3) делатност Установе; 
4) средства за обављање делатности 

Установе; 
5) међусобна права права, обавезе и 

одговорности Града, као оснивача и 
Установе у погледу обављања делатности 
Установе; 

6) начин именовања директора и органа 
управљања, односно надзора; 

7) друга питања од значаја за обављање 
делатности Установе. 

 
III НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА И 

УСТАНОВЕ 
 

Члан 8. 
 Оснивач Установе  је Град Врање, улица 
Краља Милана број 1, матични број: 07179715. 
 

Члан 9. 
 Назив Установе јесте: Јавна установа „Школа 
анимираног филма“ Врање. 
 Скраћени назив Установе јесте: ЈУ „ШАФ“ 
Врање. 
 Седиште Установе је у Врању, улица 29. 
новембар бб. 
 
 

IV ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ 
Члан 6. 

 Делатност Установе, у складу са законом и 
овом одлуком, јесте: 

85.52.  Уметничко образовање 
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59.11 Производња кинематографских дела, 
аудио-визуелних производа и 
телевизијског програма 

59.12 Делатности које следе након фазе 
снимања у производњи  
кинематографских дела и 
телевизијског програма 

59.13 Дистрибуција кинематографских 
дела, аудио-визуелних дела и 
телевизијског програма 

59.14 Делатност приказивања 
кинематографских дела 

 
Остале делатности и шифре делатности 

ближе се уређују Статутом Установе, у складу са 
законом. 

 
V СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВЕ 
 

Члан 11. 
  Средства за финансирање делатности 
Установе   обезбеђују се: 

1) из буџета Републике Србије; 
2) из буџета Града; 
4)   из сопствених прихода; 
5) из донација, легата, завештања, 

спонзорства; 
6)   из других извора, у складу са законом. 

 
Члан 12. 

Висину средстава за фунансирање Установе 
утврђује Град, на основу предлога годишњег 
програма рада и предлога финансијског плана 
Установе за наредну годину и пројекцијама за 
наредне две године. 
 Предлог годишњег програма рада Установе 
из става 1.овог члана садржи посебно изказана 
средства потребна за финансирање програма и 
пројеката у култури, као и средства потребна за 
финансирање текућих расхода и издатака. 
 Установа подноси Градском већу  предлог 
годишњег програма рада и предлог финансијског 
плана за наредну годину и пројекцијама за наредне 
две године, најкасније до 20. јула текуће године. 
 Градско веће утврђује који ће се културни 
програми, делови програма, текући расходи и 
издаци Установе финансирати или суфинансирати 
средствима буџета Града, на предлог организационе 
јединице Градске управе надлежне за послове 
културе. 
 Скупштина Града, на основу предлога 
годишњег програма рада и предлога финансијског 
плана за наредну годину и пројекцијама за наредне 

две године, одлучује о висини укупних средстава за 
финансирање рада Установе. 
 Средства из буџета Града користе се у складу 
са законом којим се уређује буџетски систем. 
 Установа је дужна да наменски користи 
одобрена финансијска средства и поднесе извештај 
о реализацији културних програма и пројеката у 
року од 30 дана по завршетку програма, односно 
пројеката за које су одобрена буџетска средства са 
доказима о наменском коришћењу финансијских 
средстава. 
 Извештај из става 7. овог члана саставни је 
део документације којом корисници правдају 
наменски утрошена средства. 
 

Члан 13. 
 Установа  нема право учешћа на јавном 
конкурсу који расписује Град ради прикуљања 
предлога за финансирање или суфинансирање 
пројеката у култури уметничких и других удружења 
регистрованих за обављање културе, као и других 
субјеката у култури, у складу са законом. 
 
VI МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ  ГРАДА  
 И УСТАНОВЕ У ПОГЛЕДУ  
ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВЕ 

 
Члан 14. 

 Град, у вршењу оснивачких права, преко 
надлежног органа: 

1) даје сагласност на Статут Установе; 
2) даје сагласност на статусне промене 

Установе; 
3) даје сагласност на промену назива, 

седишта и делатности Установе; 
4) даје сагласност на годишњи програм рада 

Установе; 
5) даје сагласност  на годишњи финансијски 

план Установе; 
6) даје сагласност на годишње извештаје о 

раду са извештајем о финансијском    
пословању Установе; 

7) даје сагласност на акт о организацији и 
систематизацији послова Установе; 

8) даје сагласност на друге акте Установе, у 
складу са законом, овом одлуком и 
Статутом Установе; 

9) врши и друге послове у складу са 
законом, актима оснивача и Статутом 
Установе. 

  
На акте из става 1. тач. 1), 3), 4), 5) и 6) овог 

члана сагласност даје Скупштина Града. 
Акт из става 1. тач. 2) овог члана доноси се 

уз претходну сагласност Скупштине Града. 
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           Акт из става 1. тач. 7) овог члана доноси се уз 
сагласност Градоначелника, уз прибављено 
мишљење Градског већа Града Врања. 
 

Члан 15. 
           У вршењу оснивачких права, поред 
надлежности из члана 14. ове одлуке, Скупштина 
Града именује директора, Управни одбор и 
Надзорни одбор Установе. 
 

Члан 16. 
           Градско веће Града Врања ( у даљем тексту: 
Градско веће) утврђује смернице за остваривање 
програмских активности и прати спровођење 
пословне политике Установе и предлаже, односно 
предузима мере којима се обезбеђују услови за 
несметано функционисање Установе. 

 
Члан 17. 

           Гадоначелник и Градско веће, поред редовног 
годишњег извештаја о раду, могу тражити 
подношење и других извештаја који се односе на 
рад Установе. 
 

Члан 18. 
           У случају поремећаја у пословању Установе, 
Градско веће може наложити утврђивање 
одговорности и, преко сталног скупштинског 
радног тела надлежног за кадровска питања, 
предложити Скупштини Града разрешење 
директора, односно  разрешење Управног одбора и 
Надзорног одбора Установе. 
           У случају из става 1.овог члана, 
Градоначелник може наложити измену акта о 
организацији и систематизацији послова Установе. 
  

Члан 19. 
 Установа је дужна да своју делатност обавља 
у складу са законом и другим прописима који 
регулишу  област јавних служби и културе, овом 
одлуком и  актима Установе. 
 Установа обавља делатност средствима у 
јавној својини Града и њима управља у складу са 
законом којим се уређује јавна својина. 
 Право коришћења на средствима у јавној 
својини Града уређује се посебним актом Градског 
већа, у складу са законом којим се уређује јавна 
својина. 

Члан 20. 
 У обављању делатности, Установа је дужна 
да сарађује са другим  установама из области 
културе, органима Града и ресорним 
министарством. 

 Установа је дужна да поступа по налозима 
органа Града  благовремено ивештава органе Града 
о предузетим мерама. 

 
VII ОРГАНИ УСТАНОВЕ 

 
Члан 21. 

Органи Установе  су: директор, Управни 
одбор и Надзорни одбор. 

 
1.Директор  
Члан 22. 

Установом руководи директор. 
 Директора именује и разрешава Скупштина 
Града. 

 
Именовање директора  

Члан 23. 
 Директор Установе именује се на основу 
претходно спроведеног јавног конкурса, на период 
од четири године и може бити поново именован. 
 Јавни конкурс из става 1.овог члана 
расписује и спроводи Управни одбор Установе. 
 Јавни конкурс из става 1. овог члана 
расписује се најкасније 60 дана пре истека мандата 
директора. 
 Јавни конкурс из става 1.овог члана 
објављује се на сајту Националне службе за 
запошљавање на огласној табли или у просторијама 
Установе и у најмање једним дневним новинама 
које се дистрибуирају на целој територији 
Републике. 
 Управни одбор је дужан да поступа са 
пријавама на јавни конкурс у складу са законом 
којим се уређује управни поступак. 
 Управни одбор Установе, у року од 30 дана 
од завршетка јавног конкурса, доставља сталном 
скупштинском радном телу надлежном за кадровска 
питања  образложен предлог листе кандидата ( у 
даљем тексту: Листа), са мишљењем Управног 
одбора о стручним и организационим 
способностима сваког кандидата и записник о 
обављеном разговору са кандидатима. 
 Скупштина Града именује директора са 
Листе, на основу предлога акта сталног 
скупштинског радног тела из става 6.овог члана. 
 Јавни конкурс није успео ако Управни одбор 
утврди да нема кандидата који испуњавају услове да 
уђу у изборни поступак, о чему је дужан да 
обавести Скупштину Града, односно уколико 
Скупштина Града не именује директора са Листе у 
смислу става 7. овог члана. 
 Уколико Управни одбор не распише јавни 
конкурс у року из става 3.овог члана, обавезан је да 
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о разлозима због којих јавни конкурс није расписан 
обавести оснивача. 
 Расписивање и спровођење јавног конкурса 
за именовање директора ближе се уређује Статутом 
Установе, у складу са законом. 
 

Члан 24. 
Кандидат за директора Установе мора имати 

стечено високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама и најмање 
пет година радног искуства у култури. 

Остали услови за избор кандидата за 
директора утврђују се Статутом Установе. 

Кандидат за директора дужан је да предложи 
програм рада и развоја Установе, као саставни део 
конкурсне документације. 
 

Вршилац дужности директора 
Члан 25. 

Скупштина Града може именовати вршиоца 
дужности директора Установе, без претходно 
спроведеног јавног конкурса, у случају када 
директору престане дужност пре истека мандата, 
односно када јавни конкурс за именовање директора 
није успео. 

Вршилац дужности може обављати ту 
функцију најдуже једну годину. 

Исто лице не може бити два пута именовано 
за вршиоца дужности директора из става 1. овог 
члана. 

Вршилац дужности директора мора да 
испуњава услове за избор кандидата за директора из 
члана 24. став 1. ове одлуке. 

Вршилац дужности директора има сва права, 
обавезе и овлашћења директора. 
 

Надлежност директора  
Члан 26. 

 Директор: 
1) организује и руководи радом Установе; 
2) доноси акт о организацији и 

систематизацији послова и друга општа 
акта у складу са законом и Статутом 
Установе; 

3) извршава одлуке Управног одбора 
Установе; 

4) заступа Установу; 
5) стара се о законитости рада Установе; 
6) одговоран је за спровођење програма 

рада Установе; 

7) одговоран је за материјално-финансијско 
пословање Установе; 

8) врши друге послове утврђене законом и 
Статутом Установе. 

 
Престанак дужности директора  

Члан 27. 
 Дужност директора Установе престаје 
истеком мандата и разрешењем. 
 Скупштина Града разрешиће директора пре 
истека мандата: 

1) на лични захтев; 
2) ако обавља дужност супротно одредбама 

закона; 
3) ако нестручним, неправилним и 

несависним радом проузрокује већу штету 
Установи или тако занемарује или несавесно 
извршава своје обавезе да су настале или могу 
настати веће сметње у раду Установе; 

4) ако је против њега покренут кривични 
поступак за дело које га чини недостојним за 
обављање дужности директора, односно ако је 
правоснажном судском одлуком осуђен за кривично 
дело које га чини недостојним за обављање 
дужности директора; 

5) из других разлога утврђених законом или 
Статутом Установе. 

 
Уметнички, односно програмски директор  

Члан 28. 
 Установа, поред директора може имати 
једног или више уметничких, односно програмских 
директора који руководе уметничким, односно 
стручним пословима и за њих су одговорни. 
 Начин и услови за избор, као и поступак за 
разрешење уметничког, односно програмског 
директора, уређују се Статутом Установе, у складу 
са законом. 
 

2.Управни одбор 
Члан 29. 

 Установом управља Управни одбор. 
 Управни одбор има пет чланова. 
 Чланове Управног одбора именује и 
разрешава Скупштина Града, из реда истакнутих 
стручњака и познавалаца културне делатности, на 
период од четири године и могу бити  именовани 
највише два пута. 
 Председника Управног одбора именује 
Скупштина Града из реда чланова Управног одбора. 
 Од укупног броја чланова Управног одбора, 
највише једна трећина чланова Управног одбора 
именује се из реда запослених у Установи, на 
предлог репрезентативног синдиката Установе, а 
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уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених. 
 Најмање један од чланова Управног одбора 
из реда запослених мора да буде из реда носилаца 
основне, односно програмске делатности. 
 Састав Управног одбора треба да обезбеди 
заступљеност од најмање 30% представника мање 
заступљеног пола. 
 У случају спречености председника 
Управног одбора, седницу Управног одбора 
Установе може заказати и њој председавати 
најстарији члан Управног одбора. 
 

Члан 30. 
 Скупштина Града може, до именовања 
председника и чланова Управног одбора Установе, 
да именује вршиоца дужности председника и 
чланова Управног одбора. 
 Скупштина Града може именовати вршиоца 
дужности председника и члана Управног одбора 
Установе и у случају када председнику, односно 
члану Управног одбора  престане дужност пре 
истека мандата. 
 Вршилац дужности председника, односно 
члана Управног одбора може обављати ту функцију 
најдуже једну годину. 
 

Надлежност Управног одбора  
Члан 31. 

 Управни одбор: 
1) доноси Статут Установе; 
2) доноси друге опште акте, предвиђене 

законом и Статутом Установе; 
3) утврђује пословну и развојну политику; 
4) одлучује о пословању Установе; 
5) доноси програме рада Установе, на 

предлог директора; 
6) доноси годишњи финансијски план; 
7) усваја годишњи обрачун; 
8) усваја годишњи извештај о раду и 

пословању; 
9) даје предлоге о статусним променама, у 

складу са законом; 
10) даје предлог оснивачу о кандидату за 

директора; 
11) закључује уговор о раду са директором, 

на одређено време, до истека рока на који 
је именован, односно до његовог 
разрешења, а када је за директора 
именовано лице које је већ запослено у 
Установи на неодређено време, закључује 
анекс уговора о раду, у складу са општим 
прописима о раду; 

12) одлучује о другим питањима утврђеним 
законом и Статутом Установе. 

Члан 32. 
 Председнику и члановима Управног одбора 
може припадати накнада за рад, под условима и 
према мерилима утврђеним актом Скупштине 
Града. 
 

Престанак дужности председника и чланова 
Управног одбора 

Члан 33. 
Дужност председника и чланова Управног 

одбора престаје истеком мандата и разрешењем. 
Скупштина Града разрешиће председника, 

односно члана Управног одбора пре истека мандата: 
1) на лични захтев; 
2) ако обавља дужност супротно одредбама 

закона; 
3) ако је против њега покренут кривични 

поступак за дело које га чини недостојним за 
обављање дужности председника, односно члана 
Управног одбора, односно ако је правоснажном 
судском одлуком осуђен за кривично дело које га 
чини недостојним за обављање дужности 
председника, односно члана Управног одбора 
Установе; 

4) из других разлога утврђених законом и 
Статутом Установе. 
 

3. Надзорни одбор 
Члан 34. 

 У Установи се образује Надзорни одбор. 
 Надзорни одбор обавља надзор над 
пословањем Установе. 
 Надзорни одбор има три члана. 

Чланове Надзорног одбора именује и 
разрешава Скупштина Града, на период од четири 
године и могу бити именовани највише два пута. 

Председник Надзорног одбора именује се из 
реда чланова Надзорног одбора. 

Од укупног броја чланова Надзорног одбора, 
највише једна трећина чланова Надзорног одбора 
именује се из реда запослених у Установи, на 
предлог репрезентативног синдиката Установе, а 
уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених. 

Састав Надзорног одбора треба да обезбеди 
заступљеност од најмање 30% представника мање 
заступљеног пола. 

За члана Надзорног одбора не може бити 
именовано лице које је члан Управног одбора 
Установе. 

У случају спречености председника 
Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може 
заказати и њом председавати најстарији члан 
Надзорног одбора. 
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Члан 35. 
 Надзорни одбор најмање једанпут годишње 
подноси извештај о свом раду Скупштини Града. 

Члан 36. 
 Одредбе члана 30, 32. и 33. ове одлуке, које 
се односе на именовање вршиоца дужности 
председника и чланова Управног одбора, накнаду за 
рад и престанак дужности чланова Управног 
одбора, примењују се и на Надзорни одбор 
Установе. 
 
VIII УМЕТНИЧКИ, ПРОГРАМСКИ, ОДНОСНО 
СТРУЧНИ САВЕТ 

 
Члан 37. 

 У Установи се образује уметнички, 
програмски, односно стручни савет. 
 Уметнички, програмски, односно стручни 
савет разматра питања из уметничке, програмске, 
односно стручне делатности Установе и директору, 
односно уметничком или програмском директору, 
даје мишљења и предлоге везане за уметнички, 
програмски и стручни рад Установе. 
 У састав уметничког, програмског, односно 
стручног савета бирају се лица од високог 
уметничког и стручног интегритета и ауторитета. 
 Састав, надлежност и начин рада 
уметничког, програмског и стручног савета, ближе 
се уређује Статутом Установе.  

 
IX СТАТУТ УСТАНОВЕ 

 
Члан 38. 

 Статут је основни општи акт којим се 
уређује: 
 

1) делатност Установе; 
2) унутрашња организација Установе; 
3) органи Установе, њихов састав, начин 

именовања и надлежности; 
4) услови за именовање и разрешење 

директора Установе; 
5) одговорност Установе за обавезе у 

правном промету; 
6) друга питања од значаја за рад Установе. 

 
 

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 39. 
 Статут Установе ускладиће се са одредбама 
ове одлуке у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 
 
 

Члан 40. 
 До именовања директора према одредбама 
ове одлуке, директор Установе наставља рад према 
прописима који су важили на дан његовог 
именовања, укључујући и случајеве који се односе 
на престанак дужности директора. 
 

Члан 41. 
 Акт о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова Установе  (Правилник) 
ускладиће се са важећим одредбама закона који се 
односе на запослене у области јавних служби, у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 
 У случају промене назива радних места 
запослених, Установа је дужна да донесе решења 
којим се утврђују називи радних места у складу са 
називима из Правилника, у року од 30 дана од 
ступања на снагу Правилника,  којим се мењају,  по 
сили закона, одредбе уговора о раду које се односе 
на називе послова које запослени обављају. 
 

Члан 42. 
 Установа је дужана да у року од 90 дана од 
дана почетка примене закона који се односи на 
запослене у јавним службама,  усклади опште акте 
са  одредбама које прописују  права, обавезе и 
одговорности  запослених, односно права и обавезе 
по основу рада, ако законом којим се уређује област 
културе у којој се обавља делатност Установе за 
поједина права и обавезе није другачије одређено. 

Колективни уговор код послодавца, у име 
Града, закључује Градоначелник. 
 Ако се Правилником о раду уређују права, 
обавезе и одговорности запослених, Правилник о 
раду се доноси уз претходно прибављену сагласност 
Градског већа, у складу са законом. 
 

Члан 43. 
 На питања која нису уређена овом одлуком 
непосредно се примењује закон и други прописи 
којима се уређује област културе и културних 
добара, као и прописи који се односе на запослене у 
области јавних служби. 
 

Члан 44. 
 Надзор над законитошћу рада Град врши 
Град, преко организационе јединице Градске управе 
надлежне за послове културе и министарство 
надлежно за послове културе. 
 
 

XI СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОДЛУКЕ 
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Члан 45. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о оснивању Јавне установе „Школа 
анимираног филма“ Врање („Службени гласник 
Града Врања“, број 5/11 и 35/16). 
 Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана  29.12.2020. 
године, број: 02-232/2020-10 
 

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

 
 
838. 

На основу члана 22. и члана 23. став 1. 
Закона о култури („Службени гласник РС“, број: 
72/2009, 13/2016, 30/2016-испр. и 6/20), члана  3. 
став 1. и члана 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС“, број:42/1991,71/1994, 
79/2005-др.закон,81/2005-исп.др.закона,82/2005-
испр.др.закона и 83/2014), члана 32. став 1. тач. 8) а 
у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 
члана 33. став 1. тач. 13) и члана 162. став 2. 
Статута Града Врања („Службени гласник Града 
Врања“, број 37/2018 и 36/2020), Скупштина Града 
Врања, на седници одржаној 29.12.2020.године, 
донела је 

 
 

О   Д    Л   У   К   У 
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА 

РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ 
ВРАЊЕ 

 
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком врши се промена оснивачког 
акта  Регионалног центра за таленте Врање. 
 Под променом оснивачког акта, у смислу ове 
одлуке, сматра се усклађивање оснивачког акта са 
законом и другим прописима којима се уређује 
култура и јавне службе. 
 

Члан 2. 
 Регионални центар за таленте из природних и 
техничких наука Врање основан је Уговором 
закљученим између Републичког центра за таленте 
из природних и техничких наука и Скупштине 
општине Врање, број 02-19/98 од 13. 3. 1998.године, 
а на основу Одлуке Републичког центра за таленте и 

природних и техничких наука, број 02-352 од 26. 12. 
1997. године. 
 Одлука Скупштине општине Врање о 
оснивању Регионалног центра за таленте из 
природних и техничких наука Врање објављена је у 
„Службеном гласнику Пчињског округа“, број 1/98. 
 Регионални центар за таленте  Врање 
регистрована је код Привредног суда Лесковац, број 
регистаторског улошка 5-18-00, ознака и Решење 
Фи.бр.352/98 од 4. јуна 1998.године.  
 Изменама и допунама Одлуке Скупштине 
општине Врање, која је објављена у „Службеном 
гласнику Пчињског округа“ број 8/00, назив ове 
установе измењен је у назив- Регионални центар за 
таленте Врање. 
 Одлука о промени оснивачког акта објављена 
је у „Службеном гласнику Пчињског округа“, број 
12/09). 
 Пречишћен текст оснивачког акта објављен 
је у „Службеном гласнику Града Врања“, број 
26/09). 
 Промене оснивачког акта извршене су и 
Одлуком Скупштине Града, која је објављена у 
„Службеном гласнику Града Врања“, број 25/12. 
 

Члан 3. 
 Регионални центар за таленте Врање  
основан је ради остваривања и подстицања 
културно - образовног и истраживачког 
стваралаштва младих,  у складу са законом и 
другим прописима којима се регулише област 
културе и јавних служби. 
 

Члан 4. 
 Регинални центар за таленте Врање ( у даљем 
тексту: Установа) има својство правног лица, са 
правима, обавезама и одговорностима утврђеним 
законом, овом одлуком и Статутом Установе.  

 
Члан 5. 

 Установа има печат и штамбиљ. 
 Облик и садржај печата и штамбиља 
утврђују се Статутом Установе, у складу са 
законом. 
 Садржај печата и штамбиља исписују се на 
српском језику и ћириличним писмом. 
 

Члан 6. 
 Термини изражени у овој одлуци у 
граматичком мушком роду, подразумевају 
природни мушки и женски род лица на које се 
односе. 
 

II ПРЕДМЕТ ОДЛУКЕ 
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Члан 7. 
 Овом одлуком, у складу са законом, уређује 
се: 

1. назив оснивача Установе; 
2. назив и седиште Установе; 
3. делатност Установе; 
4. средства за обављање делатности Установе; 
5. међусобна права права, обавезе и 

одговорности Града, као оснивача и Установе 
у погледу обављања делатности Установе; 

6. начин именовања директора и органа 
управљања, односно надзора; 

7. друга питања од значаја за обављање 
делатности Установе. 

 
III НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА И 
УСТАНОВЕ 
 

Члан 8. 
 Оснивач Установе  је Град Врање, улица 
Краља Милана број 1, матични број: 07179715. 
 

Члан 9. 
 Назив Установе јесте: Регионални центар за 
таленте Врање. 
 Скраћени назив Установе јесте:  Регионални 
центар за таленте. 
 Седиште Установе је у Врању, улица 29. 
новембар бб. 
 
IV ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ 
 

Члан 6. 
 Делатност Установе, у складу са законом и 
овом одлуком, јесте: 
     85,59 остало образовање.  

Остале делатности и шифре делатности 
ближе се уређују Статутом Установе, у складу са 
законом. 
 
V СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВЕ 
 

Члан 11. 
  Средства за финансирање делатности 
Установе   обезбеђују се: 

1)из буџета Републике Србије; 
2)из буџета Града; 
3) из сопствених прихода; 
4) из донација, легата, завештања, спонзорства; 
5) из других извора, у складу са законом. 

 
Члан 12. 

Висину средстава за фунансирање Установе 
утврђује Град, на основу предлога годишњег 

програма рада и предлога финансијског плана 
Установе за наредну годину и пројекцијама за 
наредне две године. 
 Предлог годишњег програма рада Установе 
из става 1.овог члана садржи посебно изказана 
средства потребна за финансирање програма и 
пројеката у култури, као и средства потребна за 
финансирање текућих расхода и издатака. 
 Установа подноси Градском већу  предлог 
годишњег програма рада и предлог финансијског 
плана за наредну годину и пројекцијама за наредне 
две године, најкасније до 20. јула текуће године. 
 Градско веће утврђује који ће се културни 
програми, делови програма, текући расходи и 
издаци Установе финансирати или суфинансирати 
средствима буџета Града, на предлог организационе 
јединице Градске управе надлежне за послове 
културе. 
 Скупштина Града, на основу предлога 
годишњег програма рада и предлога финансијског 
плана за наредну годину и пројекцијама за наредне 
две године, одлучује о висини укупних средстава за 
финансирање рада Установе. 
 Средства из буџета Града користе се у складу 
са законом којим се уређује буџетски систем. 
 Установа је дужна да наменски користи 
одобрена финансијска средства и поднесе извештај 
о реализацији културних програма и пројеката у 
року од 30 дана по завршетку програма, односно 
пројеката за које су одобрена буџетска средства са 
доказима о наменском коришћењу финансијских 
средстава. 
 Извештај из става 7. овог члана саставни је 
део документације којом корисници правдају 
наменски утрошена средства. 
 

Члан 13. 
 Установа  нема право учешћа на јавном 
конкурсу који расписује Град ради прикуљања 
предлога за финансирање или суфинансирање 
пројеката у култури уметничких и других удружења 
регистрованих за обављање културе, као и других 
субјеката у култури, у складу са законом. 
 
VI МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ  ГРАДА  
 И УСТАНОВЕ У ПОГЛЕДУ  
ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВЕ 
 

Члан 14. 
 Град, у вршењу оснивачких права, преко 
надлежног органа: 

1) даје сагласност на Статут Установе; 
2) даје сагласност на статусне промене 

Установе; 
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3) даје сагласност на промену назива, седишта и 
делатности Установе; 

4) даје сагласност на годишњи програм рада 
Установе; 

5) даје сагласност  на годишњи финансијски 
план Установе; 

6) даје сагласност на годишње извештаје о раду 
са извештајем о финансијском    пословању 
Установе; 

7) даје сагласност на акт о организацији и 
систематизацији послова Установе; 

8) даје сагласност на друге акте Установе, у 
складу са законом, овом одлуком и Статутом 
Установе; 

9) врши и друге послове у складу са законом, 
актима оснивача и Статутом Установе. 

  
На акте из става 1. тач. 1), 3), 4), 5) и 6) овог 

члана сагласност даје Скупштина Града. 
Акт из става 1. тач. 2) овог члана доноси се 

уз претходну сагласност Скупштине Града. 
           Акт из става 1. тач. 7) овог члана доноси се уз 
сагласност Градоначелника, уз прибављено 
мишљење Градског већа Града Врања. 
 

Члан 15. 
           У вршењу оснивачких права, поред 
надлежности из члана 14. ове одлуке, Скупштина 
Града именује директора, Управни одбор и 
Надзорни одбор Установе. 
 

Члан 16. 
           Градско веће Града Врања ( у даљем тексту: 
Градско веће) утврђује смернице за остваривање 
програмских активности и прати спровођење 
пословне политике Установе и предлаже, односно 
предузима мере којима се обезбеђују услови за 
несметано функционисање Установе. 

 
Члан 17. 

           Гадоначелник и Градско веће, поред редовног 
годишњег извештаја о раду, могу тражити 
подношење и других извештаја који се односе на 
рад Установе. 
 

Члан 18. 
           У случају поремећаја у пословању Установе, 
Градско веће може наложити утврђивање 
одговорности и, преко сталног скупштинског 
радног тела надлежног за кадровска питања, 
предложити Скупштини Града разрешење 
директора, односно  разрешење Управног одбора и 
Надзорног одбора Установе. 

           У случају из става 1.овог члана, 
Градоначелник може наложити измену акта о 
организацији и систематизацији послова Установе. 

 
Члан 19. 

 Установа је дужна да своју делатност обавља 
у складу са законом и другим прописима који 
регулишу  област јавних служби и културе, овом 
одлуком и  актима Установе. 
 Установа обавља делатност средствима у 
јавној својини Града и њима управља у складу са 
законом којим се уређује јавна својина. 
 Право коришћења на средствима у јавној 
својини Града уређује се посебним актом Градског 
већа, у складу са законом којим се уређује јавна 
својина. 
 

Члан 20. 
 У обављању делатности, Установа је дужна 
да сарађује са другим  установама из области 
културе, органима Града и ресорним 
министарством. 
 Установа је дужна да поступа по налозима 
органа Града  благовремено ивештава органе Града 
о предузетим мерама. 

 
VII ОРГАНИ УСТАНОВЕ 

 
Члан 21. 

Органи Установе  су: директор, Управни 
одбор и Надзорни одбор. 

 
1.Директор  
Члан 22. 

Установом руководи директор. 
 Директора именује и разрешава Скупштина 
Града. 

 
Именовање директора  

Члан 23. 
 Директор Установе именује се на основу 
претходно спроведеног јавног конкурса, на период 
од четири године и може бити поново именован. 
 Јавни конкурс из става 1.овог члана 
расписује и спроводи Управни одбор Установе. 
 Јавни конкурс из става 1. овог члана 
расписује се најкасније 60 дана пре истека мандата 
директора. 
 Јавни конкурс из става 1.овог члана 
објављује се на сајту Националне службе за 
запошљавање на огласној табли или у просторијама 
Установе и у најмање једним дневним новинама 
које се дистрибуирају на целој територији 
Републике. 
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 Управни одбор је дужан да поступа са 
пријавама на јавни конкурс у складу са законом 
којим се уређује управни поступак. 
 Управни одбор Установе, у року од 30 дана 
од завршетка јавног конкурса, доставља сталном 
скупштинском радном телу надлежном за кадровска 
питања  образложен предлог листе кандидата ( у 
даљем тексту: Листа), са мишљењем Управног 
одбора о стручним и организационим 
способностима сваког кандидата и записник о 
обављеном разговору са кандидатима. 
 Скупштина Града именује директора са 
Листе, на основу предлога акта сталног 
скупштинског радног тела из става 6.овог члана. 
 Јавни конкурс није успео ако Управни одбор 
утврди да нема кандидата који испуњавају услове да 
уђу у изборни поступак, о чему је дужан да 
обавести Скупштину Града, односно уколико 
Скупштина Града не именује директора са Листе у 
смислу става 7.. овог члана. 
 Уколико Управни одбор не распише јавни 
конкурс у року из става 3.овог члана, обавезан је да 
о разлозима због којих јавни конкурс није расписан 
обавести оснивача. 
 Расписивање и спровођење јавног конкурса 
за именовање директора ближе се уређује Статутом 
Установе, у складу са законом. 
 

Члан 24. 
Кандидат за директора Установе мора имати 

стечено високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама и најмање 
пет година радног искуства у култури. 

Остали услови за избор кандидата за 
директора утврђују се Статутом Установе. 

Кандидат за директора дужан је да предложи 
програм рада и развоја Установе, као саставни део 
конкурсне документације. 
 

Вршилац дужности директора 
Члан 25. 

Скупштина Града може именовати вршиоца 
дужности директора Установе, без претходно 
спроведеног јавног конкурса, у случају када 
директору престане дужност пре истека мандата, 
односно када јавни конкурс за именовање директора 
није успео. 

Вршилац дужности може обављати ту 
функцију најдуже једну годину. 

Исто лице не може бити два пута именовано 
за вршиоца дужности директора из става 1. овог 
члана. 

Вршилац дужности директора мора да 
испуњава услове за избор кандидата за директора из 
члана 24. став 1. ове одлуке. 

Вршилац дужности директора има сва права, 
обавезе и овлашћења директора. 
 

Надлежност директора  
Члан 26. 

 Директор: 
1) организује и руководи радом Установе; 
2) доноси акт о организацији и систематизацији 

послова и друга општа акта у складу са 
законом и Статутом Установе; 

3) извршава одлуке Управног одбора Установе; 
4) заступа Установу; 
5) стара се о законитости рада Установе; 
6) одговоран је за спровођење програма рада 

Установе; 
7) одговоран је за материјално-финансијско 

пословање Установе; 
8) врши друге послове утврђене законом и 

Статутом Установе. 
 

Престанак дужности директора  
Члан 27. 

 Дужност директора Установе престаје 
истеком мандата и разрешењем. 
 Скупштина Града разрешиће директора пре 
истека мандата: 
1) на лични захтев; 
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона; 
3) ако нестручним, неправилним и несависним 
радом проузрокује већу штету Установи или 
тако занемарује или несавесно извршава своје 
обавезе да су настале или могу настати веће 
сметње у раду Установе; 

4) ако је против њега покренут кривични поступак 
за дело које га чини недостојним за обављање 
дужности директора, односно ако је 
правоснажном судском одлуком осуђен за 
кривично дело које га чини недостојним за 
обављање дужности директора; 

5) из других разлога утврђених законом или   
Статутом Установе. 

 
Уметнички, односно програмски директор  

Члан 28. 
 Установа, поред директора може имати 
једног или више уметничких, односно програмских 
директора који руководе уметничким, односно 
стручним пословима и за њих су одговорни. 
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 Начин и услови за избор, као и поступак за 
разрешење уметничког, односно програмског 
директора, уређују се Статутом Установе, у складу 
са законом. 

 
2. Управни одбор 

Члан 29. 
 Установом управља Управни одбор. 
 Управни одбор има пет чланова. 
 Чланове Управног одбора именује и 
разрешава Скупштина Града, из реда истакнутих 
стручњака и познавалаца културне делатности, на 
период од четири године и могу бити  именовани 
највише два пута. 
 Председника Управног одбора именује 
Скупштина Града из реда чланова Управног одбора. 
 Од укупног броја чланова Управног одбора, 
највише једна трећина чланова Управног одбора 
именује се из реда запослених у Установи, на 
предлог репрезентативног синдиката Установе, а 
уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених. 
 Најмање један од чланова Управног одбора 
из реда запослених мора да буде из реда носилаца 
основне, односно програмске делатности. 
 Састав Управног одбора треба да обезбеди 
заступљеност од најмање 30% представника мање 
заступљеног пола. 
 У случају спречености председника 
Управног одбора, седницу Управног одбора 
Установе може заказати и њој председавати 
најстарији члан Управног одбора. 

Члан 30. 
 Скупштина Града може, до именовања 
председника и чланова Управног одбора Установе, 
да именује вршиоца дужности председника и 
чланова Управног одбора. 
 Скупштина Града може именовати вршиоца 
дужности председника и члана Управног одбора 
Установе и у случају када председнику, односно 
члану Управног одбора  престане дужност пре 
истека мандата. 
 Вршилац дужности председника, односно 
члана Управног одбора може обављати ту функцију 
најдуже једну годину. 

 
Надлежност Управног одбора  

Члан 31. 
 Управни одбор: 
1) доноси Статут Установе; 
2) доноси друге опште акте, предвиђене законом и 

Статутом Установе; 
3) утврђује пословну и развојну политику; 
4) одлучује о пословању Установе; 

5) доноси програме рада Установе, на предлог 
директора; 

6) доноси годишњи финансијски план; 
7) усваја годишњи обрачун; 
8) усваја годишњи извештај о раду и пословању; 
9) даје предлоге о статусним променама, у складу 

са законом; 
10) даје предлог оснивачу о кандидату за 

директора; 
11) закључује уговор о раду са директором, на 

одређено време, до истека рока на који је 
именован, односно до његовог разрешења, а 
када је за директора именовано лице које је већ 
запослено у Установи на неодређено време, 
закључује анекс уговора о раду, у складу са 
општим прописима о раду; 

12) одлучује о другим питањима утврђеним 
законом и Статутом Установе. 

 
Члан 32. 

 Председнику и члановима Управног одбора 
може припадати накнада за рад, под условима и 
према мерилима утврђеним актом Скупштине 
Града. 
 

Престанак дужности председника и чланова 
Управног одбора 

Члан 33. 
Дужност председника и чланова Управног 

одбора престаје истеком мандата и разрешењем. 
Скупштина Града разрешиће председника, 

односно члана Управног одбора пре истека мандата: 
1) на лични захтев; 
2) ако обавља дужност супротно одредбама 

закона; 
3) ако је против њега покренут кривични 

поступак за дело које га чини недостојним за 
обављање дужности председника, односно 
члана Управног одбора, односно ако је 
правоснажном судском одлуком осуђен за 
кривично дело које га чини недостојним за 
обављање дужности председника, односно 
члана Управног одбора Установе; 

4) из других разлога утврђених законом и 
Статутом Установе. 
 

3.Надзорни одбор 
Члан 34. 

       У Установи се образује Надзорни одбор. 
  Надзорни одбор обавља надзор над 
пословањем Установе. 

    Надзорни одбор има три члана. 
    Чланове Надзорног одбора именује и 
разрешава Скупштина Града, на период од четири 
године и могу бити именовани највише два пута. 
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Председник Надзорног одбора именује се из 
реда чланова Надзорног одбора. 

Од укупног броја чланова Надзорног одбора, 
највише једна трећина чланова Надзорног одбора 
именује се из реда запослених у Установи, на 
предлог репрезентативног синдиката Установе, а 
уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених. 

Састав Надзорног одбора треба да обезбеди 
заступљеност од најмање 30% представника мање 
заступљеног пола. 

За члана Надзорног одбора не може бити 
именовано лице које је члан Управног одбора 
Установе. 

У случају спречености председника 
Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може 
заказати и њом председавати најстарији члан 
Надзорног одбора. 

 
Члан 35. 

 Надзорни одбор најмање једанпут годишње 
подноси извештај о свом раду Скупштини Града. 

 
Члан 36. 

 Одредбе члана 30, 32. и 33. ове одлуке, које 
се односе на именовање вршиоца дужности 
председника и чланова Управног одбора, накнаду за 
рад и престанак дужности чланова Управног 
одбора, примењују се и на Надзорни одбор 
Установе. 
 

VIII УМЕТНИЧКИ, ПРОГРАМСКИ, 
ОДНОСНО СТРУЧНИ САВЕТ 

 
Члан 37. 

 У Установи се образује уметнички, 
програмски, односно стручни савет. 
 Уметнички, програмски, односно стручни 
савет разматра питања из уметничке, програмске, 
односно стручне делатности Установе и директору, 
односно уметничком или програмском директору, 
даје мишљења и предлоге везане за уметнички, 
програмски и стручни рад Установе. 
 У састав уметничког, програмског, односно 
стручног савета бирају се лица од високог 
уметничког и стручног интегритета и ауторитета. 
 Састав, надлежност и начин рада 
уметничког, програмског и стручног савета, ближе 
се уређује Статутом Установе.  

 
IX СТАТУТ УСТАНОВЕ 

 
Члан 38. 

 Статут је основни општи акт којим се 
уређује: 

1) делатност Установе; 
2) унутрашња организација Установе; 
3) органи Установе, њихов састав, начин 

именовања и надлежности; 
4) услови за именовање и разрешење директора 

Установе; 
5) одговорност Установе за обавезе у правном 

промету; 
6) друга питања од значаја за рад Установе. 

 
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 39. 

 Статут Установе ускладиће се са одредбама 
ове одлуке у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 
 

Члан 40. 
 До именовања директора према одредбама 
ове одлуке, директор Установе наставља рад према 
прописима који су важили на дан његовог 
именовања, укључујући и случајеве који се односе 
на престанак дужности директора. 
 

Члан 41. 
 Акт о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова Установе  (Правилник) 
ускладиће се са важећим одредбама закона који се 
односе на запослене у области јавних служби, у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 
 У случају промене назива радних места 
запослених, Установа је дужна да донесе решења 
којим се утврђују називи радних места у складу са 
називима из Правилника, у року од 30 дана од 
ступања на снагу Правилника,  којим се мењају,  по 
сили закона, одредбе уговора о раду које се односе 
на називе послова које запослени обављају. 
 

Члан 42. 
 Установа је дужана да у року од 90 дана од 
дана почетка примене закона који се односи на 
запослене у јавним службама,  усклади опште акте 
са  одредбама које прописују  права, обавезе и 
одговорности  запослених, односно права и обавезе 
по основу рада, ако законом којим се уређује област 
културе у којој се обавља делатност Установе за 
поједина права и обавезе није другачије одређено. 
 

Колективни уговор код послодавца, у име 
Града, закључује Градоначелник. 
 Ако се Правилником о раду уређују права, 
обавезе и одговорности запослених, Правилник о 
раду се доноси уз претходно прибављену сагласност 
Градског већа, у складу са законом. 
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Члан 43. 
 На питања која нису уређена овом одлуком 
непосредно се примењује закон и други прописи 
којима се уређује област културе и културних 
добара, као и прописи који се односе на запослене у 
области јавних служби. 
 

Члан 44. 
 Надзор над законитошћу рада Град врши 
Град, преко организационе јединице Градске управе 
надлежне за послове културе и министарство 
надлежно за послове културе. 
 

XI СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОДЛУКЕ 
 

Члан 45. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о оснивању Регионалног центра за 
таленте Врање („Службени гласник Пчињског 
округа“, број 1/98, 8/00 и 12/09) и („Службени 
гласник Града“, број 26/09-пречишћен текст и 
25/12). 
 Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 29.12.2020. 
године, број:02-233/2020-10 
 
 

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

 
839. 

На основу члана 39-44. Закона о оглашавању 
("Службени гласник Републике Србије", број 6/16 и 
52/19-др. закон), члана 191. ст. 3. Закона о 
накнадама за коришћење јавних добара ("Службени 
гласник Републике Србије", бр. 95/18 и 49/19) и 
члана 33.став 1. тач. 7) Статута града Врања 
("Службени гласник Града Врања", број 37/18 и 
36/20), Скупштина Града Врања, на седници 
одржаној 29.12.2020. године, донела је  

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ОГЛАШАВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ВРАЊА 

 
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Предмет 
Члан 1. 

 Овом одлуком уређују се услови и начин 
постављања објеката и средстава за оглашавање и 
оглашавање на отвореним површинама на 
територији града Врања  (у даљем тексту: Град). 

 Оглашавање, у смислу закона којим се 
уређује оглашавање ( у даљем тексту: Закон) и ове 
одлуке, је представљање у било ком облику у вези 
са пословањем, односно професионалном или 
пословном делатношћу, ради подстицања продаје 
робе и услуга, продаје непокретности, као и преноса 
права и обавеза. 
 Објектат за оглашавање, у смислу закона и 
ове одлуке, је наменски изграђен објекат за 
оглашавање (посебан објекат за оглашавање и 
објекат за слободно оглашавање). 

Средство за оглашавање, у смислу закона и 
ове одлуке, је објекат за оглашавање и друго 
средство путем којег се преноси огласна порука и 
може се постављати директно на јавну површину, 
другу површину и на површину објеката. 

Огласна порука, у смислу закона и ове 
одлуке, је обавештење које чини садржај 
оглашавања, без обзира на облик, начин или 
средство путем којег се преноси. 

Огласна површина, у смислу закона и ове 
одлуке, је површина огласне поруке. 

 
Појам оглашавања на отвореним површинама 

Члан 2. 
 Оглашавање на отвореним површинама је 
вид оглашавања путем средства подесног за трајно 
упућивање огласне поруке јавности, постављеног на 
површинама које су изван затвореног простора, 
доступне јавности, односно неодређеном броју 
прималаца. 
 Неће се сматрати оглашавањем на отвореним 
површинама оглашавање у оквиру затвореног 
простора који је доступан јавности, односно 
неодређеном броју прималаца огласне поруке, без 
обзира на посебне просторне целине у оквиру 
таквог простора  (тржни центри, хотели, болнице и 
сл). 

Отворена површина, у смислу става 1.овог 
члана, јесте: јавна површина, друга површина и 
површина објеката. 

Јавна површина је отворена површина 
утврђена планским актом и истовремено доступна 
свим корисницима под једнаким условима, којом 
државни орган или Град управља или су 
овлашћени да одређују начин управљања у складу 
са посебним прописима, и то: јавна саобраћајна 
површина (пут, земљишни појас уз пут и 
ваздушни простор изнад пута, улица, пешачка 
зона, тротоар и сл.), трг, јавна зелена површина  
(парк, сквер и сл.), јавна површина стамбеног 
блока (парковски уређена површина и саобраћајна 
површина), као и неизграђено грађевинско 
земљиште у јавној својини, до његовог привођења 
намени, у складу са планским документом. 
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 Друга површина је слободна површина 
грађевинске парцеле објеката јавних и других 
намена и неизграђено грађевинско земљиште, које 
нису у јавној својини, као и парцеле физичких и 
правних лица. 
 Површина објеката је спољашња површина 
објеката, која се налази на јавним и другим 
површинама, на којима се може вршити постављање 
средстава за оглашавање, и то површина: зграде и 
крова, подзида, ограде, грађевинске скеле, 
заштитног омотача грађевинске скеле, мањег 
монтажног објекта привременог карактера, 
елемента опреме стајалишта јавног линијског 
превоза, стуба јавне расвете (осим стуба који носи 
ваздушну електро мрежу), нисконапонске и 
контактне мреже и друге површине. 
 
Начело заштите сигурности лица и другог јавног 

интереса 
Члан 3. 

 Оглашавањем на отвореним површинама не 
сме се повредити интерес заштите сигурности 
пешака, моторних возила и других учесника у 
саобраћају или интерес очувања и унапређења 
изгледа града, заштите културно-историјских 
споменика или други јавни интерес, односно услов 
сигурности лица и ствари. 
 Надлежни орган за издавање одобрења за 
постављање средства за оглашавање одређен овом 
одлуком, може одбити издавање одобрења, ако 
утврди да је то неопходно из разлога у смислу става 
1. овог члана. 
 

Оглашавање на објектима од јавног значаја  
Члан 4.  

 На објектима од јавног значаја (објекти које 
користе државни органи и органи локалне 
самоуправе, као и јавне службе чији је оснивач 
Република или Град) и на њима припадајућим 
површинама, не могу се постављати средства за 
оглашавање, осим ако посебним прописом није 
другачије одређено.  
Оглашавање на отвореним површинама у простору 

под посебним режимом 
Члан 5. 

 Оглашавање на отвореним површинама на 
просторима под посебним режимом заштите врши 
се према прописима којим се уређује заштита 
културних добара, односно према прописима који 
уређују заштиту природних добара. 

Примена Одлуке 
Члан 6. 

Одредбе ове одлуке примењују се и на 
активности које немају својство оглашавања у 
смислу члана 1. став 2. ове одлуке, као што су: 

1) објављивање порука личне природе, 
односно други огласи физичких лица који нису 
везани за њихову пословну нити професионалну 
делатност; 

2) јавно обавештавање које врше државни 
органи, односно други носиоци јавних власти, у 
склопу остваривања послова из свог делокруга 
(нпр. јавни позиви, јавне кампање и сл.), у складу са 
законом који уређује област јавног обавештавања и 
других видова активности које, у циљу 
промовисања и представљања својих програма, 
пројеката, акција, радова и сл. врше Република 
Србија, Аутономна покрајина, јединице локалне 
самоуправе, као и установе и друга правна лица која 
су у претежном делу у државној својини или која се 
у целини или претежним делом финансирају из 
јавних прихода; 

3) изборне кампање и друге промотивне 
активности политичких организација, које се врше 
у складу са прописима који уређују изборе; 

 4) јавно обавештавање које врше удружења, 
синдикати, и друга правна лица, у склопу 
делатности која се не односи на продају робе и 
услуга укључујући активности, продају 
непокретности, као и пренос права и обавеза; 

5) информисање јавности о активностима 
друштвено одговорног понашања, осим ако се у тој 
активности стичу елементи спонзорства у смислу 
овог закона. 

Оглашавање на површинама повереним на 
управљање ЈКП „Комрад“ Врање за пијачне услуге 
врши се у складу са актима тој јавног комуналног 
предузећа, према зскону и прописима којима се 
уређује управљање, коришћење и одржавање тих 
површина. 

 
II. ВРСТЕ И СРЕДСТВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ  

 
1.Врсте оглашавања 

Оглашавање као делатност 
Члан 7. 

 Оглашавање као делатност обављају правна 
лица и предузетници регистровани за вршење ове 
делатности, ради представљања делатности, роба и 
услуга других лица. 
 Оглашавање у смислу става 1. овог члана је 
оглашавање за потребе других лица. 
 

 Оглашавање за сопствене потребе 
Члан 8. 

 Оглашавање за сопствене потребе је 
истицање пословног имена и оглашавање- 
представљање које врши правно лице и 
предузетник, у вези са својим пословањем, односно 
професионалном или пословном делатношћу, ради 
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подстицаја продаје, сопствене робе и услуга и 
других сопствених активности. 
 Истицање пословног имена (фирма) на 
једностраном средству за оглашавање површине до  
0,25м2, које садржи следеће податке: пословно име, 
седиште, делатност и друге податке утврђене 
законом, не сматра се оглашавањем у смислу ове 
одлуке. 
 Истицање пословног имена супротно ставу 2. 
овог члана сматра се оглашавањем у смислу 
одредаба ове одлуке. 
 

2.Средства за оглашавање 
 Посебан објекат за оглашавање 

Члан 9. 
 Посебан објекат за оглашавање је средство за 
оглашавање, и то слободностојећи (самостојећи) 
наменски изграђен објекат који се поставља на 
јавним и другим површинама, ради оглашавања. 

Посебан објекат за оглашавање може бити: 
огласни пано (билборд); рекламни стуб "City tower";  
рекламна табла типа "City-light" и други сличан 
самостојећи објекат који садржи огласну поруку. 

Огласни пано (билборд) је слободностојећи 
објекат на једном или више стубова носача, по 
правилу правоугаоног облика; једнострани ли 
двострани, са фиксном или ротирајућом огласном 
поруком. 

Рекламни стуб  „City tower"  је 
слободностојећи објекат углавном цилиндричног 
облика, који се поставља тако да се претежно 
сагледава из пешачке визире и мора бити 
осветљен, односно просветљен.  

Рекламна табла типа "City light" је 
слободностојећи објекат, постављен на једном или 
на два стуба носача, по правилу правоугаоног 
облика; једнострана или двострана  и мора бити 
осветљена, односно просветљена. 

 
 Објекат за слободно оглашавање  

Члан 10.  
 Објекат за слободно оглашавање је посебан 
објекат који користе правна лица, предузетници и 
грађани за оглашавање за сопствене потребе, који 
Град, односно градска општина Врањска Бања 
постављају на јавној површини у складу са 
потребама правних лица, предузетника и грађана. 
 О одржавању објекта из става 1. овог члана 
стара се Град, односно градска општина Врањска 
Бања. 

Друга средства за оглашавање 
Члан 11. 

 За оглашавање се могу користити и друга 
средста за оглашавање која се могу постављати на 
јавним површинама, односно објектима из члана 9. 

и 10., другим површинама и површинама објекта из 
члана 2. став 5. и 6. ове одлуке, и то:  пано; плакат; 
налепница; електронски дисплеј без тона, светлећа 
слова, светлећи приказ; транспарент- банер; 
рекламна застава; друга средства за оглашавање 
која садрже огласну поруку. 

Пано је наменски израђено средство за 
оглашавање које се поставља на јавној површини и 
на површини објекта, и може бити просветљен или 
неосветљен, са статичном или покретном 
огласном површином.  

Плакат је штампано средство за 
оглашавање који се поставља на објекте за 
слободно оглашавање и на другим одређеним 
објектима, у складу са одредбама ове одлуке.  

Налепница је штампано средство за 
оглашавање на подлози од самолепљиве фолије 
која се поставља на спољну површину објеката, на 
фасадним отворима пословног простора и излогу 
пословног простора.  

Електронски дисплеј без тона је средство за 
оглашавање, на коме се емитује видео запис, 
односно пројектује и емитује слика и осветљење у 
складу са најновијим техничко - технолошким 
достигнућима, који се поставља на површинама 
објеката и на површинама кровова објеката. Видео 
запис који се емитује не сме да садржи 
испрекидане светлосне сигнале који би могли 
негативно да утичу на квалитет становања и 
безбедност саобраћаја.  

Светлеће слово је слово или знак са 
унутрашњим осветљењем којим се исписује 
огласна порука.  

Светлосни приказ је порука пројектована 
уређајима на подлогу, фасаду објекта или у 
ваздушном простору.  

Транспарент - банер је штампана, сликана 
или исписана огласна порука и може се поставити 
на грађевинскe скелe и на бочним фасадним 
зидовима који нису део обликовне фасаде објеката 
или између стубова јавне расвете, нисконапонске и 
контактне мреже.  

Рекламна застава је средство за оглашавање 
са исписаним натписима или огласним порукама, а 
поставља се на јарболе односно посебне фасадне 
или стубне носаче са којима чини целину.  

 
III. УСЛОВИ И НАЧИН ПОСТАВЉАЊА 
СРЕДСТАВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ 
НА ЈАВНOJ ПОВРШИНИ 

 
1.Општа правила 

План места за постављање средстава за 
оглашавање на јавној површини 
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Члан 12. 
 Места за постављање објеката за оглашавање 
из члана 9. и 10. ове одлуке одређују се Планом 
места за постављање средстава за оглашавање на 
јавној површини   (у даљем тексту: План). 
 Планом се одређују и објекти, односно 
групација објеката  на чијим површинама се могу 
постављати средства за оглашавање, и то: 
стајалишта јавног линијског превоза, стубови јавне 
расвете (осим стуба који носи ваздушну електро 
мрежу), нисконапонске и контактне мреже у 
својини Града. 

Планом се утврђује врста, тип средстава за 
оглашавање, садржина техниче документације која 
се прилаже уз захтев за одобрење за постављање 
средстава за оглашавање и услови и поступак  за 
њихово поставаљање. 
 Планом се утврђују места и ближи услови за 
постављање средстава за оглашавање из члана 11. 
ове одлуке. 
 План припрема Јавно предузеће „ Урбанизам 
и изградња града Врања“ Врање ( у даљем тексту: 
надлежно Јавно предузеће), а доноси га Градско 
веће Града Врања ( у даљем тексту: Градско веће). 
 У току припреме Плана, надлежно Јавно 
предузеће сарађује са организационом јединицом 
Градске управе у чијој надлежности су послови 
урбанизма, комуналне делатности и саобраћаја и 
градском општином Врањска Бања. 
 Просторне целине под посебним режимом 
заштите на којима се могу постављати средства за 
оглашавање одређују се Планом, у складу са 
посебим правилима према прописима које односе на 
заштиту културних добара, односно према 
прописима који се односе на заштиту природних 
добара. 
 Услове и сагласност за свако појединачно 
место у обухвату просторне целине из става 7. овог 
члана даје Завод за заштиту споменика културе. 

При изради Плана узимају се у обзир и 
одредбе скупштинске одлуке о којом се утврђују 
урбанистичке зоне обавезног инвестиционог 
одржавања и унапређења својстава зграде и зона 
обавезног одржавања спољног изгледа зграде. 
 План се доноси на период од пет година и 
објављује се у „Службеном гласнику Града Врања“. 
 

Измена и допуна Плана  
Члан 13. 

 Измена и допуна Плана врши се по потреби, 
по поступку предвиђеном за његово доношење. 
 Измена и допуна Плана врши се у случају 
када реализација намене дефинисане 
урбанистичким планом или измена режима 

саобраћаја утиче на број и распоред места 
одређених за постављање објеката за оглашавање. 
 Измена и допуна Плана важи до истека рока 
важења Плана који се мења, односно допуњује. 

 
Одобрење за постављање средстава за оглашавање 

Члан 14. 
Средство за оглашавање на јавној површини 

може се поставити  уз претходно одобрење 
надлежног органа, под условима прописаним 
одредбама ове одлуке. 

Одобрење из става 1. овог члана прибавља се 
за постављање свих средстава за оглашавање 
независно од начина стицања права на привремено 
коришћење јавне површине односно површине 
објеката на јавној површини за постављање 
средстава за оглашавање, изузев за средства за 
оглашавање за које је овом одлуком другачије 
одређено. 

 
2.Јавни конкурс 

 Објекти и површине објеката за оглашавање 
за које се спроводи јавни конкурс 

Члан 15.  
Спровођење јавног конкурса (у даљем 

тексту: конкурс), путем јавног надметања или 
прикупљањем писмених понуда, обавезно је за 
стицање права привременог коришћења јавне 
површине, односно површине објеката на јавној 
површини за постављање средстава за оглашавање и 
то за: огласни пано (билборд); рекламни стуб "City 
tower";  рекламну таблу типа "City-light"; други 
сличан самостојећи објекат који садржи огласну 
поруку одређену Планом; површину стуба јавне 
расвете (осим стуба који носи ваздушну електро 
мрежу), нисконапонске и контактне мреже у 
својини Града и  површину елемената опреме 
стајалишта јавног линијског превоза. 
 Право на привремено коришћење јавне 
површине, односно површине објекта на јавној 
површини из става 1. овог члана, за постављање 
средстава за оглашавање, стечено по основу  
конкурса, не може се уступити трећем лицу, 
односно другом правном лицу и предузетнику. 

 
 Време на које се јавна површина односно површина 

објекта на јавној површини 
 даје на коришћење ради постављања средства за 

оглашавање 
Члан 16. 

Време на које се даје на коришћење јавна 
површина односно површина објекта  на јавној 
површини за постављање  средства за оглашавање 
одређује се одлуком о расписивању конкурса, и то 
најдуже на период од пет година.  
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 Покретање  поступка 
Члан 17. 

 Одлуку о покретању поступка за давање на 
привремено коришћење јавне површине, односно 
површине објеката на јавној површини за 
постављање средстава за оглашавање, јавним 
надметањем или прикупљањем писмених понуда, 
доноси Градско веће. 
 Након доношења одлуке из става 1. овог 
члана, Градско веће расписује и објављује јавни 
конкурса. 

Предлог одлуке из става 1. овог члана и текст 
јавног конкурса припрема надлежно Јавно 
предузеће, као управљач пута (за саобраћајне јавне 
површине, односно површине објеката на 
саобраћајним јавним површинама, изузев за 
површине на стајалиштима јавног линијског 
превоза), односно организациона јединица Градске 
управе надлежна за  инвестиције и грађевинско 
земљиште (за остале јавне површине, односно 
површине објеката на осталим јавним површинама, 
као и за површине на стајалиштима јавног 
линијског превоза). 
 

 Садржај конкурса и објављивање 
Члан 18. 

 Конкурс садржи нарочито: 
1)  назив органа који расписује конкурс; 
2) врсту поступка конкурса (јавно 

надметање, односно прикупљање писмених 
понуда); 

3)  врсту оглашавања; 
4) податке о месту постављања објекта на 

јавној површини, односно податке о површини 
објекта на јавној површини за постављање 
средстава за оглашавање (локација, улица и др.); 

5) укупну површину простора за 
оглашавање; 

6) податке о врсти средства оглашавања које 
се може поставити; 

7) период на који се поставља средство за 
оглашавање;  

8) почетни износ накнаде за коришћење 
јавне површине, односно површине објекта на 
јавној површини за постављање средстава за 
оглашавање;  

9) висину депозита за учешће у поступку и 
рок за уплату депозита;  

10) доказе који се подносе уз пријаву, 
односно писмену понуду; 

11) обавезан садржај пријаве, односно 
писмене понуде; 

12) рок и начин подношења пријаве, односно 
писмене понуде; 

13) назив и адресу органа којем се пријаве, 
односно писмене понуде подносе; 

14) критеријуме за избор најповољнијег 
понуђача; 

15) обавештење о времену и месту 
одржавања јавног надметања, односно јавног 
отварања писмених понуда; 

16) обавештење да подносиоци 
неблаговремене и непотпуне пријаве, односно 
писмене понуде неће моћи да учествују у поступку, 
односно да ће неблаговремене и непотпуне пријаве, 
односно писмене понуде бити одбачене; 

17) рок у коме ће учесници у поступку бити 
обавештени о резултатима спровођења поступка 
јавног надметања, односно јавног отварања 
писмених понуда; 

18) рок за повраћај депозита учесницима 
који нису успели у поступку јавног надметања, 
односно прикупљања писмених понуда; 

19) назнаку да се у пријави, односно 
писменој понуди обавезно наводи број рачуна на 
који ће се извршити повраћај депозита; 

20) друге податке који се односе на услове 
коришења јавне површине, односно површине 
објеката на јавној површини за постављање 
средстава за оглашавање. 

Почетни износ накнаде, висину депозита, 
као и лицитациони корак (за спровођење поступка 
јавног надметања) утврђује Градско веће, на 
предлог организационе јединице Градске управе 
надлежне за послове финансија. 

Почетни износ накнаде утврђује се према 
одредницама посебне одлуке којом се уређује 
накнада за коришћење јавних површина, односно 
посебне одлуке којо се уређује накнада за 
коришћење општинских путева, улица и 
некатегорисаних путева. 

Конкурс се објављује у листу који се 
дистрибуира на целој територији Републике, као и у 
„Службеном гласнику Града Врања“ и на и на 
интернет страници Града,  са назнаком датума 
објављивања конкурса у дневном листу. 

Рок за подношење пријава, односно 
писмених понуда на  конкурс је 30 дана од дана 
објављивања  конкурса у листу који се дистрибуира 
на територији Републике. 
 

  Комисија за спровођење  конкурса 
Члан 19. 

Поступак јавног надметања и поступак 
прикупљања писмених понуда по објављеном 
конкурсу спроводи Комисија за давање на 
привремено коришћење јавне површине, односно 
површине објеката на јавној површини за 
постављање средстава за оглашавање ( у даљем 
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тексту: Комисија), коју именује и разрешава 
Градско веће. 

Актом о именовању Комисије утврђује се 
структура и број чланова Комисије, мандат 
Комисије, њена надлежност и друга питања од 
значаја за рад Комисије, као и случајеви у којима се 
чланови Комисије могу разрешити. 

О току поступка јавног надметања и јавног 
отварања писмених  понуда, води се записник. 

Стручне, организационе и административно-
техничке послове за Комисију обавља 
организациона јединица Градске управе надлежна 
за инвестиције и грађевинско земљиште, односно 
надлежно Јавно предузеће. 

Пословником Комисије ближе се уређује  
начин рада и одлучивања Комисије. 

 
 Право учешћа на  конкурсу 

Члан 20. 
 Право учешћа на конкурсу има домаће и 
страно правно лице и предузетник, осим 
председника и члана Комисије, под условом да је: 
1) измирио све доспеле обавезе према Граду по 

основу оглашавања на територији града до дана 
објављивања  конкурса; 

2) измирио доспеле порезе, доприносе и друге 
јавне дажбине према Граду по основу изворних 
јавних прихода до дана објављивања конкурса; 

3) уплатио депозит за учешће на  конкурсу; 
4) испунио друге услове утврђене конкурсом. 

 
 Пријава, односно писмена понуда на конкурс 

Члан 21. 
Пријава, односно писмена понуда на 

конкурс, са почетном понудом о висини накнаде, 
садржи нарочито:  

1) податке о подносиоцу пријаве, односно 
писмене понуде;  

2) уредно пуномоћје за лице које ће 
заступати правно лице или предузетника на јавном 
надметању, односно у поступку јавног отварања 
писмених понуда, уколико исти не учествују лично 
у поступку;  

3) податке о месту јавне површине, односно 
површини објекта на јавној површини и средству за 
оглашавање за које се пријава, односно писмена 
понуда подноси;  

4) број пријаве, односно писмене понуде;  
5) понуђену висину накнаде за коришћење 

места јавне површине, односно површине објекта 
на јавној површини за постављање средства за 
оглашавање, која не може бити мања од почетне 
висине накнаде дате у тексту конкурса ( за 
спровођење поступка прикупљања писмених 
понуда);  

6) доказ о уплати прописаног депозита;  
7)доказ о измиреним порезима, доприносима 

и другим дажбинама Граду;  
8) доказ о измиреним другим обавезама 

према Граду, у складу са конкурсом;  
9) остале податке одређене конкурсом.  
Пријава, односно писмена понуда на 

конкурс, са потребним документима, подноси се у 
запечаћеној коверти, у року и на начин одређен 
конкурсом, са видљивом назнаком на који се 
конкурс односи и ко је подносилац пријаве, 
односно писмене понуде.  
 Пријава, односно писмена понуда правног 
лица  мора да садржи: назив, седиште и број 
телефона, оригиналан извод из регистра 
привредних субјеката, не старије од 30 дана, 
порески идентификациони број (ПИБ), матичан 
број, текући рачун и потпис овлашћеног лица. 
 Пријава, односно писмена понуда 
предузетника мора да садржи име и презиме, 
адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, 
оригиналан извод из регистра привредних 
субјеката, не старије од 30 дана, порески 
идентификациони број (ПИБ), матичан број, текући 
рачун и потпис овлашћеног лица. 
 У случају да подносиоца пријаве, односно 
писмене понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за 
заступање мора бити оверено од стране јавног 
бележника. 
 Пријава, односно писмена понуда је 
непотпуна ако нису приложене све прописане 
исправе, односно ако не садржи све податке 
предвиђене  конкурсом или су подаци дати 
супротно објављеном конкурсу. 
 Благовременом се сматра пријава, односно 
писмена понуда која стигне до рока наведеног у  
конкурсу. 
 Датум предаје пошти пријаве, односно 
писмене понуде са документацијом сматра се 
датумом пријаве на  конкурс. 

 
3.Јавно надметање 

Услови за одржавање јавног надметања 
Члан 22. 

 Услови за спровођење поступка јавног 
надметања су испуњени и кад истом приступи само 
један учесник благовремене и потпуне пријаве, у 
ком случају се јавно надметање сматра успелим и 
поступак јавног надметања завршава уколико тај 
учесник прихвати почетни износ накнаде. 
 
 
Критеријум за избор најповољнијег понуђача 
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Члан 23. 
 Критеријум за избор најповољнијег 
понуђача у поступку јавног надметања је висина 
понуђене накнаде. 

 
Ток јавног надметања  

Члан 24.  
Поступак јавног надметања је јаван и истом 

могу да присуствују сва заинтересована лица. 
Јавно надметање отвара председник или 

овлашћени члан Комисије утврђује и записнички 
констатује:  број приспелих пријава; благовремене 
пријаве, односно неблаговремене или непотпуне 
пријаве; исправе достављене уз пријаву; присутне 
подносиоце пријава, односно њихових 
опуномоћених заступника за учествовање у 
поступку јавног надметања. 

Неблаговремене пријаве се не отварају, а 
непотпуне пријаве се не разматрају. 

Неблаговремене или непотпуне пријаве се 
одбацују закључком, против којег није дозвољена 
посебна жалба. 

Председник Комисије јавно саопштава да 
подносилац неблаговремене или непотпуне пријаве, 
односно лице које  нема уредно овлашћење 
подносиоца благовремене и потпуне пријаве, не 
може учествовати у поступку јавног надметања. 

Уколико подносилац благовремене и 
потпуне пријаве не приступи јавном надметању, 
лично или преко опуномоћеног заступника, сматра 
се даје одустао од пријаве. 
 Председник Комисије објављује почетак 
јавног надметања и почетни износ накнаде и позива 
учеснике да дају своје понуде. 

Учесник јавног надметања је дужан да јасно 
и гласно каже износ накнаде који нуди. 

Након што заинтересовани учесници учине 
понуде, председник Комисије пита три пута 
учеснике јавног надметања да ли неко од учесника 
даје понуду са вишим износом од највећег  
понуђеног износа, у складу са лицитационим 
кораком за увећање износа накнаде. 

Уколико неко од учесника понуди виши 
износ од последњег понуђеног износа, поступак се 
наставља на начин утврђен ставом 9. овог члана, све 
док учесници јавног надметања дају понуде са 
вишим износима од последње учињене понуде. 

Уколико после трећег позива председника 
Комисије нико од учесника у јавном надметању не 
учини повољнију понуду од последње учињене 
понуде, председник Комисије јавно констатује који 
је највиши понуђени износ и име понуђача. 
 Учесник из става 11. овог члана дужан је да 
потпише изјаву да је понудио највиши износ, са 
назнакон висине понуђеног износа. 

Уколико учесник који је понудио највиши 
износ одбије да  потпише изјаву из става 12. овог 
члана,  председник Комисије позива првог следећег 
најповољнијег понуђача да потпише изјаву, што се 
записнички констатује. 
 Уколико ни следећи најповољнији понуђач 
не потпише изјаву о висини понуђене накнаде, 
председник Комисије јавно објављује да поступак 
јавног надметања није успео, што се записнички 
констатује. 
 Учесник који је понудио највиши износ 
накнаде а одбије да потпише изјаву у смислу става 
13. и 14. овог члана, губи право на повраћај 
депозита. 
 

Записник о јавном надметању  
Члан 25.  

О раду Комисије води се записник у који се 
уноси, нарочито:  

1) место, дан и час почетка јавног надметања;  
2) имена присутних и одсутних чланова 

Комисије;  
3) имена присутних учесника, односно 

њихових опуномоћених заступника, са назначењем 
броја и датума њихових пуномоћја;  

4) назив, односно име учесника који нису 
присутни на јавном надметању;  

5) резултат прегледа документације и 
назначење пријава које не испуњавају услове за 
даље учествовање у јавном надметању, односно име 
подносилаца пријаве који нису стекли право на 
учешће у јавном надметању и разлоге;  

6) ток и резултат јавног надметања,  
   7)констатација да је поступак јавног 

надметања прописно спроведен и примедбе 
представника учесника које се односе на рад 
Комисије, ток поступка јавног надметања, 
садржину записника и констатацију да је јавно 
надметање окончано.  

Записник о раду Комисије потписују сви 
учесници јавног надметања, записничар и сви 
чланови Комисије.  
 

Понављање јавног оглашавања 
Члан 26. 

 Уколико јавно надметање не успе, поступак 
јавног оглашавања се може поновити  по истеку 
рока од најмање осам дана од дана неуспелог јавног 
надметања, по истим условима. 

 
Одустанак од понуде  

Члан 27.  
Када учесник који је на јавном надметању 

понудио највиши износ накнаде ради стицања права 
на привремено коришћење јавне површине, 
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односно површине објеката на јавној површини за 
постављање средстава за оглашавање, одустане од 
понуде до доношења решења о стицању права на 
привремено коришћење јавне површине, односно 
површине објекта на јавној површини за 
постављање средстава за оглашавање, не закључи 
уговор о привременом коришћењу јавне површине, 
односно површине објекта на јавној површини за 
постављање средстава за оглашавање у прописаном 
року или не поднесе захтев за издавање одобрењу у 
прописаном року, сматраће се да је одустао од 
понуде и губи право на повраћај износа депозита.  

 
4.Јавно отварања писмених понуда  

Услови за спровођење поступка јавног отварања 
писмених понуда  

Члан 28.  
 Услови за спровођење поступка јавног 
отварања писмених понуда су испуњени и кад се 
достави само једна благовремена и потпуна 
писмена понуда. 
 

Ток поступка отварања понуда  
Члан 29.  

Пре отварања писмених понуда Комисија 
утврђује колико је писмених понуда примљено, да 
ли су предате у одређеном року и ко од подносиоца 
писмене понуде присуствује њиховом отварању.  

Комисија је дужна да упозна присутне са 
износима из писмених понуда по редоследу 
отварања, према дану и часу пријема, почев од прве 
примљене писмене понуде.  

Отворене писмене понуде појединачно се 
разматрају и утврђено стање се констатује и уноси у 
записник, те се на основу највишег понуђеног 
износа утврђује најповољнији понуђач. 

Уколико се на конкурс пријави само један 
учесник, поступак јавног отварања писмених 
понуда сматра се успелим и завршава уколико је тај 
учесник понудио најмање почетни износ накнаде и 
прихватио друге услове из конкурса. 

Уколико у поступку јавног отварања 
писмених понуда два или више учесника понуде 
исти износ накнаде, Комисија ће позвати те 
учеснике да у року од три дана од дана пријема 
позива доставе нову затворену писмену понуду, са 
увећаним износом у односу на претходно дату 
понуду. 

По истеку рока из става 5. овог члана, 
Комисија ће отворити понуде и утврдити 
најповољнијег понуђача, применом критеријума 
већег понуђеног износа накнаде. 

Уколико су учесници из става 5. овог члана 
доставили нову понуду са истоветним износом 

накнаде, најповољнији понуђач сматра се онај чија 
је понуда прва приспела. 

  
Сходна примена одредаба поступка јавног 

надметања на  
поступак јавног отварања понуда  

Члан 30.  
Одредбе чл. 24. став 2-6 и 12-15., члана 25, 

члана 26. и члана 27. ове одлуке сходно се 
примењују и на поступак јавног отварања писмених 
понуда за стицање права на привремено коришћење 
јавне површине односно површине објеката на 
јавној површини за постављање средстава за 
оглашавање.  

 
5.Одлука о избору најповољнијег понуђача  

Члан 31. 
Након спроведеног поступка јавног 

надметања, односно јавног отварања писмених 
понуда, Комисија је дужна да најкасније наредног 
дана од дана окончања поступка по конкурсу, 
донесе одлуку о избору најповољнијег понуђача и 
исту уручи учесницима поступка. 
 

6.Заштита права учесника у јавном конкурсу 
Члан 32. 

Учесници поступка јавног надметања, 
односно јавног отварања писмених понуда могу на 
одлуку Комисије да поднесу приговор Градском 
већу, у року од осам дана од дана окончања 
поступка по  конкурсу. 

Градско веће је дужно да у року од 30 дана од 
дана пријема приговора учесника поступка 
размотри приговор и донесе одлуку. 

Решавајући по приговору, Градско веће је 
овлашћено да: 

1) одбаци приговор уколико је изјављен од 
стране неовлашћеног лица или уколико је 
неблаговремен; 

2) одбије приговор као неоснован; 
3) усвоји приговор и поништи одлуку о избору 

најповољнијег понуђача, као и поништи спроведени 
поступак јавног надметања или јавног отварања 
писмених понуда. 

Уколико Градско веће приговор усвоји и 
поништи одлуку Комисије, односно поништи 
спроведени поступак јавног надметања или јавног 
отварања писмених понуда, Градско веће доноси 
одлуку о оглашавању новог конкурса, спровођењем 
поступка јавног надметања или прикупљања 
писаних понуда, у року од седам дана од дана 
достављања одлуке по приговору учесницима 
поступка. 

Одлука по приговору је правоснажна по 
истеку рока за приговор, уколико приговор није 
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поднет,или уколико је Градско веће одбацило, 
односно одбило приговор. 

 
7.Решење о стицању права на привремено 

коришћење јавне површине, 
односно површине објекта на јавној 

површини за постављање средстава за оглашавање 
Члан 33.   

На основу правоснажне одлуке Комисије, 
Градско веће доноси решење о стицању права на 
привремено коришћење јавне површине, односно 
површине објекта на јавној површини за 
постављање средстава за оглашавање, 

Предлог решења из става 1. овог члана 
припрема организациона јединица Градске управе 
надлежна за  инвестиције и грађевинско земљиште, 
односно надлежно Јавно предузеће, као управљач 
пута. 

Решење из става 1. овог члана садржи 
нарочито: 

1) податке о стицаоцу права коришћења 
јавне површине, односно површине објекта на 
јавној површини за постављање средстава за 
оглашавање ( у даљем тексту: корисник места);  

2) податке о месту постављања средства за 
оглашавање (локација, улица, максимална 
квадратура и др.); 

3) укупну површину простора за 
оглашавање; 

4) посебне услове под којима се средство за 
оглашавање може поставити, у складу са Планом 
(прибављање техничке документације, 
одговарајућих дозвола и сл.); 

5) рок за постављање објекта, односно 
средства за оглашавање на површини објекта на 
јавној површини;  

6) период на који се поставља објекат, 
однсно средство за оглашавање;  

7) износ накнаде постигнут у поступку 
јавног надметања, односно јавног отварања писаних 
понуда;, 

8) износ уплаћеног депозита;  
9) рок у којем је корисник места дужан да по 

пријему решења о стицању права на привремено 
коришћење јавне површине, односно површине 
објекта на јавној површини за постављање 
средстава за оглашавање закључи уговор, у складу 
са одредбама ове одлуке; 

Решење из става 1. овог члана је коначно. 
Стављање ван снаге Решења 

Члан 34. 
Градско веће доноси решење о стављању ван 

снаге решења о стицању права на привремено 
коришћење јавне површине, односно површине 
објекта на јавној површини за постављање 

средстава за оглашавање, у случајевима ако 
корисник места не приступи закључењу уговора о 
коришћењу јавне површине, односно површине 
објекта за постављање средстава за оглашавање у 
року утврђеном решењем. 

Предлог решења из става 1. овог члана 
припрема организациона јединица Градске управе 
надлежна за  инвестиције и грађевинско земљиште, 
односно надлежно Јавно предузеће, као управљач 
пута. 

У случају из става 1. овог члана, Градско 
веће може донети решење о стицању права на 
привремено коришћење јавне површине, односно 
површине објекта на јавној површини за 
постављање средстава за оглашавање следећем 
учеснику  конкурса, према  утврђеном резултату 
јавног надметања, односно јавног отварања 
писмених понуда са највише понуђеним износом, 
или расписати нови конкурс, у складу са одредбама 
ове одлуке. 

 
8.Уговор о привременом коришћењу јавне 

површине, 
односно површине објекта на јавној површини  за 

постављање средстава за оглашавање 
Члан 35.   

Корисник места дужан је да у року у року 
утврђеним решењем о стицању права на 
привремено коришћење јавне површине, односно 
површине објекта на јавној површини за 
постављање средстава за оглашавање, закључи 
уговор о привременом коришћењу јавне површине, 
односно површине објекта на јавној површини за 
постављање средстава за оглашавање. 

Уговор из става 1. овог члана, у име Града, 
закључује Градоначелник или лице које он овласти, 
односно директор надлежног Јавног предузећа или 
лице које он овласти. 

Уговор из става 1. овог члана садржи 
нарочито: податке о месту постављања средства за 
оглашавање (локација, улица, максимална 
квадратура и др.); податке о средству за 
оглашавање; висину накнаде, рок и начин плаћања 
накнаде; поступак и услови за измену или раскид 
уговора; рок за подношење захтева надлежном 
органу за издавање одобрења за постављање 
средстава за оглашавање; друга права и обавезе по 
основу привременог коришћења јавне површине, 
односно површине објекта на јавној површини за 
постављање средстава за оглашавање. 

Трошкове закључења уговора и овере 
уговора сноси корисник места. 

 
9.Одобрење за постављање средстава за 

оглашавање 
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Члан 36. 
Објекти, односно средства за оглашавање се 

постављају на основу одобрења које издаје  
организациона јединица Градске управе у чијој 
надлежности су комунални послови ( у даљем 
тексту: надлежан орган за издавање одобрења). 
 За средства за оглашавање за које је законом 
којим се уређује планирање и изградња и 
подзаконског акта донетог по том закону, потребно 
решење о одбрењу за извођење радова (дозвола), 
прибављање дозволе је обавезан услов за издавање 
одобрења за постављање средстава за оглашавање ( 
у даљем тексту: одобрење). 
 Одобрење се издаје у форми решења. 

Изузетно од става 1. овог члана, одобрење се 
не издаје за: налепницу на фасадним отворима 
пословног простора и на излогу пословног 
простора; постављање средства за оглашавање по 
налогу  надлежних органа у равни и оквиру 
фасадних отвора пословног простора и у равни и 
оквиру излога пословног простора; оглашавање на 
тендама постављеним у складу са посебном 
одлуком; оглашавање на платну сунцобрана у 
башти угоститељског објекта која је постављена у 
складу са посебном одлуком; пано за излагање 
менија и ценовника у башти угоститељског објекта 
која је постављена у складу са посебном одлуком; 
оглашавање на покретним тезгама постављеним у 
складу са одредбама других одлука; оглашавање на 
монтажно-демонтажним објектима за потребе 
манифестација за време трајања манифестације 
постављеним у складу са одредбама других одлука; 
оглашавање путем изложбеног пулта постављеног у 
складу са одредбама других одлука; оглашавање 
ценовника на бензинским пумпама; оглашавање 
реда вожње на аутобуским стајалиштима; 
постављање плаката на објектима за слободно 
оглашавање и другим објектима одређеним 
Планом; оглашавање на одређеним површинама 
објеката према посебним прописима Града.  

 
Захтев за издавање одобрења 

Члан 37. 
 Уз захтев за издавање одобрења прилаже се: 
1) уговор о привременом коришћењу јавне 

површине, односно површине објекта на јавној 
површини за постављање средстава за 
оглашавање; 

2) идејни пројекат са потребном техничком 
документацијом израђеном од стране 
привредног субјекта или предузетника 
регистрованог за обављање наведене делатности 
потписан од стране одговорног пројектанта, или 
проспект произвођача са потребном техничком 

документацијом или ситуациони приказ, 
односно фотографија; 

3) извод из регистра привредних субјеката; 
4) порески идентификациони број; 
5) услове за израду техничке документације издате 

од предузећа на чију се инсталацију врши 
прикључак (уколико се средство за оглашавање 
напаја са електроенергетског система);  

6) изјаву корисника места да ће пре постављања 
средства за оглашавање прибавити све потребне 
сагласности предузећа у чијој су надлежности 
инсталације и објекти који могу бити угрожени 
постављањем предметног средства за 
оглашавање;  

7) сагласност надлежне установе за заштиту 
споменика културе, у случајевима када се 
објекат поставља у заштићеној просторно 
културно-историјској целини или у целини која 
ужива претходну заштиту;  

8) доказ о плаћеној административној такси;  
9) друге доказе у зависности од посебних услова 

утврђених овом одлуком или Планом. 
Када се захтев подноси за одобрење за 

постављање огласног паноа (билборда), осим 
документације из става 1. овог члана, уз захтев се 
прилаже и статички прорачун сигурности који је 
оверен од стране лица са лиценцом архитектонске 
или грађевинске струке.  

Када се захтев подноси за одобрење за 
постављање наменске рекламне табле, осим 
документације из става 1. овог члана, уз захтев се 
прилаже и скица са предлогом локације и положаја 
средства за оглашавање, димензијама и укупном 
површином.  

 
Садржина одобрења  

Члан 38.  
Одобрење садржи:  
1) податке о подносиоцу захтева - кориснику 

места (назив, седиште, порески идентификациони 
број);  

2) податке о положају, димензијама, 
примењеним материјалима, бојама, укупној 
површини која се користи;  

3) податке о месту постављања (локација, 
улица, квадратура и др.); 

4) посебне услове под којима се средство за 
оглашавање може поставити, у складу са Планом 
(прибављање техничке документације, 
одговарајућих  дозвола и сл.);  

5) период на који се даје одобрење;  
6) рок за постављање средстава за 

оглашавање; 
7) констатацију да је приложена прописана 

документација;  
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8) остале обавезе, а које се односе на 
примену прописа којима се регулише комунални 
ред, одржавање чистоће и други прописи; 

9) обавезу уклањања средства за оглашавање 
у року од осам дана по истеку периода на који се 
даје одобрење; 

9) друге податке у вези са постављањем 
средстава за оглашавање. 

Надлежан орган за издавање одобрења, 
најкасније у року од три дана од дана издавања 
одобрења, одобрење за постављање средстава за 
оглашавање на саобраћајним јавним површинама 
(изузев одобрења за постављање средстава за 
оглашавање на површини елемената опреме 
стајалишта јавног линијског превоза) доставља 
надлежном Јавном предузећу, као управљачу пута,  
које обавља административне послове у вези са 
постављањем средстава за оглашавање на тим 
површинама, врши наплату и контролу наплате 
накнаде, Комуналној инспекцији и Комуналној 
милицији. 

Одобрење за постављање средстава за 
оглашавање на осталим јавним површинама и на  
површини елемената опреме стајалишта јавног 
линијског превоза доставља се организационој 
јединици Градске управе надлежној за послове 
финансија, утврђивање, наплату и контолу 
изворних прихода локалне самоуправе, Комуналној 
инспекцији и Комуналној милицији. 

 
Престанак важења одобрења 

Члан 39. 
 Одобрење престаје да важи истеком времена 
на које је издато. 
 Одобрење престаје да важи и пре истека 
времена на које је издато: 

1) ако се објекат, односно средство за 
оглашавање не постави у року утврђеним 
одобрењем; 

2) ако се објекат, односно средства за 
оглашавање не поставе у складу са издатим 
одобрењем; 

3) ако корисник места не плаћа утврђену 
накнаду дуже од три месеца; 

 4) због измене Плана; 
 5) по захтеву корисника; 
 6) у другим случајевима када се објекат, 
односно средство оглашавања поставља или 
користи противно одредбама ове одлуке. 

Надлежан орган за издавање одобрења, 
решење о престанку важења одобрења  доставља 
организационој јединици Градске управе надлежној 
за послове финансија, утврђивање, наплату и 
контолу изворних прихода локалне самоуправе, 
Комуналној инспекцији и Комуналној милицији, 

као и надлежном Јавном предузећу које обавља 
административне послове у вези са постављањем 
средстава за оглашавање на јавним саобраћајним 
површинама у складу са одредбама ове одлуке. 

 
Престанак важења одобрења због измене Плана  

Члан 40. 
У случају измене Плана, услед које се укида 

место (појединачно или групација), надлежни орган 
за издавање одобрења дужан је да кориснику тог 
места понуди одговарајуће место у складу са 
Планом, уколико такво место постоји. 

Одговарајуће место у смислу става 1. овог 
члана је место намењено за постављање истог типа 
и величине средства за оглашавање и налази се у 
истој зони у складу са Планом, одлуком о 
накнадама за коришћење јавних површина, односно 
одлуком о накнадама за коришћење општинских 
путева, улица и некатегорисаних путева на 
територији града Врања. 

Ако корисник места прихвати понуђено место, 
надлежни орган за издавање одобрења, доноси 
решење о томе и одређује рок у коме је корисник 
места дужан да средство за оглашавање премести.  

Уколико се ради о месту на саобраћајној 
јавној површини, одговарајуће место у смислу става 
2. овог члана предлаже надлежно Јавно предузеће, 
као управљач пута. 

Ако корисник места не прихвати понуђено 
место или одговарајуће место не постоји, надлежни 
орган за издавање одобрења, доноси решење о 
престанку важења одобрења за то место, најкасније 
у року од осам дана од дана пријема обавештења о 
томе.  

 
Престанак важења одобрења по захтеву корисника 

места  
Члан 41.  

Корисник места који намерава да престане са 
оглашавањем пре истека времена за које је 
одобрење издато, дужан је да о томе обавести 
надлежан орган  за издавање одобрења.  

Надлежни орган за издавање одобрења, 
најкасније у року од 8 дана од дана пријема 
обавештења доноси решење о престанку важења 
одобрења. 
 

10.Оглашавање на јавним површинама 
средствима за оглашавање за које се не спроводи 

конкурс 
Члан 42. 

 Оглашавање на јавним површинама 
средствима за оглашавање прописаним одредбама 
ове одлуке за које се не спроводи конкурс врши се 
на захтев заинтересованог лица. 
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 Оглашавање из става 1.овог члана врши се 
сходном применом одредаба ове одлуке које се 
односе на оглашавање на другим површинама и 
површинама објеката. 
 
IV. ОГЛАШАВАЊЕ НА  ДРУГИМ 
ПОВРШИНАМА И ПОВРШИНАМА  
ОБЈЕКАТА  

 
Начин оглашавања 

Члан 43. 
Оглашавање на другим површинама и 

површинама објеката врши се на захтев 
заинтересованог лица, уз сагласност сагласност 
власника, односно лица које располаже 
одговарајућим правом или овлашћењем ( у даљем 
тексту: корисник) те површине. 

Друге површине јесу површине које нису 
јавне, а видљиве су са јавних површина, утврђене 
чланом 2. став 5. ове одлуке.. 

Површине објеката јесу спољашња 
површина објекта, утврђене чланом 2. став 6. ове 
одлуке. 

Коришћењем површина из става 2. и 3. овог 
члана, постављањем средстава за оглашавање, 
врши се непосредан утицај на расположивост, 
квалитет или неку другу особину јавне површине. 

Одобрење 
Члан 44. 

Оглашавање на другим површинама и 
површинама објеката (изузев елемената опреме 
стајалиштаа јавног линијског превоза и стуба јавне 
расвете-осим стуба који носи ваздушну електро 
мрежу, нисконапонске и контактне мреже) врши се 
на основу одобрења које на захтев заинтересованог 
лица издаје надлежан орган за издавање одобрења 
одређен овом одлуком, уз претходну сагласност 
надлежног Јавног предузећа, са становишта 
безбедности саобраћаја  и са становишта 
архитектонско грађевинских услова, како 
оглашавањем не би дошло до нарушавања изгледа 
површина и објекта. 

Одобрење се издаје у форми решења, и 
садржи нарочито: податке о лицу које врши 
оглашавање, месту и условима постављања, врсти и 
димензијама средства за оглашавање које се 
поставља, време на које се издаје и техничку 
документацију на основу које се издаје. 

Уз захтев за издавање одобрења подносилац 
прилаже: 

1) техничку документацију у форми идејног 
пројекта, скице или , фотографије у зависности од 
врсте објекта. 

2) доказ о регистрованој делатности; 

3) извод из листа непокретности издат од 
органа надлежног за послове државног премера и 
катастра, са уписаним правом својине подносиоца 
захтева на предметној другој површини или извод 
из листа непокретности издат од органа надлежног 
за послове државног премера и катастра и 
сагласност власника, односно корисника те 
површине; 

4) услове за израду техничке документације 
издате од предузећа на чију се инсталацију врши 
прикључак (уколико се средство за оглашавање 
напаја са електроенергетског система) или 
уколико се ради о оглашавању за сопствене 
потребе, копију ЕДБ рачуна постојећег мерног 
места, на предметној катастарској парцели, 
уколико се средство за оглашавање напаја 
електричном енергијом са истог;  

5) сагласност предузећа у чијој су 
надлежности инсталације и објекти који могу бити 
угрожени постављањем предметног средства за 
оглашавање;  

6) сагласност надлежне установе за заштиту 
споменика културе, у случајевима када се објекат 
поставља у заштићеној просторно културно-
историјској целини или у целини која ужива 
претходну заштиту;  

7) друге сагласности у складу са посебним 
законима, зависно од типа и места постављања, у 
складу са одредбама ове одлуке;  
             8)доказ о плаћеној административној 
такси.  
 Право стечено по основу одобрења не може 
се уступити трећем лицу. 

 
Рок важења одобрења 

Члан 45. 
На захтев подносиоца, одобрење се издаје за 

текућу годину.   
Подносиоцу захтева коме је издато одобрење 

у складу са одредбама ове одлуке, може се на његов 
захтев издати одобрење за постављање у наредном 
периоду истоветног средства за оглашавање. 

Уз захтев за издавање одобрења из става 2. 
овог члана доставља се: 

1) оверена сагласност власника, односно 
корисника површине на коју се поставља средство 
за оглашавање; 

2) потврда о даљем важењу сагласности 
надлежне установе за заштиту споменика културе; 

3) претходна техничка документација на 
основу које је издато одобрење на увид, ради 
потврде о даљем важењу. 

3) доказ о плаћеној административној такси; 
Под истоветним средством подразумева се 

средство за оглашавање на којем није дошло до 
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промене у односу на техничку документацију на 
основу које је издато одобрење. 

Одобрење се доставља организационој 
јединици Градске управе надлежној за послове 
локалне пореске администрације ради утврђивања и 
наплате накнаде за коришћење, Комуналној 
инспекцији и Комуналној милицији. 

 
Заштита права 

Члан 46. 
 Против решења о одобрењу за постављање 

средстава за оглашавање може се изјавити жалба 
Градском већу, у року од 15 дана од дана 
обавештења странке о решењу. 

Градско веће, као другостепени орган, 
поступа по жалби у складу са законом којим се 
уређује општи управни поступак. 

Решење је правоснажно, у смислу ове 
одлуке: 

- истеком рока за жалбу, ако жалба није 
уложена: 

- кад жалилац буде обавештен о решењу 
којим је одлучено о жалби. 

 
Престанак важења одобрења  

Члан 47. 
Корисник на чији захтев је одобрено 

постављање средства за оглашавање, који намерава 
да престане са оглашавањем пре истека времена за 
које је одобрење издато, дужан је да о томе 
обавести надлежан орган који је издао одобрење. 

Одобрење престаје да важи и у случају када 
се средство за оглашавање не постави у року 
утврђеним одобрењем. 

Надлежни орган за издавање одобрења, 
најкасније у року од осам дана од дана пријема 
обавештења из става 1. овог члана, односно истека 
рока за постављање средстава за оглашавање, 
доноси решење о престанку важења одобрења и 
примерак коначног решења доставља 
организационој јединици Градске управе надлежној 
за утврђивање, наплату и контролу изворних 
прихода локалне самоуправе, Комуналној 
инспекцији и Комуналној милицији. 

 
V. НАКНАДА 
 

Члан 48. 
За коришћење јавне површине, односно 

површине објеката на јавној површини  за 
постављање средстава за оглашавање за сопствене 
потребе и за потребе других лица, као и за 
коришћење друге површине и површине објеката, 
за постављање средстава за оглашавање за 
сопствене потребе и за потребе других лица којим 

се врши непосредни утицај на расположивост, 
квалитет или неку другу особину јавне површине, 
за које одобрење издаје надлежни орган одређен 
овом одлуком, плаћа се накнада одређена посебном 
одлуком о накнади за коришћење јавних површина. 

За коришћење јавних саобраћајних површина 
и објеката на тим површинама, утврђеним 
одредбама ове одлуке, за које одобрење издаје 
надлежан орган одређен овом одлуком, плаћа се 
накнада одређена посебном одлуком о накнадама за 
коришћење општинских путева и улица и 
некатегорисаних путева на територији града Врања. 

Висина накнаде за коришћење јавне 
површине, односно површине објеката на јавној 
површини за постављање средстава за оглашавање, 
за које се право на коришћење стиче по основу 
јавног конкурса, утврђује се уговором у висини 
накнаде која је постигнута у поступку јавног 
надметања, односно јавног отварања писмених 
понуда. 

Висина накнаде из става 3. овог члана 
усклађује се годишње са индексом раста 
потрошачких цена, према званичним објављеним 
подацима Завода за статистику, решењем 
организационе јединице Градске управе надлежне  
за утврђивање, наплату и контролу изворних 
прихода локалне самоуправе, односно надлежног 
Јавног предузећа. 

Висина накнаде за коришћење јавних 
површина за постављање средстава за оглашавање 
за које се не спроводи конкурс, као и за коришћење 
других површина и површине објеката за 
постављање средстава за оглашавање, утврђује се 
решењем организационе јединице Градске управе 
надлежне  за утврђивање, наплату и контролу 
изворних прихода локалне самоуправе, односно 
надлежног Јавног предузећа, у складу са одлукама 
из става 1. и 2. овог члана. 

Накнада у смислу одредаба овог члана чини 
приход буџета Града. 

 
VI. ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА МЕСТА  
 

Одговорност за штету 
Члан 49.  

У случају настале штете коју је 
проузроковало постављено средство за оглашавање 
одговара корисник места.  

 
Обавезе 
Члан 50.  

Корисник места, дужан је да:  
1) објекат и средство за оглашавање постави и 

оглашавање врши у складу са одобрењем;  
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2) објекат и средство за оглашавање означи 
пословним, односно личним именом (предузетник), 
као и са податком о броју одобрења за постављање 
средства за оглашавање и датуму издавања 
одобрења;  

3) редовно одржава и стара се о уредном 
изгледу објекта и средства за оглашавање;  

4) објекат и средство за оглашавање по 
престанку важења одобрења (истеком рока и у 
другим случајевима утврђеним одредбама ове 
одлуке) о свом трошку уклони, а коришћену 
површину места врати у првобитно стање у року од 
седам дана;  

5) објекaт и средство за оглашавање 
привремено уклони када је неопходно због 
извођења неодложних радова на заштити и 
одржавању комуналних објеката или привремене 
измене режима саобраћаја, док те околности трају.  

Поред обавеза из става 1. овог члана, 
корисник места дужан је да: 

1) у периоду постављања декоративне расвете 
у граду, дозволи прилаз објекту на које се поставља 
декоративна расвета;  

2) омогући Граду да врши оглашавање 
манифестација и активности које организује или су 
од значаја за Град, на основу захтева који се 
подноси најмање три дана пре почетка оглашавања.  
 
VII. ЗАБРАНЕ  

 
Члан 51.  

Забрањено је:  
1) лепити или на други начин причвршћивати 

плакат и другу штампану поруку, односно 
исписивати огласну поруку на спољашњим 
површинама фасаде, излога, ограде, дрвећа и сл., 
или туђем средству за оглашавање;  

2) прљати и оштећивати објекат, односно 
средство за оглашавање;  

3) вршити звучно оглашавање на отвореном 
простору;  

4) извором светлости објекта и средства за 
оглашавање ометати кориснике објекта на који је 
средство постављено или кориснике суседног 
објекта;  

5) поставити објекат и средство за 
оглашавање на путним објектима, објектима 
саобраћајне сигнализације и опреме пута, изузев 
објеката (површина) на којима је могуће вршити 
оглашавање у складу са одредбама ове одлуке и 
Планом; 

6) вршити друге радње којима се наноси 
штета средствима за оглашавање, или онемогућава 
оглашавање постављеним средствима за 
оглашавање. 

VIII НАДЗОР  
 
Надзор на применом одлуке и инспекцијски надзор 

Члан 52.  
Надзор над применом одредаба ове одлуке 

врши организациона јединица Градске управе у 
чијој су надлежности послови урбанизма, 
комуналне делатности и саобраћаја и надлежно 
Јавно предузеће, као управљач пута. 

Инспекцијски надзор над применом ове 
одлуке врши Комунална инспекција, преко 
комуналних инспектора, у складу са законом и 
другим прописима којим се уређује инспекцијски 
надзор. 

Комунално милицијски надзор врши 
Комунална милиција, у складу са законом и другим 
прописима који се односе на комуналну милицију. 

 
Овлашћење комуналног инспектора 

Члан 53.  
Ако у вршењу надзора, комунални инспектор 

утврди да се оглашавање врши супротно одредбама 
ове одлуке, решењем ће забранити такво 
оглашавање и наложити отклањање неправилности, 
укључујући и уклањање средстава за оглашавање.. 

Комунални инспектор је овлашћен да наложи 
уклањање средства за оглашавање:  

1) када се средство за оглашавање не постави 
на место утврђено планом, односно одобрењем о 
постављању (чл. 12. ст. 1. и 2, чл. 38. ст. 1.тач. 3) и 
чл. 44. ст. 2);  

2) када се средство за оглашавање постави или 
користи без одобрења, супротно чл. 14, 36.ст.1. и 
44. ст. 1. и 2;  

3) када је средство за оглашавање постављено 
или се користи супротно условима утврђеним 
одобрењем из чл. 38. ст. 1 и 44. ст. 2;  

4) када објекат, односно средство користи 
неовлашћено лице супротно члану 15. ст. 2. и 44. ст. 
4;  

5) када корисник места средство за 
оглашавање не доведе у исправно и уредно стање у 
року који решењем одреди комунални инспектор.  

Уклањање објекта или средства за оглашавање 
врши се о трошку корисника места, односно лица 
које врши оглашавање.  

Ако лице из става 3. овог члана не поступи по 
решењу комуналног инспектора и не уклони објекат 
или средство за оглашавање извршење решења ће 
се спровести у складу са законом којим се уређује 
управно извршење.  

О уклањању средства за оглашавање 
комунални инспектор обавештава надлежан орган 
за издавање одобрења. 
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По пријему обавештења из става 5. овог члана 
орган који је издао одобрење доноси решење о 
укидању важења одобрења.  

 
Заштита права 

Члан 54. 
Решења комуналног инспектора из чл. 53. став 

1. ове одлуке доноси се у року од 48 сати од 
окончања поступка инспекцијског надзора и против 
истог може се изјавити жалба у року од осам дана 
од дана пријема, Градском већу. 
Жалба из става 1. овог члана не задржава 

извршење решења. 
 

Прекршајни налог 
Члан 55. 

Комунални инспектор, односно комунални 
милиционар ће издати прекршајни налог уколико је 
прекршај из његове надлежности открио на начин 
прописан законом којим се уређује инспекцијски 
надзор, односно законом којим се уређује 
комунална милиција. 

Прекршајни налог се издаје у писаној форми, 
са садржајем прописаним законом. 

Прекршајни налог се састоји од оригинала и 
две копије. Оригинал се уручује лицу против кога 
се издаје прекршајни налог, а копију задржава 
орган који је издао прекршајни налог. 

Прекршајни налог се уручује присутном лицу 
за кога се сматра да је учинило прекршај у моменту 
откривања прекршаја. 

Лице против кога је издат прекршајни налог 
својим потписом на одговарајућем месту у налогу 
потврђује његов пријем. 

Ако је лице за кога се сматра да је учинило 
прекршај одсутно и када околности откривања или 
природа прекршаја то захтевају, достављање 
прекршајног налога ће се извршити путем поште 
или доставне службе, у складу са одредбама о 
достављању из закона којим се уређује општи 
управни поступак. 

Ако присутно лице против кога се издаје 
прекршајни налог одбије да прими налог, 
комунални инспектор, односно комунални 
полицајац ће га упозорити на последице одбијања 
пријема, унети у налог забелешку о одбијању 
пријема, дан и час када је пријем одбијен, чиме се 
сматра да је прекршајни налог уручен. 

Лице против кога је издат прекршајни налог 
прихвата одговорност за прекршај плаћањем 
половине изречене казне у року од осам дана од 
дана пријема прекршајног налога, чиме се ослобађа 
плаћања друге половине изречене казне. 

Ако лице против кога је издат прекршајни 
налог у року од осам дана од дана пријема 

прекршајног налога не плати изречену казну или не 
поднесе захтев за судско одлучивање о издатом 
прекршајном налогу, сматраће се да је прихватио 
одговорност пропуштањем, а прекршајни налог 
постаће коначан и извршан. 

Прекршајни налог са констатацијом 
коначности и забелешком да новчана казна није 
плаћена, доставља се прекршајном суду да изречену 
новчану казну унесе у регистар и спроведе поступак 
извршења у складу са законом. 

Лице против кога је издат прекршајни налог 
може прихватити прекршајну одговорност за 
прекршај и након истека рока од осам дана од дана 
пријема прекршајног налога ако пре поступка 
извршења добровољно плати целокупан износ 
изречене новчане казне. 

 
Обавеза омогућавања надзора 

Члан 56. 
Корисник је дужан да лицу овлашћеном за 

вршење надзора омогући приступ и преглед 
привременог објекта, дозволи увид у 
документацију, достави тражене податке и поступа 
по другим налозима комуналног инспектора, 
односно комуналног милиционара. 

 
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 57.  

Новчаном казном од 120.000 динара казниће 
се за прекршај правно лице, aкo:  

1) поступи противно одредби чл. 50; 
2) ако поступа противно забрани из чл. 51; 
3) се средство за оглашавање не постави на 

место утврђено планом, односно одобрењем о 
постављању (чл. 12. ст. 1. и 2, чл. 38. ст. 1.тач. 3) и 
чл. 44. ст. 2);  

4) се средство за оглашавање постави или 
користи без одобрења, супротно чл. чл. 14, 36.ст.1. 
и 44. ст. 1. и 2;  

5) је средство за оглашавање постављено или 
се користи супротно условима утврђеним 
одобрењем из чл. 38. ст. 1 и 44. ст. 2.;  

6) објекат, односно средство користи 
неовлашћено лице супротно чл. 15. ст. 2. и 44. ст. 4;  

7) корисник места средство за оглашавање 
не доведе у исправно и уредно стање у року који 
решењем одреди комунални инспектор; 

8) онемогући надзор у смислу чл. 56. 
Новчаном казном у износу од 15.000,00 

динара, за прекршај из става 1.овог члана, казниће 
се одговорно лице у правном лицу. 

Новчаном казном у износу од 60.000,00 
динара, за прекршај из става 1.овог члана, казниће 
се предузеник. 
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 Новчаном казном у износу од 10.000,00 
динара, за прекршај из става 1. овог члана казниће 
се физичко лице. 
 

Члан 58.  
Новчане казне изречене у прекршајном 

поступку за прекршаје прописане овом одлуком, по 
прекршајним налозима Комуналне инспекције, 
уплаћују се на уплатни рачун број: 840-743341843-
40, са позивом на број модела 97  47  114 „Приходи 
од новчаних казни изречених у прекршајном 
поступку за прекршаје прописане актом Скупштине 
града“, код Управе за јавна плаћања у Врању. 

 Новчане казне изречене у прекршајном 
поступку за прекршаје прописане овом одлуком, по 
прекршајним налозима Комуналне полиције, 
уплаћују се на уплатни рачун број: 840-743342843-
47, са позивом на број модела 97  47  114 „Приходи 
од новчаних казни за прекршаје по прекршајном 
налогу“, код Управе за јавна плаћања у Врању. 

Средства од новчаних казни из става 1 и 2 
овог члана приход су буџета Града. 

 
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 59.  

План места за постављање средстава за 
оглашавање на јавној површини донеће се 
најкасније у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 

До почетка примене Плана из става 1. овог 
члана примењиваће се Програм постављања мањих 
монтажних објеката привременог карактера на 
територији града Врања, у делу који се односи на 
постављање средстава за оглашавање – билборда. 

Уговори о стицању права на привремено 
коришћење јавне површине за постављања 
средстава за оглашавање, закључени на основу 
Програма из става 2. овог члана, важе за период за 
који су закључени, односно на период на који су 
одобрења издата.  

Уколико се Планом из става 1. овог члана, 
место које је дато на привремено коришћење јавне 
површине укида у смислу става 2. и 3. овог члана 
укида, даном почетка примене Плана сходно се 
примењују одредбе члана 40. ове одлуке. 

Члан 60. 
До почетка примене Плана места за 

постављање средстава за оглашавање, примењиваће 
се одредбе Одлуке о мањим монтажним објектима 
привременог карактера на територији града Врања ( 
Службеном гласнику града Врања", бр. 11/2019 и 
1/2020), које се односе на постављање билборда и 
рекламних паноа. 

 

Члан 61. 
Даном почетка примене Плана маста 

престају да важе одредбе члана 8, члана 12. став 2. и 
3, члана 14 став 1. и 4, члана 21. став 2, члана 23. 
став 2, члана 26 ( у делу који се односи на начин и 
услове за постављање, закључење уговора и 
издавање одобрења за билборде), члан 38, (који се 
односи на рекламни пано) и члана 62. став 1. тач. 5), 
6) и 21) (које се односе на казнене одредбе за 
билборде и рекламне паное) Одлуке о мањим 
монтажним објектима привременог карактера на 
територији града Врања ( Службеном гласнику 
града Врања", бр. 11/2019 и 1/2020). 
 

Члан 62. 
 Одлуку о накнадама за коришћење јавних 
површина и Одлуку о накнадама за коришћење 
општинских путева и улица и некатегорисаних 
путева ускладити са одредбама ове одлуке 
најкасније у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 
 

Члан 63. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику Града 
Врања.".  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 29.12.2020. 
године, број:02-234/2020-10 
 

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

 
840. 

На основу чл. 157. и 158. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима 
(„Сл.Гласник.РС“ .бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 
32/2013 –одлука УС, 55/2014, 96/2015 -др. Закон и 
9/2016 –одлука УС, 24/2018, 41/2018 и 41/2018-др. 
Закон, 87/2018 и 23/2019), и члана 16. став 1. тачке 
4. Статута града Врања („Сл. гласник града Врања“, 
бр. 37/2018 и 36/2020.), Скупштина града Врања, на 
седници одржаној дана 29.12.2020.године донела је 
 

О Д Л У К У  
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

О ТЕХНИЧКОМ  РЕГУЛИСАЊУ 
САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ВРАЊА 
 

Члан 1. 
У члану 22. Одлуке о техничком регулисању 

саобраћаја на територији града Врања („Службени 
гласник града Врања бр. 25/19) став 3. мења се и 
гласи: 
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„За кретање, заустављање и паркирање 
теретних возила у плавој зони, управљач пута издаје 
одобрење у писаној или електронској форми 
односно путем смс сервиса за пријаву уласка у 
плаву зону за временски период који је прописан 
одобрењем.“ 

 У истом члану став 4. мења се и гласи:  
„Управљач пута посао из става 3. врши као 

поверени посао.“ 
 

Члан 2. 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА. дана 29.12.2020. 
године, број: 344-1006/2020-10 
 

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

 
841. 
       На основу чл. 22. ст. 1. тач. 2. и ст. 2. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 
15/16 и 88/19), и чл. 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник  РС“, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/2016-др.закон и 47/18 ), чл. 32. 
ст. 1. тач. 2.  Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
„Завод за урбанизам“ Врање („Службени гласник 
града Врања“ бр. 5/13 – пречишћен текст и 5/19) и 
чл. 33. ст. 1. тач. 16. Статута града Врања 
(„Службени гласник града Врања“ бр. 37/18 и 
36/20), Скупштина града Врања на седници 
одржаној дана 29.12.2020.године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ 

УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊА“ 
ВРАЊЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
I 

        ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 
пословања и Финансијски план пословања Јавног 
предузећа „Урбанизам и изградња града Врања“ 
Врање за 2021. годину. 

 
II 

 Решење објавити у Службеном гласнику 
града Врања. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 29.12.2020. 
године, број:06-199/2020-10 
 

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

842. 
      На основу чл.123. ст.6.  Закона о социјалној 
заштити  („Службени гласник РС“, бр. 24/11),  
чл.32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник  РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/2016-др.закон и 47/18)  чл.14.ст.1.ал.4. и 
чл.20.ст.1.тач.5. и 6. Одлуке о оснивању јавне 
установе – Центар за социјални рад у Врању 
(„Службени гласник града Врања“ бр. 21/11) и 
чл.33.ст.1.тач.16. Статута града Врања („Службени 
гласник града Врања“ бр. 37/18 и 36/20), Скупштина 
града Врања на седници одржаној дана 
29.12.2020.године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД“ У ВРАЊУ ЗА 

2021.ГОДИНУ 
 
I 

        ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 
финансијски план Јавне установе „Центар за 
социјални рад“ у Врању за 2021. годину. 

 
II 

 Решење објавити у Службеном гласнику 
града Врања. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 29.12.2020. 
године, број: 06-199/2020-10 

 
ПРЕДСЕДНИК,        

Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
 

843. 
На основу чл.123. ст.6.  Закона о социјалној 

заштити  („Службени гласник РС“, бр. 24/11),  
чл.32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник  РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/2016-др.закон и 47/18)  чл.12.ст.1.ал.5. и 
чл.15.ст.1. Одлуке о оснивању јавне установе – 
Центар за социјални рад у Врању („Службени 
гласник града Врања“ бр. 23/11 – пречишће текст) и 
чл.33.ст.1.тач.16 Статута града Врања („Службени 
гласник града Врања“ бр. 37/18 и 36/20), Скупштина 
града Врања на седници одржаној дана 
29.12.2020.године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ 
ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ“ ВРАЊЕ ЗА 2021.ГОДИНУ 
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I 
        ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 
финансијски план Јавне установе „Центар за развој 
локалних услуга социјалне заштите“ Врање за 2021. 
годину. 

 
II 

 Решење објавити у Службеном гласнику 
града Врања. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 29.12.2020. 
године, број: 06-199/2020-10 
 

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

 
844. 
 На основу чл.44.ст.1.тач.5. и 6.  Закона о 
култури  („Службени гласник“ РС, бр. 72/09, 13/16, 
и 30/16-исп. и 6/20),  чл.32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник  РС“, бр. 129/07 и 
83/14 – др. закон, 101/2016-др.закон и 47/18)  
чл.14..ст.1.тач.4. и 5. Одлуке о промени оснивачког 
акта Јавне установе – Позориште „Бора Станковић“ 
Врање („Службени гласник града Врања“ бр. 36/20) 
и чл. 33.ст.1.тач.16. Статута града Врања  
(„Службени гласник града Врања“ бр. 37/18 и 
36/20), Скупштина града Врања на седници 
одржаној дана 29.12.2020.године, донела је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ  ПОЗОРИШТЕ“ БОРА 
СТАНКОВИЋ“ ВРАЊЕ ЗА 2021.ГОДИНУ 

 
 
I 

        ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 
финансијски план Јавне установе Позориште „Бора 
Станковић“ Врање за 2021. годину. 

 
II 

 Решење објавити у Службеном гласнику 
града Врања. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана  29.12.2020. 
године, број: 06-199/2020-10 
 

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

 
 
845. 

На основу чл.44.ст.1.тач.5. и 6.  Закона о 
култури  („Службени гласник“ РС, бр. 72/09, 13/16, 

и 30/16-исп. и 6/20),  чл.32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник  РС“, бр. 129/07 и 
83/14 – др. закон, 101/2016-др.закон и 47/18)  
чл.16.ст.1.тач.4. и 5. Одлуке о промени оснивачког 
акта установе – Јавна библиотека „Бора Станковић“  
Врање („Службени гласник града Врања“ бр. 36/20) 
и чл. 33.ст.1.тач.16. Статута града Врања  
(„Службени гласник града Врања“ бр. 36/20), 
Скупштина града Врања на седници одржаној дана 
29.12.2020.године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
 УСТАНОВЕ ЈАВНА БИБЛИОТЕКА  “ БОРА 
СТАНКОВИЋ“ ВРАЊЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
I 

        ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 
финансијски план установе установе Јавна 
библиотека „Бора Станковић“ Врање за 2021. 
годину. 
 

II 
 Решење објавити у Службеном гласнику 
града Врања. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 29.12.2020. 
године, број: 06-199/2020-10 
 

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

 
 
846. 

На основу чл.44.ст.1.тач.5. и 6.  Закона о 
култури  („Службени гласник“ РС, бр. 72/09, 13/16, 
и 30/16-исп. и 6/20),  чл.32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник  РС“, бр. 129/07 и 
83/14 – др. закон, 101/2016-др.закон и 47/18)  
чл.14.ст.1.тач.4. и 5. Одлуке о промени оснивачког 
акта  Јавне установе – Народни музеј у Врању 
(„Службени гласник града Врања“ бр. 36/20) и чл. 
33.ст.1.тач.16. Статута града Врања  („Службени 
гласник града Врања“ бр. 37/18 и 36/20), Скупштина 
града Врања на седници одржаној дана 
29.12.2020..године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
 ЈАВНЕ УСТАНОВЕ “НАРОДНИ МУЗЕЈ“ 

ВРАЊЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 
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I 
        ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 
финансијски план Јавне установе “Народни музеј“ 
Врање за 2021. годину. 
 

II 
 Решење објавити у Службеном гласнику 
града Врања. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана  29.12.2020. 
године, број: 06-199/2020-10 
 

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

 
 
847. 

На основу чл.44.ст.1.тач.5. и 6.  Закона о 
култури  („Службени гласник“ РС, бр. 72/09, 13/16, 
и 30/16-исп. и 6/20),  чл.32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник  РС“, бр. 129/07 и 
83/14 – др. закон, 101/2016-др.закон и 47/18),  
чл.4.ст1.тач.3. и чл.9.ст.1.тач.5. и 7. Одлуке о 
оснивању јавне установe “Народни Универзитет“ у 
Врању, („Службени гласник града Врања“ бр. 23/11 
– пречишћен текст и 35/16) и чл. 33.ст.1.тач.16. 
Статута града Врања  („Службени гласник града 
Врања“ бр. 37/18 и 36/20), Скупштина града Врања 
на седници одржаној дана 29.12.2020.године, донела 
је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
 ЈАВНЕ УСТАНОВЕ “НАРОДНИ 

УНИВЕРЗИТЕТ“ ВРАЊЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
 
I 

        ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 
финансијски план Јавне установе “Народни 
Универзитет“ Врање за 2021. годину. 
 

II 
 Решење објавити у Службеном гласнику 
града Врања. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана  29.12.2020. 
године, број: 06-199/2020-10 
 

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

 
848. 

На основу чл.44.ст.1.тач.5. и 6. Закона о 
култури  („Службени гласник“ РС, бр. 72/09, 13/16, 

и 30/16-исп. и 6/20),  чл.32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник  РС“, бр. 129/07 и 
83/14 – др. закон, 101/2016-др.закон и 47/18),  
чл.5.ст.1.тач.3. и чл.10.ст.1.тач.5. и 7. Одлуке о 
оснивању јавне установe “Историјски архив“ 31. 
Јануар“ у Врању, („Службени гласник града Врања“ 
бр.23/11 – пречишћен текст, 35/16 ) и чл. 
33.ст.1.тач.16. Статута града Врања  („Службени 
гласник града Врања“ бр. 37/18 и 36/20), Скупштина 
града Врања на седници одржаној дана 
29.12.2020.године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

 ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 
“31.ЈАНУАР“ ВРАЊЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
I 

        ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 
финансијски план Јавне установе Историјски архив 
“31. Јануар“ Врање за 2021. годину. 

 
II 

 Решење објавити у Службеном гласнику 
града Врања. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана  29.12.2020. 
године, број: 06-199/2020-10 
 

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

 
 
849. 
            На основу чл.44.ст.1.тач.5. и 6. Закона о 
култури  („Службени гласник“ РС, бр. 72/09, 13/16, 
и 30/16-исп. и 6/20),  чл.32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник  РС“, бр. 129/07 и 
83/14 – др. закон, 101/2016-др.закон и 47/18), 
чл.19.ст.1.тач.5. и 7. и чл.30.ст.1.тач.3. Одлуке о 
оснивању јавне установe “Школа анимираног 
филма“ ( „Службени гласник града Врања“ бр.5/11 – 
пречишћен текст, 35/16 ) и чл. 33.ст.1.тач.16. 
Статута града Врања  („Службени гласник града 
Врања“ бр. 37/18 и 36/20), Скупштина града Врања 
на седници одржаној дана 29.12.2020.године, донела 
је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
 ЈАВНЕ УСТАНОВЕ “ШКОЛА АНИМИРАНОГ 

ФИЛМА“ ВРАЊЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 
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I 
        ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 
финансијски план Јавне установе “Школа 
анимираног филма“ Врање за 2021. годину. 

 
II 

 Решење објавити у Службеном гласнику 
града Врања. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана  29.12.2020. 
године, број: 06-199/2020-10 
 

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

 
850. 
 На основу чл.32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник  РС“, бр. 129/07 и 
83/14 – др. закон, 101/2016-др.закон и 47/18), 
чл.4.ст.1.тач.4. Одлуке о оснивању „Регионалног 
центра за таленте“ ( Службени гласник града 
Врања“ бр.26/09 – пречишћен текст и 25/12) и чл. 
33.ст.1.тач.16. Статута града Врања  („Службени 
гласник града Врања“ бр. 37/18 и 36/20), Скупштина 
града Врања на седници одржаној дана 
29.12.2020.године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

„РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ“ 
ВРАЊЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
I 

        ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 
финансијски план „ Регионалног центра за таленте“ 
Врање за 2021. годину. 
 

II 
 Решење објавити у Службеном гласнику 
града Врања. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана  29.12.2020. 
године, број: 06-199/2020-10 
 

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

 
851. 
 На основу чл.32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник  РС“, бр. 129/07 и 
83/14 – др. закон, 101/2016-др.закон и 47/18), 
чл.15.ст.1.тач.4. и 5.  Одлуке о промени оснивачког 
акта Јавне установе за спорт и рекреацију – 
„Спортска хала“ Врање („Службени гласник града 
Врања“ бр. 36/20) и чл. 33.ст.1.тач.16. Статута града 
Врања („Службени гласник града Врања“ бр. 37/18 

и 36/20), Скупштина града Врања на седници 
одржаној дана 29.12.2020.године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И 

РЕКРЕАЦИЈУ „СПОРТСКА ХАЛА“ ВРАЊЕ ЗА 
2021. ГОДИНУ 

 
I 

        ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 
финансијски план Јавне установе за спорт и 
рекреацију „Спортска хала“ Врање за 2021. годину. 
 

II 
 Решење објавити у Службеном гласнику 
града Врања. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 29.12.2020. 
године, број: 06-199/2020-10 

 
ПРЕДСЕДНИК,        

Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
 
852. 
          На основу чл.32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник  РС“, бр. 129/07 и 
83/14 – др. закон, 101/2016-др.закон и 47/18), 
чл.21.ст.1.тач.5. и 6.  Одлуке о промени оснивачког 
акта здравствене установе – Апотека Врање 
(„Службени гласник града Врања“ бр. 5/20) и чл. 
33.ст.1.тач.16. Статута града Врања („Службени 
гласник града Врања“ бр. 37/18 и 36/20), Скупштина 
града Врања на седници одржаној дана 
29.12.2020.године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

 ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ “АПОТЕКА“ 
ВРАЊЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
I 

        ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 
финансијски план Здравствене установе „Апотека“ 
Врање за 2021. годину. 

II 
 Решење објавити у Службеном гласнику 
града Врања. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 29.12.2020. 
године, број: 06-199/2020-10 
 

ПРЕДСЕДНИК,        
Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
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853. 
 На основу чл. 124.ст.2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник Републике Србије“, 
број 25/19) чл.32.ст.1.тач.9. и чл.66.ст.3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/07, 83/14 - др.закон, 
101/2016 - др.закон и 47/2018), чл. 33.ст.1.тач.14. 
Статута града Врања („Службени гласник града 
Врања“, број 37/18), Скупштина града Врања, на 
седници одржаној  29.12.2020..године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ ВРАЊЕ 
 

 
I 

           ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут 
Апотекарске установе Врање бр.637 од 
23.12.2020.год., донетог од стране Управног одбора 
ове установе. 
 

II 
 Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 29..12.2020. 
године, број: 02-236/2020-10 

 
ПРЕДСЕДНИК,                                                                                     

Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
 
 
854. 
      На основу чл. 22.ст.1.тач.11. и ст.2. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 
15/16 и 88/19), чл.32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/07, 83/2014 – др. 
закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), чл.32.ст.1.тач.6. 
Одлуке о усклађивању послова Јавног предузећа 
„Нови дом“ Врање са Законом о јавним 
предузећима (“Службени гласник града Врања“, 
број 27/16, 15/18) и члана 33.ст.1.тач.14. Статута 
града Врања („Службени гласник града Врања број 
37/18), Скупштина града Врања, на седници 
одржаној дана 29.12.2020. године, доноси: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ ДОМ“ ВРАЊЕ  
 
I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут о 
изменама и допунама Статута Јавног предузећа 
„Нови дом“ Врање, бр.4634/1 од 24.12.2020. године. 

II 
 Решење објавити у Службеном гласнику 
града Врања. 
СКУПШТИНА  ГРАДА ВРАЊА, дана29.12.2020. 
године, број: 02-237/2020-10 
 

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

 
 
855. 
 На основу чл. 22.ст.1.тач.11. и ст.2. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 
15/16 и 88/19), чл.32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/07, 83/2014 – др. 
закон, 101/16 – др. закон и 47/2018) и члана 
33.ст.1.тач.14. Статута града Врања („Службени 
гласник града Врања број 37/18), Скупштина града 
Врања, на седници одржаној дана 29..12.2020. 
године, доноси: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УПРАВА БАЊЕ“ 

ВРАЊСКА БАЊА  
 
 
I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о 
измени и допуни Статута ЈП „Управа Бање“ 
Врањска Бања, бр.872 од 24.12.2020. године. 
 

II 
 Решење објавити у Службеном гласнику 
града Врања. 
СКУПШТИНА  ГРАДА ВРАЊА, дана 29.12.2020. 
године, број: 02-238/2020-10 

 
ПРЕДСЕДНИК,        

Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
 
 
856. 

На основу члaна 29. и 30._Закона о јавно-
приватном партнерству и концесијама ("Сл.гласник 
РС " бр. 88/2011, 15 /16 и 104/16), члана 9. Закона о 
комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', 
број 88/2011,104/16 и 95/18) и члана 32 Статута 
града Врања ("Сл. гласник града Врања  бр.  37/18 и 
36/20) Скупштина града Врања,  на седници 
одржаној дана 29.12.2020.године,  донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА  
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКAТА ЈАВНО-
ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА СА  
ЕЛЕМЕНТОМ  КОНЦЕСИЈЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 
 
 
I 

 У Стручни тим за реализацију пројекaта 
јавно приватног партнерства са елементом 
концесије на територији града Врања (у даљем 
тексту: Стручни тим)   именују се: 
 

1. Бојан Костић, члан Градског већа, 
2. Ђурђица Ђорђевић, градски 

правобранилац, 
3. Тања Анђелковић, руководилац Службе 

интерне ревизије, 
4. Љиљана Стојановић, руководилац 

Одељења за послове органа града 
 5. Бобан Станковић, Канцелариза за локални 
економски развој 
 6. Наташа Трајковић, руководилац Одељења 
за привреду и  економски развој 
 7. Јелена Пејковић, секретар Градског већа, 
 8. Лидија Стаменковић, шеф Одсека службе 
за јавне набавке 
  
 Административно техничке послове за 
потребе Стручног тима обављаће Одељење за 
привреду и економски развој. 

 
II 

  Задаци Стручног тима су:  
 1. пружање стручне помоћи јавном телу при 
припреми Предлога јавног приватног парнерства  на 
територији града Врања, који се упућује Комисији 
за јавно приватно партнерство 
 2. пружање стручне помоћи јавном телу при 
припреми  потребних анализа, односно  студија 
оправданости, при припреми и изради  услова и 
конкурсне документације, правила и  услова  за 
оцену понуђача и примљених понуда, као и 
критеријума за избор понуде и прегледавање и 
оцена приспелих понуда 
 3. утврђивање предлога одлуке о избору 
најповољније понуде за јавно приватно 
партнерство,  или предлога одлуке о поништају 
јавног приватног партнерства и образложење тих 
предлога;  
 4. обављање осталих послова потребних за 
реализацију . 
 
 

III 
 Стручни тим о свом раду води записник и 
сачињава друга документа која потписују сви 
чланови стручног тима. 

 
IV 

  Овo Решење ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се  у "Службеном гласнику града 
Врања". 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 
29.12.2020.године, број: 02-239/2020-10 
 

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

 
 
857. 
 На основу члана 50. став 5, а у вези са 
чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи  
(„Службени гласник Републике Србије“, број 
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), 
члана 66. Статута Града Врања („Службени гласник 
Града Врања“, број 37/18 и 36/20), члана 39. став 4 и 
члана 40. став 1. и 2. Пословника Скупштине Града 
Врања („Службени гласник Града Врања“, број 
5/19), Скупштина Града Врања, без претреса и 
одлучивања, на седници одржаној 
29.12.2020.године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ГРАДА ВРАЊА 

 
 

Члан 1. 
 УТВРЂУЈЕ СЕ да Славољубу Стојменовићу, 
дипл.инж.архитектуре из Врања, престаје функција 
члана Градског већа Града Врања, пре истека 
времена на које је изабран, 29.децембра 
2020.године, подношењем оставке. 

 
Члан 2. 

 Члан Градског већа који је поднео оставку у 
смислу члана 1. овог решења, остаје на дужности и 
врши текуће послове до избора новог члана 
Градског већа Града Врања. 

 
Члан 3. 

 Диспозитив Решења објавити 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 50. став 5. Закона о 
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локалној самоуправи  („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон и 47/18), члана 66. Статута Града 
Врања („Службени гласник Града Врања“, број 
37/18 и 36/20), члана 39. став 4 и члана 40. став 1. и 
2. Пословника Скупштине Града Врања („Службени 
гласник Града Врања“, број 5/19). 
 Одредбом члана 50. став 5. Закона о локалној 
самоуправи, прописано је да функција члана 
општинског већа престаје, пре истека времена на 
које је изабран, поред разрешења и оставком, с тим 
што  члан општинског већа који је поднео оставку 
остаје на дужности и врши текуће послове до 
избора новог члана општинског већа, а да је чланом 
66. став 5. истог закона прописано да се одредбе 
закона које се односе на општинско веће примењују 
и на градско веће. 
 Одредбама члана 66. Статута Града Врања и  
члана 39. став 4 и члана 40. став 1. и 2. Пословника 
Скупштине Града Врања, прописано је да члан 
Градског већа може поднети оставку, с тим што 
остаје на дужности и врши текуће послове до 
избора новог члана Градског већа. О поднетој 
оставци члана Градског већа, Скупштина не отвара 
претрес и не одлучује, већ само решењем утврђује 
да је члану Градског већа престала функција, 
подношењем оставке. 
 На основу поменуте регулативе, Скупштина 
Града, на заседању 20. децембра 2020. године, без 
претреса и одлучивања, утврђује да Славољубу 
Стојменовићу, дипл.инж.архитектуре из Врања, 
престаје функције члана Градског већа, по основу 
подношења оставке. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 29.12.2020. 
године, број:02-224/2020-10 
 

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

 
858.                                               

На основу члана 34. став 3, а у вези са 
чланом 21, члана 24, члана 25 и члана 26. 
Пословника  Скупштине Града Врања („Службени 
гласник Града Врања“, број 5/2019), Скупштина 
Града Врања, на седници одржаној 
29.12.2020.године, донела је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ И 
ШТАМПАЊЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА, 
КАО И ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 

ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР  
ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ВРАЊА 

 

I 
   БИРА  СЕ Комисија за израду и штампање 
гласачких листића, као и за утврђивање резултата 
гласања за избор члана Градског већа Града Врања, 
у саставу: 

1. Мирослав Нешић, одборник са Изборне 
листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, 

2. Иван Здравковић, одборник са Изборне 
листе Група грађана „СРПСКА ДЕСНИЦА ВРАЊЕ 
– ОД НАРОДА ЗА НАРОД“, и 

3. Бранко Петровић, одборник са Изборне 
листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија 
Србије (СПС). 
 Комисијом председава њен најстарији члан. 
 

II 
 Задатак комисије је да: 

1.Изради и одштампа гласачке листиће за 
избор члана Градског већа, прописаног садржаја, 
исте величине, облика и боје и овери их печатом 
Скупштине. Штампа се онолико гласачких листића 
колико има одборника у Скупштини. 

2. Након закључења поступка гласања, пре 
отварања гласачке кутије, преброји неуручене 
гласачке листиће и исте стави у посебан коверат. 

3. Утврди резултате гласања, које обухвата 
податке податке о броју: 
 -уручених гласачких листића; 
 -гласачких листића који су убачени у 
гласачку кутију; 
 -неупотребљених гласачких листића; 
 -неважећих гласачких листића; 
 -важећих гласачких листића; 
  -укупан број гласова које је добио кандидат. 
 Утврђивање резултата гласања обухвата и 
констатацију да је кандидат за члана Градског већа 
изабран потребном већином гласова од укупног 
броја одборника. 
 4.Сачини записник о утврђивању резултата 
гласања за избор члана Градског већа и исти усмено 
саопшти. 
 

III 
 Диспозитив Решења објавити у '' Службеном 
гласнику Града Врања''.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Одредбама члана 21, члана 24, члана 25, 
члана 26. и члана 34. став 3. Пословника  
Скупштине Града Врања („Службени гласник Града 
Врања“, број 5/2019), прописано је да се тајно 
гласање за избор извршних органа Града врши на 
начин и по поступку за избор председника 
Скупштине Града; те да се сходно томе за израду и 
штампање гласачких листића, као и за утврђивање 
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резултата гласања за избор извршних органа Града 
Врања, бира Комисија од три члана, да се за члана 
Комисије одређује по један одборник са три изборне 
листе које су добиле највећи број одборничких 
мандата; да се Комисија бира јавним гласањем 
већином гласова присутних одборника; да 
Комисијом председава њен најстарији члан; да 
Комисија утврђује резултате гласања по закључењу 
поступка гласања; да утврђивање резултата гласања 
обухвата податке о броју /уручених гласачких 
листића; гласачких листића који су убачени у 
гласачку кутију; неупотребљених гласачких 
листића; неважећих гласачких листића; важећих 
гласачких листића и укупан број гласова које је 
добио кандидат/; да о утврђивању резултата гласања 
сачињава записник који потписују сви чланови 
Комисије; да је председавајући Комисије дужан да 
усмено саопшти записник о утврђивању резултата 
гласања који обухвата и констатацију да је кандидат 
изабран. 
  На предлог политичких странака, односно 
коалиција политичких странака, односно групе 
грађана које су добиле највећи број одборничких 
мандата у Скупштини, сходном одредбом члана 21. 
Пословника Скупштине Града Врања, изабрана је 
Комисија за израду и штампање гласачких листића, 
као и за утврђивање резултата гласања за избор 
члана Градског већа Града Врања, као у 
диспозитиву овог решења. 
СКУПШТИНА  ГРАДА ВРАЊА, дана  29.12.2020. 
године, број: 02-226/2020-10 
 

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

 
859. 

Скупштина Града Врања, на основу члана 45. 
став 1, 2, 6, 7. и 9, а у вези са чланом 66. став 3. и 5. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018), члана 59. став 1, члана 60. став 1, 
2. и 3. и члана 61. Статута  Града Врања („Службени 
гласник Града Врања“, број 37/2018), члана 33. став 
2. и став 3, члана 34. и члана 36. став 2. и 3. 
Пословника  Скупштине Града Врања („Службени 
гласник Града Врања“, број 5/2019), на седници 
одржаној 29.12. 2020.  године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ВРАЊА 
 
I 

 За члана Градског већа Града Врања 
ИЗАБРАН ЈЕ: 

1. МИОДРАГ ПРОТИЋ, дипломирани 
инжењер архитектуре из Врања; 

 
II 

Радно-правни статус члана Градског већа 
утврдиће се посебним актом сталног скупштинског 
радног тела надлежног за кадровска питања. 

 
III 

Задужења чланова Градског већа за једну или 
више области из надлежности Града одредиће се 
посебним актом Градског већа Града Врања. 

 
IV 

Решење ступа на снагу даном доношења. 
 

V 
  Диспозитив Решења објавити 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 45. став 1, 2, 6 и 9, а у 
вези са чланом 66. став 3. и 5. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 
члана 59. став 1,  члана 60. став 1, 2. и 3. и члана 61. 
Статута  Града Врања („Службени гласник Града 
Врања“, број 37/2018), члана 33. став 2. и 3., члана 
34. и члана 36. став 2. и 3. Пословника  Скупштине 
Града Врања („Службени гласник Града Врања“, 
број 5/2019). 

Одредбама члана 45. став 1, 2. и 6., а у вези 
са чланом 66. став 3. и 5. Закона о локалној 
самоуправи, члана 59. став 1. и  члана 60. став 1. 
Статута Града Врања, прописано је да Градско веће 
има Градоначелника, заменика Градоначелника и 
девет чланова Градског већа које бира Скупштина 
Града, на време од четири године, тајним гласањем, 
већином гласова од укупног броја одборника; као и 
да кандидате за чланове за чланове Градског већа 
предлаже кандидат за Градоначелника. 

На основу поменуте регулативе, на седници 
Скупштине Града, одржаној 29. новембра 2020. 
године, Градоначелник  је предложио кандидата за 
члана Градског већа. 
 Поступак тајног гласања за члана Градског 
већа спроведела је Комисија за израду и штампање 
гласачких листића, као и за утврђивање резултата 
гласања за избор члана Градског већа, изабрана на 
седници Скупштине. Комисија је изабрана у саставу 
од три члана- од по једног одборника са три изборне 
листе које су добиле највећи број одборничких 
мандата у Скупштини, односно од по једног 
одборника са изборних листа АЛЕКСАНДАР 
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ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, Група грађана 
„СРПСКА ДЕСНИЦА ВРАЊЕ – ОД НАРОДА ЗА 
НАРОД“ И ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 
партија Србије (СПС). 

Гласање за избор члана Градског већа 
спроведено на једном гласачком листићу, у складу 
са одредбом члана 45. став 3. а у вези са чланом 66. 
став 4. Закона о локалној самоуправи, члана 60. став 
2.Статута Града Врања  и члана 34. Пословника 
Скупштине Града Врања. Тајно гласање спроведено 
је, у складу са одредбом члана 34. став 3. 
Пословника Скупштине Града Врања, на начин и по 
поступку прописаним одредбама Пословника 
Скупштине Града Врања за избор председника 
Скупштине Града. 

Након спроведеног поступка тајног гласања, 
Комисија је утврдила резултате гласања и и томе 
сачиника записник, који је усмено саопштен 
Скупштини. Записником Комисије утврђено је да је 
за избор чланова Градског већа гласало 56 
одборника, што представља већину од укупног 
броја одборника и истим констатовано  да је за 
члана Градског већа изабран Миодраг Протић, 
дипломирани инжењер архитектуре из Врања. 

На основу саопштења резултата гласања, 
председавајући-председник Скупштине Града је 
објавио да је за члана Градског већа изабран 
Миодраг Протић, дипломирани инжењер 
архитектуре из Врања. 

 Према одредбама члана 45. став 9, а у вези 
са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи, 
члана 61. Статута Града Врања и члана 36.став 2.и 
3.. Пословника Скупштине Града Врања, чланови 
Градског већа могу бити на сталном раду, а уколико 
нису на сталном раду имају право на новчану 
накнаду која се утврђује посебном одлуком 
Скупштине Града. 
 Чланом 45. став 7, а у вези члана 66. став 5. 
Закона о локалној самоуправи, и чланом 61. став 3.  
Статута Града Врања, утврђено је да је да чланови 
градског већа могу бити задужени за једну или 
више одређених области из надлежности Града, о 
чему посебним решењем одлучује Градско веће 
Града Врања. 

На основу наведеног, донето је Решење  као 
у диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог решења може се поднети тужба 
надлежном суду у  року од 30 (тридесет) дана од 
дана доношења Решења. 
СКУПШТИНА  ГРАДА ВРАЊА, дана 29.12. 2020. 
године, број:02-225/2020-10 
 

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

860. 
На основу члана 46. став 1, а у вези са 

чланом 52. став 2. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/16 
и 88/19), члана 32. став 1. тачка 9), а у вези са 
чланом 66. став 1. и 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-
др.закон и 47/18), члана 42. став 1, а у вези са 
чланом 46. став 2. Одлуке о усклађивању пословања 
Јавног предузећа „Завод за урбанизам“ Врање са 
Законом о јавним предузећима („Службени гласник 
Града Врања“, број 27/2016, 27/2017 и 37/2018), 
члана 33. став 1. тачка 14) Статута Града Врања 
(„Службени гласник Града Врања“, број 37/18 и 
36/20), Скупштина Града Врања, на седници 
одржаној 29.12.2020.године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УРБАНИЗАМ И 
ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊА“ ВРАЊЕ 

 
I 

 БРАНИМИРУ СТОЈАНЧИЋУ, 
дипл.инж.менаџмента из Врања, престаје функција 
вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
„Урбанизам и изградња града Врања“ Врање, 
истеком периода на које је именован на ову 
функцију, Решењем Скупштине града Врања, број: 
02-228/2019-10 од 27.12.2019.године, објављеним у 
„Службеном гласнику Града Врања“, број 32/19.
  

II 
 Решење је коначно. 

 
III 

 Даном доношења овог решења престаје да 
важи Решење о именовању вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа „Урбанизам и изградња 
града Врања“ Врање, број: 02-228/2019-10 од 
27.12.2019.године ( „Службени гласник Града 
Врања“, број 32/19). 
 

IV 
 Решење објавити у „Службеном гласнику 
Града Врања“ и на званичној интернет страници 
Града Врања. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у одредбама члана 46. став 1, а у вези са 
чланом 52. став 2. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/16 
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и 88/19), члана 32. став 1. тачка 9), а у вези са 
чланом 66. став 1. и 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-
др.закон и 47/18), члана 42. став 1, а у вези са 
чланом 46. став 2. Одлуке о усклађивању пословања 
Јавног предузећа „Завод за урбанизам“ Врање са 
Законом о јавним предузећима („Службени гласник 
Града Врања“, број 27/2016, 27/2017 и 37/2018), 
члана 33. став 1. тачка 14) Статута Града Врања 
(„Службени гласник Града Врања“, број 37/18 и 
36/20). 
 Одредбама члана 46. став 1. Закона о јавним 
предузећима, прописано је да мандат, односно 
функција директора престаје, између осталог, и 
истеком периода на које је именован. Истоветна 
одредба прописана је и одредбом члана 42. став 1. 
Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа 
„Завод за урбанизам“ Врање са Законом о јавним 
предузећима, које изменом правне форме, у складу 
са променом оснивачког акта, објављеним у 
„Службеном гласнику Града Врања“, број 37/18, 
променило назив у Јавно предузеће „Урбанизам и 
изградња града Врања“ Врање. 

Према одредби члана 32. став 1. тачка 9) 
Закона о локалној самоуправи, скупштина општине, 
преко својих органа, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа чији је оснивач, док је одредбама 
члана 66. став 1. и 3. истог закона прописано да 
органи града обављају послове предвиђене законом 
за органе оптине, као и да се одредбе закона које се 
односе на скупштину општине примењују и на 
скупштину града. 

Статут Града Врања, одредбом члана 33. став 
1. тачка 14), прописује да Скупштина Града именује 
и разрешава директоре јавних предузећа чији је 
оснивач Град. 

Бранимир Стојанчић, дипл. инж.менаџмента 
из Врања, именован је за вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа „Урбанизам и изградња 
града Врања“ Врање, Решењем Скупштине града 
Врања, број: 02-228/2019-10 од 27.12.2019.године, 
објављеним у „Службеном гласнику Града Врања“, 
број 32/19. Према том решењу, мандат вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа „Урбанизам и 
изградња града Врања“ Врање,  траје једну годину, 
а што је у складу са одредбама члана 52. став 2. 
Закона о јавним предузећима и члана 46. став 2. 
Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа 
„Завод за урбанизам Врање“ Врање са Законом о 
јавним предузећима. 

Имајући у виду да је тим одредбама 
прописано да мандат вршиоца дужности директора 
не може да траје дуже од једне године, а да је 
Бранимиру Стојанчићу истекао период на који је 

именован за вршиоца дужности директора 
поменутог јавног предузећа, сходном применом 
одредаба члана 46. став 1. Закона о јавним 
предузећима и члана 42. став 1. оснивачког акта 
поменутог јавног предузећа, стекли су се услови да 
именованом престане функција вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа „Урбанизам и изградња 
града Врања“ Врање. 

На основу утврђеног, Комисија за мандатно-
имунитетска и административна питања и избор и 
именовање Скупштине града Врања, а у складу са 
прописаним овлашћењима из члана 67. став 1. тачка 
2. Пословника Скупштине Града Врања („Службени 
гласник Града Врања“, број 5/19), утврдила је 
предлог Решења о престанку функције вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа „Урбанизам и 
изградња града Врања“ Врање. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог решења може се покренути управни 
спор пред надлежним судом у року од 30 дана од 
дана пријема решења. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 29.12.2020. 
године, број:02-227/2020-10 
 
 

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

 
861. 

На основу члана 52. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике 
Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 
9) а у вези са чланом 66. став 1. и 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон и 47/18), чланом 46.  Одлуке о 
усклађивању пословања Јавног предузећа „Завод за 
урбанизам“ Врање са Законом о јавним предузећима 
(„Службени гласник Града Врања“, број 27/2016, 
27/2017 и 37/2018), члана 33. став 1. тачка 14) 
Статута Града Врања („Службени гласник Града 
Врања“, број 37/18 и 36/20), Скупштина града 
Врања, на седници одржаној 29.12.2020.године 
донела је 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УРБАНИЗАМ И 
ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊА“ ВРАЊЕ 

 
I 

СЛАВОЉУБ СТОЈМЕНОВИЋ, дипл.инж. 
архитектуре из Врања, именује се за вршиоца 
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дужности директора Јавног предузећа „Урбанизам и 
изградња града Врања“ Врање, почев од 30. 
децембра 2020. године до именовања директора 
Јавног  предузећа „Урбанизам и изградња града 
Врања” Врање, по спроведеном јавном конкурсу, а 
најдуже на период од једне године. 

 
II 

Вршилац дужности директора има сва права, 
обавезе и овлашћења која има директор јавног 
предузећа. 

 
III 

 Решење је коначно. 
 

IV 
Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања” и на званичној интернет страници 
Града Врања. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у одредбама члана 52.Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике 
Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 
9) а у вези са чланом 66. став 1. и 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон и 47/18), чланом 46.  Одлуке о 
усклађивању пословања Јавног предузећа „Завод за 
урбанизам“ Врање са Законом о јавним 
предузећима („Службени гласник Града Врања“, 
број 27/2016, 27/2017 и 37/2018), члана 33. став 1. 
тачка 14) Статута Града Врања („Службени гласник 
Града Врања“, број 37/18 и 36/20). 

 Одредбама члана 52. Закона о јавним 
предузећима, прописано је да се вршилац дужности 
директора може именовати до именовања 
директора јавног предузећа по спроведеном јавном 
конкурсу; да период обављања функције вршиоца 
дужности директора не може бити дужи од једне 
године; да вршилац дужности директора мора 
испуњавати законом прописане услове за 
именовање директора. Чланом 46.  Одлуке о 
усклађивању пословања Јавног предузећа „Завод за 
урбанизам“ Врање са Законом о јавним 
предузећима, које је  изменом правне форме, према 
промени оснивачког акта овог јавног предузећа, 
објављеним  у „Службеном гласнику Града Врања“, 
број 37/18, променило назив у Јавно предузеће 
„Урбанизам и изградња града Врања“ Врање, 
прописани су идентични законски услови у погледу 
именовања вршиоца дужности директора јавног 
предузећа, као и да кандидат за вршиоца дужности 
директора мора да испуњава услове прописане за 

директора овог јавног предузећа, утврђени чланом 
35. оснивачког акта овог јавног предузећа, и то:да је 
пунолетан и пословно способан; да има стечено 
високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама; да има 
најмање пет година радног искуства на пословима 
за које се захтева високо образовање; да има 
најмање три године радног искуства на пословима 
који су повезани са пословима Јавног предузећа; да 
познаје област корпоративног управљања; да има 
радно искуство у организовању рада и вођењу 
послова; да није члан органа  политичке странке, 
односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке; да се против 
њега не води кривични поступак; да није осуђивано 
на казну затвора од најмање шест месеци; да му 
нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим се уређују кривична дела, и то: 
обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи, обавезно психијатријско 
лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; 
обавезно лечење алкохоличара; изабрана вршења 
позива, делатности и дужности; да испуњава друге 
услове, прописане Статутом Јавног предузећа. 

Према одредби члана 32. став 1. тачка 9) 
Закона о локалној самоуправи, скупштина општине, 
преко својих органа, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа чији је оснивач, док је одредбама 
члана 66. став 1. и 3. истог закона прописано да 
органи града обављају послове предвиђене законом 
за органе оптине, као и да се одредбе закона које се 
односе на скупштину општине примењују и на 
скупштину града. 

Статут Града Врања, одредбом члана 33. став 
1. тачка 14), прописује да Скупштина Града именује 
и разрешава директоре јавних предузећа чији је 
оснивач Град. 
 Имајући у виду да је Бранимиру Стојанчићу, 
дипл.инж.менаџмента из Врања, 29. децембра 2020. 
године, престала функција вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа „Урбанизам и изградња 
града Врања“ Врање, истеком периода на који је 
именован, у циљу обезбеђивања услова за 
несметано функционисање предузећа, неопходно је 
именовање вршиоца дужности директора овог 
јавног предузећа. 

Комисија за мандатно-имунитетска и 
административна питања и избор и именовање 
Скупштине града Врања, у складу са прописаним 
овлашћењима из члана 67. став 1. тачка 2. 
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Пословника Скупштине Града Врања („Службени 
гласник Града Врања“, број 5/19), а на основу 
утврђеног да кандидат испуњава законом прописане 
услове, утврдила је предлог Решења о именовању 
вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
„Урбанизам и изградња града Врања“ Врање, као у 
диспозитиву овог решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог решења може се покренути управни 
спор пред надлежним судом у року од 30 дана од 
дана пријема решења. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана29.12.2020. 
године, број:02-228/2020-10 
 

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

 
862. 
 На основу члана 31. став 2. тачка 3), члана 
34, а у вези члана 32. Закона о јавним предузећима и 
члана 35. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник Републике Србије“, број 15/16 и 88/19) и  
члана 33. став 1. тачка 14) Статута Града Врања 
(„Службени гласник Града Врања“, број 37/18 и 
36/20), Скупштина Града Врања, на седници 
одржаној 29.12.2020.године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА 
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

И  ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА 
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ВРАЊЕ 

 
Члан 1 

 Образује  се Комисија за спровођење јавног 
конкурса за избор директора јавних предузећа и 
јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град 
Врање ( у даљем тексту: Комисија). 
 Комисија има председника и четири члана, 
које именује Скупштина Града, на период од три 
године. 

Један члан Комисије из става 2. овог члана, 
именује за свако појединачно именовање директора. 

Члан Комисије за свако појединачно 
именовање директора именује се из реда чланова 
Надзорног одбора јавног предузећа, односно јавно 
комуналног предузећа у коме се именује директор. 
 

Члан 2. 
Именује се Комисија, у саставу: 

 Председник:  
 Новица Станисављевић, дипл.правник из 
Врања. 
 Чланови: 

1. Слађана Стојановић, дипл.економиста из 
Врања. 

2. Дарко Јанковић, дипл.економиста из 
Врања. 

3. Синиша Костадиновић, дипл.правник из 
Врања. 

4. Председник Надзорног одбора јавног 
предузећа и јавно комуналног предузећа 
у коме се именује директор. 

Члан 3. 
Задатак Комисије је да спроводи јавни 

конкурс за избор директора јавних предузећа и 
јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град, у 
складу са законом којим се уређују јавна предузећа, 
уредбом којом се уређују мерила за именовање 
директора јавног предузећа и посебним прописом 
Скуппштине Града. 

 
Члан 4. 

 Стручне и организационе послове за потребе 
Комисије обављаће, у име надлежне организационе 
јединице Градске управе, Љиљана Стојановић, 
руководилац Одељења за послове органа Града. 

 
Члан 5. 

 Даном доношења овог решења престаје да 
важи Решење о именовању Комисије за спровођење 
конкурса за именовање директора јавних предузећа 
и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град 
(„Службени гласник Града Врања“, број 2/17). 

 
Члан 6. 

Решење објавити у „Службеном гласнику 
Града Врања“. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 29.12.2020. 
године, број: 02-229/2020-10 

 
ПРЕДСЕДНИК,        

Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
863. 

На основу чл.5,6,7,8,9,10. и 11.Одлуке о 
оснивању Савета за праћење примене етичког 
кодекса понашања функционера локалне 
самоуправе („Службени гласник града Врања“ бр. 
29/08 и 5/19), и члана 33. Статута града Врања 
(„Службени гласник града Врања“ бр.37/18 и 36/20), 
Скупштина града Врања, на седници одржаној дана 
29.12.2020. године, донела је: 

 
РЕШЕЊЕ  

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  
САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ 
КОДЕКСА ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
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Члан 1 
        Бирају се председник и чланови Савета за 
праћење примене етичког кодекса понашања 
функционера локалне самоуправе, у саставу: 

Председник:  
Мирјана Антић, дипл.правник из Врања; 
   
Заменик председника:   
Бојана Недељковић, струковни васпитач из 
Врања. 

 Чланови: 
1. Младен Васиљевић, дипл.ецц из Врања  
2. Ненад Милојевић, угоститељ из Врања; 
3. Тијана Јовановић, економиста из Врања; 
4. Данијела Јаћимовић, дипл.правник из    
      Врањске Бање; 
5. Здравко Величковић, проф. техничког и   
      информатичког образовања; 
6. Ђорђе Јовић, студент из Врања; 
7. Сунчица Младеновић, пензионер из Врања. 

 
Члан 2 

    Решење ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 3 
 Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 29.12.2020. 
године, број: 02-241/2020-10 
 

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

 
 
864. 

На основу чл.5,6,7,8,9,10. и 11.Одлуке о 
оснивању Савета за развој Града („Службени 
гласник града Врања“ бр. 29/08 и 5/19), и члана 33. 
Статута града Врања („Службени гласник града 
Врања“ бр.37/18 и 36/20), Скупштина града Врања, 
на седници одржаној дана 29.12.2020. године, 
донела је 

 
РЕШЕЊЕ  

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА 

 
 

Члан 1 
        Бирају се председник и чланови Савета за 
развој града, у саставу: 
 Председник:     
 Ненад Антић, дипл.правник из Врања. 
 Заменик председника:   
 Срђан Декић, дипл.ецц из Врања 

 Чланови: 
1. Марјан Станковић, дипл.инж.грађевинарства из 

Врања; 
2. Велибор Антонијевић дипл.ецц из Врања; 
3. Драгана Арсић, мастер учитељ из Врања; 
4. Слађана Поповић из Врања; 
5. Срђан Стошић, дипл.инж. пољопривреде из 

Врања; 
6. Станимир Стајић, дипл.ецц; 
7. Милош Стојиљковић, дипл.менаџер из Врања; 

 
Члан 2 

  Решење ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 3 
 Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 29.12.2020. 
године, број: 02-242/2020-10 
 

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

 
 
865. 

На основу чл.5,6,7,8,9,10. и 11.Одлуке о 
оснивању Савета за младе („Службени гласник 
града Врања“ бр. 29/08), и члана 33. Статута града 
Врања („Службени гласник града Врања“ бр.37/18 и 
36/20), Скупштина града Врања, на седници 
одржаној дана 29.12.2020. године, донела је: 

 
РЕШЕЊЕ  

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  
САВЕТА ЗА МЛАДЕ 

 
Члан 1 

        Бирају се председник и чланови Савета за 
младе, у саставу: 
 Председник:     
 Немања Јовановић, дипл.менаџер 
безбедности и мастер правник из Врања. 
 Заменик председника:   
 Лидија Стојановић, инж. заштите животне 
средине из Врања. 
 Чланови: 
1. Димитрије Илић, студент из Врања; 
2. Стефан Костић, дипл.ецц из Врања; 
3. Лука Трајковић, дипл.ецц из Врања; 
4. Анита Јовановић, дипл.ецц из Врања; 
5. Марија Митић, дипломирани психолог; 
6. Милош Антанасијевић, дипл.ецц из Врања; 
7. Иван Дејновић, студент из Врања; 
8. Ана Поповић, мастер васпитач; 
9. Анђела Манић, студент из Врања; 
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10. Стефан Станковић, дипл.правник из Врања; 
11. Стефан Димитријевић, мастер економиста из 

Врања. 
 

Члан 2 
Решење ступа на снагу даном доношења. 

 
Члан 3 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 29.12.2020. 
године, број: 02-243/2020-10 
 

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

 
 
866. 

На основу чл.5,6,7 и 8.Одлуке о оснивању 
Савета за јавну безбедност и сигурност грађана и 
локалне самоуправе („Службени гласник града 
Врања“ бр. 29/08 и 25/12), и члана 33. Статута града 
Врања („Службени гласник града Врања“ бр.37/18 и 
36/20), Скупштина града Врања, на седници 
одржаној дана 29.12.2020. године, донела је: 
 

РЕШЕЊЕ 
 О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЈАВНУ 
БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ ГРАЂАНА И 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

Члан 1 
        Бирају се чланови Савета за јавну безбедност и 
сигурност грађана и локалне самоуправе, у саставу: 

1. Слободан Миленковић, градоначелник 
Врања; 

2. Зорица Јовић, заменица градоначелника 
Врања; 

3. Дејан Тричковић, председник Скупштине 
града Врања; 

4. Славиша Булатовић, народни посланик; 
5. Ђурђица Ђорђевић, градски правобранилац; 
6. Александра Тошић Арсић, в.ф. председника 

Основног суда у Врању; 
7. Милица Петковић, в.ф. Основног јавног 

тужиоца; 
8. Срећко Пејковић, начелник Пчињског 

управног округа; 
9. Игор Живковић, начелник Полицијске управе 

Врање; 
10. Ненад Стојиљковић, командир Полицијске 

станице Врање; 
11. Пуковник Новица Петровић, командат 4. 

бригаде Копнене војске; 

12. Потпуковник  Игор Милановић, начелник 
Регионалног центра Министарства одбране 
Ниш – Центра Министарства одбране Врање; 

13. др Љиљана Антић, в.д. директор 
Здравственог центра Врање; 

14. др Јадранка Ајановић, управник Дома 
здравља Врање; 

15. др Светлана Стојановић, директор Завода за 
јавно здравље; 

16. Драган Станковић, в.ф. председника 
Прекршајног суда у Врању 

17. Драгана Арсић, директорка Центра за 
социјални рад у Врању; 

18. Душан Аритоновић, начелник Градске управе 
града Врања. 
 

Члан 2 
 Слободан Миленковић, градоначелник 
Врања је председник Савета.   
 Дејан Тричковић, председник Скупштине 
града Врања је заменик председника.  
 

Члан 3 
Мандат чланова Савета траје четири године. 

 
Члан 4. 

 Решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана29.12.2020. 
године, број: 02-244/2020-10 
 

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

 
867. 

На основу чл.23,24,25,26. и 27..Одлуке о 
равноправности полова на територији града Врања 
(„Службени гласник града Врања“ бр. 32/12), и 
члана 33. Статута града Врања („Службени гласник 
града Врања“ бр.37/18 и 36/20), Скупштина града 
Врања, на седници одржаној дана 29.12.2020. 
године, донела је: 

 
РЕШЕЊЕ 

 О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  
САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 

 
Члан 1 

        Бирају се председник и чланови Савета за 
развој града, у саставу: 
 Председник:     
 Маријела Поповић, дипл.инж.технологије из 
Врања. 
 Заменик председника:   
 Ивана Здравковић из Врања.  
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 Чланови: 
1. Милена Антић, др опште медицине из Врања; 
2. Маја Ђорђевић, дипл.ецц из Врања. 
3. Марија Раденковић, учитељица из Врања; 
4. Јасмина Ристић, струковна медицинска сестра 
5. Тања Ивановић, менаџер  из Врања; 
6. Србољуб Димитријевић правник из Врања; 
7. Вукашин Стојиљковић, ССС из Врања; 
8. Јасмина Прокић из Врања. 

 
Члан 2 

Решење ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 3 
 Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана29.12.2020. 
године, број: 02-245/2020-10 
 

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

 
 
868. 

На основу чл.5,6,7,8,9,10,11. и 12.Одлуке о 
оснивању Савета за међунационалне односе 
(„Службени гласник града Врања“ бр. 29/08 и 5/19), 
и члана 33. Статута града Врања („Службени 
гласник града Врања“ бр.37/18 и 36/20), Скупштина 
града Врања, на седници одржаној дана 29.12. 2020. 
године, донела је: 

 
РЕШЕЊЕ  

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  
САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ 

 
Члан 1 

        Бирају се председник и чланови Савета за 
међунационалне односе, у саставу: 

Председник:     
 Снежана Ђорђевић из Врања. 
 Заменик председника:   
 Ивица Имић из Врањске Бање. 
 Чланови: 
1. Драгана Ристић, из Врања; 
2. Ана Голубовић из Врања; 
3. Јелена Николић из Врања; 
4. Петар Петровић из Врања; 
5. Фарија Кадријевић из Врања; 
6. Срећко Демировић из Врањске Бање; 
7. Тереза Шаиновић из Врања; 
8. Снежана Шаиновић из Врања; 
9. Евдокија Станковић из Врања; 
10. Небојша Стојанов из Врања 

 

Члан 2 
Решење ступа на снагу даном доношења. 

 
Члан 3 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана29.12.2020. 
године, број: 02-246/2020-10 
 

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

 
869. 
 На основу чл.99 и 100. Закона о планирању и 
изградњи („ Службени 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 и 83/18, 
31/2019-др. закон и 9/2020), чл.13. Одлуке о 
грађевинском земљишту у јавној својини града 
Врања  („Сл. гласник града Врања“, бр. 44/16)  чл. 
32. став 1. тачка 22) и 24) Статута града Врања („ 
Сл.гласник града Врања“, бр. 37/18 и 36/20), 
Скупштина града на седници одржаној 
29.12.2020.године доноси  
 

 ПРОГРАМ 
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ВРАЊА ЗА 2021. 

ГОДИНУ 
 
 

I 
 Програм отуђења грађевинског земљишта у 
јавној својини града Врања за 2021. годину (у даљем 
тексту: Програм) садржи текстуални део и прилог 
локација са ознакама локација и бројевима 
катастарских парцела, за које се на основу планске 
документације и условима садржаним у закону, 
пратећим подзаконским актима и Одлуци о 
грађевинском земљишту у јавној својини града 
Врања (у даљем тексту: Одлука), може вршити 
отуђење из јавне својине града Врања. 
 
 

II 
 Грађевинско земљиште у јавној својини 
града Врања се отуђује из јавне својине, полазећи од 
тржишне вредности непокретности, која се утврђује 
на основу извештаја Пореске управе Министарства 
финансија или вештачењем преко судског вештака. 

Грађевинско земљиште се може отуђити из 
јавне својине у поступку јавног надметања, односно 
прикупљања писмених понуда, путем јавног 
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оглашавања, у складу са законом, пратећим 
подзаконским актима и Одлуком. 

Изузетно од одредбе става 2. овог члана, 
грађевинско земљиште се може отуђити из јавне 
својине непосредном погодбом, у случајевима, на 
начин и по поступку утврђеним законом, пратећим 
подзаконским актима и Одлуком. 
 

III 
Грађевинско земљиште се може отуђити из 

јавне својине са парцела на локацијама утврђеним 
овим Програмом и то: 

 
• Локација бр. 1 ( 5  грађевинских парцела) - у 

улици Иве Андрића;  
• Локација бр. 2 ( 20 грађевинских парцела) – у 

улици Будислава Шошкића; 
• Локација бр. 3 ( 2 катастарскe парцелe ) – у 

привредно-радној зони Бунушевац; 
• Локација бр. 4 ( 3 катастарске парцеле ) – у 

Врањској Бањи; 
• Локација бр. 5 ( 1 грађевинска парцела) – у 

улици Виктора Бубња 
• Локација бр. 6 ( 1 грађевинска парцела) – 

између улица Иве Андрића и Илије Гочобана  
• Локација бр. 7 ( 1 грађевинска парцела) – у 

улици Француској 
• Локација бр. 8 ( 2 грађевинске парцеле ) – у 

улици Солунских ратника 
• Локација бр. 9 (4 грађевинске парцеле ) – 

угао улица Меше Селимовића и Седам 
секретара СКОЈ-а 
 

IV 
 Ι. Локација бр. 1 ( 5 грађевинских парцела) - 
у улици Иве Андрића.  
 намена – становање малих густина – (изградњa 
двојних стамбених објеката), на основу услова 
предвиђених у Плану Генералне регулације зоне 2 у 
Врању (Сл. Гласник града Врања бр.33/2011)  и 
Урбанистичком пројекту потеза између улица Иве 
Андића, Предрага Девеџића, Будислава Шошкића и 
Чегарске, по степену комуналне опремљености 
налази се на граници друге и треће зоне. 

На предметној локацији, предмет овог 
програма су следеће парцеле: 
 
Р. 
Бр. 

Катаст
арска 
парцел
а 

Површ
ина у 
m² 

Катастарс
ка 
општина 

Намена 
земљишта 

Врста 
права 
Обим 
удела 

1. 8660/8 289 КО Врање 
1 

Грађевин
ско 
земљиште 

Својин
а 1/1    

 

Б. Намена – становање малих густина – (изградња 
индивидуалних стамбених објеката), на основу 
услова предвиђеним у Плану Генералне регулације 
зоне 2 у Врању (Сл. Гласник града Врања 
бр.33/2011)  и Урбанистичком пројекту потеза 
између улица Иве Андића, Предрага Девеџића, 
Будислава Шошкића и Чегарске, по степену 
комуналне опремљености налази се на граници 
друге и треће зоне. 
 
 
Р.б
р. 

Катаст
арска 
парцел
а 

Повр
шина 
у m² 

Катаста
рска 
општин
а 

Намена 
земљишта 

Врста 
права 
Обим 
удела 

1. 8661/1 554 КО 
Врање 1 

Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1 

2. 8658/6 365 КО 
Врање 1 

Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1 

3. 8651/1 511 КО 
Врање 1 

Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1 

4. 8655/2 327 КО 
Врање 1 

Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1 

 
ΙΙ Локација бр.2  (19 грађевинских парцела) – у 
улици Будислава Шошкића.  
Намена – становање средњих густина – изградња 
индивидуалних једнопородичних стамбених 
објеката, вишепородичних објеката и 
компатибилних садржаја који иду уз становање, 
објеката намењених за становање, на основу услова 
предвиђених у Плану Генералне регулације зоне 2 у 
Врању (Сл. Гласник града Врања бр.33/2011), по 
степену комуналне опремљености налази се у трећој 
зони. 

На предметној локацији, предмет овог 
програма су следеће парцеле: 

 
Р
.
б
р 

Кат.па
рцела 

Површ
ина у 
m² 

Катастар
ска 
општина 

Намена 
земљишта 

Врста 
права 
Обим 
удела 

1. 12902 450 КО 
Врање 1 

Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1 

2. 12903 420 КО 
Врање 1 

Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1 

3. 12904 420 КО 
Врање 1 

Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1 

4. 12905 420 КО 
Врање 1 

Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1 

5. 12906 420 КО 
Врање 1 

Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1 

6. 12907 495 КО 
Врање 1 

Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1 

7. 12916 392 КО 
Врање 1 

Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1 

8. 12921 404 КО 
Врање 1 

Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1 

9. 12924 370 КО 
Врање 1 

Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1 
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10. 12925 374 КО 
Врање 1 

Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1 

11. 12926 379 КО 
Врање 1 

Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1 

12. 12927 382 КО 
Врање 1 

Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1 

13. 12912 394 КО 
Врање 1 

Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1 

14. 12914 395 КО 
Врање 1 

Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1 

15. 12917 396 КО 
Врање 1 

Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1 

16. 12919 397 КО 
Врање 1 

Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1 

17. 12922 398 КО 
Врање 1 

Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1 

 
Б. Намена – становање малих густина – (изградња 
индивидуалних стамбених објеката), на основу 
услова предвиђених у Плану Генералне регулације 
зоне 2 у Врању (Сл. Гласник града Врања 
бр.33/2011) у улици Будислава Шошкића, по 
степену комуналне опремљености налази сe на 
граници друге и треће зоне. 
 
 

1. 8585/1 531 КО Врање 
1 

Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1 

2 8588/1 786 КО Врање 
1 

Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1 

3 8589/1 527 КО Врање 
1 

Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1 

 
III локација бр.3 (1 грађевинскa парцелa) – у 
привредно радној зони Бунушевац 
Намена -  привредно радна зона -  изградња 
производних и индустријских објеката, на основу 
услова предвиђених у Плану детаљне регулације 
привредно радне зоне Бунушевац у Врању 
(„Сл.гласник града Врања“ бр.4/2013 и 6/2013), по 
степену комуналне опремљености налази се у 
четвртој зони. 
 
Р.б
р. 

Катас
тарска 
парце
ла 

Повр
шина 
у m2 

Катастарск
а општина 

Намена 
земљишта 

Врста 
права 
Обим 
удела 

1. 624/7 33027 КО 
Бунушевац 

Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1 

 
В. Намена – пословно-производне делатности – 
изградња објеката за пословање, производне и 
прерађивачке индустрије, занатске производње, 
складишта, робно-транспортних центара, на основу 
услова предвиђених у Плану детаљне регулације 
привредно радне зоне Бунушевац 2 у Врању 
(„Сл.гласник града Врања“ бр.27/2017), по степену 
комуналне опремљености налази се у четвртој зони. 
 

Р.б
р. 

Катаст
арска 
парцел
а 

Површ
ина у 
m2 

Катаста
рска 
општина 

Намена  
земљишта 

Врста 
права 
Обим 
удела 

1. 624/6 5181 КО 
Бунуше
вац 

Грађевинс
ко 
земљиште 

Својина 
1/1 

 
 IV локацијa бр.4 (3 грађевинскe парцелe) у  ул. 
Краља Петра Правог Ослободиоца у Врањској 
Бањи 
Намена – пословно услужни садржаји – пословање, 
трговина, угоститељство и услуге, туризам и остали 
компатибилни садржаји,на основу услова 
предвиђеним  у Плану генералне регулације 
Врањска Бања ( „ Сл. Гласник града Врања“ бр. 
14/2013 и 24/2018) на потезу улице Краља Петра 
Првог Ослободиоца, по степену комуналне 
опремљености  налази се у трећој зони. 
 
Р.
бр 

Катастрс
ка 
працела  

Површ
ина у 
m2 

Катстарс
ка 
општина 

Намена 
земљшита 

Врста 
права  
Обим 
удела 

1. 2743/1 63.692 КО Вр. 
Бања 

Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1 

2. 2743/4 14.960 КО Вр. 
Бања 

Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1 

3. 2743/6 2.348 КО Вр. 
Бања 

Грађевинск 
земљишоте 

Својина 
1/1 

 
V локација бр. 5 ( 1 грађевинска парцела ) – у 
улици Виктора Бубња 
 
Намена – становање малих густина – изградња 
индивидуалних стамбених објеката, на основу 
услова предвиђених у Плану Генералне регулације 
зоне 2 у Врању (Сл. Гласник града Врања 
бр.33/2011)  у улици Виктора Бубња, по степену 
комуналне опремљености налази се на граници 
друге и треће зоне. 
 
Р. 
Бр. 

Катастар
ска 
парцела 

Повр
шин
а у 
m² 

Катастар
ска 
општина 

Намена 
земљишта 

Врста 
права 
Обим 
удела 

1. 8852/1 2316 КО 
Врање 1 

Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1    

 
VI локација бр.6 ( 1 грађевинска парцела) – 
између улица Иве Андрића и Илије Гочобана 
 
Намена – становање малих густина – изградња 
индивидуалних стамбених објеката, на основу 
услова предвиђених у Плану Генералне регулације 
зоне 2 у Врању (Сл. Гласник града Врања 
бр.33/2011)  између улица Иве Андрића и Илије 



Среда,30.децембар.2020.године.           "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"     Број -43- Страна-2781 
  

 

Гочобана, по степену комуналне опремљености 
налази се на граници друге и треће зоне. 
 
Р. 
Бр. 

Катастарск
а парцела 

Повр
шина 
у m² 

Катастар
ска 
општина 

Намена 
земљишта 

Врста 
права 
Обим 
удела 

1. 8687/1 1291 КО 
Врање 1 

Грађевин
ско 
земљиште 

Својина 
1/1    

 
VII  локација бр. 7 ( 1 грађевинска парцела) – у 
улици Француској 
 
Намена – пословно-услужни садржаји – изградња 
објеката за пословање,трговина, угоститељство и 
услуге, на основу Генералног урбанистичког плана, 
по степену комуналне опремљености налази се у 
зони 3. 

 
Р. 
Бр. 

Катастар
ска 
парцела 

Површ
ина у 
m² 

Катастар
ска 
општина 

Намена 
земљишта 

Врста 
права 
Обим 
удела 

1. 11904/1   4545 КО 
Врање 1 

Грађевинск
о 
земљиште 

Својин
а 1/1    

 
VIII  локација бр. 8 ( 2 грађевинске парцеле ) – у 
улици Солунских ратника 
 
Намена – становање средњих густина – изградња 
стамбених објеката за породично становање и 
вишепородично становање, на основу услова 
предвиђених у Плану генералне регулације  зоне 3 у 
Врању ( Сл. Гласник града Врања 18/11), у улици 
Солунских ратника, по степену комуналне 
опремљености налази се у зони 3. 
 
1. 11833/6 379 КО 

Врање 1 
Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1 

2. 11837/7 484 КО 
Врање 1 

Грађевинско 
земљиште 

Својина 
1/1 

 
IX локација бр. 9 ( 4 грађевинске парцеле) - угaо 
улица Меше Селимовића и Седам секретара 
СКОЈ-а 
 
Намена – становање средњих густина – изградња 
слободностојећих стамбених објеката за породично 
становање и вишепородично становање, на основу 
услова предвиђених у плану Генералне регулације 
зоне 3 у Врању (Сл. Гласник града Врања 18/11), 
угао улица Меше Селимовића и Седам секретара 
СКОЈ-а, по степену комуналне опремљености 
налази се у зони 3.   
 

 
Р. 
бр. 

Катастарс
ка 
парцела 

Повр
шина 
у m² 

Катастарс
ка 
општина 

Намена 
земљишта 

Врста 
права 
Обим 
удела 

1. 12016/10 603 КО Врање 
1 

Грађевин
ско 
земљиште 

Својина 
1/1 

2. 12016/4 604 КО Врање 
1 

Грађевин
ско 
земљиште 

Својина 
1/1 

3. 12015/8 425 КО Врање 
1 

Грађевин
ско 
земљиште 

Својина 
1/1 

4. 12015/13 430 КО Врање 
1 

Грађевин
ско 
земљиште 

Својина 
1/1 

 
V 

Начин отуђења и ближи услови за изградњу 
објеката биће дефинисани текстом Јавног огласа у 
складу са Одлуком о грађевинском земљишту у 
јавној својини града Врања („Службени гласник 
града Врања“ бр. 44/2016) и важећим планским 
актима. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 29.12.2020. 
године,  број: 463-171/2020-10 
 

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

 
870. 

На основу члана 68. и члана 100. Закона о 
заштити животне средине («Службени гласник 
Републике Србије», број 135/2004, 36/2009, 36/2009-
др. закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС и 
14/2016), члана 20. става 1. тачке 11. и члана 66. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије», број 129/2007, 83/2014-
др.закон, 101/16  и 47/18) и члана 15. става 1. тачке 
9. Статута града Врања („Службени гласник града 
Врања, број: 37/18), Скупштина града Врања. на 
седници одржаној дана 29.12.2020. године, доноси 

      
ПРОГРАМ  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ЗА 2020. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ 
 

Члан 1. 
Овим Програмом утврђују се планирани 

приходи и намена коришћења средстава за 
активности које се током 2020. године планирају у 
области заштите и унапређења животне средине. 
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За реализацију Програма планирају се 
средства из буџетског фонда града у укупном 
износу од 43.866.000,00 динара, и то: 
 

 
 
 

 
Функциона

лна 
класифика

ција 

Број позиције Економска 
класификација 

Опис расхода 
Буџет 2020. 

 

550 106 423000 Услуге по уговору 550.000,00 

550 107 481000 
Дотације невладиним 

организацијама 1.000.000,00 

550 107/3 511000 
Израда студије за несанитарну 

депонију – сметлиште Палестину 
9.600.000,00 

550 107/2 512000 
Набавка и инсталација 
подземних контејнера 1.500.000,00 

550 107/1 514000 Озелењавање јавних површина 3.716.000,00 
Свега за програмску активност 0401-0001: 16.366.000,00 

530 105 424000 Специјализоване услуге 1.500.000,00 
Свега за програмску активност 0401-0002: 1.500.000,00 

520 103 511000 Зграде и грађевински објекти 24.500.000,00 
520 104 425000 Текуће поправке и одржавање 1.500.000,00 

Свега за програмску активност 0401-0002: 26.000.000,00 
Свега за Програм 6: 43.866.000,00 

 
 

Члан 2. 
Програм се доставља  Министарству за 

заштиту  животне средине ради давања сагласности, 
након чега ће бити достављен Скупштини на 
разматрање и усвајање. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 29.12.2020. 
године, број: 501-135/2020-10 

                                                                                      
ПРЕДСЕДНИК,                                                                                     

Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
 
 

В Л А Д И Ч И Н  Х А Н 
871. 

На основу члана 32. став 1. тачка 1. и члана 
41. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 - 
други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и 
члана 40. став 1. тачка 1. и члана 62. Статута 
општине Владичин Хан ("Службени гласник града 
Врања", број 4/2019), Скупштина општине 
Владичин Хан, на седници одржаној дана 
27.12.2020. године, донела је  
 

 
ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

Члан 1. 
Овом Одлуком врши се измена и допуна 

Пословника Скупштине општине Владичин Хан 
("Службени гласник града Врања", број 9/2019). 

 
Члан 2. 

Врши се измена члана 11. тако да гласи: 
„Скупштина на конститутивој седници, на 

предлог председавајућег, већином гласова 
присутних кандидата за одборнике именује 
Верификациони одбор од 3 члана - кандидата за 
одборнике, са три изборне листе које су добиле 
највећи број одборничких мандата у Скупштини и 
који присуствују седници на којој се образује 
Верификациони одбор.  

Ако је четврта или наредне изборне листе 
добиле једнак број мандата као трећа, предност у 
предлагању за чланове имају кандидати за 
одборнике са изборне листе која је прва проглашена 
на изборима за одборнике Скупштине. 

Чланови Верификационог одбора могу бити 
и кандидати са наредних изборних листи у случају 
једнаког броја мандата, а затим и изборних листи 
које су добиле мањи број мандата, уколико 
присутни кандидати за одборнике са изборних 
листи које су добиле највећи број мандата, сагласно 
ставу 1. и 2., не прихвате да буду предложени или 
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не буду изабрани за чланове Верификационог 
одбора. 

Чланови Верификационог одбора могу бити 
и одборници са две или једне изборне листе када 
кандидати за одборнике из става 1. и 3. овог члана 
нису присутни, не прихвате да буду предложени за 
чланове или не буду изабрани за чланове 
Верификационог одбора. 

Чланови Верификационог одбора могу бити 
и одборници са две или једне изборне листе 
уколико су мандати одборника додељени мањем 
броју изборних листи (једној или двема изборним 
листама), односно са једне изборне листе ако 
кандидати за одборнике са друге изборне листе, 
када су мандати додељени двема изборним листама, 
нису присутни, не прихвате да буду предложени за 
чланове или не буду изабрани за чланове 
Верификационог одбора. 

Када Верификациони одбор чине чланови са 
две изборне листе, предност у броју чланова имају 
кандидати за одборнике са изборне листе која је 
добила већи број мандата, а ако су изборне листе 
добиле једнак број мандата, предност има изборна 
листа која је прва проглашена на изборима за 
одборнике Скупштине. 

Верификационим одбором председава његов 
најстарији члан.  

Верификациони одбор ради на седници којој 
присуствују сви чланови одбора и одлучује већином 
гласова чланова одбора.  

Када Скупштина потврди мандате 
одборника, Верификациони одбор престаје са 
радом.“  

Члан 3. 
Врши се измена члана 18. тако да гласи: 
„Када Скупштина после конституисања 

одлучује о потврђивању мандата нових одборника 
(кандидата за одборнике) потврђивање мандата се 
врши на исти начин, односно по поступку као и на 
конститутивној седници, а у гласању поред 
одборника могу учествовати и кандидати за 
одборнике којима су мандати додељени у складу са 
законом и који имају уверење Изборне комисије да 
су изабрани. 

Потврђивање мандата одборника после 
конституисања Скупштине по правилу је прва тачка 
дневног реда, у ком случају одборник коме се 
потврђује мандат има права као и одборник на 
конститутивној седници. 

Ако се на истој седници одлучује о 
престанку и о потврђивању мандата,  потврђивање 
мандата одборника по правилу је тачка након 
утврђивања престанка мандата, а одборник коме се 
потврђује мандат има право да учествује у раду 

Скупштине по тачки под којом се потврђује његов 
мандат. 

За сваку седницу Скупштине на којој се 
врши потврђивање мандата образује се нови 
Верификациони одбор, сагласно члану 11. овог 
Пословника. “  
 

Члан 4. 
Врши се измена члана 22. тако да гласи: 
„По утврђивању листе кандидата из члана 21. 

овог Пословника, образује се Комисија за 
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања 
од 3 члана (у даљем тексту: Комисија).  

За члана Комисије одређује се по један 
одборник са три изборне листе које су добиле 
највећи број одборничких мандата у Скупштини и 
који присуствују седници.  

Ако је четврта или наредне изборне листе 
добиле једнак број мандата као трећа, предност у 
предлагању за чланове Комисије имају одборници 
са изборне листе која је прва проглашена на 
изборима за одборнике Скупштине. 

Чланови Комисије могу бити и кандидати са 
наредних изборних листи у случају једнаког броја 
мандата, а затим и изборних листи које су добиле 
мањи број мандата, уколико присутни одборници са 
изборних листи које су добиле највећи број мандата, 
сагласно ставу 2. и 3., не прихвате да буду 
предложени или не буду изабрани за чланове 
Комисије. 

Чланови Комисије могу бити и одборници са 
две или једне изборне листе када одборници из 
става 2. и 4. овог члана нису присутни, не прихвате 
да буду предложени за чланове или не буду 
изабрани за чланове Комисије. 

Чланови Комисије могу бити и одборници са 
две или једне изборне листе уколико су мандати 
одборника додељени мањем броју изборних листи 
(једној или двема изборним листама), односно са 
једне изборне листе ако одборници са друге изборне 
листе, када су мандати додељени двема изборним 
листама, нису присутни, не прихвате да буду 
предложени за чланове или не буду изабрани за 
чланове Комисије. 

Када Комисију чине чланови са две изборне 
листе, предност у броју чланова имају одборници са 
изборне листе која је добила већи број мандата, а 
ако су изборне листе добиле једнак број мандата, 
предност има изборна листа која је прва проглашена 
на изборима за одборнике Скупштине. 

Кандидат за председника Скупштине не 
може бити члан Комисије. 

Чланове Комисије бира Скупштина јавним 
гласањем, већином гласова присутних одборника.  

Комисијом председава најстарији члан.“ 
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Члан 5. 
Иза члана 65., додаје се члан 65а који гласи: 
 

Члан 65а. 
„Седница сталног радног тела може се 

изузетно одржати и телефонским путем у 
случајевима када председник радног тела процени 
да је то могуће у зависности од предложеног 
дневног реда. 

На телефонској седници чланови радног тела 
се изјашњавају путем телефона о конкретно 
формулисаном питању, односно акту.“ 

 
Члан 6. 

Врши се измена члана 160. тако да гласи: 
„Поступак гласања и утврђивање резултата 

гласања спроводи Комисија за спровођење и 
утврђивање резултата тајног гласања од 3 члана (у 
даљем тексту: Комисија).  

За члана Комисије одређује се по један 
одборник са три изборне листе које су добиле 
највећи број одборничких мандата у Скупштини и 
који присуствују седници.  

Ако је четврта или наредне изборне листе 
добиле једнак број мандата као трећа, предност у 
предлагању за чланове Комисије имају одборници 
са изборне листе која је прва проглашена на 
изборима за одборнике Скупштине. 

Чланови Комисије могу бити и кандидати са 
наредних изборних листи у случају једнаког броја 
мандата, а затим и изборних листи које су добиле 
мањи број мандата, уколико присутни одборници са 
изборних листи које су добиле највећи број мандата, 
сагласно ставу 2. и 3., не прихвате да буду 
предложени или не буду изабрани за чланове 
Комисије. 

Чланови Комисије могу бити и одборници са 
две или једне изборне листе када одборници из 
става 2. и 4. овог члана нису присутни, не прихвате 
да буду предложени за чланове или не буду 
изабрани за чланове Комисије. 

Чланови Комисије могу бити и одборници са 
две или једне изборне листе уколико су мандати 
одборника додељени мањем броју изборних листи 
(једној или двема изборним листама), односно са 
једне изборне листе ако одборници са друге изборне 
листе, када су мандати додељени двема изборним 
листама, нису присутни, не прихвате да буду 
предложени за чланове или не буду изабрани за 
чланове Комисије. 

Када Комисију чине чланови са две изборне 
листе, предност у броју чланова имају одборници са 
изборне листе која је добила већи број мандата, а 
ако су изборне листе добиле једнак број мандата, 

предност има изборна листа која је прва проглашена 
на изборима за одборнике Скупштине. 

Приликом именовања Комисије, одређује се 
и који члан ће председавати Комисијом.” 
 

Члан 7. 
У члану 224. став 6., број „222.“ замењује се 

бројем „223.“ 
 

Члан 8. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Врања“.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана 27.12.2020.године, број: 06-110/1/20-I 

      
ПРЕДСЕДНИЦА,  

Данијела Поповић,с.р. 
 

 
872. 

На основу члана 18. став 6. и члана 27. став 
10. Закона о јавној својини („Сл. гласник Републике 
Србије“ бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др.закон, 
108/16, 113/17 и 95/18), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ 129/07, 83/14 - др. 
закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 15, 40. и 
152. Статута општине Владичин Хан („Службени 
гласник града Врања“ бр. 4/19), Скупштина 
општине Владичин Хан на седници одржаној дана 
27.12.2020. донела је  
 
 

О Д Л У К У  
О ДАВАЊУ ОБЈЕКТА НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПРЕДШКОЛСКОЈ  УСТАНОВИ „ПЧЕЛИЦА“  
ВЛАДИЧИН ХАН  

 
Члан 1.  

 Овом одлуком Општина Владичин Хана, 
Предшколској установи „Пчелица“ Владичин Хан, 
даје на коришћење објекат бр. 1, површине у 
габариту 370 м2, саграђену на кп. бр. 851/3, уписану 
у ЛН 118 КО Владичин Хан.  
 

Члан 2.   
 Објекат из члана 1. ове одлуке налази се у 
Владичином Хану, у улици Антонија Аксентијевића 
бр. 19А.  
 

Члан 3.    
 Општина Владичин Хана даје на коришћење 
објекат из члана 1. ове одлуке Предшколској 
установи „Пчелица“ Владичин Хан, без накнаде.   
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Члан 4.   
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Врања“.   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана27.12.2020.године, број: 06-110/2/20-I 

      
ПРЕДСЕДНИЦА,  

Данијела Поповић,с.р. 
 
873. 

На основу члана 99. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник Републике Србије“ 
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. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“ 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 179. 
Пословника Скупштине општине Владичин Хан 
(„Службени гласник Града Врања“, број 9/2019), 
Скупштина општине Владичин Хан на седници 
одржаној дана 27.12.2020.године, донела је  
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 
I 

Доноси се Програм отуђења и давања у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини на 
територији Општине Владичин Хан за 2021. годину. 

 
II 

Закључак објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана27.12.2020.године, број: 06-110/3/20-I 

       
ПРЕДСЕДНИЦА

,  
Данијела Поповић,с.р. 

 
 

874. 
На основу члана 61. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 
и88/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон 
и 101/16-др.закон и 47/18) и члана 40. Статута 
Општине Владичин Хан („Службени гласник Града 
Врања“, број 4/19), Скупштина Општине Владичин 

Хан, на седници одржаној 27.12.2020. године, 
донела је  

 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН 
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА И 

СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
ВЛАДИЧИН ХАН У 2021. ГОДИНИ 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 2021. години ЈП за 
водоснабдевање и канализацију „Водовод“ 
Владичин Хан, број 3601, који је усвојио Надзорни 
одбор ЈП за 16.12.2020. године. 

 
II 

 Овај Закључак објавити у „Службеном 
гласнику Града Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана 27.12.2020.године, број: 06-110/4/20-I 

      
ПРЕДСЕДНИЦА,  

Данијела Поповић,с.р. 
 

875. 
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 
27.12.2020. године, донела је  

 
ЗАКЉУЧАК 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН 
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 
2021. ГОДИНУ ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ 

ВЛАДИЧИН ХАН 
 
I 

Даје се сагласност на посебан Програм 
коришћења средстава буџета Општине Владичин 
Хан за 2021. годину ЈП за комунално уређење 
Владичин Хан, број 1704 који је усвојио Надзорни 
одбор ЈП за комунално уређење Владичин Хан, на 
седници одржаној дана 16.12.2020. године. 
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II 
 Овај Закључак објавити у „Службеном 
гласнику Града Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана 27.12.2020.године, број: 06-110/5/20-I 
 

      
ПРЕДСЕДНИЦА,  

Данијела Поповић,с.р. 
 
 
Градско веће града Врање, седница одржана 
дана: 28.12.2020 године.  
876. 
 На основу члана 34. Закона о јавној својини 
(“Сл.гласник РС” бр.72/11 88/13 и 105/14, 
104/16,108/16, 113/17 и 95/18), члана 10 став 1 и став 
2 Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом,давања у 
закуп ствари у јавној својини односно прибављања 
и уступања искоришћавања других имовинских 
права и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда(“Сл.гласник 
РС”бр.16/18), члана 18. Одлуке о  прибављању, 
коришћењу и управљању стварима у јавној  својини 
града Врање (“Службени гласник града Врање” број 
10/14 , 12/15и 13/17), члана 15 Одлуке о 
прибављању и располагању становима у јавној 
својини града Врања (“Службени гласник града 
Врања” бр.2/19) Одлуке Комисије за прибављање у 
јавну својину града односно отуђење станова из 
јавне својине града и давања у закуп станова у 
јаавној својини бр. 06-83-2/20-08 од 11.12.2020 
године, и члана 61 и 63. Пословника Градског већа 
града Врање (“Службени гласник града Врање” број 
29/20), Градско веће града Врање, на седници 
одржаној дана: 28.12.2020 године, донело је  

  
О Д Л У К У 

      О ДАВАЊУ У ЗАКУП СТАНА У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ  ГРАДА ВРАЊЕ 

            ВАН ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАМЕТАЊА, 
ОДНОСНО ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ 

ПОНУДА      (НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ) 
 

Члан 1. 
   Даје се у закуп стан у јавној својини 
града Врања, на неодређено време ван поступка 
јавног надметања, односно прикупљања писаних 
понуда, непосредном погодбом  за следећу 
непокретност  и то: 
  1.Стан у  у Врању, ул. Милентија Поповића1 
д/15 – површине 30 м2 на катарској парцели 
бр.7085/39 КО Врање 1, Младеновић Ненаду, из 
Врања, ул. Милентија Поповића1 д/15 . 

  Стан  се даје на неодређено време у виђеном 
стању.  
                                                                                

Члан 2. 
 Међусобна права и обавезе између града 
Врања као закуподавца и Младеновић Ненада, као 
закупца, регулисаће се Уговором о закупу стана на 
неодређенов реме.        
 

Члан 3. 
 Уговор о закупу стана  у име града Врања 
закључиће градоначелник Врања. 
 

Члан 4. 
 Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 Одлуку објавити у Службени гласник града 
Врање. 
                                                                              

Члан 5. 
 Одлука Градског већа о давању у закуп стана 
из јавне својине града Врања је коначна.                             
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 
28.12.2020.године број: 06-202/4/2020-04. 
 

 
     ПРЕДСЕДНИК   

       ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
                 др Слободан Миленковић,с.р. 

 
877. 
 На основу члана 34. Закона о јавној својини 
(“Сл.гласник РС” бр.72/11 88/13 и 105/14, 
104/16,108/16, 113/17 и 95/18), члана 10 став 1 и став 
2 Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом,давања у 
закуп ствари у јавној својини односно прибављања 
и уступања искоришћавања других имовинских 
права и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда(“Сл.гласник 
РС”бр.16/18), члана 18. Одлуке о  прибављању, 
коришћењу и управљању стварима у јавној  својини 
града Врање (“Службени гласник града Врање” број 
10/14 , 12/15и 13/17), члана 15 Одлуке о 
прибављању и располагању становима у јавној 
својини града Врања (“Службени гласник града 
Врања” бр.2/19) Одлуке Комисије за прибављање у 
јавну својину града односно отуђење станова из 
јавне својине града и давања у закуп станова у 
јаавној својини бр. 06-83-2/20-08 од 11.12.2020 
године, и члана 61 и 63. Пословника Градског већа 
града Врање (“Службени гласник града Врање” број 
29/20), Градско веће града Врање, на седници 
одржаној дана: 28.12.2020 године, донело је  
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О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ У ЗАКУП СТАНА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ  ГРАДА ВРАЊЕ 
ВАН ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАМЕТАЊА, 
ОДНОСНО ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ 
ПОНУДА   (НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ) 

 
 

Члан 1. 
  Даје се у закуп стан у јавној својини града 
Врања, на неодређено време ван поступка јавног 
надметања, односно прикупљања писаних понуда, 
непосредном погодбом  за следећу непокретност  и 
то: 
  1.Стан у  у Врањској Бањи, ул. Краља Петра 
Орвог Одлободиоца број 2/5,  површине 57,19 м2 на 
катарској парцели бр.2268/39 КО Врањска Бања, 
Ђорђевић Здравку,из Врањске Бање, ул. Краља 
Петра Орвог Одлободиоца број 2/5 
  Стан  се даје на неодређено време у виђеном 
стању.  
                                                                                

Члан 2. 
 Међусобна права и обавезе између града 
Врања као закуподавца и Ђорђевић Здравка , као 
закупца, регулисаће се Уговором о закупу стана на 
неодређенов реме.        

 
Члан 3. 

 Уговор о закупу стана  у име града Врања 
закључиће градоначелник Врања. 
 

Члан 4. 
 Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 Одлуку објавити у Службени гласник града 
Врање. 
                                           
                                   Члан 5. 
 Одлука Градског већа о давању у закуп стана 
из јавне својине града Врања је коначна.                                  
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 
28.12.2020.године,број: 06-202/5/2020-04. 

 
   ПРЕДСЕДНИК 

  ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
 др Слободан Миленковић,с.р. 

 
878. 

Нa  основу члана  3. Правилника о условима, 
критеријумима, начину бодовања и поступку за 
доделу награда успешним студентима (Службени 
гласник града Врања бр.30/17 и 13/19) и члана 61 
Пословника Градског већа града Врања  (Службени 
гласник града Врања бр.29/2020), Градско веће 

града Врања, на седници одржаној дана 28.12.2020. 
године, донело је : 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О  УТВРЂИВАЊУ  
НОМИНАЛНОГ ИЗНОСА И БРОЈА 

КОРИСНИКА  НАГРАДА ЗА УСПЕШНЕ 
СТУДЕНТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 

 
   Члан 1. 

У Одлуци о утврђивању номиналног износа  
и броја корисника награда  за успешне студенте на 
територији града Врања,  број: 06-166/4/2020-04, 
дана: 12.11.2020. године, у члану 1. број „40“, мења 
се и сада гласи: „66“ 
                                                                   

Члан 2. 
Одлука ступа на снагу даном доношења. 
Одлуку објавити у Службеном гласнику 

града Врања. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 
28.12.2020.године,број: 06-202/2/2020-04. 

 
  

  ПРЕДСЕДНИК 
  ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

 др Слободан Миленковић,с.р. 
 
879. 

На основу члана 8. Правилника о 
финансирању активности у области спорта на 
територији града Врања („Службени гласник града 
Врања“, број: 23/2018), члана 6. став 1. тачка 10. и 
члана 63. Пословника Градског већа града Врања 
(„Службени гласник града Врања“, број: 29/2020), 
Градско веће града Врања на седници одржаној 
28.12.2020. године донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ И 
ИЗБОР ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА   
 
 

Члан 1. 
Формира се Комисија за оцену и избор 

програма у области спорта на територији града 
Врања, у саставу: 

председник: 
Марко Ристић, професор физичке културе, 
чланови: 
1.Драган Сентић, председник Градске 

општине Врањска бања, 
 2. Ненад Ђорђевић, члан Градског већа, 
 3. Душан Николић, доктор наука физичке 
културе, 
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 4. Иван Кочић, професор физичке културе, 
 5.Мартин Ђорђијевић, представник 
Спортске хале, 
 6.Мирослав Спасић, самостални саветник у 
Одсеку за образовање, културу, спорт, омладину и 
информисање, 
 7. Јелена Пејковић, секретар Градског већа  
и 
 8. Биљана Стојковић, Спортски савез града 
Врања и  
 

Члан 2. 
Задатак Комисије је да врши оцену и избор 

годишњих програма спортских организација, који 
се финанасирају из буџета Града Врања. 

Након извршене оцене програма, Комисија 
сачињава образложени предлог финансирања 
потреба у области спорта и предлаже Градском већу 
износ дотација за сваки појединачни програм. 

Административно техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Мирослав Спасић, 
самостални саветник у Одсеку за образовање, 
културу, спорт, омладину и информисање. 

 
Члан 3. 

 Мандат Комисије траје 2 (две) године.  
        

Члан 4.  
 Ступањем на снагу овог Решења престаје да 
важи Решење о формирању Комисије за оцену и 
избор програма у области спорта града Врања, број: 
број: 06-216/2018-04 од 26.11.2018. године. 
  

       Члан 5. 
 Решење ступа на снагу даном доношења. 

        
 

Члан 6. 
 Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:28.12.2020. 
године, број:06-202/3/2020-04 
  

                                                                                              
ПРЕДСЕДНИК                                                                                            

ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
                              др Слободан Миленковић,с.р. 

 
880. 
 На основу чл.120. Закона о раду („Службени 
гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13,75/14,13/17-Одлука УС и 95/18-аутентично 
тумачење), члана 6.став 1. и 2. Закона о запосленима 
у аутономним покрајинама и једницама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16, 

113/17, 113/17-др.закон и 95/18), члана 51.Посебног 
колективног уговора за запослене у јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 
38/19 и 55/20), члана 41.став 14.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, члана 61. и 63. Пословника 
Градског већа града Врања („Службени гласник 
града Врања“, број 29/20), Градско веће града 
Врања, на седници одржаној дана 
28.12.2020.године, донело је 
 

П   Р   А   В   И   Л   Н   И   К 
О УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ, НАЧИНУ 
И ВИСИНИ СОЛИДAРНЕ ПОМОЋИ КОД 

ПОСЛОДАВЦА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 
ОРГАНИМА ГРАДА ВРАЊА И ГРАДСКОЈ 

ОПШТИНИ ВРАЊСКА БАЊА 
 

Члан 1. 
  Правилником о условима за остваривање, 
начину и висини солидарне помоћи код послодавца 
за запослене у органима Града Врања и Градској 
општини Врањска Бања се утврђује поступак 
стручне процене, доношење мишљења и 
оправданости захтева запосленог и утврђивања 
висине средстава за солидарну помоћ. 
      

Члан 2. 
 Запослени има право на солидарну помоћ за 
случај: 
1.дуже или теже болести запосленог и члана његове 
уже породице или теже повреде запосленог,  
2.набавке ортопедских помагала и апарата за 
рехабилитацију запосленог или члана његове уже 
породице, 
3.здраствене рехабилитације запосленог,            
4.настанка теже инвалидности запосленог,              
5.набавке лекова за запосленог или члана уже 
породице запосленог,        
6.помоћ породици у случају смрти запосленог и 
запосленом за случај смрти члана уже породице 
запосленог,                  
7.месечну стипендију током редовног школовања за 
децу запосленог чија је смрт наступила као 
последица повреде на раду или професионалног 
обољења, 
8.помоћ запосленом због уништења  или оштећења 
имовине, елементарних и других ванредних 
догађаја,        
9.другу солидарну помоћ за побољшање 
материјалног  и  социјалног положаја запосленог у 
складу са општим актом послодавца и 
расположивим финансијским средствимa. 
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Члан 3. 
 Запослени у писаној форми подноси захтев 
за остваривање права на солидарну помоћ из члана 
1.овог Правилника надлежном органу или лицу 
надлежном за одлучивање о правима и обавезама 
запосленог. Уз писани захтев, запослени је дужан да 
достави и следећу документацију: 
1.Дужа или тежа болест запосленог и члана 
његове уже породице или теже повреде 
запосленог 
-одговарајућа медицинска документација издата од 
стране референтне здравствене установе, односно 
лекарске комисије, изабраног лекара или лекара 
одговарајуће специјалности  која не може бити 
старија од 6 месеци, 
-потврда да се настали трошкови не могу 
рефундирати на терет Републичког фонда за 
здравствено осигурање( у даље тексту:РФЗО) 
2.Набавка ортопедских помагала и апарата за 
рехабилитацију запосленог или члана његове 
уже породице 
-одговарајућа медицинска документација издата од 
стране референтне здравствене установе, односно 
лекарске комисије, изабраног лекара или лекара 
одговарајуће специјалности којим се доказује да је 
њихово коришћење неопходно у поступку лечења 
односно одржавања телесних способности у складу 
са прописима који регулишу област остваривања 
права на здравствену заштиту и која не може бити 
старија од 6 месеци, 
-одговарајућа медицинска документација којом се 
доказује да је њихово коришћење неопходно у 
поступку лечења, а ради  побољшања или враћања 
изгубљене функције тела настале као последица 
акутне болести или повреде, погоршања хроничне 
болести, медицинске интервенције, према 
приложеној документацији која не може бити 
старија од 6 месеци, 
-оригинал  рачуна односно предрачуна (уз накнадну 
обавезу достављања рачуна) и 
-потврда да се настали трошкови не могу 
рефундирати на терет Републичког фонда за 
здравствено осигурање. 
3.Здравствена рехабилитација запосленог 
-мишљење референтне здравствене установе о 
неопходности упућивања на даље лечење у 
здравствену установу специјализовану за 
здравствену рехаблитацију и 
-потврда да се настали трошкови не могу 
рефундирати на терет Републичког фонда за 
здравствено осигурање. 
  4.Настанак теже инвалидности запосленог 
- у случају настанка тежег облика инвалидности 
запосленог, која је настала као последица на раду 
или професионалног обољења или је изазвала тешко 

телесно оштећење и знатно умањење радне 
способности и уколико исто захтева повећане 
трошкове у функцији одржавања здравствених, 
професионалних и радних способности, потребно је, 
уз писани захтев, доставити решење референтне 
здравствене установе о утврђивању инвалидности 
односно решење о оцени радне способности, које не 
може бити старије од 6 месеци 
5.Набавка лекова за запосленог или члана уже 
породице запосленог 
-одговарајућа медицинска документација издата од 
стране референтне здравствене установе, односно 
лекарске комисије, изабраног лекара или лекара 
одговарајуће специјалности, 
-оригинал  рачуна односно предрачуна (уз накнадну 
обавезу достављања рачуна) -оригинал  рачуна 
односно предрачуна (уз накнадну обавезу 
достављања рачуна) и 
-потврда да се лекови обезбеђују на терет РФЗО и 
да ће средства за набавку лекова бити рефундирана 
од стране РФЗО. 
6.Помоћ породици у случају смрти запосленог и 
запосленом за случај смрти члана уже породице 
запосленог.       
-извод из матичне књиге умрлих за умрло лице и 
-рачун о извршеним погребним услугама. 
7.Месечна стипендија током редовног 
школовања за децу запосленог чија је смрт 
наступила као последица повреде на раду или 
професионалног обољења 
-потврда o редовном школовању издата од стране 
научно-образовне установе коју ученик односно 
студент похађа и 
-Извештај о повреди на раду и професионалном 
обољењу који се догоде на радном месту. 
8.помоћ запосленом због уништења  или 
оштећења имовине, елементарних и других 
ванредних догађаја 
-записник о стању, настанку и узроку штете 
сачињеног од стране надлежног органа.  
      

Члан 4. 
Послодавац може одобрити солидарну помоћ 

за побољшање здравственог положаја запосленог у 
складу са расположивим средствима у буџету Града 
Врања, односно Градске општине  Врањска Бања и 
то за помоћ у поступку лечења запосленог: скенер, 
магнетна резонанца и друга дијагностика 
(спречавања малигних и кардиоваскуларних 
обољења), уз извештај лекара специјалисте о 
хитности или неопходности примене. 

Члан 5. 
 Члановима уже породице сматрају се: брачни 
и ванбрачни друг, деца, родитељи, усвојилац, 
усвојеник и старатељ запосленог. 
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Члан 6. 
 Комисију за стручну процену захтева 
запослених за остваривање права на солидарну 
помоћ код послодаваца, ближе означених у чл.1. 
овог Правилника (у даљем тексту: Комисија) 
образује Градоначелник Врања, посебним актом-
решењем, којим се утврђује број чланова, састав и 
делокруг рада Комисије. 

Комисија на седницама разматра захтеве 
запослених у органима Града Врања и Градској 
општини Врањска Бања, врши њихову стручну 
процену и доноси мишљење о њиховој 
оправданости. 

Мишљење Комисије представља основ за 
доношење одговарајућег решења сагласно поднетом 
захтеву запосленог. 

 
Члан 7. 

Комисија, ближе одређена  чланом 3.овог 
Правилника, ће по пријему захтева запосленог за 
остваривање права на солидарну помоћ, извршити 
увид у поднети захтев.  

Уколико утврди да поднети захтев садржи 
недостатке, да је неразумљив или непотпун, 
писаним путем ће обавестити подносиоца захтева о 
постојању недостатака у поднетом захтеву због 
којих Комисија не може поступати и истовремено 
одређује рок, који не може бити краћи од 8 а ни 
дужи од 15 дана, од дана обавештавања запосленог, 
у коме је запослени дужан да исправи утврђене 
недостатке у поднетом захтеву. У противном, захтев 
запосленог ће бити одбачен као неуредан. 

Комисија је дужна да донесе Мишљење о 
оправданости захтева запосленог у року од  30 дана 
од дана пријема захтева, док у хитним случајевима 
у року који не може бити дужи од 8 дана. 

 
Члан 8. 

 Након утврђивања свих чињеница и  
прикупљених доказа, које су битне за оцену 
оправданости поднетог захтева запосленог за 
остваривање права на солидарну помоћ, Комисија 
доноси Мишљење које гласи: 
 -„захтев је оправдан“ или 
 -„захтев је неоправдан“. 
 Уколико је захтев запосленог за остваривање 
права на солидарну помоћ оправдан, Комисија ће, у 
Мишљењу, предложити износ средстава које треба 
одобрити подносиоцу захтева-запосленом. 

 
Члан 9. 

 Мишљење Комисије, из члана 8.овог 
Правилника, доставља се надлежном органу 
односно лицу надлежном за одлучивање о правима 

и обавезама запосленог, који у складу са истим 
доноси одговарајуће решење. 

 
Члан 10. 

 Против решења органа односно лица, из 
члана 9.овог Правилника  може се изјавити жалба 
Жалбеној комисији града Врања, у року од 15 дана 
од дана пријема решења. 
     

Члан 11. 
 Чланови Комисије и лице које обавља 
административно-техничке послове за потребе 
Комисије дужни су да обезбеде заштиту података 
оличности подносиоца захтева односно члана уже 
породице који се односе на њихово здравствено 
стање и медицинску документацију, као нарочио 
осетљивим подацима о личности, а у складу да 
позитивним законским прописима. 
 

Члан 12. 
 Овај Правилник ступа на наредног дана од 
дана  објављивања у“ Службеном гласнику града 
Врања“, а примењиваће се почев од 
01.01.2021.године.   
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 
28.12.2020.године,број:06-202/1/2020-04 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
др Слободан Миленковић,с.р. 
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