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В Р А Њ Е 
1. 
           На основу чл. 16, 17, 18, 19, 20. и 21. Одлуке 
о јавним признањима града Врања („Сл.гласник 
града Врања“, бр. 23/11 – пречишћен  текст и 25/14, 
18/18 и 11/19),  Скупштина града Врања, на предлог 
Комисије за мандатно имунитетска и 
административна питања и избор и именовање 
Скупштине града Врања, на седници одржаној дана 
25.01.2023.године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ЗА ДАН 

ГРАДА - 31. ЈАНУАР, 
ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ВРАЊА 1878. ГОДИНЕ 

 
 
I 

               „Специјално јавно признање 31. 
Јануар“, додељује се Драгану Станковићу из 
Врања, глумцу Јавне установе Позориште “Бора 
Станковић“ Врање, са глумачком каријером од 
45 година, у виду дипломе са новчаним износом 
од 100.000,оо динара. 
 Драган Станковић је рођен 02.12.1947. 
године у Масурици код Сурдулице. Живи у Врању 
од 1968. године, глумачку каријеру почео је у 
Позоришту „Бора Станковић“ Врање. Одиграо је 
око 70 улога на сцени врањског позоришта и на 
многим гостовањем ондашње Југославије и 
иностранству.  
 Неке од значајних улога и представа су: 

- 1977- Један Врањанац, „Газда Младен“, 

- 1978- Ефенди Јусуф, „Хасанагиница“, 
Љубомира Симовића,  

- 1978- Човек са ногом, „Пут око света“  
Бранислава Нушића, 

- 1979- Поп, „Божији људи“, Борисава 
Станковића, 

- 1980-Жан, „Неспоразум“, Алберт Камија, 
- 1983- Митке, „Коштана“ Бора Станковића, 
- 1984-Жика, „Сумњиво лице“ Бранислав 

Нушића, 
- 1984-Бора, „Увела ружа“ Борисава 

Станковић, 
- 1993-Газда Јеврем, „Девојка модре косе“, 

Виде Огњеновића, 
- 1995-Отац Капетан Адолф, „Отац“ Аугуста 

Стринберга, 
- 2006-Начелник, „Зона Занфирова“ Стеван 

Сремац, и др. 
  Написао и издао је књигу „Заточеник 

позоришне магије“ и оставио своме позоришту и 
свом граду једно сведочене и хронику догађаја, да 
се забележи и сачува од заборава то време које је 
облежило један део историје позоришта и културног 
стваралаштва нашег народа. 
 У каријери, поред много одиграних улога, 
посебно је обележио улоге у тумачењу 
антологијског лика Миткета из „Коштане“ Боре 
Станковића. 

Са позориштем „Бора Станковић“ учествовао 
је на многим значајним позоришним фестивалима у 
земљи и иностранству. 

 Много је забележених критика познатих 
позоришних имена, извајамо краће делове неких од 
њих што су о Драгану Станковићу, рекли: 

ГОДИНА XXIX 
БРОЈ 1 

 

В Р А Њ Е 
Четвртак,26.јануар.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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 „ЗНАК ПОРЕД ПУТА једног велелепног 
града и овог краја као што је Врање, је свакако и 
Драган Станковић, без којег би сваколико 
стваралачко богаство овог краја било заиста врло 
сиромашно. Када кажем овог краја желим да кажем 
без икакве сумње и српског глумишта...“ - Миле 
Недељковић, управник и глумац краљевачког 
позоришта. 
 „То се јако ретко догађа да пред собом имате 
глумца, тако сугестивну личност, неку унутрашњу 
снагу, племенит глас... Његове креације Бориних 
ликова: Митке, Јовча, Бора у „Увелој ружи“, Газда 
Марко у „Нечистој крви“, свакако су у самом врху 
српског глумишта...“- Милутим Мишић, драматург 
и позоришни критичак из Београда. 
 „Његове карактеристике су маркантна 
сценска појава, изузетне глумачке могућности, 
студионозност и озбиљност у раду, што га сврстава 
у рад глумаца који највише доприносе успеху 
врањског позоришта“ – Радослав Радивојевић, 
редитељ и директор врањског позоришта. 
 Драган Станковић је добитник многих 
признања и награда, неке од су: 

- Плакета – заслужни глумац српског 
аматерског глумишта 1988, 

- Повеља – за допринос унапређењу и 
богаћењу драмског аматеризма Југославије 1996., 

- Плакета – најбољи глумац на Републичком 
фестивалу у Кули 1986.г., за улогу Боре у представи 
„Увела ружа“, 

- Плакету – најбољи глумац на Републичком 
фестивалу у Кули 1992.г., за улогу газда Марка у 
представи „Нечиста крв“, 

- Плакету – најбољи глумац на Републичком 
фестивалу у Алексинцу 1993.г., за улогу газда 
Јеврема у представи „Девојка модре косе“, 

- Златна маска -  најбољи глумац на 
Фестивалу драмских аматера Југославије у 
Требињу1991.г., за улогу Дробца у представи 
„Путујуће позориште Шопаловић“, 

- Златна маска – најбољи глумац на 
Фестивалу драмских аматера Југославије у Врању 
1994.г., за улогу Ђорђа Џандара у представи „Свети 
Георгије убива аждаху“, 

- Златна маска – на Фестивалу фестивала у 
Требињу 2008.г., за најбољу представу фестивала 
„Нечиста крв“, сурдуличког позоришта, у режији 
Драгана Станковића, 

- Златна значка – Национално признање 
Културно просветне заједнице Србије 1990. Г., 

- Сребрни витез – на Међунарном фестивалу 
у Москви, са позориштем „Бора Станковић“ Врање, 
за представу „Павиљон бр. 6“ у режији Небојше 
Дугића, 

- Плакета – врањско Позориште 1924 – 1984., 
и многа друга значајна признања и награде. 

Посебно је обележио каријеру и на многим 
наступима КУД ПКВ Јумко и КУД СЕВДАХ 
Врање. 
 Имајући у виду дугогодишње резултате, 
достигнућа и допринос у области уметничког одн. 
глумачког стваралаштва, како за град тако и за 
Јавну установу Позориште „Бора Станковић“ 
Врање, која је од значаја за афирмацију града 
Врања, о чему говори дугогодишња глумачка 
каријера, значајне улоге и представе глумца, као и 
многе значајне награде и признања, Скупштина 
града Врања, додељује глумцу Драгану Станковићу 
из Врања, „Специјално јавно признање 31. Јануар“. 

 
II 

„Јавно признање 31. Јануар“, у виду 
дипломе додељује се следећим правним лицима и 
то: 

1.  Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ у 
Врању, због изузетног резултата у области 
васпитно–образовној делатности, успеху 
ученика, ванразредној активности, 
осавремењавању процеса наставе и друге 
активности на плану унапређења васпитно-
обрзовне делатности, као и резултата у области 
културе и нових културних садржаја. 

Музичка школа „Стеван Мокрањац“ у 
Врању, основана је 1979.године, као темељ музичке 
културе града. Од 1986. године, прераста у средњу 
школу и образује кадрове на следећим одсецима: 
клавир, виолина, хармоника, кларинет, флаута, 
гитара, труба и соло певање.  

Са сталном тенденцијом у развоју, школа је 
битно и кадровски напредовала. Развијајући се 
заједно са средином из које је поникла, школа је 
дала огроман допринос култури града. За свој 
изузетно висок ниво рада, као и за уметничко-
педагошке резултате, школа је награђена јавним 
признањима као што су „Свети Сава“, Седми 
септембар и Архијерејске Грамате Епархије 
Врањске. Школа је 1996.године организатор 
такмичења младих пијаниста, које од 2010.године, 
прераста у Међунарнодно такмичење, окупљајући 
ученике клавира из Србије, Македоније и Бугарске. 

 Од 2000.године школа организује 
манифестацију „Мај месец музике“, на којој 
учествују најеминентнији уметници класичне 
музике како из наше земље тако и из иностранства. 
Поред тога школа има свој Хор који учествује на 
свим значајним догађајима у граду и шире. Хор је 
од 2022.године апсолутни победник фестивала 
Федехо у Београду, самим тим је тако и престављао 
Врање и Србију на Европском фестивалу „Радост 
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Европе“, који је ове године одржан октобра месеца, 
у Београду.  

Хор је добитник плакете за одличну сарадњу 
у активностима неговања традиција ослободилачких 
ратова Србије као и професионални допринос у 
реализацији 110.годишњице кмановске битке. 
Ученици школе су Град Врање прославили 
многобројним републичким и међународним 
наградама. Ученици и наставници школе активно 
учествују на свим деђавањима у граду као што су 
обележавање годишњице, разне градске 
манифестације, књижевне вечери, сва културна 
дешавања.  

Музичка школа учествовала је на Сајму 
родитељства у вртићу Сунце у 2022.г., одржан је 
Хуманитарни концерт „Да и Вукан победи“, у Дому 
Војске, одржан је Угледни час стручног већа дувача 
и соло певање. 

Добитник је Златне плакете, 2022.г., за 
изузетан допринос у раду и афирмацији Удружења 
– УГМНЗ „Гоце Делчев“, Пчињски округ. Одржава 
манифестацију звану „Мај месец музике“, 
2022.године, где је одржан концерт „Ка звездама“, 
Никола Пековић, концерт „Музичке пролећне 
изгре“, Страшо Темков, концерт „ВС“ Brass Balkan 
Connection Brass, „BS“ Brass, ансабл од водећих 
музичара из Словеније, Србије и Хрвтске, „Вече 
соло песме „МОЈА ЗЕМЉА“, Јелена Алексић и др. 
Такође, добитник је и Захвалнице, за несебичну 
помоћ и изузетан допринос у обноси зграде, 
позоришта „Бора Станковић“ у Врању. 

 Влада Републике Србије – Одбор за 
неговање традиције ослободилачких ратова Србије, 
доделио је Плакету за одличну сарадњу у 
активностима неговања традиције ослободилачких 
ратова Србије и за професонални допринос у 
реализацији 110. годишњице Кумановске битке. 
 Имајући у виду да је Музичка школа „Стеван 
Мокрањац“ у Врању, својим активностима и раду, 
допринела унапређењу у васпитно-образовној 
делатности као и у области културе и нових 
културних садржаја, Скупштина града Врања, 
додељује Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ у 
Врању „Јавно признање 31. Јануар“. 
 
            2.Академији техничко-васпитачких 
струковних студија – Одсек у Врању, због 
изузетних резултата у васпитној-образовној 
делтности, успеху ученика, савремењавањеа 
процеса наставе и друге активности на плану 
унапређења васпитно-образовне делатности. 
 Одсек Академије техничко-васпитачких 
струковних студија као високошколска установа 
постоји од 1974.године. У дугогодишњем периоду, 
иако је назив установе мењан у складу са 

друштвеним токовима, потребама привреде и 
имовине Закона о високом образовању, мисија 
Одсека развијала се на сталној тежњи развоја и 
промоција знања, пратећи нове идеје и трендове у 
образовању, о чему говори  и број студената 
уписаних у последњој школској години.  

На академији је тренутно 150 студената на 
седам студенских програма, 45 студената новог 
студијског програма основних струковних студија – 
Струковна медицинска сестра. 

Одсек Академије техничко-васпитних 
струковних студија у Врању, је препознатљив по 
високим стандардима у стицању знања и вештина, 
као равноправан део јединственог европског 
простора високог образовања.  

Поред професорског кадра, већином доктора 
наука, Академија располаже са довољним 
простором, где студенти слушају предавања, раде 
на рачунарима, обављају праксу у лабораторијама и 
радионицама. Академија се постарала да обезбеди и 
одговарајућу стручну литературу, коју могу да 
користе у библиотеци, или исту да купе и користе 
ван академије. Захваљујући дугогодишњој и доброј 
сарадњи са привредницима Врања и Пчињског 
региона, студенти су у могућности да допуне своје 
практично знање у многим предузећима на 
територији града Врања. 

  Обзиром да је Академије техничко-
васпитачких струковних студија као високошколска 
установа, Одсек установе у Врању, постигла 
очигледне резултете на то указује и успех 
студената, осавремењавање процеса наставе и друге 
активности на плану унапређења васпитно-
образовне делатности, Скупштина града Врања 
додељује Академији техничко-васпитачких 
струковних студија као високошколска установа, 
Одсек у Врању,  „Јавно признање 31. Јануар“. 
 

3. „МILLENNIUM TEAM-u“, због израде и 
успешне реализације развојних пројеката, 
привлачење инвестиција, организованог 
деловања на образовању и усавршавању 
радника, преманентан натпросечан тренд раста 
производње и услуга и др. 

Millennium Тeam је регионални лидер у 
области грађевинарства, развијајући се у 
континуитету од 2003. године, компанија која 
предузима све сложеније пројекте и потврђујући 
свој квалитет, поузданост и благовремену изградњу, 
уз примену технолошких решења и минималан 
утицај на животну средину.  

Корпоративне вредности Мillennium Team-a 
престављају синергију особина коју поседују 
запослени у компанији, као и оно у чему се у 
свакодневном раду тежи. Вредности компаније јесу 
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интегритет, поузданост, тимски рад, одрживост и 
зелена градња. Знање и искуство представљају 
фундаменталну базу у професионалном животу, 
које унапређују и знање и искуство препознају као 
кључни ресурс за пружање услуга високог 
квалитета. 

Области компаније су нискоградња, 
високоградња, енергетика и хуманитарно 
разминирање. У области високоградње реализује 
објекте које одликује квалитетна градња, савремена 
и еколошка решења, пријатна спољашност за 
полазнике и удобност за кориснике простора, 
ефикасна градња у прецизним роковима, уз 
одржавање безбедности и највиших стандарда 
квалитета. За своје партнере реализује изградњу и 
планирање објеката високоградње и изградњу 
стамбених и пословних објеката, тржних центара, 
производних хала, дата центара, хотеле и др. 

Мillennium Тeam гради озбиљан пројекат, 
хотелски комплекс у Градској општини Врањској 
Бањи и то, два хотела, Hotel Westin и Autograph 
Collection из ланца америчке хотелске компаније 
Marriott, које гради компанија Millennium Resorts, 
највећи пројекат на Балкану компаније Marriott 
Internacional и највећа инвестиција у туризaм 
Millennium Resorts-а. 

Овај пројекат Millennium Resorts-а, је од 
стратешког и капиталног значаја не само за 
Врањску Бању, већ за цео српски туризам. Овакај 
комплекс се по први пут гради у Србији, који ће 
престављати прекретницу за српски туризам. 

Hotel Westin биће један од најмодернијих 
хотела у Србији, што се тиче садржаја и свих 
осталих ствари које ће понудити, заједно са 
највећим ланцем на свету Meriot, представљаће 
нешто посебно у Врањској Бањи и Србији. 

Hotel Westin, који преставља прву фазу 
пројекта, простираће се на површини од 40.000 
квадратних метара и располагаће са 190 соба и 
апартмана, конгресним центром који ће моћи да 
прими 600 гостију, а у оквиру њега налазиће се 
СПА центар на 4.000 квадратних метара. 

Оба хотела, Westin 4* и Autograph Collection 
5* категоризације, су део значајног хотелског 
комплекса у коме ће се налазити још и медицински 
центар „Софка“, а вредност  целе инвестиције 
износи 90 милиона евра. 

Millennium Resorts је оснивач Специјалне 
болнице за рехабилитацију Millennium medical 
centar, ради подизања квалитета не само 
труристичких, већ и здравствених услуга у 
Врањској Бањи, на шта указује и улагање у модеран 
апартман за физикалну медицију. 

Millennium Resorts даје велики допринос 
дуалном образовању где се тренутно на практичној 

настави налази 37 ученика, кувар – конобар, из 
Економско-трговинске школе у Врању. Поред тога 
су спонзори великог броја локалних манифестација. 
Ддобитник је награде за квалитет у две категорије 
за процесе и технологију и за резултате пословања, 
„Оскар квалитета за 2022. годину“. 

Имајући у виду да „МILLENNIUM TEAM“, 
има значајан допринос у области привреде, израде и 
успешне реализације развојних пројеката, 
привлачење инвестиција, организованог деловања 
на образовању и усавршавању радника, 
преманентан натпросечан тренд раста производње и 
услуга, Скупштина града Врања додељује 
„МILLENNIUM TEAM-u“,  „Јавно признање 31. 
Јануар“. 

 
III 

 „Јавно признање 31. Јануар“, у виду 
дипломе са новчаним износо од 50.000,00 динара, 
додељује се следећим физичким лицима, и то: 

1. Миомиру Дејановићу, Ми – Деј, 
учитељу ОШ  „Светозар Марковић“ у Врању, за 
изузетне резултате у васпитно-образовној 
делатности, успеху ученика, ванразредној 
активности, осавремењавање процеса наставе и 
других активности на плану унапређења 
васпитно-образовне делатности. 
 Миомир Дејановић, рођен је у Врању 
7.априла 1967.године, са учитељком каријером 
27.година у ОШ „Светозар Марковић“ у Врању. 
 Учитељ Миомир Дејановић је за иноваторски 
учитељски рад, кроз који промовише свој родни 
град и врањску просвету, досад добио бројне 
награде и признања:  

- Добио је међународну награду „У част 
учитељу“, Ечка, Војводина, 2015; 

- 2016.године, на међународној смотри дечјег 
и наставничког стваралаштва „Креативна 
чаролија 2016“, као ментор, освојио је прво 
место за најбољи дечји кратки филм на тему 
инклузије, Бања Врујци; 

- 2017.године у Београду, проглашен је за 
једног од најбољих едукатора Србије, где је 
од новчаног дела 2018.г. штампао збирку 
дечијих и својих едукативних стрипова под 
насловом „Да ти нацртам!“, која је 
2020.године добила похвалу на 
23.Књижевним сусретима у Алексинцу. 

- 2017.г. добиој је признање као супервизор, за 
активно учешће у програму интеркултуралне 
размене ученика, Pestalozzi childrens 
Foundation, Троген, Швајцарска; 

- 2018.године у Параћину, добио признање и 
пехар за унапређење наставе и развој 



Четвртак,26.јануар.2023.године.            "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"         Број -1-  Страна-5 
  

 

ученичких и наставничких компетенција, у 
оквиру пројекта „Знање без граница“, 

- 2019.године у Скопљу, добио 
признање/титулу Најбољи наставник на 
просторима бивше Југославије која му је 
додељена на првој међународној 
конференцији Асоцијације ANN EX YU. 

- 2020.г. његов троминутни филм „Стрип“, 
Савез учитеља Републике Србије, је његов 
рад уврстио у своју базу најбољих 
дигиталних садржаја креираних помоћу 
дигиталних алата; 

- 2021.године добитник је специјалног 
признања „Свети Сава“ за иновацију у 
области образовања, 

- 2021.године, образовни-васпитни рад 
врањског учитеља Миомира Дејановића, 
представљен је у међународном часопису К 
12 Digest,  

- 2022.г. освојио је 2.место на конкурсу 
„Инклузија у савременом образовању“, „Бигс 
школство“, која награда му је уручена на 65. 
Међународном београдску сајму књига; 

- Добитник је награде за  модеран приступ 
поезији за децу, на сусретима просветних 
радника – књижевника стваралаца, Дољевац 
1998, његови стихови за децу су објављени у 
Антологијама песама за младе: Заувек 
ђаци,2016, Мој отац храни птице, 2017, 
Таблина песници 2018, „Современо 
творештво за деца и млади“, Скопље,2022 и 
др. 

- Објавио је три ауторске збирке поезије 
„Слепа раскршћа“, „Дохватићу звезде“ и 
„Ватролов“. 

- примио је бројне дипломе и признања за 
успешан менторски рад са ђацима (од Центра 
за развој образовања и културе Брус, од 
„Табле“ – нишког часописа за подстицање 
дечјег стваралаштва, од Удружења „Чувари 
детиства“, за очување српског културног 
интедитета, од Организације „Култ Арт“ из 
Бања Луке, од Удружења „Креатива“ из Бање 
Врујци и др.; 
Учитељ Миомир Дејановић објавио је и 

јавно преставио своје радове примере добре праксе 
у гласилима која се баве наставом и то: 

- „Стрип у настави српског језика“ – Писање 
сугласника „ј“-Просветни преглед, додатак 
„Педагошка пракса“,2020г.; 

- „Едукативни стрипови – из наставе, на 
наставу“, Удружење Живојин  Мишић, 
2019.г. 

- „Сабирање, сабирци, збир“, књига „Час за 
углед 3“, Едука, Београд, 2017; 

- „Придеви и врста придева“, књига „Час за 
углед 2“, Едука, Београд, 2016; 

- „Учење у игри – Граматика као забава“, 
Просветни преглед, „Педагошка пракса“, 
2016; и др. 
Имајући у виду да је учитељ Миомир 

Дејановић из Врања, има многобројне и изузетне  
резултате у области образовања, васпитања, науке, 
културе, уметности, изузетан труд и залагање у раду 
са ученицима, успех ученика, ванразредној 
активности, осавремењавање процеса наставе и 
друге активности, Скупштина града Врања, 
учитељу Миомиру Дејановићу, додељује „Јавно 
признање 31. Јануар“. 
  
 2.Александри Савић из Врања, 
наставници музичке школе „Стеван Мокрањац“ 
Врање, за изузетне резултате у васпитној – 
образованој делатности, рад са децом и другим 
активностима на плану унапређења васпитно-
образоване делатности и резултате на плану 
очувања и заштите културних добара.   
 Александра Савић, наставник музичке школе 
„Стеван Мокрањац“, истиче се изузетним залагањем 
и успешном реализацијом планираних васпитно-
образовних садржаја како кроз наставе, тако и кроз 
ван наставне школске активности. Поред тога, 
Александра Савић је руководилац Градског хора, 
који је наступио на Божићном концерту са хором 
музичке школе 2023.г. у Дому Војске. 
 На креативан начин примењује и усклађује 
различите методе рада, циљеве и садржаје притом 
стварајући веома подстицајну и мотивишућу 
средину прилагођену ученицима, родитељима, 
друштвеној заједници и потребама за остваривање 
васпитно – образовних циљева. 
 Континуирано и посвећено ради на свом 
професионалном развоју, бави се ауторским радом и 
учествује у реализацији разних домаћих и 
међународних пројеката којим се  унапређује 
васпитно-образовани рад са децом. Уводе се 
иновације и пружа могућност за успешну 
међународну сарадњу и размену искустава. 
 Са својим ученицима активно учествује у 
својим манифестацијама у граду, али и на великом 
броју догађаја широм Србије, промовишући тако 
свој рад, школу и Град Врање на веома добар начин. 
 Аутор је и реализатор едукативних 
радионица у земљи и иностранству. 
 Хор музичке школе „Стеван Мокрањац“ је 
под диригентском палицом Александре Савић у 
мају 2022.године, постао је апсолутни победник 
фестивала „Фесехо“.  
 На 53. Међународном сусрету деце Европе, 
„Радост Европе“, Беогад, 2022.године, постали су 
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апсолутни победници где су представљали школу, 
Град Врање и Србију.  
 У току 2022.години наступали на концерту 
„Сусрети пријатеља“, приликом обележавања 690 
година манастира Свети Николаја Чудотворца и 
Ослобођења града Врања у Првом светском рату, на 
23. Годишњици од почетка НАТО аграсије на СР 
Југославија, на манифестацији „Стаза Врањског 
Деда Мраза“, као и сваке године на Дан ослобођења 
Врања у Другом светском рату, Духовски 
понедељак. Такмичили су се на многим 
фестивалима са децом хорова из Немачке, 
Холандије, Мађарке и др.  

Имајући у виду да је наставница Александра 
Савић из Врања, има многобројне и изузетне 
резултате у остваривању васпитног и образовног 
рада, активностима од значаја за васпитно-
образовни рад, на плану очувања и заштите 
културних добра и развоја и унапређења културе 
Града, Скупштина града Врања, наставници 
Александри Савић, додељује „Јавно признање 31. 
Јануар“. 

 
 3. Хаџи Слободану Бати Симићу, за 
изузетним разултатима на плану очувања и 
заштите културних добара и развоја и 
унарређења културе Града. 
 Хаџи Слободан Бата Симић, је председник 
проналазача Србије и дугогодишњи сарадник 
Православне Епархије врањске заштићеног Предео 
изузетних одлика „Долина Пчиње“ од 2002.године. 
Неке од битнијих активности Хаџи Слободана 
Симића јесте ангажовање и ажурност око припреме 
и обележавање 950-годишњице манастира 
Преподобног Прохора Пчињког, као и његовој 
заштити. Поред тога, и помагање око изградње 
Костурице у комплексу Светог Николе и 
обележавање 690-годишњице истог манастира. 
Такође, учествовао је на активности у вези великих 
јубилеја Православне епархије врањске, имао је два 
успешна скупа малих проналазача са протора 
Пчињког округа, у граду Врању.  
 Хаџи Слободан Бата Симић, дао је велики 
допринос у отварању земљорадничке задруге 
„Прохорово“, у реализацији проширења Предела 
изузетних одлика „Долина Пчиње“ и проглашења 
новог заштићеног простора „Просечник – Вражји 
камен“, на простору општине Трговиште. 
 Имајући у виду да је Хаџи Слободан Бата 
Симић, дао изванредне резултате у очувању и 
заштити културних добара и развоја и унапређења 
културе града Врања, Скупштина града Врања 
додељује „Јавно признање 31. Јануар“. 

 
 

IV 
             Одлуку објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“ , интернет страници града Врања и  
медијима града Врања. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана  25.01.2023. 
године, број: 17-9/2023-10 

 
 

      ПРЕДСЕДНИК,  
                                 Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 
 
2. 

На основу чл. 171. ст. 2, 3. и 5. Пословника 
Скупштине града Врања („Службени гласник града 
Врања“, бр. 5/2019, 43/2020 и 15/2022), Скупштина 
града Врања, на седници одржаној 
25.01.2023.године,  донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ ПОСЛОВНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРАЊА 
 
I 

Прихвата се предлог председника 
Скупштине за промену Пословника Скупштине 
града Врања и приступа се промени Пословника 
Скупштине града Врања („Службени гласник града 
Врања“, бр. 5/2019, 43/2020 и 15/2022), ради 
усклађивања Пословника са Законом о локалним 
изборима, који је објављен у „Службеном гласнику 
РС“, бр.14/2022 од 7.2. 2022. године, а ступио на 
снагу 8.2. 2022.године. 

 
II 

 Образује се Комисија у саставу: 
1. Градимир Јовановић, зам.председника 

Скупштине и председник Комисије за 
прописе и управу; 

2. Јелена Максић, секретар Скупштине 
града Врања; и 

3. Љиљана Стојановић, руководилац 
Одељења за послове органа Града. 

Задатак Комисије је да без одлагања  сачини 
нацрт Одлуке о промени Пословника Скупштине 
града Врања, којим би се ускладиле одредбе 
Пословника које се односе на сазивање 
конститутивне седнице Скупштине, престанак 
мандата одборника и потврђивање мандата нових 
одборника, попуне упражњеног одборничког места, 
поновне доделе мандата одборника у истом сазиву 
Скупштине и заштите права одборника, са новим 
Законом о локалним изборима. 

Нацрт Одлуке доставити Комисији за 
прописе и управу ради утврђивања предлога 
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Одлуке о промени Пословника Скупштине града 
Врања. 

 
III 

 Одлуку објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 25.01.2023. 
године,број: 02-6/2023-10 

 
      ПРЕДСЕДНИК,  

                                 Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 
 

3. 
 На основу чл. 33. 1. тач. 1) и чл. ст 162. ст.2. 
Статута града Врања („Службени гласник града 
Врања“, бр.37/2018, 36/2020 и 11/2022) и чл. 171. ст. 
6. Пословника Скупштине града Врања („Службени 
гласник града Врања“, бр. 5/2019, 43/2020 и 
15/2022), Скупштина града Врања, на седници 
одржаној 25.01.2023.године,  донела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРОМЕНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДА ВРАЊА 
 
 

Члан 1. 
 Пословник Скупштине града Врања 
„Службени гласник града Врања“, бр. 5/2019, 
43/2020 и 15/2022) у чл. 7. у ст. 1. и 2. мења се и 
гласи: 

„Конститутивну седницу Скупштине сазива 
председник Скупштине из претходног сазива у року 
од десет дана од дана објављивања решења о 
додели мандата на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије, тако да се та седница одржи 
најкасније 30 дана од дана објављивања решења о 
додели мандата на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије. 

. Ако је председник Скупштине из претходног 
сазива одсутан или спречен, односно ако не жели да 
сазове конститутивну седницу Скупштине у 
законском року, седницу сазива најстарији 
одборник из претходног сазива Скупштине који то 
прихвати, у року од 10 дана од дана истека рока из 
става 1. овог члана, с тим да се та седница одржи 
најкасније 30 дана од дана објављивања решења о 
додели мандата на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије.“ 
 

Члан 2. 
 

 У чл. 18. ст. 2. брише се. 
 Постојећи ст. 3. постаје ст. 2. 

Члан 3. 
 Члан 161. мења се и гласи: 

 „Пре истека времена на које је изабран 
одборнику престаје мандат: 

1) када скупштина на конститутивној седници 
потврди мандате одборника из наредног сазива; 

2) ако умре; 
3) ако је правноснажном судском одлуком 

потпуно лишен пословне способности, односно ако 
је правноснажном судском одлуком којом је 
делимично лишен пословне способности утврђено 
да је неспособан да врши изборно право; 

4) ако је изгубио држављанство Републике 
Србије; 

5) ако му престане пребивалиште на 
територији јединице локалне самоуправе; 

6) ако је правноснажном судском одлуком 
осуђен на казну затвора у трајању од најмање шест 
месеци; 

7) доношењем одлуке о распуштању 
скупштине; 

8) ако је преузео функцију која је по Уставу и 
закону неспојива с функцијом одборника; 

9) ако поднесе оставку. 
Одборнику мандат престаје када наступи 

случај који представља разлог за престанак 
мандата. 

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. 

Одлука којом се констатује да је одборнику 
престао мандат објављује се на веб-презентацији 
Републичке изборне комисије.“ 

 
Члан 4. 

Члан 162. мења се и гласи: 
„Оставка одборника подноси се у писменој 

форми, а потпис подносиоца мора бити оверен у 
складу са законом којим се уређује оверавање 
потписа. 

Оставка се лично подноси скупштини у року 
од три дана од дана овере потписа подносиоца. 

Оставка је пуноважна само ако је потпис 
одборника оверен након што му је потврђен мандат. 

Одборник може поднети оставку и усмено на 
седници скупштине. 

Оставка се не може опозвати. 
Одборнику мандат престаје оног дана када 

поднесе оставку.“ 
 

Члан 5. 
Иза чл. 162. додаје се нови чл.(162а), који гласи: 

„Члан 162а 
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Мандат који престане одборнику пре него што 
истекне време на које је изабран Градска 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. 

Ако на изборној листи нема кандидата којима 
није додељен мандат, упражњено одборничко место 
се попуњава тако што се мандат додељује првом 
кандидату с друге изборне листе која има следећи 
највећи количник за који није био додељен мандат 
одборника. 

Мандат који одборнику предложеном на 
коалиционој изборној листи престане пре истека 
времена на које је изабран додељује се првом 
следећем кандидату исте политичке странке на тој 
изборној листи којем није био додељен мандат 
одборника. 

Ако на изборној листи нема кандидата исте 
политичке странке којем није додељен мандат, 
упражњено одборничко место се попуњава тако 
што се мандат додељује првом следећем кандидату 
са изборне листе којем није био додељен мандат ако 
коалиционим споразумом није предвиђено да се у 
таквом случају мандат додељује првом следећем 
кандидату одређене политичке странке којем није 
био додељен мандат одборника. 

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. 

Одборник којем је мандат престао пошто је 
изабран на функцију градоначелника, заменика 
градоначелника или члана Градског већа, може по 
престанку те функције поднети захтев да му се 
поново додели мандат у истом сазиву Скупштине 
ако постоји упражњено одборничко место које 
припада његовој изборној листи.“ 
 

Члан 6. 
 Чл. 163. мења се и гласи: 

Против одлуке Скупштине донете у вези са 
потврђивањем мандата одборника на 
конститутивној седници подносилац проглашене 
изборне листе која је освојила мандате може 
поднети жалбу Вишем суду у Врању, у року од 
седам дана од дана доношења одлуке. 

Против одлуке Скупштине којом се 
констатује да је одборнику престао мандат 
одборник којем је констатован престанак мандата  
може поднети жалбу Вишем суду у Врању, у року 
од седам дана од дана доношења одлуке. 

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 Вишем суду у 
Врању, у року од седам дана од дана доношења 
одлуке. 

Ако Скупштина одлуку којом констатује да 
је одборнику престао мандат не донесе у року који 
је предвиђен овим законом, подносилац изборне 
листе са које је тај одборник изабран или тај 
одборник могу захтевати да Скупштина донесе 
одлуку којом констатује да је том одборнику 
престао мандат у року од три дана од дана када 
прими њихов захтев. 

Ако Скупштина ни по захтеву не донесе 
одлуку којом констатује да је одборнику престао 
мандат, подносилац захтева да се таква одлука 
донесе може поднети жалбу Вишем суду у Врању у 
року од седам дана од дана када је истекао рок за 
доношење те одлуке по захтеву. 

Жалба из ст. 1, 2, 3. и 5. овог члана се 
подноси преко Скупштине, која је дужна да у року 
од два дана од дана пријема жалбе достави Вишем 
суду жалбу и све списе тог предмета. 

Одлука донета у поступку по жалби је 
правноснажна и против ње се не могу поднети 
ванредна правна средства предвиђена законом 
којим се уређује управни спор. 

Управном суду који је, према закону којим 
се уређују локални избори, привремено задржао 
надлежност за решавање по жалбама из ст. 1, 2, 3. и 
5. овог члана које се поднесу у року од једне године 
од ступања на снагу закона, престаје та надлежност 
8. 3. 2023. године.“ 
 

Члан 7. 
 Овлашћује се Комисија за прописе и управу 
да утврди пречишћен текст Пословника Скупштине 
града Врања. 
 

Члан 8. 
 Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана  25.01.2023.   
године,  број: 02-7/2023-10 

 
      ПРЕДСЕДНИК,  

                                 Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 
 
 
4. 

На основу чл. 13. Одлуке о локалном 
омбудсману града Врања („Службеном гласнику 
града Врања“", бр. 5/2019), чл.33.ст.1.тач.7) Статута 
града Врања („Службени гласник Града Врања“, 
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број 37/2018, 36/20 и 11/22),  Скупштина града 
Врања на седници одржаној дана 25.01.2023.године, 
донела је  

 
РЕШЕЊЕ  

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ 
ЗАМЕНИКА ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА 

ГРАДА ВРАЊА 
 
 
I 

Утврђује се да је МИОДРАГУ 
ЦВЕТКОВИЋУ из Врања, дипломираном правнику, 
престала дужност заменика локалног омбудсмана 
града Врања, са 25.01.2023. године, због истека 
мандата.  
 

II 
            Решење је коначно. 

 
III 

 Ово решење ступа на снагу од даном 
доношења и објавиће се у „Службеном глснику 
града Врања”. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана  25.01.2023. 
године, број: 02-8/2023-10 

 
 

      ПРЕДСЕДНИК,  
                                 Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 
 
5. 

На основу одредби чл.9.ст.2, чл. 10 и чл.15. 
Одлуке о локалном омбудсману града Врања 
(„Службеном гласнику града Врања“", бр. 
5/2019), чл.33.ст.1.тач.7) и чл.157.ст.7) Статута 
града Врања („Службени гласник града Врања“ бр. 
37/18, 36/20 и 11/22), уз предлог Локалног 
омбудсмана од 20.10.2022. године, Скупштина града 
Врања на седници одржаној дана 25.01.2023.године, 
донела је  
 

 
РЕШЕЊE  

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ЛОКАЛНОГ 
ОМБУДСМАНА ГРАДА ВРАЊА 

 
 
I 

Бира се МИОДРАГ ЦВЕТКОВИЋ из Врања, 
дипломирани правник, за заменика локалног 
омбудсмана града Врања, на период од 5 (пет) 
године. 

 
 

II 
           Решење је коначно. 

 
III 

 Решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 25.01.2023. 
године, број: 02-9/2023-10 
 
 

ПРЕДСЕДНИК,  
                                 Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 
 
6. 
     На основу чл.15.ст.1.ал.1) Одлуке измени и 
допуни одлуке о оснивању јавне установе – Центар 
за развој локалних услуга социјалне заштите Врање 
(„Службени гласник града Врања“ бр. 23/11, 13/14, 
9/15, 31/17, 29/19 и 30/21) и чл.33.ст.1.тач.15) 
Статута града Врања („Службени гласник града 
Врања“ бр. 37/18, 36/20 и 11/22), Скупштина града 
Врања на седници одржаној дана 25.01.2023.године, 
донела је  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

СТАТУТА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ  
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ВРАЊЕ 
 
I 

        ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени 
и допуни Статута Јавне установе Центар за развој 
локалних услуга социјалне заштите Врање, број 
2519/02-22 од 09.12.2022. године, усвојену од стране 
Управног одбора установе. 

 
II 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана  25.01.2023.  
године, број: 02-10/2023-10 
 

ПРЕДСЕДНИК,  
                                 Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 
 
7. 
      На основу чл. 32. Закон о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14-
др. Закон, 101/2016-др. Закон, 47/2008 и 111/21-др. 
закон), чл. 21.ст. 1. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), чл. 28. 
Одлуке о усклађивању пословања ЈП „Управа Бање“ 
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Врањска Бања са законом о јавним предузећима  
(„Службени гласник града Врања“, бр. 27/16,  35/16, 
2/2018 и 25/2019-испр., 40/20 и 1/21) и чл. 33. ст. 1. 
тач. 14) Статута града Врања („Службени гласник 
града Врања“, 37/18, 36/20 и 11/22), Скупштина 
града Врања, на седници одржаној дана  25.01.2023. 
године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УПРАВА 
БАЊЕ“ ВРАЊСКА БАЊА 

 
I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Тијана Стојановић, мастер 
економиста, из Врањске Бање,  насеље Савинци бб, 
функције председника надзорног одбора ЈП „ 
Управа Бање“ Врањска Бања, из реда локалне 
самоуправе - пре истека времена на које је 
именованa, подношењем оставке.  

 
II 

Решење  ступа на снагу даном доношења. 
 

III 
 Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 25.01.2023. 
године, број: 02-11/2023-10 

                                                                                   
ПРЕДСЕДНИК,  

                                 Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 
 
8. 
 На основу чл. 16.ст.2., чл.17.ст.3, чл.18.ст.1, 
чл.20. и чл.21.ст.1. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), чл. 
28.ст.1 и 2, 29 и 31. Одлуке о усклађивању 
пословања ЈП „Управа Бање“ Врањска Бања са 
Законом о јавним предузећима  („Службени гласник 
града Врања“, бр. 27/16,  35/16, 2/2018 и 25/2019-
испр. и 40/20 и 1/21) чл. 42. Статута Јавног 
предузећа Управа Бање Врањска бања и чл. 33.ст.1. 
тач.14) Статута града Врања („Службени гласник 
града Врања“, број 37/18, 36/20 и 11/22), Скупштина 
града Врања, на седници одржаној 25.01.2023. 
године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ  
ПРЕДУЗЕЋА „УПРАВА БАЊЕ“ ВРАЊСКА 

БАЊА 
 

I 
 ИМЕНУЈЕ СЕ  Немања Бошковић, 
дипломирани мастер економиста из Врања, ул. 
Кнеза Милоша бр. 36а/21, за председника надзорног 
одбора ЈП „ Управа Бање“ Врањска Бања, из реда 
локалне самоуправе. 
 

II 
 Мандат председника надзорног одбора траје 
до истека мандата председника надзорног одбора ЈП 
„Управа Бање“ Врањска Бања, одређен решењем 
Скупштине града Врања бр.02-151/2021-10 од 
08.07.2021. године. 

 
III 

Решење ступа на снагу даном доношења. 
 

IV 
 Решење  објавити у „Службеном гласнику  
града Врања“.                                                
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана  25.01.2023. 
године, број: 02-12/2023-10 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

                                 Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 
 
Градско веће града Врања, седница одржана дана 
11.01.2023. године. 
9. 

На основу члана 15,16 и члана 61 и 63 
Пословника Градског већа (Службени гласник града 
Врања бр.29/20) Градско веће града Врања на 
седници одржаној дана 11.01.2023. године, донело 
је:  

 
РЕШЕЊЕ 

 О ИЗМЕНИ  РЕШЕЊА 
О ИМЕНОВАЊУ  ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ОДБОРА  МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
„СВЕТОСАВСКА НЕДЕЉА 2023. ГОДИНЕ“ 

 
Члан 1 

 У Решењу  о именовању организационог 
одбора манифестације „Светосавска  недеља 2023. 
године“  бр. 06-258/1/2022-04 од 25.11.2022. године, 
у члану 1, алинеја  4,  тачка 7 мења и гласи: 
„7.Марјан Живковић, уредник листа Срећни дани“ 

Иза тачке 21 додају се нове тачке, које гласе: 
„22. Изабела Савић, чланица Градског већа 

и  
23. Ана Митић Стошић,  уредница facebook  

странице.“ 
 

Члан 2 
Решење  ступа на снагу даном доношења. 
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Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:11.01.2023. 
године, број:06-3/1/2023-04 
 

      
                        ПРЕДСЕДНИК 

                       ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
           др Слободан Миленковић,с.р. 
 
 
Градско веће града Врања, седница одржана дана 
19.01.2023. године. 
10. 

На основу члана 9. и члана 64. и 207. Закона 
о социјалној заштити (,,Службени гласник РС“, број 
24/11), члана 12 став 1, тачка 11 Закона о јавним 
набавкама (Службени гласник РС 91/19)   члана 12. 
Одлуке о буџету Града Врања за 2023. годину 
(,,Службени гласник града Врања“, број 27/2022), 
члана 13 Правилника о критерјумима за избор и 
финансирање пројеката за реализацију услуга 
социјалне заштите,  по расписаном конкурсу за 
финансирање и суфинансирање пројеката за 
реализацију услуга социјалне заштите (Службени 
гласник града Врања 6/21)  и члана 61.  и 63. 
Пословника Градског већа града Врања (Службени 
гласник града Врања  29/20), Градско веће на 
седници одржаној дана: 19.01.2023. године, донело 
је    

 
О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком додељују се средства у 
укупном износу од    8.230.000,00 динара као помоћ 
и подршка лицима у  стању социјалном потребе, 
кроз финансирање услуга из области социјалне 
заштите. Средства  за финансирање ових услуга 
обезбеђена су Одлуком о буџету града Врања за 
2023 годину. 

 
Члан 2. 

Средства из члана 1 ове Одлуке додељују се 
Јавној установи Центар за развој локалних услуга 
Врање,  за реализацију пројеката : 

- „Прихватилиште – други дом“ средства у 
износу од 2.600.000,00 динара, 

 

-„Дневне услуге у заједници –пружање услуга 
Лични пратилац дететау износу од   3.800.000,00  
динара и  

-„Дневне услуге у зајеници-пружање услуга 
Помоћ у кући“, средства у износу од 1.830.000,00 
динара. 

 
Члан 3. 

 Са пружаоцем услуга  из члана 2. ове 
Одлуке, у име Града градоначелник закључује 
уговор о финансирању и суфинансирању пројекта за 
реализацију услуга социјалне заштите. 

 
Члан 4. 

Пружилац услуга дужан  је да Комисији  за 
избор пројеката,   достави извештај о наменском 
трошењу одобрених новчаних средстава, односно о 
реализацији активности предвиђених пројектом, а 
коначни наративни и фонансијски извештај  
најкасније до 31.12.2023. године. 

 
Члан 5. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 
           Одлуку објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:19.01.2023. 
године,број: 06-4/7/2023-04. 

        
                        ПРЕДСЕДНИК 

                       ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
           др Слободан Миленковић,с.р. 
 
11. 

На основу члана 15, 61. и 63. Пословника 
Градског већа града Врања („Службени гласник 
града Врања“, број: 29/2020),  Градско веће града 
Врања,  на  седници одржаној дана:19.01.2023. 
године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА ЗА 2023. 

ГОДИНУ  
 

Члан 1. 
 ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за доделу 
средстава за финансирање пројеката из области 
културе, по конкурсу за финансирање пројеката из  
области културе, средствима  из буџета града Врања 
за 2023. годину, у саставу: 
 чланови: 

1. Бранка Јаначковић,  саветник у ЈУ 
Историсјски архив „31. јануар“, 
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2. Тања Јовановић Близнаковски, директор 
Музичке школе „Стеван Мокрањац“ у 
Врању, 

3. Кристина Jањић, Јавна установа Позориште 
„Бора Станковић“, 

4. Ана Голубовић, професор српског језика и 
5. Никола Стојановић, дипломирани сликар. 
6. секретар: 
7. Вида Стојановић, самостални саветник за 

културу. 
 

Члан 2. 
 Задатак Комисије је да вреднује пројекте из 
области културе и културног стваралаштва са 
територије града Врања, у оквиру финансијског 
плана конкурса, као и да предузима све потребне 
радње и мере у циљу реализације пројеката у 
задатом временском року. 

 
Члан 3. 

 Члановима  Комисије припада право на 
новчану накнаду за рад у Комисији у појединачном 
износу од 5.000,00 динара.  
 

Члан 4. 
 Мандат Комисије траје до 31.12.2023. године. 
 

Члан5. 
 Решење ступа на снагу даном доношења. 
 Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:19.01.2023. 
године број: 06-4/1/2023-04. 

 
                       ПРЕДСЕДНИК 

                       ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
           др Слободан Миленковић,с.р. 
         
12. 

На основу члана  61. и  63. Пословника 
Градског већа града Врања („Службени гласник 
града Врања“, број: 29/2020), Градско веће града 
Врања, на седници одржаној дана:19.01.2023. 
године, донело је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД 

ПОДНЕТИХ ИЗВЕШТАЈА 
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА ПО 
РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ ПОЗИВУ 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  ИЗ 
БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА У ОБЛАСТИ 

КУЛТУРЕ  У 2022.ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
Именује се Комисија за преглед поднетих 

извештаја о реализацији пројеката по расписаном 
јавном позиву за финансирање пројеката из буџета 
града Врања у области културе у 2022. години, (у 
даљем тексту: Комисија), у следећем саставу: 
 1. Маја Јовић, руководилац Одељења за 
друштвене делатности, 
 2. Стефан Николић, Одељење за  буџет и 
финансије и 

3. Драгана Димитријевић, Одељење за 
буџет и финансије. 
 

Члан 2. 
Задатак Комисије је да изврши преглед 

извештаја о реализацији пројеката корисника којима 
су из буџета града Врања одлуком Градског већа 
додељена средства за финансирање-суфинансирање 
пројеката  у области културе у 2022. години. 

Комисија је у обавези да у складу са 
одредбама закључених уговора између Града и 
корисника средстава и у складу са предлогом 
пројекта, изврши анализу достављених извештаја и 
на основу тога сачини извештај о релаизаицји 
пројеката и наменском трошењу одобрених 
средстава и да предлог Градском већу да усвоји, 
односно не усвоји извештај појединачно за сваког 
корисника средстава са навођењем разлога за такав 
предлог.  

Рок за преглед документације и доставу 
извештаја Комисије Градском већу града Врања је 
15 дана, од дана доношења овог Решења. 
 

Члан 3. 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:19.01.2023. 
године, број: 06-4/2/2023-04 
           

                        ПРЕДСЕДНИК 
                       ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

           др Слободан Миленковић,с.р. 
 
13. 

На основу члана 61. став 5. Закона о 
становању и одржавању зграда („Службени гласник 
РС“, број 106/14), члана 17. и 61. Пословника 
Градског већа („Сл. гласник града Врања“, 
број:29/2020) и члана 7. Одлуке о бесповратном 
суфинансирању активности на инвестиционом 
одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку 
доделе средстава, проценту учешћа и условима под 
којим град Врање учествује у финансирању 
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активности одржавања („Службени гласник града 
Врања“, број:28/18 и 24/22), Градско веће града 
Врања, на седници одржаној дана: 19.01.2023. 
године. године, донело је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

ПРОЈЕКАТА ЗА БЕСПОВРАТНО 
СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И 
УНАПРЕЂЕЊА СВОЈСТАВА ЗГРАДА 

 
Члан 1. 

ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за избор пројеката 
за бесповратно суфинансирање активности 
инвестиционог одржавања и унапређења својстава 
зграда, у саставу: 

председник, 
Миодраг Протић, члан Градског већа, 
секретар комисије, 
Предраг Стошић, шеф Одсека за комунално 

стамбене делатности, 
чланови, 
1. Данијела Милосављевић, члан Градског 

већа, 
2. Ана Ђерић, Служба за информационе 

технологије и комуникације, 
3.Драгана Димитријевић, Одељење за 

буџет и финансије Градске управе града Врања и 
4.Данијела Бандовић, руководилац Службе 

за енергетски менаџмент и енергетску ефикасност. 
 

Члан 2. 
 Задатак Комисије је да донесе Пословник о 
раду Комисије, припреми текст јавног позива и 
достави га Градском већу на усвајање и 
објављивање, прегледа сваку приспелу пријаву и 
утврди да ли је благовремена и уредна, сачини 
писани извештај о стручној оцени пристиглих 
пријава, изврши рангирање приспелих пријава, 
сачини ранг листу пројеката и исту достави свим 
учесницима јавног позива и надлежној 
организационој јединици Градске управе града 
Врања ради објављивања на интернет страници 
града Врања и Градском већу. 

 
Члан 3. 

 Стручне и административно - техничке 
послове за потребе Комисије, а у вези са 
спровођењем и реализацојом поступка расписивања 
и додељивања средстава за пројекте обављају 
запослени Одељења за урбанизам имовинско правне 
послове, комунално стамбене делатности и заштиту 
животне средине - Одсек за комуналне и стамбене 
послове.  

Члан 4. 
 Мандат Комисије траје 4 (четири) године. 
 

Члан 5. 
 Решење ступа на снагу даном доношења. 
 Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“. 

Члан 6. 
 Доношењем овог Решења, престаје  да важи 
Решење о именовању Комисије за избор пројеката 
за бесповратно суфинансирање активности 
инвестиционог одржавања и унапређења својстава 
зграда бр. 06-161/43/2019-04 од 13.09.2019. године. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:19.01.2023. 
године број: 06-4/3/2023-04. 

 
                         ПРЕДСЕДНИК 

                       ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
           др Слободан Миленковић,с.р. 
14. 

На основу члана  61. и  63. Пословника 
Градског већа града Врања („Службени гласник 
града Врања“, број: 29/2020), Градско веће града 
Врања, на седници одржаној дана: 19.01.2023. 
године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД 
ПОДНЕТИХ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ПРОЈЕКАТА ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ 

ПОЗИВУ КОЈИМ СУ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА 
ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У 

2022. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
 Именује се Комисија за преглед поднетих 
извештаја о реализацији пројеката по расписаном 
јавном позиву којим су додељена средства црквама 
и верским заједницама у 2022.години, у следећем 
саставу: 
 1. Маја Јовић, руководилац Одељења за 
друштвене делатности, 
 2 Стефан Николић, представник Одељења 
за буџет и финансије и  
 3. Драгана Димитријевић, Одељење за 
буџет и финансије. 

 
Члан 2. 

 Задатак Комисије је да изврши преглед 
извештаја о реализацији пројеката по расписаном 
јавном позиву којим су додељена средства црквама 
и верским заједницама у 2022.години. 
 Комисија је у обавези да у складу са 
одредбама закључених уговора између Града и 
корисника средстава и у складу са предлогом 
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пројекта, изврши анализу достављених извештаја и 
на основу тога сачини извештај о релаизаицји 
пројеката и наменском трошењу одобрених 
средстава и да предлог Градском већу да усвоји, 
односно не усвоји извештај појединачно за сваког 
корисника средстава са навођењем разлога за такав 
предлог.  
 Рок за преглед документације и доставу 
извештаја Комисије Градском већу града Врања је 
15 дана, од дана доношења овог Решења. 

 
Члан 3. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 
 Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА дана:19.01.2023. 
године,број: 06-4/4/2023-04,  

                                      
                                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК   
                     ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

           др Слободан Миленковић,с.р. 
 
 
15. 

На основу члана  61. и  63. Пословника 
Градског већа града Врања („Службени гласник 
града Врања“, број: 29/2020), Градско веће града 
Врања, на седници одржаној дана:19.01.2023. 
године, донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД 
ПОДНЕТИХ ИЗВЕШТАЈА 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА ПО 
РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ ПОЗИВУ 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ 
БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА У 2022. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
Именује се Комисија за преглед поднетих 

извештаја о реализацији пројеката по расписаном 
јавном позиву за суфинансирање пројеката из 
буџета града Врања у области јавног информисања 
у 2022. години, (у даљем тексту: Комисија), у 
следећем саставу: 
 1. Ненад Тасић, руководилац Одељења за 
буџет и финансије, 
 2. Станица Спасић, Одељење за послове 
ограна Града, 
 3. Маја Јовић, руководилац Одељења за 
друштвене делатности, 
 4.Стефан Николић, Одељење за  буџет и 
финансије и  

 5. Драгана Димитријевић, Одељење за 
буџет и финансије. 

 
Члан 2. 

Задатак Комисије је да изврши преглед 
извештаја о реализацији пројеката корисника којима 
су из буџета града Врања одлуком Градског већа 
додељена средства за финансирање-суфинансирање 
пројеката  у области културе у 2022. години. 

Комисија је у обавези да у складу са 
одредбама закључених уговора између Града и 
корисника средстава и у складу  предлогом 
пројекта, изврши анализу достављених извештаја и 
на основу тога сачини извештај о релаизаицји 
пројеката и наменском трошењу одобрених 
средстава и даје предлог Градском већу да усвоји, 
односно не усвоји извештај појединачно за сваког 
корисника средстава са навођењем разлога за такав 
предлог.  

Рок за пргелед документације и доставу 
извештаја Комисије Градском већу града Врања је 
45 дана  од дана доношења овог Решења. 

 
Члан 3. 

Решење ступа на снагу даном доношења. 
Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:19.01.2023. 
године,број: 06-4/5/2023-04.  

        
ПРЕДСЕДНИК  

                     ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
           др Слободан Миленковић,с.р. 
 
16. 

На основу члана 210. став 3. Закона о 
социјалној заштити („Службени гласник Републике 
Србије“, 24/11) и  члана 61. и 63. Пословника 
Градског већа града Врања („Службени гласник 
града Врања“, број: 29/2020), Градско веће  града 
Врања, на седници одржаној  дана: 19.01.2023. 
године, донело је:  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ЦЕНАМА УСЛУГА СМЕШТАЈА  
У ЦЕНТРУ ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ВРАЊУ 
 
 

Члан 1. 
Овим Решењем утврђују се цене услуга 

смештаја у  Прихватилишту за одрасла и стара лица 
и Прихватилишту за жртве породичног насиља у 
породици – Сигирна кућа при Јавној установи  
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Центра за развој локалних услуга социјалне заштите 
у Врању и то: 

дневна цена услуга 
- независни корисници   1.150,00 динара- 
полузависни корисници               1.200,00 динара                    
- зависни корисници       1.400,00 динара                           
 

Члан 2. 
Цене услуга смештаја за све категорије 

корисника који имају пребивалиште и боравиште 
ван подручја града Врања, увећава  се  за 30%. 
 

Члан 3. 
Решење ступа  на снагу даном доношења, а 

примењиваће се од 01.02.2023. године 
 

Члан 4. 
Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:19.01.2023. 
године,број: 06-4/6/2023-04. 

                                                                                                               
ПРЕДСЕДНИК  

                     ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
           др Слободан Миленковић,с.р. 
 
 
17. 

На основу члана 17. ,61. и 63 Пословника 
Градског већа града Врања („Службени гласник 
Пчињског округа“, број 29/2020),Градско веће града 
Врања, на седници одржаној дана: 21.01.2023. 
године, донело је 

 
РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ СТАЊА СТАМБЕНИХ 
ОБЈЕКАТА У ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ 

НАСТАЛИХ КАО ПОСЛЕДИЦА ПРИРОДНИХ 
НЕПОГОДА, ТЕХНИЧКИХ И ОСТАЛИХ 

ФАКТОРА 
 

Члан 1. 
 Образује се Комисија за утврђивање стања 
стамбених објеката у приватној својини насталих 
као последица природних непогода, техничких и 
осталих фактора, у саставу: 
 председник Комисије: 
 Наташа Трајковић, руководилац Одељења 
за привреду и економски развој 
 заменик председника Комисије: 
 Данијела Бандовић, руководилац службе за 
енергетски менаџмент и енергетску ефикасност 
 чланови Комисије: 

 1.Снежана Михајловић, грађевински 
инспектор у Одељењу за инспекцијске послове 
 2.Милош Милошевић, стручна служба за 
ванредне ситуације 
 3.Мирослав Николић, инжењер технологије 
у Одељењу за општу управу 
              

Члан 2. 
              Радом Комисије руководи председник 
Комисије, који заказује седнице, организује 
обилазак терена и обавља остале активности у циљу 
благовременог испуњавања задатака Комисије из 
члана 3. овог Решења. 
              У одсуству председника Комисије, задатке 
из претходног става обавља његов заменик. 
             Задужује се члан Комисије, Милош 
Милошевић за вршење административно-техничких 
послова Комисије. 
              

Члан 3. 
             Задатак Комисије је да утврди стање 
стамбених објеката у приватној својини подносиоца 
захтева у којима трајно борави, насталих као 
последица природних непогода, техничких и 
осталих фактора.  
              

Члан 4. 
             Надлежност рада Комисије се ограничава 
искључиво на стамбене објекте у приватној својини 
или сусвојини подносиоца захтева у којима 
подносилац захтева трајно борави. 
Уколико се адреса објекта разликује од  адресе 
пребивалишта у личној карти, или је у захтеву 
означено да је објекат за који се подноси захтев 
викендица, пословно-стамбени објекат или 
пословни објекат, Комисија ће такав захтев одбити 
и писаним путем обавестити подносиоца захтева да 
Комисија није надлежна за поступање по захтеву. 

Захтев се подноси на прописаном обрасцу, 
који је саствани део овог решења, у писарници 
Градске управе Врање, улица Краља Милана 1. 
 Уз захтев, потребно је  приложити  очитану 
личну карту(за Л.К. са чипом) или фотокопију  
личне карте без чипа-(важно је да се види адреса 
пребивалишта) и фотокопију доказа о власништву 
подносиоца захтева(уколико је подносилац захтева 
један од сувласника објекта, није потребно 
достављати сагласност осталих сувласника). 
 У случају пожара, подносилац захтева је 
дужан да уз захтев и документацију из става 3. овог 
члана, Комисији достави и одговарајући документ 
ПУ у Врању којим се доказује да је на објекту за 
који се подноси захтев, дошло до избијања пожара. 
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Члан 5. 
              Уколико подносилац захтева не достави 
комплетну документацију у складу са чланом 4. 
овог Решења, Комисија ће писаним путем 
затражити од подносиоца захтева допуну 
документације у року од 8 дана од дана пријема 
писаног обавештења Комисије. У случају да 
подносилац захтева не изврши допуну 
документације у одређеном року, Комисија ће 
одбити захтев као непотпун и о томе писаним путем 
обавестити подносиоца захтева. 
  

Члан 6. 
              Комисија се обавезује да у року од 30 дана 
од дана пријема комплетног захтева и пратеће 
документације, изврши обилазак терена, сачини 
Извештај са описом насталих оштећења на објекту 
за становање и сачинити пратећу фото 
документацију на лицу места.  
             У случају да, приликом теренског обиласка,  
Комисија утврди да подаци из захтева и пратеће 
документације нису тачни и у супротности су са 
чланом 4.овог Решења, Комисија ће одбити захтев и 
о томе писаним путем обавестити подносиоца 
захтева. 
             Припремљен извештај и комплетну 
документацију подносиоца захтева Комисија ће 
проследити Центру за социјални рад Врање на даље 
поступање, у складу са позитивним прописима који 
уређују ову област. 

 
Члан 7. 

               У случају да Комисија није у могућности 
да благовремено реагује на пристигле захтеве 
грађана, на њен предлог, Градско веће може 
образовати већи број поткомисија. 

 
Члан 8. 
               Ступањем на снагу овог Решења престаје 
да важи Решење Градског већа о образовању 
Комисије за утврђивање стања стамбених објеката у 
приватној својини насталих као последица 
природних непогода, техничких и осталих фактора 
број 06-69/4/2022-04 од 12.04.2022.године. 
 

Члан 9. 
 Решење ступа на снагу даном доношења. 

Решење се објављује у Службеном гласнику 
града Врања. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:19.01.2023. 
године.број: 06-4/9/2023-04. 
 

             ПРЕДСЕДНИК  
                     ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

           др Слободан Миленковић,с.р. 

18. 
На основу члана 61. и 63.  Пословника 

Градског већа града Врања („Службени гласник 
Пчињског округа“, број 29/2020), Градско веће 
града Врања, на седници одржаној дана: 19.01.2023. 
године, донело је 
 

РЕШЕЊЕ  
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНE  ГРУПE ЗА 
ПРЕВЕНЦИЈУ И БОРБУ ПРОТИВ 

ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА  
 
 

Члан 1. 
 Образује се Радна група за превенцију и 
борбу против вршњачког насиља, у саставу: 
 председник, 
 др Слободан Миленковић, градоначелник, 
 заменица председника, 
 Зорица Јовић, заменица градоначелника, 
 чланови, 

1. Данијела Милосављевић, чланица Градског 
већа за ресор – социјална питања и локална 
самоуправа, 

2. Ненад Ђорђевић, члан Градског већа за 
ресор – спорт и омладину, 

3. Мирјана Савов, шефица Одсека за 
образовање, информисање, културу и спорт, 

4. Бранислава Филиповић, ПУ Врање - 
официрка за превенцију и рад полиције у 
заједници,  

5. Сања Цветановић, ПУ Врање - 
криминалистичка инспекторка за 
малолетничку деликвенцију и насиље у 
породици, 

6. Сузана Пантовић, представница УГ 
„НЕКСУС“ Врање, 

7. Томислав Стефановић, секретар Црвеног 
крста Врање, 

8. Александра Китановић, представница 
Центра за социјални рад, 

9. Лука Трајковић, представник Канцеларије 
за младе, 

10. Бранислава Михајловић, представнцица 
Вишег јавног тужилаштва у Врању, 

11. Гордана Јовановић, председница актива 
средњих школа, 

12. Јелена Тасић, саветница – спољна 
сарадница за заштиту од насиља, 

13. Татјана Михајловић Јовановић, 
представница Вишег суда у Врању, 

14. Тијана Ђокић, директорка ОШ „Светозар 
Марковић“ 

15. Милена Маринковић, директорка ОШ 
„Јован Јовановић Змај“ 
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16. Сташа Љубисављевић, представница 
младих. 

 
Члан 2. 

 Задатак Радне групе је да унапреди 
капацитете у оквиру локалне заједнице на пољу 
превенције и борбе против вршњачког насиља. 
 Ова Радна група има улогу координатора 
локалне мреже за превенцију и борбу против 
вршњачког насиља. 
 

Члан 3. 
 Рад Радне групе финансираће се из буџета 
Града Врања и из донација. 
 

Члан 4. 
 Решење ступа на снагу даном доношења. 

Решење објавити у Службеном гласнику 
града Врања. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:19.01.2023. 
године број: 06-4/11/2023-04. 
 

                          ПРЕДСЕДНИК  
                     ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

           др Слободан Миленковић,с.р. 
 
19. 

На основу члана 15, 22, 61. и 63. Пословника 
Градског већа града Врања („Службени гласник 
града Врања“, број: 29/2020), Градско веће  града 
Врања, на седници одржаној  дана:19.01.2023. 
године,  донело je 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ 
ОДБОРА    43. МАНИФЕСТАЦИЈЕ  „БОРИНИ 

ПОЗОРИШНИ ДАНИ“  
 

Члан 1. 
 Образује се Организациони одбор 43. 
Манифестације „Борини позоришни дани“  у 
саставу: 
 председник, др Слободан Миленковић, 
градоначелник,  
 заменик председника, Зорица Јовић, 
заменица градоначелника, 

секретар, Јелена Пејковић, секретар 
Градског већа, 
 чланови,  
 1. др Дејан Тричковић, председник 
Скупштине, 

2. Данијела Милосављевић, члан Градског 
већа,  
3. Изабела Савић, члан Градског већа, 
4. Бојан Костић, члан Градског већа, 

5. Ненад Јовић, директор ЈУ Позориште 
„Бора Станковић“, 
6. Бојан Јовановић, глумац ЈУ Позориште 
„Бора Станковић“, 
7. Горан Стојковић, технички руководилац 
ЈУ Позориште „Бора Станковић“, 
8. Јасмина Стошић, инспицијент ЈУ 
Позориште „Бора Станковић“ и 
9. Вида Стојановић, самостални саветник. 

 
Члан 2. 

Задатак Организационог одбора је да  
предузме све потребне мере и активности у вези са  
организацијом  и реализацијом  43. Манифестације 
„Борини позоришни дани“. 

 
Члан 3. 

   Мандат Организационог одбора траје  до 
завршетака задатка из члана 2. овог Решења. 

 
 Члан 4. 

Решење ступа на снагу даном  доношења. 
Решење објавити у “Службеном гласнику 

града Врања“. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 19.01.2023.  
године,број: 06-4/12/2023-04. 

 
 ПРЕДСЕДНИК  

                     ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
           др Слободан Миленковић,с.р. 
 
20. 

На основу члана 8.  Правилника о 
критеријумима и поступку доделе средстава из 
буџета града Врања за реализовање програма и 
пројеката удружења у области друштвеног и 
хуманитарног рада („Службени гласник града 
Врања“, број: 22/2016), члана 6. став 1. тачка 11. 
члана 17. 18. и члана 61. и 63. Пословника Градског 
већа града Врања („Службени гласник града 
Врања“, број: 29/2020), Градско веће града Врања, 
на седници одржаној дана:  19.01.2023. године 
донело је  
  

 Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

УДРУЖЕЊИМА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ 
И ХУМАНИТАРНОГ РАДА  

 
Члан 1. 

 У Решењу о именовању Комисија за доделу 
средстава удружењима у области друштвеног и 
хуманитарног рада, број: 06-260/2/2021-04, у члану 
1. став 4. мења се и гласи: 
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 „-секретар Комисије, Маја Јовић, 
руководилац Одељења за друштвене делатности“. 
 

Члан 2. 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:19.01.2023. 
године број: 06-4/13/2023-04. 

     
 ПРЕДСЕДНИК  

                     ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
           др Слободан Миленковић,с.р.  
 
 
21. 

На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07.... 47/18), члана 69. и 70. Закона о енергетској 
ефикасности и рационалној употреби енергије 
(„Службени гласник РС“, број  40/21),члана 25. и 
члана 40. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС“, број 154/09, 73/10... 72/19 и 149/20), и 
Програма суфинансирања енергетске санације 
стамбених зграда, породичних кућа и станова које 
спроводи град Врање у 2021. години („Службени 
гласник града Врања“, број: 12/21) и члана 61. и 63.  
Пословника Градског већа града Врања („Службени 
гласник Пчињског округа“, број 29/2020),Градско 
веће града Врања, на седници одржаној дана: 
19.01.2023. године, донело је:  

 
ПРАВИЛНИК 

 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 
СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 

САНАЦИЈЕ  ПОРОДИЧНИХ КУЋА И 
СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ 
ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И 
УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ 

СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ 
КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ 

ПУМПИ,  ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И 
ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ 
ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ 
ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА, 

ЈП1/22 
 

Члан 1. 
У Правилнику о суфинансирању мера 

енергетске санације породичних кућа и станова 
путем уградње соларних панела за производњу 
електричне енергије за сопствене потребе и 
унапређење термотехничког система путем уградње 

калориметара, циркулационих пумпи,  
термостатских  вентила и делитеља топлоте по 
основу јавног позива за суфинансирање програма 
енергетске санације стамбених зграда, породичних 
кућа и станова, JП 1/22 („Службени гласник града 
Врања“, број: 8/22),  мења се део преамбуле „а на 
основу чега ће  1.200.000,00 динара определити 
Град Врање, а  1.166.400,00 динара Управа за 
подстицање и унапређење енергетске ефикасности 
за суфинансирање мера енергетске ефикасности“ и 
гласи „а на основу чега ће  3.949.275,00 динара 
определити Град Врање, а  3.838.709,00 динара 
Управа за подстицање и унапређење енергетске 
ефикасностиза суфинансирање мера енергетске 
ефикасности“ 
 

Члан 2. 
У  члану 26, став 1. Табела Критеријуми за 

избор пројеката грађана које обухватају мере 
енергетске ефикасности из члана 6. став 1. тачка 
1),  у колони Постојећи начин грејања на:, после 
ставке природни гас/пелет, додаје се „/даљинско 
грејање/топлотна пумпа“; 

 
Члан 3. 

Овај Правилник ступа на снагу дан након 
објављивања  у „Службеном гласнику Града Врања. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:19.01.2023. 
године,број: 06-4/8/2023-04. 
 

 ПРЕДСЕДНИК  
                     ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

           др Слободан Миленковић,с.р.  
 
22. 

На основу члана 11.став 3. Закона о 
финасијској подршци породици са децом 
(''Службени гласник .РС'', број 113/2017 и 50/2018), 
члана 63.става 1.тачка 28. Статута града Врања 
(''Службени гласник  града Врања'', број 37/2018, 
36/20 и 11/22) и члана 61. и 63.Пословника о раду 
градског већа (''Сл.гласник града Врања број 
29/2020), Градско веће, града Врања на својој 
седници одржаној  19.01.2023. године доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 
О МАТЕРИЈАЛНОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ 
СА ДУПЛИМ БЛИЗАНЦИМА И ТРОЈКАМА 

 
Члан 1. 

Овим Правилником уређују се права на 
финансијску подршку породицама  са дуплим 
близанцима и тројкама на територији града Врања 
(у даљем тексту: Град), носиоци права, начин и 
услови остваривања права, начин обезбеђивања 
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средстава и друга питања за остваривање овог 
права. 
 

Члан 2. 
       Породицу у смислу овог Правилника чине 

родитељи који живе у брачној или ванбрачној 
заједници, односно старатељи, хранитељи, 
усвојитељи и деца. 
 
 I. ПРАВО НА МЕСЕЧНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ 
ПОРОДИЦИ СА ДУПЛИМ БЛИЗАНЦИМА И 
ТРОЈКАМА 
 

Члан 3. 
Право на месечну новчану помоћ припада 

породицама са дуплим близанцима и тројкама, под 
условом да за време остваривања права деца и 
родитељи који се непосредно брину  о деци, имају 
пребивалиште, односно боравиште, ако је родитељ 
избеглица или расељено лице са Косова и Метохије, 
најмање 12 месеци пре подношења захтева,  на 
територији града Врања. 

Под условима из става 1. овог члана право на 
месечну новчану помоћ може остварити и хранитељ 
или старатељ деце. 

Право на месечну новчану помоћ признаје се 
за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. 
године. 

Право на новчану помоћ остварује се на 
основу захтева родитеља, хранитеља или старатеља 
и документације о испуњености услова за остварење 
права. 

Захтев за остваривање права подноси се 
Градској управи – Одељењу за друштвене 
делатности. 

Градска управа Града Врања – Одељење за 
друштвене делатности као првостепени орган 
решењем одлучује о признавању права. 

Против решења којим Градска управа – 
Одељење за друштвене делатности одлучује о праву 
на месечну новчану помоћ, може се изјавити жалба, 
која се подноси првостепеном органу у року од 8 
дана од дана пријема решења. 

По жалби одлучује у другом степену Градско 
веће града Врања. 

 
Члан 4. 

Приликом подношења захтева, подносилац 
захтева прилаже следећу документацију: 

• Доказ о пребивалишту родитеља, старатеља 
или хранитеља; 

• Извод из матичне књиге  рођене деце; 
• Потврда да су деца на редовном школовању 

осим за децу предшколског узраста; 

• За старатеља Решење о старатељству; 
• За хранитеље Решење о хранитељству и  
• Потврда Јавне установе Центар за социјални 

рад да родитељ непосредно брине о деци 
 

Члан 5. 
Право на новчану помоћ припада 

породицама са дуплим близанцима и тројкама до 
краја текуће године, под условом да су деца на 
редовном школовању односно предшколоског 
узраста. 

 
Члан 6. 

     Породица са дуплим близанцима и тројкама 
има право на новчану месечну помоћ у висини од 
12.000,00 динара. 

      Право на новчану помоћ из претходног става 
односи се на буџетску 2023. годину. 
 

II. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 7. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику града 
Врања и престаје да важи 31.12.2023. године. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана: 19.01.2023. 
године,број: 06-4/10/2023-04. 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК  
                     ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

           др Слободан Миленковић,с.р.  
 
 
Општинско веће општине Трговиште, седница 
одржана дана 12.01.2023.године  
23.       
 Општинско веће општине Трговиште, на 
основу члана 70. Статута општине Трговиште 
(„Службени гласник Града Врања“ број 03/2019), на 
седници одржаној дана 12.01.2023.године, доноси: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 

Члан 1.  
       Одобрава се употреба текуће буџетске резерве у 
износу од 200.000,00 динара са , програмска 
активност 0009 Програм 15 функционисање локалне 
самоуправе, функција 112, позиција 55, економска 
класификација 499-Текућа буџетска резерва. 
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Члан 2. 
      Средства се преносе у износу од 200.000,00 
динара на програм 2101-16- политички систем 
локалне самоуправе , програмска активност 0002- 
функционисање извршних органа, функција 111- 
општинско веће , позиција 37, економска 
класификација 414-социјална давања запосленима.  
        

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 12.01.2023.године; број 401-13/2023 

                                                                                         
ПРЕДСЕДНИК                                                                                    

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Ненад Крстић,с.р. 

 
 
Општинско веће општине Трговиште, седница 
одржана дана 19.01.2023.године  
23.       
             Општинско веће општине Трговиште, на 
основу члана 70. Статута општине Трговиште 
(„Службени гласник Града Врања“ број 03/2019), на 
седници одржаној дана 19.01.2023.године, доноси: 
 

О  Д  Л   У  К   А 
 
 

Члан 1.  
       Одобрава се промена апропријације у висини од 
10% у износу од 5.400.000,00 динара са , Програм 3- 
локални економски развој, програмска активност 
0001- унапређење привредног и инвестиционог 
амбијента, функција 474- вишенаменски развојни 
пројекти, позиција 120, економска класификација 
511- зграде и грађевински објекти. 

 
Члан 2. 

      Средства се преносе у износу од 5.400.000,00 
динара  на програм 15-0602-                                                                                                       
услуге функционисање локалне самоуправе, 
програмска активност 0001- функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, функција 
130- опште услуге , позиција 76, економска 
класификација 512-машине и опрема.  
        

Члан 3. 
        Одлуку доставити: рачуноводству и архиви.  

 

Члан 4. 
        Одлуку ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена на огласној табли и службеном гласнику 
града Врања . 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
дана 19.01.2023.године; број 401-17/2023 

 
 

ПРЕДСЕДНИК        
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Ненад Крстић,с.р. 
 
 
 
УСТАВНИ СУД 
25. 

Уставни суд у саставу: председник Снежана 
Марковић и судије Гордана Ајншпилер Поповић, 
Лидија Ђукић, Татјана Ђуркић, Весна Илић Прелић, 
др Драгана Коларић, др Тамаш Корхец (Korhecz 
Tamás), Мирослав Николић, др Владан Петров, др 
Наташа Плавшић, др Јован Ћирић, др Милан 
Шкулић и др Тијана Шурлан, на основу члана 167. 
став 1. тачка 3. Устава Републике Србије, на 
седници одржаној 24. новембра 2022. године, донео 
је 

 
О Д Л У К У  

 
Утврђује се да одредба члана 1. Одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о накнадама за 
коришћење јавних добара општине Сурдулица 
(„Службени гласник града Врања“, број 8/20), у 
делу измењеног члана 28. став 2. Одлуке о 
накнадама за коришћење јавних добара општине 
Сурдулица („Службени гласник града Врања“, број 
33/19), није у сагласности са законом.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
I 

Уставном суду је поднета иницијатива за 
покретање поступка за  оцену  законитости одредбе 
члана 1. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
накнадама за коришћење јавних добара општине 
Сурдулица („Службени гласник града Врања“, број 
8/20). Из садржаја навода иницијативе Уставни суд 
је нашао да је предмет оспоравања законитости 
одредба става 2. измењеног члана 28. Одлуке о 
накнадама за коришћење јавних добара општине 
Сурдулица, којим се прописује начин обрачуна и 
утврђивања накнаде и одређује да се износ накнаде 
из дате табеле, по квадратном метру, обрачунава 
месечно на годишњем нивоу. Поводом поднете 
иницијативе, Уставни суд је, сагласно одредби 
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члана 53. став 1. Закона о Уставном суду 
(„Службени гласник РС“, бр. 109/07, 99/11, 18/13-
Одлука УС, 40/15-др. закон и 103/15), Решењем од 
30. јуна 2022. године покренуо поступак за 
утврђивање незаконитости наведеног дела одредбе 
члана 1. Одлуке из изреке. 

Уставни суд је у претходном поступку нашао 
да се поводом одредаба члана 1. оспорене Одлуке, 
као спорна, основано постављају следећа 
уставноправна питања:  

-да ли је Скупштина општине Сурдулица 
прекорачила овлашћење из члана 204. став 2. Закона 
о накнадама за коришћење јавних добара, да 
пропише износ накнаде и олакшице, када је 
оспореном одредбом Одлуке одредила начин 
обрачуна, утврђивања и плаћања накнаде;  

- да ли је прописивање да се износ накнаде 
(из табеле по квадратном метру коришћеног путног 
земљишта) обрачунава месечно, тако да се на 
годишњем нивоу плаћа 12 тако утврђених месечних 
износа, у складу са одредбама члана 205. Закона о 
накнадама за коришћење јавних добара, којима је  
прописано да се износ накнаде одређен актом 
јединице локалне самоуправе (који не може бити 
виши од износа исказаног у Табели 12. Закона) и 
утврђен решењем управљача општинског пута и 
улице, плаћа у 12 једнаких месечних рата. 

Скупштина општине Сурдулица је, у 
одговору на Решење о покретању поступка, навела 
да је сам законодавац, одредбом члана 204. став 2. 
Закона о накнадама за коришћење јавних добара, 
„дао простора за широко тумачење закона, не 
предвидевши прецизна решења код најважнијих 
питања, а то је начин обрачуна накнаде“. Надаље се 
истиче да је доносилац оспорене Одлуке донео исту 
„крећући се у оквирима закона, који оквири могу 
бити спорни, а на шта Скупштина општине 
Сурдулица нема утицаја и због чега не може бити 
одговорна“. На крају се напомиње да је утврђени 
износ накнаде подносиоцу иницијативе висок из 
разлога што се ради о „великој површини путног 
земљишта која је била предмет обрачуна“. 
  

II 
У спроведеном поступку, Уставни суд је 

утврдио следеће: 
Одлуком о накнадама за коришћење јавних 

добара општине Сурдулица („Службени гласник 
града Врања“, број 33/19) прописују се накнаде за 
коришћење јавних површина, за заштиту животне 
средине и накнаде за коришћење јавних путева на 
територији општине Сурдулица и утврђују накнаде, 
обвезници, основица накнаде, критеријуми за 
прописивање висине накнаде, висина, рокови, начин 

плаћања накнаде и олакшице за одређене категорије 
обвезника (члан 1.).  

Скупштина општине Сурдулица је, на 
седници одржаној 21. фебруара 2021. године, на 
основу, поред осталог, одредаба чл. 134 – 139. и чл. 
236 – 242. Закона о накнадама за коришћење јавних 
добара („Службени гласник РС“, број  95/18), 
донела оспорену Одлуку о изменама и допунама 
Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара 
општине Сурдулица („Службени гласник града 
Врања“, број 8/20). 

Одредбама члана 1. оспорене Одлуке из 2020. 
године је прописано да се у Одлуци о накнадама за 
коришћење јавних добара општине Сурдулица 
(„Службени гласник града Врања“, број 33/19) мења 
члан 28. и да гласи:  

„Износ накнаде за коришћење путног 
земљишта општинског пута и улице и другог 
земљишта које користи управљач општинског пута 
и улице је: 

 
 Износ накнаде (динара/m² 

коришћеног путног земљишта) 

Површина коришђеног 
путног земљишта пштински 

пут 

Улица којом 
се креће 

јавни градски 
превоз 

Улица 
којом се не 
креће јавни 
градски 
превоз 

1 дo 50 m² 1.000,00 1.000,00 400,00 
2 51 – 250 m² 600,00 600,00 240,00 
3 251 – 500 m² 300,00 300,00 120,00 
4 преко 500 m² 150,00 150,00 60,00 

 
Износ накнаде, из напред наведене табеле, 

по квадратном метру, обрачунава се месечно на 
годишњем нивоу. 

Плаћање се  врши у 12 једнаких месечних 
рата, до 15-ог у месецу за претходни месец.“ 

 
III 

              За оцену законитости оспорене одредбе 
Одлуке од правног значаја су одредбе Закона о 
накнадама за коришћење јавних добара („Службени 
гласник РС“, бр. 95/18 и 49/19), којима се уређују 
накнаде за коришћење јавних добара, и то: обвезник 
плаћања, основица, висина, начин утврђивања и 
плаћања, припадност прихода од накнадe, као и 
друга питања од значаја за утврђивање и плаћање 
накнадa за коришћење јавних добара (члан 1.). 
Законом је прописано: да се накнаде за коришћење 
јавних добара могу уводити само овим законом 
(члан 3.); да се овим законом, као накнада за 
коришћење јавних добара, уводи накнада за 
коришћење јавних путева (члан 4. тачка 10)); да је 
врста накнаде за коришћење јавних путева у смислу 
овог закона – накнада за коришћење делова путног 
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земљишта јавног пута и другог земљишта које 
користи управљач јавног пута (члан 186. став 1. 
тачка 4)); да је обвезник накнаде за коришћење 
делова путног земљишта јавног пута и другог 
земљишта које користи управљач јавног пута (у 
даљем тексту: накнада за коришћење делова путног 
земљишта), а које је у општој употреби, корисник 
тог земљишта (члан 202.); да је основица накнаде за 
коришћење делова путног земљишта  метар 
квадратни (m²) путног земљишта у зависности од 
значаја пута, а које обвезник накнаде користи за 
приступ и изградњу објеката, осим домаћинства 
(члан 203.); да је висина накнаде за коришћење 
путног земљишта државног пута и другог земљишта 
које користи управљач пута прописана у Прилогу 
10, Табеле 11. и 11.1. овог закона, а износ накнаде за 
коришћење путног земљишта општинског пута и 
улице и другог земљишта које користи управљач 
општинског пута и улице прописан у Табели 12. 
овог закона, а да јединица локалне самоуправе 
прописује својим актом износ накнаде и олакшице 
за накнаде за општинске путеве и улице (члан 204.). 
Начин утврђивања и плаћања ове накнаде прописан 
је одредбама чана 205. Закона, којима је одређено: 
да накнаду за коришћење делова путног земљишта 
државног пута утврђује управљач државног пута 
уговором, а плаћање се врши у уговореном року 
(став 1.); да се накнада за коришћење делова путног 
земљишта општинског пута утврђује решењем 
управљача општинског пута и улице (став 2.); да се 
накнада  плаћа у 12 једнаких месечних рата, до 15. у 
месецу за претходни месец. 

У Прилогу 10. Табели 11.1 Закона прописан 
је износ највише годишње накнаде за коришћење 
делова путног земљишта и другог земљишта које 
користи управљач државног пута, поред државних 
путева I и II реда, а које обвезник накнаде користи 
за приступ и изградњу објекта, осим домаћинства 
(за државни пут I А реда висина највише годишње 
накнаде износи 1.233.816,00 дин, за државни пут I Б 
реда висина највише годишње накнаде износи  
616.908,00 динара, за државни пут  II А реда висина 
највише годишње накнаде износи 308.454,00 
динара, а за државни пут II Б реда је 164.508,80 
динара). 

У Прилогу 10. Табели 12. овог закона, 
прописан је највиши износ накнаде за коришћење 
делова путног земљишта и другог земљишта које 
користи управљач општинског пута и улице, тако да 
је одређено: 
 

Највиши износ накнаде (динара/m² 
коришћеног путног земљишта) Површина 

коришћеног  путног 
земљишта Општинск

и пут 
Улица којом 
се креће 

Улица 
којом 

јавни 
градски 
превоз 

се не 
креће 
јавни 
градски 
превоз 

1 дo 50 m² 1.028,18 1.028,18 411,27 
2 51–250 m² 616,91 616,91 246,76 
3 251–500 m² 308,45 308,45 123,38 
4 преко 500 m² 154,23 154,23 61,69 

 
IV 

             Из наведених одредаба Закона о накнадама 
за коришћење јавних добара произлази да је 
накнада за коришћење делова путног земљишта 
јавног пута и другог земљишта које користи 
управљач јавног пута, врста накнаде за коришћење 
јавних путева. У Табели 12. Прилога 10 овог закона, 
по налажењу Уставног суда, прописан је највиши 
износ накнаде за коришћење путног земљишта 
општинског пута и улице и другог земљишта које 
користи управљач општинског пута и улице, за 
период за који се врши утврђивање накнаде, тј. за 
годину дана (односно исказан је највиши годишњи 
износ). Највиши прописани износ ове накнаде по 
метру квадратном коришћеног путног земљишта 
(динара/м² коришћеног путног земљишта) разликује 
се у зависности од површине коришћеног путног 
земљишта и критеријума оптерећености пута – да 
ли се кроз општински пут/улицу креће градски 
превоз. Јединица локалне самоуправе, на основу 
овлашћења из члана 204. став 2. Закона, својим 
актом прописује износ накнаде и олакшице за 
накнаде за општинске путеве и улице, при чему 
износ одређен наведеним актом не може бити виши 
од износа прописаног у Табели 12. Закона. Надаље 
Суд налази да управљач општинског пута и улице, 
сагласно Законом прописаном начину утврђивања и 
плаћања накнаде, решењем, за период за који се 
врши одређивање накнаде, утврђује накнаду у 
висини прописаној актом јединице локалне 
самоуправе, а плаћање тако утврђене обавезе се 
врши у 12 једнаких месечних рата, до 15. у месецу 
за претходни месец.  

Како из наведеног произлази да Закон не 
садржи одредбе којима се јединица локалне 
самоуправе овлашћује да својим актом пропише, 
поред износа и олакшица за накнаду за коришћење 
путног земљишта општинског пута и улице и другог 
земљишта које користи управљач општинског пута 
и улице, и начин утврђивања и плаћања ове 
накнаде, то је Уставни суд је оценио да је 
Скупштина општине Сурдулица прекорачила своја 
овлашћења из члана 204. став 2. Закона о накнадама 
за коришћење јавних добара. 

Такође, имајући у виду да је оспореном 
Одлуком прописано да се износ накнаде (из табеле 
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по квадратном метру коришћеног путног 
земљишта) обрачунава месечно, тако да се на 
годишњем нивоу плаћа 12 тако утврђених месечних 
износа, то је Уставни суд оценио да начин 
утврђивања ове накнаде прописан оспореном 
одредбом члана 1. Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара 
општине Сурдулица није у сагласности са 
одредбама члана 205. Закона о накнадама за 
коришћење јавних добара. 

 Сагласно изнетом, Уставни суд је утврдио 
да одредба члана 1. Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара 
општине Сурдулица („Службени гласник града 
Врања“, број 8/20), у делу измењеног члана 28. став 
2. Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара 
општине Сурдулица („Службени гласник града 
Врања“, број 33/19), није у сагласности са законом.  

На основу свега изложеног и одредаба члана 
42а став 1. тачка 2) и члана 45. тачка 4) Закона о 
Уставном суду, Уставни суд је донео Одлуку као у 
изреци. 
            На основу члана 168. став 3. Устава 
Републике Србије, одредба члана 1. Одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о накнадама за 
коришћење јавних добара општине Сурдулица 
(„Службени гласник града Врања“, број 8/20), у 
делу наведеном у изреци, престаје да важи даном 

објављивања ове одлуке Уставног суда у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 
УСТАВНИ СУД, дана 05.01.2023. године, број: IУо-
121/2020 
                              

 ПРЕДСЕДНИК 
УСТАВНОГ СУД, 

Снежана Марковић,с.р. 
 
Неважећа документа: 
–Митић Слађана с. Ћуковац, неважеће 
Сведочанство о завршеној осмогодишњој школи 
ОШ“ Бора Станковић“ Тибужде. 
–Арсић Сузана из Врања неважећи Сертификат за 
компјутере, редни број 185, деловодни број 459/4, 
матична књига бр. 6.Народни Универзитет Врање. 
–Bajrami Vigan из Прешева, неважећи Сертификат 
за молере, мат. број 131/2020, деловодни број 557, 
издат 11.05.2020.године,Народни Универзитет 
Врање. 
-Shefket Mustafa из Бујановца, неважећи чек бр. 
0000157212465 издат 08.09.2016.године Банка 
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–Љубица Богичевић из Врања,  неважећи чек бр. 
0000107678344 издат 08.06.2012.године Банка 
Интеса ад Београд.       
-Катарина Јањић из Бујановца,   неважећи чекови 
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