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В Р А Њ Е 
26. 

На основу чл. 164.ст.1, 3, 4 и 5) Статута града 
Врања („Сл.гласник града Врања”, број 37/18, 36/20 
и 11/22), Скупштина града Врања на седници 
одржаној 03.02.2023.године, донела је  

 
ОДЛУКУ 

О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА 
ГРАДА ВРАЊА 

 
I 

Прихвата се предлог Градског већа града 
Врања за промену Статута града Врања и приступа 
се промени Статута града Врања (“Сл.гласник Града 
Врања”, број 37/18, 36/20 и 11/22), ради 
усклађивања Статута са Законом о локалним 
изборима, који је објављен у („Службеном гласнику 
РС“, број 14/22), као и делу надлежности Градске 
општине Врањска Бања. 

 
II 

 Образује се Комисија за израду Нацрта 
одлуке о промени Статута града Врања у следећем 
саставу: 

1)Данијела Милосављевић, члан Градског 
већа, 

2)Љиљана Стојановић, руководилац 
Одељења за послове органа града, 

3) Јелена Максић,  секретар Скупштине; 
4)Љиљана Манасијевић, начелник 

Општинске управе Врањска Бања, 
5)Светлана Цветковић, председник 

Скупштине Врањска Бања. 
 

Задатак комисије је да најкасније у року од 7 
дана, сачини Нацрт Одлуке о промени Статута 
града Врања,  у складу са чл.1. ове одлуке и исту 
достави Градском већу града Врања ради 
утврђивање Предлога oдлуке о промени Статута 
града Врања. 

 
III 

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 03.02.2023. 
године, број: 02-16/2023-10 
 

      ПРЕДСЕДНИК,  
                                 Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 
 
В Л А Д И Ч И Н   Х А Н  
27. 

На основу члана 67. и 69. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник  РС“ број: 14/2022), 
члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“број 129/2007, 
83/2014 - други закон и 101/2016 - други закон 
47/2018 и 111/2021-др. закон) и члана 34. став 2., 40. 
и 152. Статута општине Владичин Хан „Службени 
гласник Града Врања“, број 4/2019 и 28/2022), 
Скупштина општине Владичин Хан на седници 
одржаној дана 02.02.2023. године, донела је 

 
 

ОДЛУКУ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА  ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    ВЛАДИЧИН ХАН 

ГОДИНА XXX 
БРОЈ 2 

 

В Р А Њ Е 
Понедељак,06.фебруар.2023.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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Члан 1. 
Констатује се да је Милени Милосављевић, 

доктору стоматологије из Владичиног Хана, 
изабраној са изборне листе Александар Вучић – За 
нашу децу, престао мандат одборнице Скупштине 
општине Владичин Хан пре истека времена на које 
је изабрана, подношењем оставке дана 31.01.2023. 
године. 
 

Члан 2. 
 Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 3. 
 Одлуку објавити на веб презентацији 
Републичке изборне комисије и у „Службеном 
гласнику Града Врања“  

 
Образложење 

 Правни основ за доношење Одлуке о 
престанку мандата одборника Скупштине општине 
Владичин Хан, садржан је у одредбама члана 67. и 
69. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник  РС“ број: 14/2022), члана 32. став 1. тачка 
20. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“број 129/2007, 83/2014 - други закон и 
101/2016 - други закон 47/2018 и 111/2021-др. закон) 
и члана 34. став 2., 40. и 152. Статута општине 
Владичин Хан „Службени гласник Града Врања“, 
број 4/2019 и 28/2022). 
 Одредбама члана 67. став 1. тачка 9. Закона о 
локалним изборима прописано је да одборнику 
престаје мандат пре истека времена на које је 
изабран подношењем оставке. 
 Сагласно одредби члана 68. наведеног 
Закона, оставка одборника подноси се у писменој 
форми, а потпис подносиоца мора бити оверен у 
складу са законом којим се уређује оверавање 
потписа, лично скупштини у року од три дана од 
дана овере потписа подносиоца. Одборнику мандат 
престаје оног дана када поднесе оставку. 

Одредбама члана 69. Закона прописано је да 
скупштина доноси одлуку којом констатује да је 
одборнику престао мандат одмах након што прими 
обавештење о разлозима за престанак његовог 
мандата, на седници која је у току, односно на првој 
наредној седници, те да се одлука којом се 
констатује да је одборнику престао мандат 
објављује се на веб-презентацији. 

 Како је Милена Милосављевић, доктор 
стоматологије из Владичиног Хана, која је изабрана 
за одборницу Скупштине општине Владичин Хан са 
Изборне листе изборне листе Александар Вучић – 
За нашу децу, дана 31.01.2023. године поднела 
оставку у писаној форми, а чији потпис је оверен 
дана 30.01.2023. године, то је на  

основу напред наведених одредби закона, донета  
одлука као у диспозитиву. 

Сагласно одредбама члана 70. Закона против 
одлуке скупштине којом се констатује да је 
одборнику престао мандат одборник којем је 
констатован престанак мандата може поднети 
жалбу у року од седам дана од дана доношења те 
одлуке. Сходно одредби члана 97. став 2. Закона за 
одлучивање по жалби на ову одлуку надлежан је 
Управни суд.  

Упутство о правном средству: Против ове 
Одлуке одборник којем је констатован престанак 
мандата може преко Скупштине поднети жалбу 
Управном суду у року од у року од седам дана од 
дана доношења одлуке. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана 02.02.2023. године, број : 06-4/1/23-I 

 
ПРЕДСЕДНИЦА,  

Данијела Поповић,с.р. 
 

 
28.                                                                                             

На основу члана 72. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник  РС“ број: 14/2022), 
члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“број 129/2007, 
83/2014 - други закон и 101/2016 - други закон 
47/2018 и 111/2021-др. закон), и члана 34. став 2., 
40. став 1. тачка 73. и 152. Статута општине 
Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, 
број 4/2019 и 28/2022), Скупштина општине 
Владичин Хан, на седници одржаној дана 
02.02.2023. године, донела је  

 
ОДЛУКУ 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

 
Члан 1. 

Потврђује се мандат одборника Скупштине 
општине Владичин Хан који  је изабран на 
изборима одржаним дана 21.6.2020. године и 
поновљеним изборима одржаним дана 28.6.2020. 
године, и то:  

Са изборне листе Александар Вучић – За 
нашу децу 

- Далибору Митровићу, спец. струковном 
инжењеру саобраћаја из Владичиног Хана, 
с. Врбово 

 
Члан 2. 

 Мандат одборника Скупштине општине 
Владичин Хан из члана 1. ове Одлуке почиње да 
тече даном потврђивања мандата. 



Понедељак,06.фебруар.2023.године.        "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"     Број -2-  Страна-27 
  

 

Члан 3. 
Мандат одборника из члана 1. ове Одлуке 

траје најдуже до истека времена  на које су изабрани 
одборници којима је престао мандат. 

 
Члан 4. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 5. 
           Одлуку објавити у „Службеном гласнику 
Града Врања“  

 
Образложење 

 Правни основ за доношење Одлуке о 
потврђивању мандата одборника Скупштине 
општине Владичин Хан садржан је  у одредбама  
члана 72. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник  РС“ број: 14/2022), члана 32. став 1. тачка 
20. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“број 129/2007, 83/2014 - други закон и 
101/2016 - други закон 47/2018 и 111/2021-др. 
закон), и члана 34. став 2., 40. став 1. тачка 73. и 
152. Статута општине Владичин Хан („Службени 
гласник Града Врања“, број 4/2019 и 28/2022). 

Одредбама члана 72. Закона о локалним 
изборима, прописано је да мандат који престане 
одборнику пре него што истекне време на које је 
изабран изборна комисија решењем додељује првом 
наредном кандидату са исте изборне листе којем 
није био додељен мандат одборника у року од два 
дана од дана када је констатовано да је престао 
мандат. Мандат новог одборника почиње да тече од 
дана када му је скупштина потврдила 
мандат.Мандат новог одборника може трајати 
најдуже до истека времена на које је изабран 
одборник коме је престао мандат. 

Како је одборнику Скупштине општине 
Владичин Хан са изборне листе Александар Вучић 
– За нашу децу, престао мандат пре истека времена 
на које је изабран, те како је Изборна комисија 
доделила мандат одборнику Далибору Митровићу, у 
складу са напред наведеним одредбама Закона, 
одлучено је о потврђивању мандата одборника, а 
како је наведено у Одлуци. 

Сагласно одредбама члана 72. став 5. Закона 
против одлуке скупштине донете у вези са 
потврђивањем мандата новог одборника 
подносилац проглашене изборне листе која је 
освојила мандате, одборник и кандидат за 
одборника на изборној листи са које је изабран нови 
одборник могу поднети жалбу  у року од седам дана 
од дана доношења одлуке. Сходно одредби члана 
97. став 2. Закона за одлучивање по жалби на ову 
одлуку надлежан је Управни суд.  

Упутство о правном средству: Против ове 
Одлуке подносилац проглашене изборне листе која 
је освојила мандате, одборник и кандидат за 
одборника на изборној листи са које је изабран нови 
одборник могу преко Скупштине поднети жалбу 
Управном суду у року од у року од седам дана од 
дана доношења одлуке. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана 02.02.2023. године, број : 06-4/2-3/23-I 

 
ПРЕДСЕДНИЦА,  

Данијела Поповић,с.р. 
 
29. 

На основу члана 146. став 3. Закона о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број: 
72/2009, 81/2009 - испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 
– одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-
др.закон, 9/20 и 52/21), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14-
др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и 
члана 40. и 152. Статута општине Владичин Хан 
(„Сл. гласник града Врања“, бр. 4/19 и 28/22) 
Скупштина општине Владичин Хан, на седници 
одржаној дана 02.02.2023. године, донела је 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПОДИЗАЊУ И ОДРЖАВАЊУ 

СПОМЕНИКА, СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА И 
СКУЛПТУРАЛНИХ ДЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком уређује се изградња и 
постављење (у даљем тексту: подизање) и 
одржавање и заштита споменика, спомен обележја и 
скулптуралних дела на површинама јавне намене на 
територији општине Владичин Хан, као и услови и 
начин обезбеђивања средства за њихово подизање и 
одржавање.  
 

Члан 2. 
 Споменик у смислу ове одлуке је дело 
ликовне или примењене уметности-фигура, попрсје, 
биста, рељеф, спомен-плоча, спомен-парк или друго 
спомен обележје које обележава догађај, период или 
личност значајну за општину Владичин Хан, 
националну историју и културу или светску 
политичку и културну историју.  
 Спомен плоча у смислу ове одлуке јесте 
плоча која се поставља на одређени објекат са 
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циљем да обележи његов значај у смислу важности 
за живот и рад истакнуте личности или догађаја.  
 Скулптурално дело у смислу ове одлуке јесте 
дело које се због своје уметничке вредности 
поставља на површини јавне намене.  

 
Члан 3. 

 Површина јавне намене у смислу одредбе ове 
одлуке јесте простор одређен планским 
документима за уређење или изградњу објеката 
јавне намене или јавних површина, за које је 
предвиђено утврђивање јавног интереса у складу са 
посебним законом (улице, тргови, паркови и др.).  
  

Члан 4. 
 Споменик, спомен обележје, спомен-плоча и 
скулптурално дело (у даљем тексту: споменик) 
подижу се на основу одлуке Скупштине општине 
Владичин Хан (у даљем тексту: Скупштина 
општине), у складу са посебним законом и 
одредбама ове одлуке.  

 
Члан 5. 

 Одредбе ове одлуке, осим у погледу органа 
надлежног за доношење одлуке о подизању 
споменика, не примењују се када се споменик 
подиже, односно скулптурално дело поставља на 
захтев друге државе.  
 За постављање споменика на јавним 
гробљима примењују се одредбе закона и других 
прописа којима се уређују гробља.  
 Забрањено је подизање споменика ван 
површина јавне намене.  
 
II ИЗГРАДЊА И ПОСТАВЉАЊЕ 
СПОМЕНИКА  

 
Подизање споменика  

Члан 6. 
 Иницијативу за подизање споменика могу 
поднети правна лица, физичка лица, удружења 
грађана и организације. 
 Иницијатива из става 1. овог члана подноси 
се Oпштинском већу општине Владичин Хан у 
писаном облику и мора бити образложена.  
 Иницијатива из става 1. овог члана садржи: 
 1) податке о подносиоцу; 
 2) историјске, уметничке и друге разлоге за 
подизање споменика; 
 3) изглед споменика и предлог текста који ће 
бити исписан на њему; 
 4) начин финансирања;  
 5) друге податке од значаја за подизање 
споменика. 

 Иницијатива из става 1. овог члана може да 
садржи и предлог локације за подизање  споменика.  
 

Члан 7. 
 У поступку разматрања иницијативе за 
подизање споменика, Општинско веће општине 
Владичин Хан прибавља мишљења и услове 
организационе јединице општинске управе 
надлежне за послове урбанизма, за послове 
финансија, а по потреби и мишљење надлежног 
Завода за заштиту споменика културе и других 
установа из области културе,  односно установа 
основаних од стране општине Владичин Хан у чијој 
је надлежности заштита и одржавање споменика, 
цркви и верских заједница, а све у циљу утврђивања 
оправданости иницијативе. 
  Уколико се прихвати иницијатива из члана 
6. ове одлуке, Општинска управа општине 
Владичин Хан припрема нацрт одлуке о подизању 
споменика и исти доставља Општинском већу 
општине Владичин Хан на разматрање. 
 Предлог одлуке о подизању споменика 
утврђује Општинско веће општине Владичин Хан и 
подноси захтев Министарству надлежном за 
послове културе ради добијања претходне 
сагласности.  

Уз захтев се прилаже неопходна 
документација прописана од стране Министарства 
надлежног за послове културе.   

Одлуку о подизању споменик доноси 
Скупштина општине, по добијању претходне 
сагласности Министарства из става 3. овог члана. 
 Одлука из става 5. овог члана објављује се у 
"Службеном гласнику града Врања". 
 О исходу иницијативе обавештава се 
писмено подносилац иницијативе.  

 
Члан 8. 

 Истовремено са доношењем одлуке о 
подизању споменика, Скупштина општине  образује 
Одбор за спровођење те одлуке (у даљем тексту: 
Одбор). 
  Актом о образовању Одбора утврђује се 
задатак, број чланова и друга питања од значаја за 
рад Одбора.  

 У Одбор се именују стручњаци из области 
културе (историчари уметности, академски сликари, 
вајари, књижевници и други), урбанизма (архитекте, 
просторни планери и урбанисти), члан општинског 
већа, члан Комисије за споменике и називе улица 
Скупштине општине Владичин Хан и представник 
установе основане од стране општине Владичин 
Хан у чијој је надлежности заштита и одржавање 
споменика.  
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 У Одбор може да се именује и лице које је 
обезбедило минимално 50% потребних средстава за 
подизање споменика.  
 Административно–техничке послове за 
потребе Одбора обавља организациона јединица 
Општинске управе општине Владичин Хан 
надлежна за послове урбанизма.  
 

Члан 9. 
 Избор идејног решења за подизање 
споменика може се вршити на основу спроведеног 
конкурса, ангажовањем аутора по позиву, 
коришћењем већ постојећег дела ликовне или 
примењене уметности у складу са законом или 
прихватањем предложеног идејног решења од 
стране подносиоца иницијативе.  
 Одбор доноси одлуку о начину избора 
идејног решења и спроводи поступак избора идејног 
решења за подизање споменика на један од начина 
утврђених у ставу 1. овог члана.  
 Уколико Одбор одлучи да се спроводи 
конкурс за избор идејног решења за подизање 
споменика, конкурс се објављује најмање у једном 
дневном листу који се дистрибуира на целој 
територији Републике Србије. 
 Одбор може одлучити да се спроведе 
конкурс по позиву уз учешће најмање три аутора.    
            Одлуку о избору идејног решења доноси 
Општинско веће општине Владичин Хан, на 
предлог Одбора.  
 Одбор уз предлог доставља оквирни износ 
средстава потребан за подизање споменика, 
укључујући и оквирни износ средстава неопходних 
за извођење радова.  
 Уколико конкурс не успе, или Општинско 
веће општине Владичин Хан не изврши избор 
идејног решења за подизање споменика, поступак се 
понавља.  
 Уколико се и у поновљеном поступку не 
изврши избор идејног решења, Одбор може 
променити услове конкурса или предложити да се 
израда идејног решења уговором повери једном 
аутору.  
  

Члан 10. 
 На основу одлуке о избору идејног решења, 
општина закључује уговор са изабраним аутором 
којим се ближе дефинишу међусобна права и 
обавезе.  
 У име општине, уговор закључује 
Председник општине. 
 На основу Уговора из става 1. овог члана, 
организациона јединица Општинске управе 
општине Владичин Хан надлежна за послове 
урбанизма издаје одобрење за изградњу, односно 

подизање споменика, а подизању споменика 
приступа се у складу са важећим прописима из 
области планирања и изградње.   
 

Члан 11. 
Изузетно од одредаба ове одлуке, на 

територији општине Владичин Хан може се подићи 
реплика споменика значајне уметничке и културно-
историјске вредности. 
 О подизању реплике одлучује Скупштина 
општине на предлог Општинског већа општине 
Владичин Хан.  
 

Уклањање или премештање споменика 
Члан 12. 

 Споменик се може уклонити или преместити, 
ако за то постоје оправдани разлози. 
 Одлуку о уклањању, односно премештању 
споменика доноси Скупштина општине, сходном 
применом одредаба ове одлуке којим се уређује 
подизање споменика. 

 
Реконструкција и санација споменика  

Члан 13. 
 Одлуку о реконструкцији или санацији 
споменика доноси Општинско веће општине 
Владичин Хан, на предлог установе у чијој је 
надлежности заштита и одржавање споменика.  
 Уз предлог за реконструкцију и санацију 
споменика установа доставља мишљење историчара 
уметности, архитекта, грађевинског инжењера, као 
и других стручних лица, и износ средстава 
непходних за извођење радова на реконструкцији 
или санацији споменика.  
  

Финансирање 
Члан 14. 

 Средства за подизање, реконструкцију, 
санацију и одржавање споменика обезбеђују се у 
буџету општине. 
 Средства за намене из става 1. овог члана 
могу се обезбедити и прилозима, поклонима, 
донацијама или на други примерен начин од стране 
правног и физичког лица, удружења или страних 
држава.  
 

Члан 15. 
 Правна или физичка лица, удружења и други 
који обезбеде сва или више од 50% потребних 
средстава за подизање споменика, имају право да 
им се име упише на постамент или поред 
споменика.  
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Евиденција о споменицима 
Члан 16. 

 Евиденцију о подигнутим споменицима на 
територији општине Владичин Хан који нису 
категорисани као културна добра води установа 
основана од стране општине у чијој је надлежности 
заштита и одржавање споменика.  
 Установа из става 1. овог члана дужна је да у 
року од 30 дана од дана подизања споменика о томе 
обавести надлежан Завод за заштиту споменика 
културе. 
 Евиденцију о изграђеним или постављеним 
споменицима који су категорисани као културна 
добра води надлежан Завод за заштиту споменика 
културе.  
 
III ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА СПОМЕНИКА 

 
Одржавање споменика  

Члан 17. 
 Одржавање споменика и простора око 
споменика обухвата редовно одржавање чистоће, 
негу јавних зелених површина, контролу и 
одржавање у исправном стању јавног осветљења и 
расвете споменика, поправку прилазних стаза или 
путева и по потреби спровођење мера 
конзерваторско-рестаураторске заштите споменика.  

 
Члан 18. 

 Споменици који су проглашени за културно 
добро одржавају се по програму заштите 
непокретних културних добара и у складу са 
програмом рада Републичког Завода за заштиту 
споменика културе. 
  О одржавању споменика који нису 
проглашени за културно добро, старају се надлежна 
јавна предузећа основана од стране општине за 
обављање комуналне делатности и надлежна јавна 
установа чији је оснивач општина Владичин Хан а у 
чијој је надлежности заштита и одржавање 
споменика.  
 

Заштита споменика 
Члан 19. 

Споменици се не смеју прљати, скрнавити, 
оштетити или уништити. 

Физичка и правна лица су дужна да чувају 
споменике и да се према њима односе са дужном 
пажњом. 

 
Члан 20. 

Правно или физичко лице које неовлашћено 
подигне, премести, уклони, оштети или уништи 
споменик дужно је да успостави пређашње стање, 

под претњом принудног извршења, о његовом 
трошку. 

Успостављање пређашњег стања у смислу 
става 1. овог члана врши се под надзором установе у 
чијој надлежности је заштита и одржавање 
споменика, а по потреби и под надзором надлежног 
Завода за заштиту споменика културе. 

 
IV НАДЗОР 

 
Члан 21. 

Надзор над применом одредби ове одлуке 
врши Општинска управа општине Владичин Хан 
преко комуналних инспектора и комуналних редара 
у складу са законом.  

У вршењу инспекцијског надзора комунални 
инспектор и комунални редари могу затражити 
асистенцију Полицијске станице у Владичином 
Хану.  

 
Члан 22. 

Када комунални инспектор и комунални 
редари установе повреду одредби ове одлуке, 
овлашћени су да:  
1. издају прекршајни налог за прекршаје прописане 

овом одлуком; 
2. решењем наложе отклањање уочене 

неправилности;  
3. поднесу захтев за покретање прекршајног 

поступка за прекршаје утврђене овом одлуком;   
4. обвештавају друге надлежне органе да предузму 

мере из своје надлежности, за повреду прописа 
из њихове надлежности.   

 
Члан 23. 

За прекршаје прописане овом одлуком 
овлашћени инспектор, односно комунални редар 
издаје прекршајни налог у складу са Законом о 
прекршајима.  

Комунални инспектор и комунални редари 
издаће прекршајни налог уколико је прекршај 
откривен на један од следећих начина: 
1. непосредним опажањем приликом контроле, 

надзора или прегледа, као и увидом у службену 
евиденцију надлежног органа;  

2. увидом у податке који су добијени уз помоћ 
уређаја за надзор или мерење; 

3. приликом инспекцијског или другог надзора, 
прегледом документације, просторија и робе или 
на други законом прописан начин.  

 
Члан 24. 

У вршењу надзора над применом и 
спровођењем ове одлуке комунална инспекција и 
комунални редари општине Владичин Хан, издаће 
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прекшајни налог и донеће решење о отклањању 
утврђене неправилности и одредиће рок за њено 
отклањање.  

Уколико се не поступи по решењу 
инспектора и редара из става 1. овог члана, против 
истих биће издат прекршајни налог.  

Против решења комуналног инспектора и 
комуналних редара може се изјавити жалба 
Општинском већу општине Владичин Хан у року од 
15 дана од дана достављања решења.  
 Жалба на решење не одлаже његово 
извршење.  

 
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 25. 
 Новчаном казном у износу од 130.000,00 
динара казниће се за прекршај правно лице, ако: 

1. не поступа у складу са одредбама члана 4;  
2. не поступа у складу са одредбама члана 5. 

став 3; 
3. не поступа у складу са одредбама члана 11;  
4. не поступа у складу са одредбама члана 12; 
5. не поступа у складу са одредбама члана 16; 
6. не поступа у складу са одредбама члана 18; 
7. не поступа у складу са одредбама члана 19;   
8. не поступа у складу са одредбама члана 20;  
9. не поступи по налогу и не изврши извршно 

решење комуналног инспектора и 
комуналних редара донето на основу 
одредби ове одлуке.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном у износу од 60.000,00 динара 
предузетник. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном у износу од 20.000,00 динара 
одговорно лице у правном лицу и физичко лице. 
 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 26. 
 На питања која нису прописана овом 
одлуком непосредно се примењују одредбе закона и 
других прописа којима се уређују спомен обележја 
и планирање и изградња. 

 
Члан 27. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику Града Врања''. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана 02.02.2023. године, број : 06-4/5/23-I 

 
ПРЕДСЕДНИЦА,  

Данијела Поповић,с.р. 
 

30. 
На основу члана 92. Закона о буџетском 

систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 
108/2013, 142/2014, 68/2015-други закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/19, 72/19, 149/20, 
118/21, 138/22 и 118/21-др.закон), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/07, 83/2014- други закон, 101/2016- други закон 
и 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 40. Статута 
Општине Владичин Хан ("Службени гласник Града 
Врања“, број 4/19 и 28/22), Скупштина Општине 
Владичин Хан, на седници одржаној 02.02.2023. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О АНГАЖОВАЊУ НЕЗАВИСНЕ – 
КОМЕРЦИЈАЛНЕ  РЕВИЗИЈЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 

2022. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Општина Владичин Хан ангажоваће 

предузеће односно лице које испуњава услове за 
обављање ревизије финансијских извештаја 
прописане законом којим се уређује рачуноводство 
и ревизија  за обављање ревизије финансијских 
извештаја који чине садржај завршног рачуна 
буџета Општине Владичин Хан за 2022. годину. 
 

Члан 2. 
Поступак избора предузећа односно лица за 

обављање екстерне ревизије финансијских 
извештаја спровешће се у складу са прописима који 
регулишу јавне набавке и набавке на које ссе закон 
Закон о јавним набавкама не примењује. 
 

Члан 3. 
Плаћање услуга екстерне ревизије вршиће се 

из средстава буџета Општине Владичин Хан за 
2023. годину. 

Члан 4. 
За спровођење ове одлуке задужује се 

Одељење за финансије и привреду Општинске 
управе Општине Владичин Хан. 
 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику Града Врања". 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана 02.02.2023. године, број : 06-4/6/23-I 

 
ПРЕДСЕДНИЦА,  

Данијела Поповић,с.р. 
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31.  
 На основу члана 145. Закона о планирању и 
изградњи („Службени  гласник РС“, број 72/2009, 
81/2009- испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013 одлука УС, 
98/2013 одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник 
РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. 
закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 152. 
Статута општине Владичин Хан („Службени  
гласник града Врања“, број 4/2019 и 28/2022), 
Скупштина општине Владичин Хан, на седници 
одржаној дана 02.02.2023. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

РАДОВА 
 

Члан 1. 
 Даје се сагласност Министарству финансије, 
Управи за трезор, ул. Поп Лукина број 7-9, Београд, 
за извођење радова на кп.бр. 388 КО Владичин Хан, 
уписана у лист непокретности број 990 КО 
Владичин Хан, која је у јавној својини Општине 
Владичин Хан, са  уделом 1651/1838, за постављање 
рампе за стварање услова за приступ објекту - 
експозитури у Владичином Хану, особама са 
инвалидитетом, димензије 500 x100 цм која се 
надовезује на  подест димензије 150х150 цм.  
 

Члан 2. 
 Сагласност из члана 1. ове одлуке даје се за 
потребе добијања решења о одобрењу  за 
постављање рампе за стварање услова за приступ 
објекту - експозитури у Владичином Хану, особама 
са инвалидитетом, димензије 500 x100 цм која се 
надовезује на  подест димензије 150 х 150 цм. 
 

Члан 3. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном  гласнику Града 
Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана 02.02.2023. године, број : 06-4/7/23-I 

 
ПРЕДСЕДНИЦА,  

Данијела Поповић,с.р. 
 
32. 
 На основу члaна 32., 45. став 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016-др.закон, 
47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 40., 68. став 7. и 

152. Статута Општине Владичин Хан („Службени 
гласник Града Врања“ број 4/2019 и 28/2022), 
Скупштина општина Владичин Хан на седници 
одржаној данa 02.02.2023. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 
О РАДНОПРАВНОМ СТАТУСУ ЧЛАНОВА  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 
ВЛАДИЧИН ХАН 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се радноправни 
статус чланова Општинског већа општине 
Владичин Хан (у даљем тексту Општинско веће). 
 

Члан 2. 
На сталном раду у општини је члан 

Општинског већа: 
- Драган Здравковић, дипломирани 

инжењер технологије из Владичиног 
Хана 

 
Члан 3. 

Остали чланови Општинског већа нису на 
сталном раду у Општини. 

 
Члан 4. 

Члан Општинског већа из члана 2. Ове 
Одлуке који је на сталном раду има право на плату, 
као и остала права која проистичу из права из 
радног односа, од дана ступања на стални рад који 
утврђује решењем Комисија за мандатно 
имунитетска и административна питања и избор и 
именовање, с тим да лице ступа на стални рад 
најкасније у року од 15 дана од дана ступања ове 
Одлуке на снагу. 

Коефицијент за обрачун и исплату плате 
Члан Општинског већа из члана 2. Ове Одлуке који 
је на сталном раду утврђује Комисија за мандатно 
имунитетска и административна питања и избор и 
именовање, на основу чега доноси појединачно 
решење. 
 

Члан 5. 
Чланови Општинског већа из члана 3. ове 

Одлуке који нису на сталном раду, за свој рад и 
вршење дужности члана Општинског већа, имају 
право на месечну накнаду - функционерски додатак 
који утврђује Комисија за мандатно имунитетска и 
административна питања и избор и именовање, на 
основу чега доноси појединачна решења. 

 
Члан 6. 

Решења Комисије за мандатно имунитетска и 
административна питања и избор и именовање за 
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лица из ове Одлуке, донета до дана ступања на 
снагу ове Одлуке, ако су у складу са овом Одлуком, 
остају на снази и није потребно доносити нова 
решења до измене околности на основу којих су 
решења донета. 
 

Члан 7. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о радноправном статусу чланова 
Општинског већа општине Владичин Хан 
(„Службени гласник Града Врања“ број 35/2010). 

 
Члан 8. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана 02.02.2023. године, број : 06-4/11/23-I 

 
ПРЕДСЕДНИЦА,  

Данијела Поповић,с.р. 
 

33. 
 На основу члана 32. и 50. став 4. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 - други 
закон, 101/2016 - други закон , 47/2018 и 111/2021- 
др.закон), члана 40. 79 став 4. и 5., и 152. Статута 
Општине Владичин Хан („Службени гласник Града 
Врања“, број 4/2019 и 28/2022) и члана 52., и 179. 
Пословника Скупштине општине Владичин Хан 
(„Службени гласник Града Врања“, број 9/2019 и 
43/2020), Скупштина општине Владичин Хан, на 
седници одржаној дана 02.02.2023.године, 
констатује и  доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
ОПШТИНЕ  ВЛАДИЧИН ХАН 

 
I 

 Престаје функција чланици Општинског већа 
Општине Владичин Хан, Сузани Савић, 
дипломираном економисти из Владичиног Хана, 
пре истека времена на које је бирана на основу 
личног захтева – подношењем оставке. 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење предложеног 
решења садржан је у одредбама члана  члана 32. и 

50. став 4. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други 
закон и 47/2018 и 111/2021- др.закон, члана 40. 79 
став 4. и 5., и 152. Статута Општине Владичин Хан 
(„Службени гласник Града Врања“, број 4/2019 и 
28/2022) и члана 52., и 179. Пословника Скупштине 
општине Владичин Хан („Службени гласник Града 
Врања“, број 9/2019 и 43/2020). 

Одредбама члана 32. став 1. тачка 12. Закона 
о локалној самоуправи прописано је да скупштина 
општине у складу са законом бира и разрешава 
председника Општине и на предлог председника 
Општине бира заменика председника Општине и 
чланове Општинског већа, што је предвиђено и 
одредбама члана 40. став 1. тачка 16. Статута 
општине Владичин Хан. 

Одредбама члана 79. став 5. Статута општине 
Владичин Хан, као и члана 52. став 4. Пословника 
Скупштине општине Владичин Хан, прописано је да 
се о оставци члана Општинског већа не одлучује, 
већ да се без претреса решењем констатује 
престанак функције због поднете оставке, тако што 
то чини председник Скупштине у име Скупштине. 

Како је Сузана Савић, која је изабрана за члана 
Општинског већа општине Владичин Хан, дана 
23.08.2020. године, број решења 06-57/6-4/2020-I, 
поднела оставку на место члана Општинског већа 
општине Владичин Хан, то је у складу са напред 
наведеним одредбама Закона о локалној самоуправи 
и подзаконских аката, констатован престанак 
функције члана Општинског већа именованој, што 
је наведено у диспозитиву овог решења. 
 Упутство о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути спор пред Управним 
судом, у року од 30 дана од дана достављања овог 
решења. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана 02.02.2023. године, број : 06-4/3/23-I 

 
ПРЕДСЕДНИЦА,  

Данијела Поповић,с.р. 
 
34.  

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и 45. 
став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи 
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 
други закон , 47/2018 и 111/2021- др.закон), члана 
40. став 1. тачка 16., 68. став 1. и 4. и 152. Статута 
општине Владичин Хан („Службени гласник Града 
Врања“, број 4/2019 и 28/2022 ) и члана 43. став 3. и 
179. Пословника Скупштине општине Владичин 
Хан („Службени гласник Града Врања“,број 9/2019 



34-Страна–Број -2-      „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“     Понедељак,06.фебруар.2023.године. 
   

 

и 43/2020), Скупштина општине Владичин Хан на 
седници одржаној дана 02.02.2023. године, донела је 

 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 
 
I 

За члана Општинског већа Општине 
Владичин Хан, бира се: 

 
- Драган Станковић, правник из с. Козница, 

Владичин Хан  
 

II 
Именовани из тачке 1. овог решења је 

изабран на време док траје мандат Општинског 
већа.  
 

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

Образложење 
 Правни основ за избор члана Oпштинског 
већа Општине Владичин Хан  садржан је у 
одредбама члана 32. став 1. тачка 12. и 45. став 1. и 
2. Закона о локалној самоуправи самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други 
закон , 47/2018 и 111/2021- др.закон), члана 40. став 
1. тачка 16., 68. став 1. и 4. и 152. Статута општине 
Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, 
број 4/2019 и 28/2022 ) и члана 43. став 3. и 179. 
Пословника Скупштине општине Владичин Хан 
(„Службени гласник Града Врања“,број 9/2019 и 
43/2020). 
 Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о 
локалној самоуправи прописано је да скупштина 
општине у складу са законом бира и разрешава 
председника Општине и на предлог председника 
Општине бира заменика председника Општине и 
чланове Општинског већа, што је предвиђено и 
чланом 40. став 1. тачка 16. Статута општине 
Владичин Хан, а чланом 45. став 1. Закона да 
Општинско веће чине председник Општине, 
заменик председника Општине  као и чланови 
Општинског већа чији је број утврђен  Статутом 
општине и које бира Скупштина општине на период 
од 4 године тајним гласањем већином од укупног 
броја одборника. 
 Чланом  68. став 1. и 4. Статута општине 
Владичин Хан прописано је да Општинско веће 
чине председник Општине,  заменик председника 

Општине као и 7 чланова Општинског већа који се 
бирају на јединственој листи, те да исте бира 
Скупштина општине на период од 4 године тајним 
гласањем већином од укупног броја одборника. 
 Наведене одредбе Закона о локалној 
самоуправи и Статута Општине Владичин Хан 
садржане су и у члану члана 43. став 3.  Пословника 
Скупштине општине Владичин Хан. 
 Кандидате за чланове Општинског већа 
предлаже кандидат за председника Општине 
сагласно члану 45. став 2. Закона о локалној 
самоуправи, члану  68. став 5. Статута Општине 
Владичин Хан и члану 45. став 2. Пословника 
Скупштине општине Владичин Хан. 
 Како је члану Општинског већа општине 
Владичин Хан престала функција на лични захтев-
подношењем оставке, на основу предлога 
председника Општине Владичин Хан, а у складу са 
напред наведеним одредбама Закона о локалној 
самоуправи и подзаконских аката, по поступку 
прописаним Пословником Скупштине општине 
Владичин Хан, прописаном већином, односно 
већином гласова од укупног броја одборника 
Скупштине општине Владичин Хан изабран је 
Драган Станковић за новог члана Општинског већа, 
што је наведено у диспозитиву овог решења. 
 Упутство о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути спор пред Управним 
судом, у року од 30 дана од дана достављања овог 
решења. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана 02.02.2023. године, број : 06-4/4-2/23-I 

 
ПРЕДСЕДНИЦА,  

Данијела Поповић,с.р. 
 
 

35. 
На основу члана 35. став 2. Закона о култури 

("Службени гласник Републике Србије" број 
72/2009, 13/2016 и 30/2016-исправка, 6/2020, 
47/2021 и 78/2021),  члана 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. 
закон,  47/2018 и 111/2021- др. закон), члана 40. став 
1. тачка 13. и члана 152. Статута општине Владичин 
Хан „Службени гласник  Града Врања“, број 4/2019 
и 28/2022) и члана 179. Пословника Скупштине 
општине Владичин Хан („Службени гласник Града 
Врања“, број 9/2019 и 43/2020), Скупштина 
општине Владичин Хан на седници одржаној дана 
02.02.2023. године, донела је 
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РЕШЕЊЕ  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ 

ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ И 
СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 
ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ДИРЕКТОРА 

ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО 

ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 
 
             

1. Даје се сагласност на Предлог Одлуке о 
расписивању и спровођењу јавног конкурса за 
избор кандидата  за директора Центра за 
културне делатности, туризам и 
библиотекарство општине Владичин Хан, коју 
је утврдио Управни одбор Центра за културне 
делатности туризам и библиотекaрство 
Општине Владичин Хан на седници одржаној 
дана 13.01.2023. године. 
 

2.  Решење објавити у „Службеном гласнику Града    
Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана 02.02.2023. године, број : 06-4/8/23-I 

 
ПРЕДСЕДНИЦА,  

Данијела Поповић,с.р. 
 

 
36. 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон,  
47/2018 и 111/2021- др. закон), члана 40. став 1. 
тачка 13. и члана 152. Статута општине Владичин 
Хан „Службени гласник  Града Врања“, број 4/2019 
и 28/2022) и члана 179. Пословника Скупштине 
општине Владичин Хан („Службени гласник Града 
Врања“, број 9/2019 и 43/2020), Скупштина 
општине Владичин Хан на седници одржаној дана 
02.02.2023. године, донела је 

 
 

РЕШЕЊЕ  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА   ЦЕНТРА ЗА 

КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И 
БИБЛИОТЕКАРСТВО ОПШТИНЕ 

ВЛАДИЧИН ХАН 
 
             

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и 
допуни Статута Центра за културне 
делатности, туризам и библиотекарство 
општине Владичин Хан  коју је усвојио 

Управни одбор Центра за културне 
делатности туризам и библиотекрство 
Општине Владичин Хан на седници 
одржаној дана 30.01.2023. године, број 30. 

 
2. Решење објавити у „Службеном гласнику 
Града Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана 02.02.2023. године, број : 06-4/13/23-I 

 
ПРЕДСЕДНИЦА,  

Данијела Поповић,с.р. 
 
 
37.  

На основу члана 116. став 1., 2., 5., 9. и 13. , 
члана 117. став 3. и 5. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени  гласник РС“, 
број 88/2017, 27/2018 – др закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“,  број 129/2007, 83/2014 – 
др.закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 11/2021-
др.закон), члана 40. и 152. Статута Општине 
Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, 
број 4/2019 и 28/2022) и члана 180. Пословника 
Скупштине општине Владичин Хан („Службени 
гласник Града Врања“, број 9/2019 и 43/2020), 
Скупштина општине Владичин Хан, на седници 
одржаној 02.02.2023. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА“  
ВЛАДИЧИН ХАН 

 
I 

У Решењу о именовању чланова Управног 
одбора Предшколске установе „Пчелица“ 
(„Службени гласник Града Врања“, број 6/2021), 
врши се измена у члану 1. у делу испред савета 
родитеља, подтачка 2, тако што: 
Разрешавa  се дужности члана Управног одбора 
- Цветковић Драгана из Владичиног Хана, ул. 
Николе Тесле бр. 39/9 
 
Именује се за члана Управног одбора 
- Младеновић Исидора из Владичиног Хана, с. 
Прекодолце 

 
II 

Мандат именованом члану Управног одбора 
траје до истека мандата именованог Управног 
одбора Предшколске установе „Пчелица“ Владичин 
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Хан, („Службени гласник Града Врања“; број број 
6/2021 и 7/22). 

 
III 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење овог Решења 
садржан је у одредбама члана 116. став 1., 2., 5., 9. и 
13. , члана 117. став 3. и 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени  
гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,  број 
129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др. закон, 
47/2018 и 11/2021-др.закон), члана 40. и 152. 
Статута Општине Владичин Хан („Службени 
гласник Града Врања“, број 4/2019 и 28/2022) и 
члана 180. Пословника Скупштине општине 
Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, 
број 9/2019 и 43/2020), 
               Чланом 116. став 1. 2. и 5. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
прописано је да орган управљања има девет чланова 
укључујући и председника, да орган управљања 
чине по 3 представника из реда запослених у 
установи, родитеља, односно других законских 
заступника и три представника на предлог јединице 
локалне самоуправе, као и да чланове органа 
управљања именује и разрешава скупштина 
јединице локалне самоуправе, а да председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја 
чланова органа управљања.  

Чланом 116. став 9. наведеног Закона 
прописано је које лице не може бити предложенo ни 
именовано за члана органа управљања. 

Чланом 116. став 13. наведеног Закона 
прописано је да скупштина јединице локалне 
самоуправе доноси решење о именовању органа 
управљања. 

Чланом 117. став 3 наведеног закона 
предвиђено је да ће скупштина јединице локалне 
самоуправе разрешити, пре истека мандата, 
поједине чланове, укључујући и председника или 
орган орган управљања установе, на лични захтев. 
 Чланом 117. став.5. наведеног закона 
прописано је да мандат органа управљања траје  
четири године. 

Како је Цветковић Драгани  која је  
именована за члана Управног одбора испред савета 
родитеља, престало својство родитеља деце која 
похађају ову установу, то се иста разрешава 
чланства а именује се за члана Исидора Младеновић 

на предлог Савета родитеља Пу „Пчелица“ 
Владичин Хан . 

На основу напред наведеног а у складу са 
надлежностима Скупштине општине прописаним 
чланом 32. Закона о локалној самоуправи и чланом 
40. Статута Општине Владичин Хан донето је 
решење као у диспозитиву.  

Поука о правном средству: Против овог 
решења може се покренути управни  спор пред 
Управним судом у Београду-одељењу у Нишу, у 
року од 30 дана од дана достављања решења. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана 02.02.2023. године, број : 06-4/9/23-I 

 
ПРЕДСЕДНИЦА,  

Данијела Поповић,с.р. 
 
38. 

На основу члана 32. и 36. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник  РС“ број: 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 
47/2018 и 111/2021- др.закон), члана 40. став 1. 
тачка 53, 44. и 152. Статута Општине Владичин Хан 
(„Службени гласник Града Врања“, број 4/2019 и 
28/2022) и члана 58., 59., 63., 84. и 179. Пословника 
Скупштине општине Владичин Хан број 
(„Службени гласник Града Врања“, број 9/2019 и 
43/2020), Скупштина општине Владичин Хан на 
седници одржаној дана 02.02.2023. године, донела је 
 
 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН   

 
I 

 У Решењу о образовању Комисије за прописе 
као стално радна тела Скупштине општине 
Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“; 
број 31/2020), у тачки 1. мења се подтачка 1. тако 
што: 
 

Разрешава се дужности члана Комисије за 
прописе: 

Ана Пенев, дипломирани правник  
 
Именује се за члана Комисије за прописе: 

 
-Јелена Радевић, дипломирани економиста 
 

II 
Мандат именованом члану Комисије за 

прописе траје до истека мандата Комисије за 
прописе Скупштине општине Владичин Хан, 
(„Службени гласник Града Врања“; број 31/2020). 
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III 
Решење ступа на снагу даном доношења. 

 
  

IV 
Решење 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 32. и 36. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник  РС“ број: 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 
47/2018 и 111/2021- др.закон), члана 40. став 1. 
тачка 53, 44. и 152. Статута Општине Владичин Хан 
(„Службени гласник Града Врања“, број 4/2019 и 
28/2022) и члана 58., 59., 63., 84. и 179. Пословника 
Скупштине општине Владичин Хан број 
(„Службени гласник Града Врања“, број 9/2019 и 
43/2020). 
 Одредбама члана 36. Закона о локалној 
самоуправи, прописано је да скупштина општине 
оснива стална радна тела за разматрање питања из 
њене надлежности, да радна тела дају мишљење на 
предлоге прописа и одлука које доноси скупштина 
општине и обавља и друге послове утврђене 
статутом општине, као и да се број радних тела, 
избор, права и дужности председника и чланова 
радних тела утврђују пословником о раду 
скупштине општине. 
 Одредбама члана 40. став 1. тачка 53., као и 
чланом 44. Статута општине Владичин Хан 
прописано је да Скупштина оснива стална радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности, 
која су утврђена Пословником. 

Одредбама члана 58. и 59. Пословника 
Скупштине општине Владичин Хан, прописан је 
разлог оснивања сталних радних тела, број чланова 
и састав, мандатни период, да чланове сталних 
радних тела Скупштине предлажу одборничке групе 
сразмерно броју одборника које имају у Скупштини. 

Одредбама члана 63. Пословника Скупштине 
општине Владичин Хан, прописано је да Скупштина 
може, и пре истека времена на који су изабрани, 
разрешити поједине чланове сталних радних тела и 
изабрати нове путем појединачног предлагања и 
избора, те да предлог за разрешење члана сталног 
радног тела може поднети председник Скупштине, 
председник сталног радног тела или одборничка 
група на чији је предлог тај члан и изабран. Новог 
члана сталног радног тела предлаже одборничка 
група на чији предлог је био изабран члан који је 
разрешен.  

Како се по предлогу одборничке групе 
Српска напредна странка, на чији је предлог 

изабрана чланица Ана Пенев, предлаже њено 
разрешење и избор Јелене Радевић за нову чланицу 
Комисије за прописе, то је у складу са напред 
наведеним одредбама Закона и подзаконских аката 
одлучено као у диспозитиву овог решења. 
 Упутство о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути спор пред  Управним 
судом, у року од 30 дана од дана достављања овог 
решења. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана 02.02.2023. године, број : 06-4/10/23-I 

 
ПРЕДСЕДНИЦА,  

Данијела Поповић,с.р. 
 
39. 

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, 9/2020 и 
52/2021), члана  32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016- др.закон, 
47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 40. и 152. 
Статута општине Владичин Хан („Службени 
гласник Града Врања“ број 4/2019 и 28/22) и члана 
179. Пословника Скупштине општине Владичин 
Хан („Службени гласник Града Врања“, број 9/2019 
и 43/2020), Скупштина општине Владичин Хан на 
седници одржаној дана 02.02.2023. године, донела је  
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 
I 

Доноси се Допуна Програма отуђења и 
давања у закуп грађевинског земљишта у јавној 
својини Општине Владичин Хан за 2023. годину. 
 
 

II 
Закључак објавити у „Службеном гласнику 

Града Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, 
дана 02.02.2023. године, број : 06-4/12/23-I 

 
ПРЕДСЕДНИЦА,  

Данијела Поповић,с.р. 
 

Општина Босилеград 
40. 
 На основу члана 39. став 1. Закона о 
смањењу ризика од катастрофа и управљању 
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ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 
87/2018), члана 20. став 1 тачка 8. и члана 44. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 
47/2018) и члана 55. Став 1. Тачка 19. Статута 
општине Босилеград  („Сл. Гласник града Врања“, 
бр. 3/19 од 26.02.2019. године), а на основу 
Закључка општинског штаба за ванредне ситуације 
општине Босилеград број 06-293/2022  од 
01.11.2022. године, председник општине доноси, 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ 
 ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 
  

1. Проглашава се ванредна ситуација за на 
целој територији општине Босилеград. 
 

2. Ванредна ситуација се проглашава због, 
најављеног затварања бензинске станице 
Кнез Петрол која се налази у Босилеграду и 
која једина врши редовно снабдевање 
нафтом и нафтним дериватима, јавне 
установе, привреду и грађане општине 
Босилеград. 

 
3. О спровођењу ове одлуке стараће се 

општински штаб за ванредне ситуације 
општине Босилеград у складу са чланом 43. и 
чланом 44. Закона о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 
87/2018). 
 

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

 
5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у Службеном гласнику града 
Врања.    

Општина Босилеград дана: 01.11.2022. године број: 
87- 295/2022 

 
 

ПРЕДСЕДНИК,  
Владимир Захаријев,с.р. 

 

41. 
 На основу члана 39. став 1. Закона о 
смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 
87/2018), члана 20. став 1 тачка 8. и члана 44. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 
47/2018) и члана 55. Став 1. Тачка 19. Статута 
општине Босилеград  („Сл. Гласник града Врања“, 
бр. 3/19 од 26.02.2019. године), а на основу 
Закључка општинског штаба за ванредне ситуације 
општине Босилеград број 06-293/2022  од 
01.11.2022. године, председник општине Босилеград 
доноси, 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
O УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА 

ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ 
 ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 
 

1. Укида се ванредна ситуација, на целој 
територији општине Босилеград, која је 
проглашена због велике количине падавина, 
града и јаких олујних ветрова. 
 

2. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да 
важи Одлука којом је ова ванредна ситуација 
проглашена, број: 87-176/2022 од 10.06.2022. 
године која је ступила на снагу дана 
10.06.2022. године. 

 
3. Ову одлуку доставити Окружном штабу за 

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

 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у “Службеном гласнику 
града Врања”.                 

Општина Босилеград дана: 01.11.2022. године број: 
87- 294/2022 

 
 

ПРЕДСЕДНИК,  
Владимир Захаријев,с.р. 

 
Градска општина Врањска Бања 
42. 

На основу члана 11. Одлуке о установљењу 
јавних признања Градске општине Врањска Бања 
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(“Службени гласник града Врања”број 1/2013), на 
предлог Комисије за мандатно-имунитетска  и 
административна питања и избор и именовање, 
Скупштина Градске општине Врањска Бања на 
седници одржаној дана   26.01.2023. године, донела 
је 

 
ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА У 2023. 
ГОДИНИ ЗА ДАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, 26 
ЈАНУАР-ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ВРАЊСКЕ 

БАЊЕ 1878. ГОДИНЕ  
 

Члан 1. 
 Специјално јавно признање “26. јануар” у 
виду дипломе, додељује се 

Проф. Др Слободану Антићу, професору 
Медицинског факултета Универзитета у Нишу. 
Начелнику одељења Клинике за ендокринологију. 

Проф. др Слободан Бата Антић рођен је у 
Врању 01.05.1955. године, од оца Стојадина и мајке 
Оливере. Отац је био доктор интерниста, најпре у 
Врању и Врањској Бањи, одакле прелази у Ниш, где 
је био професор Медицинског факултета 
Универзитета у Нишу и директор интерне клинике, 
а затим директор клинике за Ендокринологију, све 
до пензионисања, мајка је била домаћица. 

Проф. др  Слободан Антић је прва два 
разреда основне школе завршио у Врањској Бањи, а 
касније школовање је наставио у Нишу. По 
завршеном Медицинском факултету, најпре је 
радио на институту за нефрологију, а 1990. године 
прелази на Клинику за ендокринологију где и данас 
ради и све време је на руководећим 
функцијама(начелник одељења или директор 
Клинике). 

Био је на усавршавању у земљи као и на 
Универзитету Мајнцу(СР Немачка). Држао је бројна 
предавања у земљи и иностранству, а више пута је 
држао предавања и у Врању за које је везан, 
емотивно и по рођачкој и пријатељској линији. 

На Медицинском факултету у Нишу је од 
1987. године, а од 2006. Године је редовни 
професор. Од 1997. Године је шеф ендокринологије 
на Катедри интерне медицине.  Био је Проректор 
Универзитета у Нишу  од 2006-2012-те године. 
Након тога је на функцији управника Центра на 
Универзитету и актуелно је заменик председника 
Савета Универзитета у Нишу. 

Проф. Др Слободан Антић је на руководећим 
републичким позицијама из Ендокринологије ( члан 
је републичких комисија, председништва 
републичких секција, заменик председника 
удружења за гојазност, итд). Био је члан 

Националног савета за просвету од 2009-2013-те 
године. 

Носилац је бројних признања и награда, од 
којих се посебно издвајају награда Вук Врховац за 
најбољи рад из Ендокринологије у Југославији за 
1988. годину, као и Златни знак Универзитета у 
Нишу, за изузетан допринос развоју Универзитета у 
Нишу. 

 
Члан 2. 

 Јавно признање “26. јануар”у виду 
дипломе додељује се Пчеларском друштву „ 
Врањска Бања“. 

Пчеларско друштво „Врањска Бања“ 
основано је децембра 2016. године. Оснивачи 
друштва су Жарко Станковић, Новица Стајић и 
Занко Јованчев, а председник друштва је Славољуб 
Стевановић . Тренутно ово пчеларско друштво 
броји око двадесетак активних чланова са 
тенденцијом пораста. 

О томе колико је озбиљан и посвећен рад 
ових пчелара говори и то да се ово друштво 
укључило и  активно учествује на свим 
манифестацијама које организује град Врање и 
Градскаопштина Врањска Бања. Редовно учествују 
на сајмовима меда где излажу палете својих 
производа, донори су меда када год је то потребно. 
Ово пчеларско друштво је 2022. године први пут на 
конкурсу добило значајна средства која се наменски 
користе за подстицај пчеларства на овом подручју. 

 
Члан 3. 

 Јавно признање “26. јануар”у виду 
дипломе додељује се 
 Данилу Стошићу,  ђаку генерације школске 
2021/2022. године, Основне школе “Предраг 
Девеџић” из Врањске Бање. 

Данило Стошић, рођен је 30. децембра 2007. 
године у Врању.  

Током школовања, Данило је постизао 
одличан успех из свих наставних предмета. Све 
разреде осмогодишњег школовања завршио је са 
одличним успехом и примерним владањем у школи. 
Са вршњацима је био у коректним односима , а 
према наставницима и свим запосленим у школи се 
односио са поштовањем и уважавањем. 

Данило је  је био активан у наставним и 
ваннаставним активностима . Учествовао је на 
бројним школским и републичким такмичењима. 
Школске 2020/2021. године, освојио је прво место, а 
школске 2021/2022. године, освојио је прву награду 
на републичком такмичењу из технике и 
технологије. 

 Добитник је дипломе „Вук Караџић“ и 
посебне диплома из: технике и технологије. 
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Одлуком Наставничког већа школске 2021/2022. 
године, проглашен је за Ученика генерације. 
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА 
БАЊА,  дана  26.01.2023. године, број: 02-98/2023. 
године 
 

   ПРЕДСЕДНИЦА,                                                                                              
Светлана Цветковић с.р. 

 
Општинско веће општине Трговиште 
43.  
 Општинско веће општине Трговиште, на 
основу члана 70. Статута општине Трговиште 
(„Службени гласник Града Врања“ број 03/2019), на 
седници одржаној дана 02.02.2023.године, доноси: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
Члан 1.  

       Одобрава се употреба текуће буџетске резерве у 
износу од 3.600.000,00 динара са , програмска 
активност 0009 Програм 15 функционисање локалне 
самоуправе, функција 112, позиција 55, економска 
класификација 499 -Текућа буџетска резерва. 

 
Члан 2. 

      Средства се преносе у износу од 3.600.000,00 
динара на програм 0701-7- организација саобраћа и 
саобраћајне инфаструктуре, програмска активност 
0002- управљање и одржавање саобраћајне 
инфраструктуре, функција 451- друмски саобраћај , 
позиција 113 , економска класификација 425-текуће 
поправке и одржавање.  
        

Члан 3. 
        Решење доставити: рачуноводству и архиви.  

 
Члан 4. 

        Решење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена на огласној табли и службеном гласнику 
града Врања . 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
дана: 02.02.2023.године; број: 401-30/2023 

                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИК                                                                                      

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                                                       
Ненад Крстић,с.р. 

 
Општина Трговиште 
44. 
 На основу члана 39. став 1. Закона о 
смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 

87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. 
закон и 47/2018) и члана 66. Статута општине 
Трговиште („Сл. гласник града Врања“, бр. 3/19“ од 
26.02.2019. године ), а на основу Закључка Штаба за 
ванредне општине  Трговиште број 217-7/2023 од 
06.02.2023. године, председник општине општине 
доноси, 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ  
      ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

  
 

1. Проглашава се ванредна ситуација на 
територији општине Трговиште услед 
елементарне непогоде – снежне падавине.  
 

2. Ванредна ситуација се проглашава због 
елементарне непогоде изазване обилним 
снежним падавинама и ради даљег 
спровођења превентивних мера  заштите 
безбедности, заштите живота и здравља 
становништва. 
 
 

3. О спровођењу ове одлуке стараће се 
општински штаб за ванредне ситуације  
општине Трговиште  у складу са чланом 43. 
и чланом 44. Закона о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 
87/2018). 
 

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

 
5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у Службеном гласнику 
града Врања. 

Општина Трговиште, дана: 06.02.2023. године број: 
217-8/23 
 

        
       ПРЕДСЕДНИК,  

        Ненад Крстић,с.р. 
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Градско веће града Врање седница одржана 
дана: 03.02.2023 године. 
45. 

На основу члана 34. Закона о јавној својини 
(“Сл.гласник РС” бр.72/11 88/13, 105/14, 104/16, 
108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), члана 10. став 1. 
тачка 5. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом,давања у 
закуп ствари у јавној својини 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), члана 21..Одлуке о 
давању у закуп пословног простора у јавној својини 
града Врања (“Службени гласник града Врања” 
бр.24/18)  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: 03.02.2023 године, донело је  
 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 
ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ВАН ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА, 
ОДНОСНО ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ 
ПОНУДА (НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ) 

                                                             
Члан 1. 

 Овом Одлуком покреће се поступак давања у 
закуп пословног простора непосредном понудом  за 
следећу непокретност: 
           1. Пословни простор  локал бр.6 у згради “ 
Центар месних заједница Врање“ у Врању, ул. 
Партизански пут бр. 9/1/6, површине П= 40 м2 на 
катастарској парцели бр. 9416/1 уписане у Лист 
непокретности бр. 14976 КО Врање 1,  по цени од 
125,00 динара по 1 м2, за обављање  регистроване 
делатности. 
            Пословни простор се даје у закуп на 
одређено време од 5 (пет) година у виђеном стању.  

 
Члан 2. 

          Поступак непосредне погодбе спровешће 
Комисија за давање у закуп пословног простора   у 
јавној својини града Врање.    

 
Члан 3. 

 Након спроведеног поступка непосредне 
погодбе, Одлуку о давању у закуп пословног 
простора доноси Градско веће града Врање, на 
основу предлога Комисије из члана 2. ове  Одлуке. 
 
 

Члан 4. 
 Уговор о закупу пословног простора  у име 
града Врање закључиће градоначелник Врања. 

 
Члан 5. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 Одлуку објавити у  “Службеном гласнику 
града Врање. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:03.02. 2023. 
године, број: 06-20/1/2023-04 
 

              ПРЕДСЕДНИК 
          ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

          др Слободан Миленковић,с.р. 
 
46. 

На основу члана 11. став 4.  Закона о 
финансијској подршци породици са децом 
(„Службени гласник РС“, број: 113/17, 50/18, 53/21, 
66/21 и 130/21)  члана 4 Одлуке о материјалној 
подршци  породици са децом ( „Службени гласник 
града Врања“,  број 2/19, 29/19, 5/2020 и 8/2021) и 
члана 61  и 63 Пословника Градског већа града 
Врања („Службени гласник града Врања“, број: 
29/2020), Градско веће на седници одржаној дана: 
03.02.2023. године, донело је: 

 
ОДЛУКУ 

О  УТВРЂИВАЊУ ВРСТЕ МАТЕРИЈАЛНЕ 
ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ ЗА НОВОРЕЂЕНУ 

ДЕЦУ У 2023. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђује се врста материјалне 

подршке  породици за свако новорођено дете  у  
2023 . години  на територији града Врања. 

Материјална подршка из става 1 Одлуке 
састоји се од  ваучера чија је вредност 12.000,00 
динара, а који се може реализовати у продајним 
објектима Здравствене установе Апотека Врање, 
чији је оснивач Град Врање. 

 
Члан 2. 

Право на метеријалну подршку из члана 1 
ове Одлуке остварује породица за свако  новорођено 
дете у 2023. години,  на територији града Врања. 

 
Члан 3. 

Поступак одобравања материјалне подршке 
спроводи Одељење за друштвене делатности 
Градске управе града Врања у складу са  одредбама 
Одлуке о материјалној подршци  породици за 
новорођену децу и породиди за прворођено дете у 
Новој години. 
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Члан 4. 
Одлука ступа на снагу даном доношења. 
Одлуку објавити у Службеном гласнику 

града Врања. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:03.02. 2023. 
године, број: 06-20/7/2023-04 
 

              ПРЕДСЕДНИК 
          ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

          др Слободан Миленковић,с.р. 
 
47. 

На основу члана  5 Одлуке о јавним 
паркиралиштима (Службени гласник града Врања 
бр. 44/16,18/17, 15/19,25/19 и 2/22)  и члана 61. 
Пословника Градског већа града Врања („Сл. 
гласник града Врања, број: 29/2020), Градско веће 
града Врања на седници одржаној 03.02.2023. 
године, донело је: 

 
Р Е  Ш  Е Њ Е  

 
I 

 Даје се  сагласност на  измену и допуну 
Пројекта саобраћајне сигнализације на територији 
града Врања и Градске општине Врањска Бања. 

 
II 

   Решење ступа на снагу даном доношења, а 
примењиваће се од 01.03.2023. године. 
       Решење објавити у Службени гласник 
града Врања. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:03.02. 2023. 
године, број: 06-20/43/2023-04 

 
 

              ПРЕДСЕДНИК 
          ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

          др Слободан Миленковић,с.р. 
 

48. 
На основу члана  6 Одлуке о јавним 

паркиралиштима (Службени гласник града Врања 
бр. 44/16,18/17, 15/19,25/19 и 2/22)  и члана 61. 
Пословника Градског већа града Врања („Сл. 
гласник града Врања, број: 29/2020), Градско веће 
града Врања на седници одржаној 03.02.2023. 
године, донело је: 

 
 

РЕШЕЊЕ 
 О ОДРЕЂИВАЊУ 

ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 

   

I 
Овим Решењем одређују се  посебна 

паркиралишта на територији града Врања, као 
стална паркиралишта  за паркирање моториних 
возила  са контролисаним уласком  и изласком 
возила, постављањем  рампе и изградњом  или  
постављањем  објеката на наплату. 

 
II 

 Посебна паркиралишта су објекти  и 
површине уређени  и изграђени  за паркирање 
моториних возила  са контролисаним уласком  и 
изласком возила, постављањем  рампе и изградњом  
или  постављањем  објеката на наплату. 

 
III 

Посебна паркиралишта на територији града 
Врања са контролом  уласка – изласка  којима се 
врши наплата услуге коришћења паркиралишта  по 
започетом сату, у  периоду од 00- 24 часа током 
целе недеље, у режиму паркирања  без временског 
ограничења су: 

• паркиралиште у улици Хероја са Кошара  
(код робне пијаце  - број паркинг места 79 

• паркиралиште у улици Кнеза Милоша (код 
хотела Врање) – број пакринг места  82  

 
IV 

 Посебна паркиралишта на територији града 
Врања са контролом  уласка – изласка  којима се 
врши наплата услуге коришћења паркиралишта  по 
започетом сату, радним данима  од 06-22 часова и  
суботом од  16-15 часова у режиму паркирања, без 
временских ограничења су: 

-паркиралиште у улици Дунавској – број 
паркинг места 46 
-паркиралиште Текија (прилаз из улице 
Пчињске)  - број паркинг места  94 

          
V 

 Посебно паркиралиште Терминал  у улици 
Радничкој бб са контролом уласка  - изласка, на 
коме се врши наплата услуге паркирања  теретних 
возила. Режим паркирања  је без временског 
ограничења, у периоду у 00-24 часа током целе 
недеље. Капацитет паркиралиишта је  40 паркинг 
места. Евиденција и наплата услуге на 
паркиралишту обавља се на улазно – излазној рампи 
         

VI 
  Јавна паркиралишта се обележавају 
саобраћајном сигнализацијом у складу са  
прописима о безбедности саобраћаја. 
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 Јавна паркиралишта одржава, уређује и 
опрема  управљач јавних паркиралишта на 
територији града Врања – ЈКП Паркинг сервис. 

 
VII 

За коришћење посебних паркиралишта корисник 
је дужан да плати одговарајућу накнаду, која се 
утврђује посебним актом вршиоца комуналне 
делатности, на који , сагласност даје Скупштина 
Града. 

 
VIII 

Решење ступа на снагу даном доношења. 
            Решење објавити у Службени гласник града 
Врања. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:03.02. 2023. 
године, број: 06-20/44/2023-04 

  
              ПРЕДСЕДНИК 

          ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
          др Слободан Миленковић,с.р. 

 
 

49.                                                                                                                                                                
       На основу члана  13 став 2 Одлуке о јавним 

паркиралиштима( Службени гласник града Врања 
број 44/16,2/17,18/17,15/19, 25/19 и 2/22)), члана 61 
и 63  Пословника о раду Градског већа ( Службени 
гласник града Врања број 29/20), Градско веће града 
Врања на седници одржаној  дана:  03.02.2023. 
године, донело је:    

 
РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ И  ДОПУНИ РЕШЕЊА 
 О ОДРЕЂИВАЊУ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 
 

Члан 1. 
     Решење о о одређивању јавних 
паркиралишта  на територији града Врања бр. 06-
123/7/2021- 04 од 20.10.2021. године  (Службени 
гласник града Врања бр.29/21) мења се у члану 2, 
тако што се у делу I зона, иза тачке 13, додаје тачка 
14, која гласи: 
„14.улица Краља Стефана Првовенчаног (од 
раскрснице са улицом  Јована Хаџи Васиљевића до 
раскрснице са улицом  Булевара Патријарха 
Павла)“. 
   У истом члану, истој зони тачка 9 мења се и 
гласи: 
„9. Краља Александра Карађорђевића  (од зграде 
Полицијске управе до раскрснице са улицом 
Гаврила Принципа), 
 
 

Члан 2. 
Решење  ступа на снагу осмог  дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику града Врања. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊЕ дана: 03.02.2023. 
године, број: 06-20/45/2023-04 

        
ПРЕДСЕДНИК  

ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
          др Слободан Миленковић,с.р. 

 
50. 

На основу члана 19. став 2. 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, 9/2016 - одлука УС, 
24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 
87/2018,23/2019 и 128/2020 -  др. закон) и члана 61. 
и 63. Пословника Градског већа ( Службени гласник 
града Врања бр.29/20), Градско веће града Врање на 
седници одржаној дана: 03.02.2023 године, донело 
је 
 

ПРОГРАМ 
ЗА РАД САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Програмом за рад Савет за безбедност 
саобраћаја на путевима на територији града за 2023. 
годину (у даљем тексту: Програм) утврђују се 
циљеви, мере и активности у оквиру кључних 
области рада, рокови, финансијска средства и 
одговорни субјекти за спровођење истих, 
предвиђени законским и подзаконским прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима у циљу 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима. 

 
Члан 2. 

У складу са чланом 17, 18. и 19. 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, 9/2016 - 
одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 
87/2018, 23/2019 и 128/2020 -  др. закон), средства за 
реализацију Програма предвиђена су Одлуком о 
буџету локалне самоуправе Врање за 2023. годину у 
висини од 28.000.000,00 динара, од чега 
28.000.000,00 динара од наплаћених новчаних казни 
за прекршаје и привредне преступе предвиђене 
прописима о безбедности саобраћаја на путевима, 
00.0000.000,00 динара из буџета јединице локалне 
самоуправе, 00.000.000,00 динара од поклона или 
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прилога покровитеља датих јединици локалне 
самоуправе, 00.000.000,00 динара на основу осталих 
прихода, и биће усмеренана спровођење мера и 
активности у оквиру кључних области рада које 
представљају саставни део овог Програма. 

 
Члан 3. 

Коришћење наведених средстава из члана 2. 
овог Програма биће засновано на принципу 
финансирања програмских задатака из реалних 
извора и у динамици која обезбеђује реализацију 
расхода по утврђеним приоритетима Савета за 
координацију послова безбедности саобраћаја на 
подручју локалне самоуправе Врање до нивоа 
реализованих прихода. 

 
Члан 4. 

Уколико се приходи не остваре у планираном 
износу, планиране активности реализују се према 
степену приоритета које одреди Савет за 
координацију послова безбедности саобраћаја на 
подручју локалне самоуправе Врање. 

 
Члан 5. 

У складу са чланом 9. ставом2. тачком 15. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима и 

чланом 30. Правилника о раду савета за 
координацију послова безбедности саобраћаја на 
путевима ("Сл. Гласник РС", бр. 8/2020) 
координатор доставља Програм Агенцији на 
сагласност путем ИСА апликације (уколико 
Агенција за безбедност саобраћаја не да другачије 
инструкције). 

 
II РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И РАСПОДЕЛА 
СРЕДСТАВА 

 
Члан 6. 

Средства за реализацију дефинисана у члану 
2. Програма, сходно одредбама 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, 9/2016 - одлука УС, 
24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 
23/2019 и 128/2020 -  др. закон) и Правилника о раду 
савета за координацију послова безбедности 
саобраћаја на путевима("Сл. Гласник РС", бр. 
8/2020), користиће се за мере и активности описане 
у табелама. 

 
 

 
 

Област рада: Унапређење саобраћајне инфраструктуре 

Р. 
бр. 

Мера Активност Рокови 
Финансијск
а средства 

Извори 
финанс
ирања 

(*) 

Одговорни 
субјекти 

1. Набавка и уградња камера 
за аутоматско детектовање 

прекорачења брзине 
кретања возила на 

локацијама у складу са 
пројектним задатком 

Набавка и уградња 
камера за аутоматско 

детектовање 
прекорачења брзине 
кретања возила на 

локацијама у складу са 
пројектним задатком 

2023. 
година 

3.500.000,00 
 

НК ГУ града 
Врања, Савет, 

Локални 
управљач 
пута, 

саобраћајна 
полиција 

2. Oпремање зоне школе у 
селу Нерадовац 

Oпремање зоне школе у 
селу Нерадовац 

2023. 
година 

2.000.000,00 
 

НК ГУ града 
Врања, Савет, 

Локални 
управљач 
пута,  

3. Уградња успоривача 
саобраћаја и постављање 
хоризонталне и вертикалне 
сигнализације са пројектно 
техничком документацијом  
у зони основних школа 
Бранко Радичевић, 

Светозар Марковић и 
специјалној школи Вуле 

Антић  у улицама 
Родољуба Чолаковића, 

Француска, Радоје Дакића, 

Уградња успоривача 
саобраћаја и постављање 

хоризонталне и 
вертикалне 

сигнализације са 
пројектно техничком 

документацијом  у зони 
основних школа Бранко 
Радичевић, Светозар 

Марковић и специјалној 
школи Вуле Антић  у 
улицама Родољуба 

2023. 
година 

8.500.000,00 
 

НК ГУ града 
Врања, Савет, 

Локални 
управљач 
пута,  
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Косовска. Булевар 
Патријарха Павла 

(Техничка школа Врање) 

Чолаковића, Француска, 
Радоје Дакића, Косовска. 

Булевар Патријарха 
Павла (Техничка школа 

Врање) 
*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне 
самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

 
Област рада: Рад савета 

Р. 
бр. 

Мера Активност Рокови 
Финансијск
а средства 

Извори 
финанс
ирања 

(*) 

Одговорни 
субјекти 

1. Стручно усавршавање 
чланова Савета за 

координацију послова 
безбедности саобраћаја на 
територији града Врања, на 

конференцијама и 
стручним скуповима о 

безбедности саобраћаја у 
држави и иностранству 

Учествовање на 
стручним скуповима по 
пријављеним радовима за 
Град Врање из области 
безбедност у саобраћају 

2023. 
година 

300.000,00 
 

НК ГУ града 
Врања, Савет  

    
2. 

Материјал за потребе рада 
савета 

Материјал за потребе 
рада савета 

2023. 
година 

300.000,00 
 

НК ГУ града 
Врања, Савет  

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне 
самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

 
Област рада: Унапређење саобраћајног образовања и васпитања 

Р. 
бр. 

Мера Активност Рокови 
Финансијск
а средства 

Извори 
финанс
ирања 

(*) 

Одговорни 
субјекти 

1. Едукација возача трактора Едукација возача 
трактора 

2023. 
година 

200.000,00 
 

НК ГУ града 
Врања, Савет, 

Месне 
заједнице, 

Пољопривред
на стручна 
служба, 

саобраћајна 
полиција 

2. Едукација родитеља за 
правилну употребу дечијих 

седишта 

Едукација родитеља за 
правилну употребу 
дечијих седишта 

2023. 
година 

300.000,00 
 

НК ГУ града 
Врања 

 
3. Реализација такмичења и 

смотри деце предшколског, 
основношколског и 

средњошколског узраста из 
области безбедности 

саобраћаја (Пажљивкова 
смотра, Саобраћајна 

олимпијада, Шта знаш о 
саобраћају) 

Реализација Пажљивкове 
смотре, награде и превоз 

ученика 

2023. 
година 

1.000.000,00 НК ГУ града 
Врања 
Савет, 

Предшколска 
установа, 
Основне 
школе, 
Средње 
школе 

4. Едукација деце на 
саобраћајном полигону 

(куповина светала за 
бицикле, кацига, прслука) 

Едукација деце на 
саобраћајном полигону 
који је добијен од стране 

Агенције 

2023. 
година 

800.000,00 НК Савет, 
Предшколска 
установа, 
Основне 
школе, 
Средња 
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школа 
*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне 
самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

 
Област рада: Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 

Р. 
бр. 

Мера Активност Рокови 
Финансијск
а средства 

Извори 
финанс
ирања 

(*) 

Одговорни 
субјекти 

   1. Куповина дечијих седишта 
у циљу промотивне 
кампање - 700 ком 

Куповина дечијих 
седишта у циљу 

промотивне кампање - 
700 ком 

2023. 
година 

5.000.000,00 
 

НК ГУ града 
Врања, Савет 

 

   2. Реализација ликовног 
конкурса за најбољи цртеж 
предшколаца и нижих 
разреда основних школа 

Реализација ликовног 
конкурса за најбољи 
цртеж предшколаца и 

нижих разреда основних 
школа 

2023. 
година 

500.000,00 НК ГУ града 
Врања, Савет, 
Предшколска 
установа, 
Основне 
школе 

   3. Куповина светала за 
бицикле (комплети предње 

и задње светло) 

Куповина светала за 
бицикле (комплети 

предње и задње светло) 

2023. 
година 

300.000,00 
 

НК ГУ града 
Врања 
Савет 

   4. Куповина заштитних 
кацига за возаче мопеда и 
едукација возача мопеда о 
безбедном понашању у 

саобраћају 

Куповина кацига и 
едукација -  

60 ком 

2023. 
година 

800.000,00 
 

НК ГУ града 
Врања 

 

   5. Набавка ротационих 
светала за тракторе и табли 

за означавање спорих 
возила 

Набавка ротационих 
светала за тракторе и 
табли за означавање 

спорих возила 

2023. 
година 

600.000,00 
 

НК ГУ града 
Врања, Савет 

 

   6. Обележавање Дана 
мобилности (куповина 

светала за бицикле, кациге, 
прслуци) 

Обележавање Дана 
мобилности (куповина 
светала за бицикле, 
кациге, прслуци) 

2023. 
година 

1.000.000,00 
 

НК ГУ града 
Врања, Савет 

 

   7.       
*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне 
самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
Област рада: Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 

Р. 
бр. 

Мера Активност Рокови 
Финансијск
а средства 

Извори 
финанс
ирања 

(*) 

Одговорни 
субјекти 

   1. Студија унапређења 
безбедности пешака на 
подручју града Врања 

Студија унапређења 
безбедности пешака на 
подручју града Врања 

2023. 
година 

1.000.000,00 
 

НК ГУ града 
Врања, Савет 

   2. Реализација истраживања о 
ставовима учесника  у 
саобраћају на подручију 

града Врања 

Реализација 
истраживања о 

ставовима учесника  у 
саобраћају на подручију 

града Врања 

2023. 
година 

800.000,00 
 

НК ГУ града 
Врања, Саве 

   3. Одржавање локалне базе 
података о саобраћајним 

незгодама 

Одржавање локалне базе 
података о саобраћајним 

незгодама 

2023. 
година 

600.000,00 
 

НК ГУ града 
Врања, Савет, 

Локални 
управљач 
пута 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне 
самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

 



Понедељак,06.фебруар.2023.године.        "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"     Број -2-  Страна-47 
  

 

Област рада: Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности 
саобраћаја 

Р. 
бр. 

Мера Активност Рокови 
Финансијск
а средства 

Извори 
финанс
ирања 

(*) 

Одговорни 
субјекти 

1. Одржавање система за 
видео надзора за 

аутоматску детектовање 
прекорачења брзине 
кретања возила 

Одржавање система за 
видео надзора за 

аутоматску детектовање 
прекорачења брзине 
кретања возила 

2023. 
година 

500.000,00 
 

НК ГУ града 
Врања, Савет, 
Саобраћајна 
полиција 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне 
самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

 
Област рада Финансијска 

средства 
Проценат 

по 
областима 

Унапређење саобраћајне инфраструктуре 14.000.000,00 50 
Рад савета 600.000,00 2,14% 
Унапређење саобраћајног образовања и васпитања 2.300.000,00 8,21% 
Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 8.200.000,00 29,28% 
Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 2.400.000,00 8,57% 
Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове 
безбедности саобраћаја 

500.000,00 1,78% 

 
УКУПНО: 28.000.000,00 100 

 
Члан 7. 

Програм ступа на снагу даном доношења. 
 Програм ће бити објављен у Службеном 
гласнику  града Врања. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:03.02. 2023. 
године, број: 06-20/6/2023-04 

 
       

     ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

     др Слободан Миенковић,с.р. 
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