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В Р А Њ Е 
176. 

На основу члана 162. став 2 и члана 164. став 
3. и 4. Статута града Врања („Службени гласник 
града Врања“, број 37/18 и 36/20) и члана 12. 
Одлуке о јавним расправама („Службени гласник 
града Врања“, број 11/19), Скупштина града Врања, 
на предлог Комисије за прописе и управу, на 
седници одржаној 13. 05. 2022.године, донела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА 

ГРАДА ВРАЊА 
 
I 

 Приступа се промени Статута града 
Врања („Службени гласник града Врања“, број 
37/18 и 36/20), ради усклађивања са новодонетим 
законима, и то:  
 -Законом о родној равноправности 
(„Службени гласник РС“, број 52/21), према којем 
треба приступити измени одредаба које се односе на 
посебна стална радна тела Скупштине града Врања, 
а сагласно одредбама члана 63. поменутог закона 
којима се прописују тела за родну равноправност у 
јединицама локалне самоуправе; и  
 
 -Законом о референдуму и народној 
иницијативи („Службени гласник РС“, број 111/ 21 
и 119/21), према којем треба приступити измени 
одредаба Статута у одредбама које се односе на 
спровођење, доношење и правног дејства одлуке 
донете на референдуму, односно спровођење 
народне иницијативе. 
 

             Такође, приступити промени Статута  и у 
делу надлежности градоначелника и Градског већа, 
према регулативи закона којим се уређује правни 
положај јавних предузећа и закона којим се уређује 
заштита животне средине. 

 
II 

 Образује се Комисија, у саставу: 
1. Данијела Милосављевић, члан Градског 

већа. 
2. Љиљана Стојановић, риководилац 

Одељења за послове органа Града. 
3. Јелена Пејковић, секретар Градског већа. 
 
Задатак Комисије је да најкасније у року од 

10 дана од дана ступања на снагу ове одлуке 
припреми нацрт Одлуке о промени Статута града 
Врања и исти достави Градском већу ради 
утврђивања предлога Одлуке. 

 
III 

 Промена Статута се предлаже само ради 
усклађивања са новодонетим законима, наведеним у 
члану I ове одлуке, преузимањем прецизних 
законских решења, те се јавна расправа о промени 
Статута града Врања неће спроводити. 

 
IV 

 Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 13. 05. 2022. 
године, број: 02-37/2022-10 

 
ПРЕДСЕДНИК,        

Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 

ГОДИНА XXIX 
БРОЈ 9 

 

В Р А Њ Е 
Понедељак,16.мај.2022.године. 

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

Цена овог броја 150,00 динара 
Рок за рекламацију 10 дана 
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Т Р  Г О В И Ш Т Е 
177. 
 На основу чл. 243, чл. 246. ст. 1. Закона о 
раду („Службени глaсник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – Одлука УС, 113/17 и 
95/18 – аутентично тумачење) и чл. 138 Посебног 
колективног уговора за јавна предузећа у 
комуналној делатности на територији општине 
Трговиште (Сл. гласник града Врања бр. 29/21 од 
29.10.2021. године), председник општине 
Трговиште и овлашћени представници запослених / 
синдиката јавних предузећа у комуналној 
делатности општине Трговиште (учесници 
колективног уговора) дана 27.04.2022. године 
закључују: 
 
 

АНЕКС 1. – ИЗМЕНУ  
ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА 
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА У КОМУНАЛНОЈ 

ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ТРГОВИШТЕ (СЛ. ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА 

БР. 29/21 ОД 29.10.2021. ГОДИНЕ) 
 

Члан 1. 
 Предмет овог анекса – измене јесте промена 
члана 72. Посебног колективног уговора која за циљ 
има усклађивање основне зараде запослених и 
коефицијената за обрачун зараде са буџетом 
општине Трговиште. 
 

Члан 2. 
Мења се члан 72. Посебног колективног 

уговора за јавна предузећа у комуналној делатности 
на територији општине Трговиште (Сл. гласник 
града Врања бр. 29/21 од 29.10.2021. године), тако 
да исти сада гласи: 

 
„Основнa зaрaдa запосленог  утврђује се тако 

што се производ вредности рaдног чaсa и месечног 
фонда остварених часова рада множи следећим 
коефицијентимa: 

 
Првa групa 
- Обухвaтa нaјједностaвније или мaње сложене 
послове нa којимa се не зaхтевa стручност или 
посебно обрaзовaње (Неквaлификовaни рaдник или 
стручно оспособљaвaње у трaјaњу од годину дaнa 
које одговaрa првом степену стручне спреме) 
- Коефицијент зa ову групу пословa износи 1,01. 
Другa групa 
- Обухвaтa средње сложене послове који зaхтевaју 
одређен степен стручне оспособљености зa рaд 
(обрaзовaње зa рaд у трaјaњу од две године које 

одговaрa другом степену стручне спреме и средње 
обрaзовaње у трaјaњу од три године које одговaрa 
трећем степену стручне спреме) 
- Коефицијент зa ову групу пословa износи 1,02. 
Трећa групa 
-Обухвaтa сложеније и рaзноврсније послове који 
зaхтевaју одређен степен сaмостaлности у 
извршaвaњу, кaо и стручност којa се стиче средњим 
обрaзовaњем у трaјaњу од три године које одговaрa 
трећем степену стручне спреме, средње обрaзовaње 
у трaјaњу од четири године које одговaрa четвртом 
степену стручне спреме и зaвршено школовaње зa 
специјaлизaцију које одговaрa петом степену 
стручне спреме. 
- Коефицијент зa ову групу пословa износи 1,02. 
Четвртa групa 
- Обухвaтa сложене послове који зaхтевaју већи 
степен сaмостaлности у извршaвaњу, односно нa 
студијaмa првог степенa (основне aкaдемске студије 
и основне струковне студије) и зaвршено 
школовaње зa специјaлизaцију које одговaрa петом 
степену стручне спреме. 
- Коефицијент зa ову групу пословa износи 1,04. 
Петa групa 
- Обухвaтa специјализоване сложене послове који 
зaхтевaју већи степен стручности којa се стиче нa 
студијaмa првог степенa (основне aкaдемске студије 
и основне струковне студије), као и послови који 
одговарају шестом степену стручне спреме. 
 - Коефицијент зa ову групу пословa износи 1,15. 
Шеста група 
- Обухвата специјализоване сложене послове већег 
степена и стручности који захтевају потребан обим 
знања на нивоу седмог степена стручне спреме. 
-Коефицијент за ову групу послова износи 1,25. 
Седма група 
Обухвата најсложеније специјализоване послове 
највећег степена и стручности (основне академске и 
мастер академске студије, мастер струковне, 
специјалистичке струковне студије), потпуну 
самосталност и независност у раду, потребан обим 
знања седмог степена стручне спреме, 
-Коефицијент за ову групу послова износи 1,5 за 
степен стручности са основним студијама седмог 
степена, а коефицијент 1,6 за степен стручности са 
мастер студијама седмог степена. 
 Руководилац финансијске службе има право 
на увећање основне зараде у износу до 10% од 
основне зараде због сложености и обим послова из 
његове групе. 
Извршни директор 

- Извршном директору одређује се основна 
зарада према степену стручне спреме и групи 
коефицијената којој припада, са увећањем до 
10% основне зараде. 
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Директор и вршилац дужности фунцкције 
директора  

- Коефицијент за ове послове утврђује се у 
износу од 1,7. 
Вршиоцу дужности  функције директора 
утврђује се основна плата према напред 
наведеном коефицијенту, увећана највише до 
20%. 

 
Колективним уговором код послодaвцa, 

односно општим aктом сaглaсно нaпред дaтим 
групaмa и коефицијентимa, могу се утврдити 
подгрупе и одговaрaјући коефицијенти зa свaки 
посaо системaтизовaн Прaвилником о оргaнизaцији 
и системaтизaцији пословa код послодaвцa. 
 

Члан 3. 
Брише се став 3. члана 72. посебног 

колективног уговора који је до сада гласио:  
„Запослени који ради на сложене послове и 

ради послове са грађевинским машинама, утврђује 
се основна плата у групи којој припада увећана 
највише до 20%“. 
 

Члан 4. 
 У осталом делу, посебан колективни уговор 
остаје непромењен. 
 Уговорне стране се обавезују да се 
придржавају одредбама овог анекса, те да обрачун 
зарада запослених обрачунавају и врше сходно 
напред наведеним коефицијентима и групама. 
 

Члан 5. 
 Измене Посебног колективног уговора 
ступају на снагу и примењују се од наредног дана 
од дана објављивања у Службеном гласнику града 
Врања. 
Дана 27.04.2022. године, број 47-757/2022 

 
 

ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

Миљана Златковић-Стојановић,с.р. 
 
 

                                ПРЕДСТАВНИК СИНДИКАТА  
                       ЈП „КОМУНАЛАЦ“ ТРГОВИШТЕ

  Ивана Арсић,с.р. 

 
ПРЕДСТАВНИК ЗАПОСЛЕНИХ 

ЈП „ТРГОВИШТЕ ИН“ ТРГОВИШТЕ 
Милош Спасић,с.р. 

 

Б О С И Л Е Г Р А Д 
178. 

На основу члана 34. став 2.  и члана 35. став 
1. и 9. Закона о  култури  („Службени гласник РС“, 
број: 72/09, 13/16, 30/16-испр. 6/20, 47/21 и 78/21), 
члана 17. Закона о библиотечко–информационој  
делатности („Службени гласник РС“, број: 52/11и 
78/21) и члана  40. став.1. тачка 13. Статута општине 
Босилеград („Службени гласник града Врања“, број 
3/19), Скупштина општине Босилеград на седници 
одржаној дана 15. априла 2022. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ХРИСТО БОТЕВ“  
БОСИЛЕГРАД 

 
I 

 Асен Михајлов,  дипломирани филолог из с. 
Рајчиловци, именује се за директора Народне 
библиотеке „Христо Ботев“ Босисилеград на 
мандатни период од четири године, почев од  28.  
априла 2022. године.  
 

II 
Права и обавезе директора биће уређена 

Уговором о раду закљученим између Управног 
одбора Народне библиотеке „Христо Ботев“ 
Босилеград и директора за период на који се исти 
именује. 

  
 III 

 Ово Решење, након добијене сагласности од 
директора Народне библиотеке “Бора Станковић“ 
Врање -која обавља матичне функције за Народну 
библиотеку, објавити у „Службеном гласнику града 
Врања“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Управни одбор Народне библиотеке „Христо 
Ботев“ Босисилеград је дана 01.04.2022. године  
дописом број:84/22 доставио  Комисији за 
статутарна,  кадровска и административна питања 
Листу кандидата који испуњавају услове за избор 
директора Народне библиотеке „Христо Ботев“ 
Босисилеград са два кандидата: 
  1.Асен Михајлов,  дипломирани филолог 
(специјалност бугарски језик и књижевност) из с. 
Рајчиловци, Босилеград  
 2. Горан Миланов мастер библиотекар-
информатичар из с. Рајчиловци, Босилеград 
 Управни одбор Народне библиотеке „Христо 
Ботев“ Босилеград  предложио је Скупштини 



380-Страна - Број -9-        „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“         Понедељак,16.мај.2022.године. 
  

 

општине Босилеград да од предлложених кандидата 
именује директора  Народне библиотеке „Христо 
Ботев“ Босисилеград на период од четири године.   
           Управни одбор је на седници од 30. марта  
2022. године разматрао пријаву на конкурс и 
приложене доказе и констатовао да су пријаве 
потпуне и исправне и обавио разговор са  
кандидатима и дао позитивно мишљење  о стручним 
и организационим способностима за оба кандидата               
 Све наведене чињенице Управни одбор је 
навео у записнику са седнице Управног одбора од 
30. марта  2022. године, достављеном Скупштини 
општине Босилеград,  дана 01. априла 2022. године.   
              Ценећи достављени предлог, Скупштина 
општина је исти прихватила, па је донела решење 
као у диспозитиву. 
              Решење је донето применом одредби члана 
34. став 2. и члана 35. став 1. и 9. Закона о култури 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/016 и 30/016-испр. 
6/20, 47/21 и 78/21), у којима је прописано да 
директора установе именује и разрешава оснивач, 
на основу претходно спроведеног јавног конкурса, 
на период од 4 године и да може бити поново 
именован, са листе кандидата коју утврђује Управни 
одбор. 
              Чланом 17. став 2. Закона о библиотечко-
информационој делатности („Сл. гласник РС“, бр. 
52/011 и 78/21) прописано је да директора 
библиотеке именује и разрешава оснивач, на 
предлог управног одбора, а на основу претходно 
спроведеног јавног конкурса, на четири године, са 
могућношћу да поново буде именован. Ставом 5. 
тог члана прописано је да на именовање, односно 
разрешење директора библиотеке  сагласност даје 
директор библиотеке која обавља матичне функције 
за ту библиотеку, а то је Народна библиотека „Бора 
Станковић“ Врање, од које ће се, како је то наведено 
у ставу два диспозитива овог Решења, на исто 
прибавити сагласност. 
             На доношење овог Решења примењене су и 
одредбе члана 32. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 
83/014-др. закон, 101/016-др. закон и 47/018 ) и 
члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине 
Босилеград („Службени гласник града Врања“, број 
3/19), у којима је између осталог прописано да 
Скупштина општине именује и разрешава 
директора, установе, организација и служби чији је 
оснивач. 
            Тачком  два диспозитива овог Решења 
прописано је да  ће се права и обавезе директора 
уредити Уговором о раду, закљученим између 
Управног одбора Народне библиотеке „Христо 
Ботев“ Босисилеград и  директора, како је то 
прописано чланом 48. Закона о раду („Службени 

гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/013, 75/014, 
13/017-одлука УС, 113/017 и 95/18-аутентично 
тумачење). 
               ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења 
може се поднети тужба надлежном суду  у року од 
15 дана од дана пријема решења.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана 
15.04.2022. године број: 06-111/2022 

 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
Славчо Владимиров,с.р. 

 
 

Општинско веће општине Босилеград    
179. 

На  основу  члана 68.  став 1. и члана 100. став 
3. Закона  о  заштити  животне  средине („Службени 
гласник РС“, бр.135/2004 и 36/2009, 36/2006 – др 
закон и 72/2009 – др закон, 43/2011 – одлука УС, 
14/2016, 76/2018 и 95/2018-др.закон), члана 2. 
Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне 
средине („Службени гласник града Врања“, број: 
31/2019), члана 7. Одлуке о буџетском фонду за 
заштиту животне средине  општине Босилеград 
(„Службени  гласник  Града  Врања“,  бр.34/09),  
члана 60. Пословника о раду општинског већа 
Општине Босилеград (''Службени гласник града 
Врања'', број 10/2018), Националног програма 
заштите животне средине („Службени гласник РС“, 
бр.12/10) и сагласности Министарства заштите 
животне средине број 401-00-00652/2022-02 од 
13.04.2022.године, Општинско веће општине 
Босилеград на седници одржаној дана 
10.05.2022.године, доноси 
 
 

ПРОГРАМ 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
Овим  Програмом  утврђују  се  расподела, 

намена и начин коришћења средстава Буџетског 
фонда за заштиту животне средине општине 
Босилеград (у даљем тексту: Фонд) намењених за 
реализацију планова, програма, пројеката и других 
активности у области заштите и унапређивања 
животне средине на територији општине 
Босилеград за 2022. годину, планираних у буџету 
општине Босилеград за 2022. годину, („Службени 
гласник града Врања“, бр.36/21). 
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Члан 2. 
Средства Фонда из члана 1. овог Програма, у 

укупном износу од 3.976.404,00 динара, оствариће 
се по Одлуци о накнади за заштиту и унапређивање 
животне средине на територији општине 
Босилеград. 

 Висина накнаде за заштиту и унапређење 
животне средине утврђује се у складу са 
„Уредбом о критеријумима за одређивање 
активности које утичу на животну средину 
према степену негативног утицаја на 
животну средину који настаје обављањем 
активности, износима накнада“, („Сл.гласник 
РС“, бр.86/2019 и 89/2019) у износу од 
2.500.000,00 динара. 

 Неутрошених, наменских средстава пренетих 
из претходне године у износу од 1.476.404,00 
динара. 
 

Члан 3. 
„Средства Фонда из члана 2. овог Програма, у 

складу са обавезама локалне самоуправе утврђеним 
законима из области заштите животне средине, 
користиће се наменски за финансирање: 

 подстицајних, превентивних и санационих 
програма и пројеката; 

 програми и пројекти праћења стања животне 
средине; 

 програма заштите и развоја заштићених 
природних добара; 

 образовне активности и јачање свести о 
потреби заштите животне средине; 

 друге активности од значаја за заштиту 
животне средине; 

 
 
I. Подстицајни, превентивни и санациони 

програми и пројекти ...................... 900.000,00 
динара 

 
Планира се реализација пројеката и програма који 
се односе на следеће: 
 
I.1. Пројектна документација, програми и акциони 
планови                                    400.000,00 
I.2. Обезбеђивање садница за пролећну и јесењу 
садњу за допуну зелених  површина по свим 
насељеним местима у општини 
300.000,00             
I.3. Еколошки пројекти по предлогу и захтеву 
удружења  грађана             200.000,00                          

 
За реализацију наведених програма потписаће 

се уговори са овлашћеним стручним и 

организацијама и установама, након спроведеног 
одговарајућег поступка. 

Ови програми и пројекти биће реализовани у 
складу са решењима и обавезама проистеклим из 
Закона и у сарадњи са другим субјектима система 
заштите животне средине. 

 
 

II. Програми и пројекти праћења стања животне 
средине ...............................  680.000,00 динара 

 
У 2022. години планира се контрола и праћење 

стања животне средине у складу са Законом о 
заштити животне средине (Мониторинг: чланови 
69. до 73 „Сл. гласник РС“ бр.135/04, 36/09, 36/09 – 
др. закон и 72/09 – др. Закон, 43/2011 – одлука УС, 
14/2016, 76/2018 и 95/2018-др.закон), и посебним 
законима, и то: 

 
II.1. Контрола квалитета површинских и отпадних 
вода                                                               
420.000,00 
II.2.Контрола квалитета ваздуха 
200.000,00 
II.3.Мерење нивоа буке 
60.000,00 

 
За реализацију наведених мерења и испитивања 

потписиваће се уговори са овлашћеним стручним и 
научним организацијама и установама, у складу са 
прописима. 
 
III. Програми заштите и развоја заштићених 
природних добара .......................  220.000,00 
динара 
 

Средства ће се користити за заштиту, развој и 
унапређење заштићених природних добара на 
територији Општине Босилеград, на начин који ће 
омогућити њихово очување. Планиране активности 
обављаће се у следећим активностима: 
 
III.1. Одржавање и уређење Споменика природе 
 „Црни бор у Црноштици“ с.Црноштица 
110.000,00 
III.2. Одржавање и уређење Споменика природе   
 „Црни бор у Петковској махали“ с.Црноштица 
110.000,00 

 
Наведени програми реализоваће се у сарадњи 

са осталим стручним организацијама и  
заинтересованим странама. 
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IV. Образовне активности и јачање свести о 
потреби заштите      животне средине ................... 
80.000,00 динара 
 

У циљу популаризације заштите животне 
средине и подизања нивоа свести о проблематици 
исте, Служба за заштиту животне средине ће, 
самостално или у сарадњи са другим субјектима 
организовати или учествовати у следећим 
активностима: 

 
IV.1. Штампање едукативног материјала 
30.000,00 
IV.2. Обележавање значајних датума и догађаја 
(Дан планете Земље, Светски   дан заштите 
животне средине, сајмови заштите животне 
средине)                                   50.000,00 

 
Средства наведена у овом ставу распоређиваће 

се на основу поднетих захтева за суфинансирање од 
стране образовних установа, јавних предузећа и 
удружења са територије општине Босилеград. Акт о 
додели средстава за суфинансирање из ове позиције 
доноси начелник Општинске управе на основу 
предлога надлежне Службе за заштиту животне 
средине. 
 
V. Друге активности од значаја за заштиту 
животне средине ..........................120.000,00 динара 

 
У смислу осталих активности значајних за 

заштиту животне средине Програмом се предвиђају 
следеће: 

 
V.1. Остале активности, које нису посебно 
наведене у оквиру овог Програма, а укаже се 
потреба током 2022. године 
120.000,00 

 
VI. Реализација пројекта у оквиру програма 17 
„Уградња соларних панела и пратеће        
инсталације за производњу електричне енергије 
за сопствене потребе“  из пренетих неутрошених 
средстава ................................ 976.404,00 динара 
 
VII. Реализација пројекта у оквиру програма 17 
„Енергетска санација стамбених зграда, 
породићних кућа и станова у Босилеграду“ из 
текућих прихода ............ 1.000.000,00 динара 

 
Члан 4. 

Опредељена средства у раздео 5. Општинска 
управа, глава 1.10 Управљање заштитом животне 
средине и природних вредности, програмска 

класификација 0401-0001, функција 560 Буџетски 
фонд за заштиту животне средине предвиђена су 
средства у укупном износу од 3.976.404,00 динара и 
користиће се у складу са Програмом коришћења 
средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине општине Босилеград за 2022. годину. 

 
Члан 5. 

Финансирање, односно суфинансирање 
активности из овог програма, вршиће се у 
зависности од прилива средстава прикупљених у 
складу са Одлуком о буџетском фонду за заштиту 
животне средине општине Босилеград. Уколико се 
приходи не остварују у планираном износу, 
председник општине Босилеград одређује 
приоритетне активности, а пре свега, обавезе 
утврђене законом, на предлог надлежне Службе за 
заштиту животне средине. 

 
Члан 6. 

Реализацију Програма и надзор над 
извршавањем уговорених обавеза и реализацију 
појединачних програма и пројеката спроводи 
надлежна Служба заштите животне средине – 
Општинске управе општине Босилеград, а одобрење 
за финасирање сваког појединачног програма или 
пројекта одобрава начелник општинске управе 
Босилеград. 
      Извештај о реализацији овог Програма подноси 
Општинска управа општине Босилеград, Служба за 
заштиту животне средине, пре усвајања Програма за 
наредну годину. 
 

Члан 7. 
Средства из члана 2. овог Програма могу да се 

увећају за износ донација и прихода из других 
извора, која ће се користити у складу са овим 
Програмом. 

 
Члан 8. 

Пријаве програма и пројеката за финансирање 
на основу расписаног Јавног конкурса достављаће 
се Општинској управи - Служби за заштиту 
животне средине, а комисија, коју формира 
Општинско веће, ће вршити избор програма и 
пројеката, ако су у сагласности са предложеним 
Програмом коришћења средстава за 2022. годину. 
Одлуку о расписивању конкурса доноси Општинско 
веће на предлог Службе за заштиту животне 
средине. 

Комисија за избор програма и пројеката биће 
састављена од три члана и то од: једног члана 
општинског већа, једног одборника и једног 
запосленог у Општинској управи на пословима 
животне средине. 
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Члан 9. 
Општина Босилеград, Општинска управа - 

Служба за заштиту животне средине може бити 
наручилац израде програма или пројекта за 
финансирање, по одобрењу председника општине 
Босилеград, или по потреби расписати јавни позив 
за финансирање и суфинансирање програма и 
пројеката који су од интереса за општину 
Босилеград. 

 
Члан 10. 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“. 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 
дана 10.05.2022.године, број: 06-145-2/22 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

        Владимир Захаријев,с.р. 
 
 
Веће градске општине Врањска Бања 
180. 
         На основу члана 14. и члана 56. Пословника  
Већа градске општине Врањска Бања („Службени 
гласник града Врања“, број 5/2018), Веће градске 
општине Врањска Бања, на седници одржаној дана 
10.05.2022 .године, донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ОДБОРА ЗА КУЛТУРНО – ТУРИСТИЧКУ 
МАНИФЕСТАЦИЈУ „БАЊСКО КУЛТУРНО 

ЛЕТО  2022 ГОДИНЕ“  
 

Члан 1. 
         Образује се  Организациони одбор за културно 
– туристичку манифестацију Градске општине 
Врањска Бања под називим „Бањско културно лето 
2022.године“,  у следећем саставу: 
 
          председник, 
          Драган Сентић, председник Градске општине 
Врањска Бања. 
          заменик председника, 
          Марко Николић, заменик председника 
Градске општине Врањска Бања, 
          координатор, 
          Слађан Алексић, секретар Скупштине 
градске општине Врањска Бања, 
          секретар, 
          Ивана Недељковић, правни послови у 
Управи градске општине, 

         чланови: 
       1.Светлана Цветковић, председница 
Скупштине градске општине Врањска Бања, 
       2.Бобан Стевановић, заменик председнице 
Скупштине градске општине Врањска Бања, 
       3.Слободан Николић, в.д. директора Јавног 
предузећа ,,Управа Бање“ Врањска Бања, 
       4.Столе Цветковић, члан Већа за ресор 
комунална делатност и инфраструктура, 
       5. Негован Тасић, члан Већа за ресор спорт, 
омладина и туризам, 
       6.Жарко Станковић, члан Већа за ресор 
привреда, локални развој и пољопривреда,  
       7. Срђан Златановић, члан Већа за ресор 
екологија, 
       8.Раша Раћиповић, члан Већа за ресор 
социјална политика, невладине организације, 
националне мањине и ромска питања, 
       9.Милош Петровић, самостални саветник на 
финансијским пословима у Управи градске 
општине, 
      10.Предраг Костић, председник Удружења 
Српских домаћина - Врањска Бања, 
      11.Др. Светлана Јовановић, шеф Здравствене 
станице у Врањској Бањи, 
        12.Слађана Стошић, директорка ,,Специјалне 
болнице за рехабилитацију – Врањска Бања, 
        13. Весна Анђелковић, директорка ОШ 
,,Предраг Девеџић'' у Врањској Бањи, 
        14. Снежана Ристић Станисављевић, шеф 
вртића ,,Бамби'' у Врањској Бањи, 
        15. Драган Костић, шеф испоставе 
Електродистрибуције у Врањској Бањи, 
        16. Новица Станојковић, полицајац у 
заједници, 
        17. Протојереј Бобан Илић, свештеник храма 
Свети пророк Илије у Врањској Бањи. 
 

Члан 2. 
         Задатак Организационог одбора је да предузме 
све потребне мере и активности око припреме и 
организовања свих планираних манифестација у 
оквиру „Бањско културно лето 2022.године“ као и 
да по потреби, од чланова Одбора, образује радне 
групе које би биле ангажоване за обављање 
одређених послова за сваку манифестацију. 
        Организациони одбор је у обавези да након 
завршетка манифестација Већу градске општине 
поднесе Извештај о спроведеном програму „Бањско 
културно лето 2022.године“ са финансијским 
извештајем. 
 

Члан 3. 
         Овлашћује се Организациони одбор, да у 
складу са временским одржавањем манифестација 
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пријављује јавне скупове на територији Врањске 
Бање. 

 
Члан 4. 

         Мандат Организационог одбора траје до 
завршетка манифестације, односно до подношења и 
усвајања Извештаја из члана 2. став 2. овог Решења 

 
Члан 5. 

Решење ступа на снагу даном  доношења. 
 

Члан 6. 
Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА, 
дана: 10.05.2022.године,  број: 02-51/2022-04 
 
 

    ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА,                                                                                                      
Драган Сентић,с.р. 

                                                                                                       

Неважећа документа: 
–Стојковић Александар из Владичиног Хана 
неважећи Сертификат дел. бр. 485 издат 
19.03.2019.године Раднички универзитет Врање. 
–Ивица Петровић с. Житорађе неважећи чекови бр. 
000020228078, 0000020228086, 0000020228094 
издати 26.04.2022.године. Eurobank Direktna. 
–Ружица Стоименов из Бујановца неважећи чек бр. 
0000126994250 издат 30.11.2013.године Банка 
Интеса ад Београд 
–Марјан Крстић из Врања неважећи чек бр. 
0000163282916 Банка Интеса ад Београд 
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