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В Р А Њ Е 
51. 

На основу чл. 162. ст. 1. и 2. и чл. 164. ст.9. 
Статута града Врања („Службени гласник града 
Врања“, бр. 37/2018, 36/2020 и 11/2022) и чл. 12. 
Одлуке о јавним расправама („Службени гласник 
града Врања“, бр. 11/2019), Скупштина града 
Врања, на седници одржаној 06.03.2023. године, 
донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДА ВРАЊА 
 

Члан 1. 
 У Статуту града Врања („Службени гласник 
града Врања“, бр. 37/2018, 36/2020 и 11/2022), у чл. 
12, иза речи: „ посебном одлуком Скупштине 
града,“ додају се речи: „ уз претходну техничку 
контролу Републичког геодетског завода и“. 
Члан 2. 
 У чл. 29. ст. 1. и 2. мењају се и гласе: 

„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 3. 
 У чл. 82., у ст. 1, тач. 4) мења се и гласи: 

 „4) стара се о обезбеђивању услова за 
обављање и развој комуналних делатности на свом 
подручју, које обухвата: активности на јачању 
капацитета и функционалности комуналне 
инфраструктуре, обезбеђење средстава за 
финансирање изградње комуналне инфраструктуре 
у складу са законом и одлукама Града, активности 
на праћењу квалитета комуналних услуга, као и 
предузимање мера за континуирано вршење 
комуналних делатности у циљу обезбеђења 
животних потреба физичких и правних лица; стара 
се о јавној расвети;.“ 

 
У истом чл., у ст. 1., иза тач. 4) додаје се нова 

тач. 5), која гласи: 
„5) стара се о одржавању комуналног реда у 

градској општини; спроводи прописе Града којима 
се уређује комунални ред (комунално и опште 
уређење; држање и заштита домаћих животиња, 
кућних љубимаца и егзотичних животиња на 
подручју градске општине...).“ 

У истом чл., у ст. 1., постојећа тач. 7), која 
постаје тач. 8), мења се и гласи: 

„ 8) обавља послове на изградњи, 
реконструкцији и одржавању објеката јавне намене 
на територији градске општине (линијски 
инфраструктурни објекти- општински путеви, 
улице, објекти за потребе органа Градске општине, 
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објекти културе, отворени и затворени спортски и 
рекреативни објекти, дечија игралишта и други 
објекти јавне намене у складу са законом којим се 
уређује планирање и изградња), по овлашћењу 
Градоначелника или Градског већа;“ 

У истом чл,, у ст. 1., иза тачке 8) додају се две 
нове тач. 9) и 10) које гласе: 

„ 9) уређује и обезбеђује обављање послова 
који се односе на изградњу, реконструкцију, 
одржавање, заштиту, као и управљање 
некатегорисаним путевима које обухвата: 
планирање, изградње, реконструкције, одржавање и 
заштиту некатегорисаних путева; уступање радова 
на пројектовању, изградњи, одржавању и 
реконструкцији некатегорисаних путева; 
организовање стручног надзора над изградњом, 
реконструкцијом, одржавањем и заштитом 
некатегорисаних путева;“ 

10) зимско одржавање јавних и 
некатегорисаних путева;“ 

У истом чл., у ст. 1., у постојећој тач. 13., која 
постаје тач. 16) речи: „прати стање и предлаже мере 
за заштиту и унапређење животне средине“ мењају 
се речима: „стара се о заштити и унапређењу 
животне средине и зеленила“. 
 У истом чл., иза постојеће тач. 21) која 
постаје тач. 24), додаје се нова тач. 25), која гласи: 
 „ 25. одржавање приобаља, водотока на 
водама II реда и бујичних потока на територији 
градске општине;). 
 Постојеће тач. 22)-26) постају тач. 26)-30). 
 

Члан 4. 
 Статут Градске општине Врањска Бања 
ускладиће се са одредбама ове одлуке најкасније у 
року од 15 дана од ступања на снагу Одлуке. 
 

Члан 5. 
 Овлашћује се Комисија за прописе и управу 
да утврди пречишћен текст Статута града Врања. 
 

Члан 6. 
 Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана  06.03.2023.  
године, број: 02-32/2023-10 
 
 

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

 
52. 

На основу члана 33, 34. и 36. Закона о јавном 
дугу (“Службени гласник Републике Србије“, број 
61/05, 107/09, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 

149/2020) и члана 32.став 1. тачка 15. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/07,83/2014-др. закон, 
101/2016 – др. Закон, 47/2018 и 111/2021 - др. Закон 
) и члана 33.став 1. тачка 57. Статута града Врања 
(„Службени гласник града Врања“  бр. 37/18, 36/20 
и 11/22), а у складу са сагласношћу Министарства 
финансија, Скупштина града Врања на седници 
одржаној 06.03.2023.године, доноси 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА ВРАЊА 
РАДИ ФИНАНСИРАЊА  КАПИТАЛНИХ 

ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком се одобрава задуживање града 
Врања у износу одобреном од стране Министарства 
финансија за узимање новог дугорочног 
инвестиционог кредита, новог краткорочног 
кредита као и повлачење не повучених средстава по 
основу раније уговорених кредита за финансирање 
капиталних инвестиционих расхода – пројеката, и 
то: 

- изградњу вртића у насељу Рашка, 
- реконструкцију вртића Пчелица 
- изградњу водоводне мреже у селу 

Нерадовац, 
- изградњу канализационе мреже на 

територији града, 
- изградњу спортских терена на територији 

града,  
- изградњу саобраћајница на територији града 

и 
- финансирање текуће ликвидности  

 
Члан 2. 

 Висина задужења из члана 1. Ове одлуке је у 
оквирима који су прописани чланом 36. Закона о 
јавном дугу („Службени гласник Републике 
Србије“, број 61/05, 107/09 , 78/11 , 68/2015, 95/2018, 
91/2019 и 149/2020). 
 

Члан 3. 
 Град Врање задужиће се код пословних 
банака под најповољнијим условима или 
емитовањем муниципалних обвезница, а по 
процедури коју прописује Закон о јавним набавкама 
и Закон о тржишту хартија од вредности и других 
финансијских инструмената. 
 

Члан 4. 
 Овлашћује се Градоначелник града Врања да 
са изабраном пословном банком закључи уговор о 
новом дугорочном инвестиционом кредиту. 
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Члан 5. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 06.03.2023. 
године, број: 40-175/2023-10 
 

      ПРЕДСЕДНИК,  
                                 Дејан Тричковић, спец.двм,с.р. 
 
53. 

На основу члана 79 и 92. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС”, број: 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 -други закон и 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 
72/2019, 149/2020,118/2021, 138/2022 и 11/2021 – др. 
закон ), члана 32.ст.1.тач.20. у вези чл.66. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,број: 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други 
закон, 47/2018  и 111/2021 - други закон) и члана 
33.ст.1.тач.81. Статута града Врања („Службени 
гласник Града Врања”, број: 37/18, 36/20 и 11/22), 
Скупштина града Врања на седници одржаној дана 
06.03.2023.године, донела је 

 
ОДЛУКУ 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ЗАВРШНИ 
РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА ЗА 2022. 

ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Ангажује се ревизор за екстерну ревизију 

Завршног рачуна буџета града Врања за 2022. 
годину. 

 
Члан 2. 

Ова одлука са извештајем екстерне ревизије 
је саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета 
града Врања за 2022. годину. 
 

Члан 3. 
Одлуку о завршном рачуну буџета града 

Врања за 2022. годину из члана 2. ове одлуке, са 
извештајем о извршењу буџета, надлежни орган 
Града Врања доставља Министарству финансија – 
Управи за трезор до 30. јуна 2023. године. 
 

Члан 4. 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 06.03.2023. 
године, број: 40-176/2023-10 
 

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

54.  
На основу члана 46. став 1. и 51б.Закона о 

планирању и изградњи (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 72/09 и 81/09-исправка 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-
УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.Закон , 
9/20 и 52/21), чл. 14.ст.1.тач. 2), чл. 33.ст.1.тач. 6) 
Статута Града Врања („Службени гласник Града 
Врања“, број 37/18, 36/20 и 11/22), и члана 
118.ст.2.тач.4. Пословника Скупштине града 
Врања“, (''Службени гласник града Врања'' број 
5/19, 43/20, 15/22 и 1/23), Скупштина града Врања 
на седници одржаној дана 06.03.2023. године, 
донела је 
  

О  Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ 
ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГЕНЕРАЛНОГ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ВРАЊА 
 
 

Члан 1. 
У Одлуци о изради друге измене и допуне 

Генералног урбанистичког плана Врања 
(„Сл.гласник града Врања“, бр. 30/21),  
Члан 2. мења се и гласи: 

„ Изменом плана разрађује се део 
грађевинског подручја који обухвата делове 
катастарских општина Врање 1, Врање 2 и 
Бунушевац, и односи се на измену следећих 
локација: 

- Локација 1 – измена намене земљишта из 
руралног становања у становање са малом 
привредом у насељу Бунушевац, на простору уз 
обилазницу и већих саобраћајница на ободу насељa, 

- Локација 2 – измена намене земљишта из 
становања малих густина са пословно услужним 
садржајем у становање средњих густина, са западне 
стране улице Светогорске (бив. Виктор Бубањ), на 
катастарским парцелама број 8385-део, 8708/4, 
8708/3, 8709/1, 8709/2, 8508/2-део, 8852/7, 8853/8, 
8853/7, 8853/3, 8853/5, 8853/6, 8853/5 и 8853/1 КО 
Врање 1, 

- Локација 3 – измена намене земљишта из 
јавна намена – заштитно зеленило у намену 
становање средњих густина, на потезу оивиченом 
катастарским парцелама број 8109- део, 8110/1, 
8112/1, 8112/2, 8112/3-део, 8112/4, 8113/1-део, 
8113/5-део, 8113/6-део, 8127/1, 8127/2, 8127/3, 
8127/4, 8127/5-део, 8123, 8124, 8125, 8126, 8128-део, 
8130-део, 8131-део, 8132- део КО Врање1, 

- Локација 4 - промена намене из пословно 
услужне зоне у становање средњих густина са 
спратношћу П+3+Пс , на потезу - угао улица 
Партизанска и Београдска (од Дома културе до 
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горње Аутобуске станице), катастарске парцеле 
број 5057, 5056-део, 5049-део, 5048-део, 5050- део, 
5051, 5052, 5053, 5054, 5055/1, 5063, 5055/2, 5061/2, 
5064, 5062, 5060, 5059, 5061/1, 5065, 5066, 5067, 
5068-део, 5058-део и 5047-део КО Врање 1, 

- Локација 5 - промена намене из становање 
малих густина са појасем пословно услужних 
садржаја у становање средњих густина са објектима 
у низу и спратношћу П+2+Пс на потезу уз јужну 
страну улице Београдске, грађевинске парцеле које 
имају директни приступ на градску саобраћајницу, 
од катастарске парцеле број 7415 КО Врање 1 до 
7442 КО Врање 1, 

- Локација 6 - промена намене из становање 
малих густина у становање средњих густина са 
спратношћу П+2+Пс, на потезу уз улице Симе 
Погачаревића и Јована Хаџивасиљевића, само за 
грађевинске парцеле које имају директни приступ 
на градске саобраћајнице, 

- Локација 7 - промена намене из пословно 
услужне зоне у јавну намену (Ј9- Администрација) 
и становање средњих густина са спратношћу 
П+3+Пс, потез на углу улица Ивана Цанкара и 
Партизанска, на катастарским парцелама број 5007, 
5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013-део и 5045 КО 
Врање 1, 

- Локација 8 - промена намене из 
становање малих густина у јавну намену (Ј9- 
Администрација) на простору у улици Симе 
Погачаревића на катастарским парцелама 8870 и 
8871 КО Врање 1, 

- Локација 9 - промена јавне намене из 
заштитног зеленила у пословно услужне зоне и 
јавну намену (део јавна намена Ј16 - техничка 
служба ЈП "Водовод" Врање и део јавни паркинг 
простор Ј21 ) на потезу уз улицу Радничка 
(комплекс технчке службе ЈП“Водовод“ Врање - 
железничка станица), катастарске парцеле број 
10233-део, 10234-део, 10235-део и 10236-део КО 
Врање 1; 

- Локација 10 - промена јавне намене из 
уређеног градског зеленила у верски објекат на 
потезу уз цркву Свете Петке - Крстата џамија, 
катастарске парцеле број 2337 и 2338 КО Врање 1, 

- Локација 11 - промена намене из 
пословно-услужне зоне и пословно производне зоне 
у намену становање средњих густина са 
спратношћу П+3+Пс на потезу уз улицу Маричка, 
катастарске парцеле број 6052/2, 6052/5, 6052/4, 
6053, 6055, 6085/1, 6084/2 КО Врање 1 и 
катастарске парцеле 6084/1, 6056, 6084/3-део, 
6057/1, 6058, 6057/2, 6062/2-део, 6064/3-део, 6065-
део, 6066-део, 6067-део, 6059/3, 6052/10, 6051/2, 
6052/9, 6052/8, 6059/2, 6059/1, 6059/4-део, 6060-део, 
6051/1, 6051/3-део, 1120-део, 1121-део и 1119-део 

КО Врање 1; 
- Локација 12 - промена јавне намене из 

заштитног зеленила у намену пословно 
производне зоне на простору од улице Маричка, 
катастарске парцеле број 6309 и 6229 КО Врање 1 
до катастраске парцеле 10171 КО Врање 1, 

- Локација 13 - промена јавне намене спорт 
и рекреације (Ј12) у намену пословно- производне 
зоне на потезу уз улицу Маричка, од катастарске 
парцеле број 4404/3, 4404/4 до 4404/1, 4404/2 и 5694 
КО Врање 2; 

- Локација 14 - промена јавне намене на 
делу заштитног зеленила у намену пословно- 
производне зоне на потезу уз улицу Омладинских 
бригада, катастарске парцеле број 10068- део, 
10069/1-део, 10069/2, 10070/1, 10071/2, 10071, 
10072, 10073, 10074-део и 10075-део КО Врање 1; 

- Локација 15 - промена намене из пословно 
услужне зоне у пословно производне зоне на делу 
Плана детаљне регулације Доњи Асамбаир 1 у 
Врању, у обухвату урбанистичке целине означене 
словом Б. 

Локације које су предмет насловне одлуке 
дате су на графичком приказу и њен су саставни 
део. 

Граница планског обухвата локација је 
оквирна, може бити допуњена и ближе утврђена у 
фази израде нацрта Друге измене и допуне ГУПа 
Врања“. 
 

Члан 2. 
Члан 7.мења се и гласи: 

„Рок за израду Друге измене и допуне ГУПа 
Врања не може бити дужи од 3 месеци од дана 
ступања на снагу ове Одлуке“. 
 

Члан 3. 
 Члан 11.мења се и гласи : 

Донета је Одлука о неприступању изради 
стратешке процене утицаја Друге измене и допуне 
ГУПа Врања на животну средину број 350-31/2023-
08/1 од 14.02.2023.године од стране ГУ-Одељења 
за урбанизам, имовинско правне послове, 
комунално стамбене  делатности и заштиту животне 
средине 
 

Члан 4. 
У осталом делу Одлуке о изради друге 

измене и допуне Генералног урбанистичког плана 
Врања („Сл.гласник града Врања“ бр. 30/21) остаје 
иста. 
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Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Врања“ 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана   06.03.2023. 
године, број: 35-5/2023-10 
 

      ПРЕДСЕДНИК,  
                                  Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
 
55. 

На основу чл. 146.ст.4. Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС, бр. 72/09, 81/09 – 
исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 
50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83), чл. 2. чл. 
4. чл. 7. чл. 8. чл.9. и чл.14. Одлуке о изградњи, 
постављању, одржавању и заштити спомен обележја 
на територији Града Врања („Сл. гласник Града 
Врања“, број 25/2019 и 17/2021), чл.33.ст.1.тач.81) 
Статута Града Врања („Сл. гласник Града Врања“,  
број 37/18, 36/20 и 11/22), уз прибављену сагласност 
Министарства културе Републике Србије, број: 633-
00-00028/2022-02 од 20.01.2023. године, Скупштина 
града Врања, на седници одржаној 06.03.2023. 
године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ПОСТАВЉАЊУ БИСТЕ СТАНИ 

АВРАМОВИЋ КАРАМИНГИ 
 

Члан 1. 
Поставља се спомен обележје биста Стани 

Аврамовић Караминги из с. Купининце, Град 
Врање, у јавном парку Града Врања, на катастарској 
парцели 5001 КО Врање, на површини јавне намене. 

 
Члан 2. 

              Средства за постављање спомен обележја – 
бисте обезбеђена су у буџету Града Врања – 
донацијама, прилозима и поклонима. 
 

Члан 3. 
О спровођењу ове одлуке стараће се Одбор за 

спровођење одлуке о изградњи, постављању, 
одржавању и заштити спомен обележја на 
територији Града Врања  

 
Члан 4. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана   06.03.2023. 
године, број: 633-1/2023-10 
 

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

56. 
 На основу чл.22.ст.1.тач.7) и ст.3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број: 
15/16 и 88/19), чл.32.ст.2) Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа „Урбанизам и изградња града Врања“ 
Врање („Службени гласник града Врања“ бр. 1/21, 
8/21 и 18/22) и чл.33.ст 1.тач.14) Статута града 
Врања („Службени гласник града Врања“ бр. 
37/2018, 36/2020 и 11/2022), Скупштина града 
Врања на седници одржаној дана 06.03.2023.године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УРБАНИЗАМ И 
ИЗГРАДЊА ГРАДА ВРАЊА“ ВРАЊЕ  

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Јавног 
предузећа „Урбанизам и изградња града Врања“ 
Врање, број 86-1/23 од 01.02.2023.године, усвојен од 
стране Надзорног одбора предузећа. 

 
II 

  Решење је коначно. 
 

III 
 Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 06.03.2023. 
године, број: 02-33/2023-10 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

                                  Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
 
57. 
     На основу чл.28.ст.2) Закона о култури  
(„Службени гласник РС, бр. 
72/2009, 13/2016, 30/2016,6/2020, 47/2021 и 78/2021), 
чл.14.ст.1.тач.2) Одлуке о промени оснивачког акта 
Јавне установе – Позориште „Бора Станковић“ 
Врање („Службени гласник града Врања“ бр. 36/20 
и 24/22) и чл.33.ст 1.тач.15) Статута града Врања  
(„Службени гласник града Врања“ бр. 
37/2018, 36/2020 и 11/2022), Скупштина града 
Врања на седници одржаној дана 06.03.2023.године, 
донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ  ПОЗОРИШТЕ “БОРА 

СТАНКОВИЋ“ У ВРАЊУ 
 

I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Јавне 

установе Позориште „Бора Станковић“ у Врању, 
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број 679 од 23.09.2022.године, усвојен од стране 
Управног одбора јавне установе. 

 
II 

 Решење је коначно. 
 

III 
 Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана  06.03.2023. 
године, број: 02-34/2023-10 
 

      ПРЕДСЕДНИК,  
                                  Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
 
 
58. 
          На основу чл. 47 и  48. Закона о партнерству 
и концесијама („Службени гласник РС, бр. 88/11, 
15/16 и 104/16), чл. 32. ст. 1. тач. 6) Закона о 
локалној самоуправи и чл. 66. ст. 3. („Службени 
гласник  РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон, 
101/2016 - др.закон, 47/18 и 111/21)  чл. 33. ст. 1. 
тач. 27) Статута града Врања („Службени гласник 
града Врања бр. 37/18, 36/20 и 11/22), Скупштина 
града Врања на седници одржаној дана  
06.03.2023.године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧНИ 
НАЦРТ ЈАВНOГ УГОВОРА О ЈАВНО-
ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА 

ДУГОРОЧНУ ИСПОРУКУ ТОПЛОТНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ СИСТЕМУ ДАЉИНСКОГ 

ГРЕЈАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ 
И ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА И 
ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА НОВИ ДОМ, 

ВРАЊЕ ИЗ НОВОИНСТАЛИСАНИХ  
КОТЛОВА НА ДРВНУ БИОМАСУ И КОТЛОВА 

НА ГАС 
 

Члан 1. 
               ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на коначни 
нацрт јавног уговора о јавно-приватном 
партнерству за дугорочну испоруку топлотне 
енергије систему даљинског грејања јавног 
предузећа за грејање и одржавање стамбених зграда 
и пословних просторија Нови Дом, Врање из 
новоинсталисаних котлова на дрвну биомасу и 
котлова на гас, са прилозима који чине његов 
саставни део. 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ градоначелник града 
Врања др Слободан Миленковић да у име Града 
закључи напред поменути јавни уговор. 

 

Члан 2. 
 Решење је коначно. 

 
Члан 3. 

Решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана  06.03.2023. 
године, број: 02-35/2023-10 
 

ПРЕДСЕДНИК,  
                                  Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
 
59. 

На основу члана  100 став 3 Закона о 
планирању и изградњи, („Службени гласник РС“, 
број: 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 
98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/18 и 31/2019, 
37-2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), члана Одлуке о 
грађевинском земљишту у својини града Врања 
(Службени гласник града Врања бр.44/16)  члана 33 
став 1. тачка 30 Статута града Врања ( Службени 
гласник града Врања број 37/18,36/20 и 11/22),   
Скупштина  града Врања на седници одржаној  дана 
06.03.2023.године, донело је: 
 

РЕШЕЊЕ  
  О ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА  РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОЈЕКТА ЈАВНО ПРИВАТНОГ 
ПАРТНЕРСТВА  БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА 

КОНЦЕСИЈЕ ЗА ДУГОРОЧНУ ИСПОРУКУ 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ СИСТЕМУ 

ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА ЈП „НОВИ ДОМ“ УЗ 
ИЗГРАДЊУ НОВИХ КОТЛАРНИЦА ИЗ 

ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ - ДРВНЕ 
БИОМАСЕ И ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА 

ИЗГРАДЊУ КОТЛАРНИЦЕ „1“ 
 

Члан 1. 
       Даје се у закуп грађевинско земљиште са  
катастарске парцеле бр. 11688/4 КО Врање1 укупне 
површине 2.138м2 КО Врање 1,  уписане у листи 
непокретности  14976, у јавној својини града Врања,  
приватном партнеру Energy construction д.о.о. 
ул.Омладинских бригада 90б,11070 Нови 
Београд;ПИБ 111088857, матични број 21424323 
ради реализације пројекта јавно приватног 
парнерства  без елемената концесије за дугорочну 
испоруку топлотне енергије систему даљинског 
грејања ЈП „Нови Дом“ уз изградњу нових 
котларница из обновљивих извора енергије - дрвне 
биомасе и природног гаса. 

 
 



Уторак,07.март.2023.године.           "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"             Број -3-  Страна-55 
  

 

Члан 2. 
Грађевинско земљиште из члана 1 овог 

решења, даје се у  закуп без надокнаде, на период од 
30 година, односно на рок на који је предвиђен  
јавним уговором, ради изградње котарнице  1. 

 
                           Члан 3. 
Energy construction д.о.о.  Нови Београд   у 

обавези  је да, у року од 30 дана од дана закључења 
јавног уговора за дугорочну испоруку топлотне 
енергије систему даљинског грејања ЈП „Нови Дом“ 
уз изградњу нових котларница из обновљивих 
извора енергије - дрвне биомасе и природног гаса,  
закључи уговор о дугорочном закупу земљишта. 

 
Образложење 

Одредбама члана 100 став 3 („Службени 
гласник РС“, број: 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-
одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/18 
и 31/2019, 37-2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), 
прописано је да се  ради остваривања јавно-
приватног партнерства, неизграђено грађевинско 
земљиште у јавној својини може дати у закуп без 
накнаде, односно уз накнаду нижу од тржишне, 
приватном партнеру на рок на који је закључен 
јавни уговор у складу са законом којим се уређује 
јавно-приватно партнерство и концесије, који не 
може бити дужи од периода на који је закључен, 
односно уносити као оснивачки улог у привредна 
друштва, а власник грађевинског земљишта у јавној 
својини може са физичким или правним лицем 
закључити и уговор о заједничкој изградњи једног 
или више објеката. 

Одредбама члана 22 Уредбе о условима, 
начину и поступку под којима се грађевинско 
земљиште у јавној својини може отуђити, дати у 
закуп по цени мањој од тржишне цене, односно 
закупнине или без накнаде, као и услове, начин и 
поступак размене непокретности ("Сл. гласник РС", 
бр. 61/2015, 88/2015, 46/2017, 30/2018 и 53/2021)   
прописано је  да се  ради остваривања јавно-
приватног партнерства, неизграђено грађевинско 
земљиште у јавној својини може дати у закуп без 
накнаде приватном партнеру на рок на који је 
закључен јавни уговор, на начин и под условима 
садржаним у Закону о јавно - приватном 
партнерству и концесијама ("Службени гласник 
РС", број 88/11). 

Одредбама члана 50 став 2 и  члана 55 став 2 
Одлуке о грађевинском  земљишту у  својини града 
Врања (Службени гласник града Врања бр.44/16) 
прописано је  да се изузетно грађевинско земљиште 
може дати у закуп непосредном погодбом, и то у 
случају остваривања јавно-приватног партнерства, 

неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини 
може се дати у закуп приватном партнеру на рок на 
који је закључен јавни уговор у складу са законом 
којим се уређује јавно-приватнопартнерство и 
концесије. 

Имајући у виду напред наведену законску 
регулативу и  чињеницу да је у поступку избора 
приватног парнера ради реализације пројекта јавно 
приватног парнерства  без елемената концесије за 
дугорочну испоруку топлотне енергије систему 
даљинског грејања ЈП „Нови Дом“ уз изградњу 
нових котларница из обновљивих извора енергије - 
дрвне биомасе и природног гаса, изабран  Energy 
construction д.о.о.  Нови Београд,   у циљу 
реализације наведеног пројекта доноси се Решење 
као у диспозитиву.   

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење 
је коначно и против њега није допуштена  жалба али 
се може покренути управни спор пред Управним 
судом у Београду - Одељење у Нишу у року од 30 
дана од дана пријема Решења. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 06.03.2023. 
године, број: 463-22/2023-10 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

                                  Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
 
60. 

На основу члана  100 став 3 Закона о 
планирању и изградњи, („Службени гласник РС“, 
број: 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 
98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/18 и 31/2019, 
37-2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), члана Одлуке о 
грађевинском земљишту у својини града Врања 
(Службени гласник града Врања бр.44/16)  члана 33 
став 1. тачка 30 Статута града Врања ( Службени 
гласник града Врања број 37/18,36/20 и 11/22),   
Скупштина  града Врања на седници одржаној  дана 
06.03.2023.године, донело је: 
 

 
РЕШЕЊЕ 

   О ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА  РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОЈЕКТА ЈАВНО ПРИВАТНОГ 
ПАРТНЕРСТВА  БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА 

КОНЦЕСИЈЕ ЗА ДУГОРОЧНУ ИСПОРУКУ 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ СИСТЕМУ 

ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА ЈП „НОВИ ДОМ“ УЗ 
ИЗГРАДЊУ НОВИХ  КОТЛАРНИЦА ИЗ 

ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ - ДРВНЕ 
БИОМАСЕ И ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА 

ИЗГРАДЊУ КОТЛАРНИЦЕ „2“ 
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Члан 1. 
        Даје се у закуп грађевинско земљиште са 
катастарске парцеле бр. 6530 КО Врање 1 укупне 
површине 7.454м2   уписане у листнепокретности 
број 14976  и  катастарске парцеле бр. 6532 КО 
Врање1, укупне површине 4.800м2,  уписане у 
листи непокретности  14976, у јавној својини града 
Врања,  приватном партнеру Energy construction 
д.о.о. ул.Омладинских бригада 90б,11070 Нови 
Београд; ПИБ 111088857, матични број 21424323, 
ради реализације пројекта јавно приватног 
парнерства  без елемената концесије за дугорочну 
испоруку топлотне енергије систему даљинског 
грејања ЈП „Нови Дом“ уз изградњу нових 
котларница из обновљивих извора енергије - дрвне 
биомасе и природног гаса. 

  
Члан 2. 

Грађевинско земљиште из члана 1 овог 
решења даје се у  закуп без надокнаде, на период од 
30 година, односно на рок на који је предвиђен  
јавним уговором, ради изградње котарнице  „2“. 

                                               
                            Члан 3. 
Energy construction д.о.о.  Нови Београд,   у 

обавези  је да, у року од 30 дана од дана закључења 
јавног уговора за дугорочну испоруку топлотне 
енергије систему даљинског грејања ЈП „Нови Дом“ 
уз изградњу нових котларница из обновљивих 
извора енергије - дрвне биомасе и природног гаса,  
закључи уговор о дугорочном закупу земљишта. 

 
Образложење 

Одредбама члана 100 став 3 („Службени 
гласник РС“, број: 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-
одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/18 
и 31/2019, 37-2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), 
прописано је да се  ради остваривања јавно-
приватног партнерства, неизграђено грађевинско 
земљиште у јавној својини може дати у закуп без 
накнаде, односно уз накнаду нижу од тржишне, 
приватном партнеру на рок на који је закључен 
јавни уговор у складу са законом којим се уређује 
јавно-приватно партнерство и концесије, који не 
може бити дужи од периода на који је закључен, 
односно уносити као оснивачки улог у привредна 
друштва, а власник грађевинског земљишта у јавној 
својини може са физичким или правним лицем 
закључити и уговор о заједничкој изградњи једног 
или више објеката. 

Одредбама члана 22 Уредбе о условима, 
начину и поступку под којима се грађевинско 
земљиште у јавној својини може отуђити, дати у 
закуп по цени мањој од тржишне цене, односно 

закупнине или без накнаде, као и услове, начин и 
поступак размене непокретности ("Сл. гласник РС", 
бр. 61/2015, 88/2015, 46/2017, 30/2018 и 53/2021)   
прописано је  да се  ради остваривања јавно-
приватног партнерства, неизграђено грађевинско 
земљиште у јавној својини може се дати у закуп без 
накнаде приватном партнеру на рок на који је 
закључен јавни уговор, на начин и под условима 
садржаним у Закону о јавно - приватном 
партнерству и концесијама ("Службени гласник 
РС", број 88/11). 

Одредбама члана 50 став 2 и  члана 55 став 2 
Одлуке о грађевинском  земљишту Одлуком о 
грађевинском  земљишту у  својини града Врања 
(Службени гласник града Врања бр.44/16) 
прописано је  да се изузетно грађевинско земљиште  
може дати у закуп непосредном погодбом, и то у 
случају остваривања јавно-приватног партнерства, 
неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини 
може се дати у закуп приватном партнеру на рок на 
који је закључен јавни уговор у складу са законом 
којим се уређује јавно-приватнопартнерство и 
концесије. 

Имајући у виду напред наведену законску 
регулативу и  чињеницу да је у поступку избора 
приватног партнера ради реализације пројекта јавно 
приватног парнерства  без елемената концесије за 
дугорочну испоруку топлотне енергије систему 
даљинског грејања ЈП „Нови Дом“ уз изградњу 
нових котларница из обновљивих извора енергије - 
дрвне биомасе и природног гаса, изабран  Energy 
construction д.о.о.  Нови Београд,   у циљу 
реализације наведеног пројекта доноси се Решење 
као у диспозитиву.   

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење 
је коначно и против њега није допуштена  жалба али 
се може покренути управни спор пред Управним 
судом у Београду - Одељење у Нишу у року од 30 
дана од дана пријема Решења. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 06.03.2023. 
године, број: 463-23/2023-10 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

                                  Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
 
61. 

На основу чл.  41. ст. 1. тачка 4. Закона о 
смањењу ризика од катастрофа и управљању у 
ванредним ситуацијама („Службени гласник Р.С.“ 
87/2018-3), чл. 5. и чл. 6. Уредбе о саставу и начину 
рада Штабова за ванредне ситуације (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 27/2020), чл. 2. 
Одлуке о образовању Градског штаба за Ванредне 
ситуације („Службени гласник града Врања.“ 
бр.21/2011 ) и чл. 33.ст.1.тач.7.) Статута града 
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Врања („Службени гласник града Врања“ 
бр.37/2018, 36/2020 и 11/2022), Скупштина града 
Врања на седници одржаној дана 06.03.2023.године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 
 

Члан 1. 
            У Решењу о образовању  Градског  штаба за 
ванредне ситуације Града Врања, број: 217-5/2022-
10 од 18.04.2022, у члану 1. ставу 5. тачке 18. и 28. 
мењају се и сада гласе: 

„18. Члан штаба за координацију активности 
са субјектима и снагама  заштите и спасавања, 
Службеник на пословима ванредних ситуација и 
заштите од елементарних непогода и других већих 
несрећа у Градској управи, Дијана Стевановић; 

28. Члан штаба, представник фирме „Гоша 
Комерц“, Ненад Антанасијевић;“ 
 

Члан 2. 
                Решење ступа на снагу даном доношења.     
                Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана 06.03.2023. 
године, број: 02-37/2023-10 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

                                  Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
 

62. 
На основу чл. 66. ст. 1. и 3, а у вези са чл. 32. 

ст. 1. тач. 9), Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2017, 83/2014-
други закон, 101/2016-други закон, 47/2018 и 
111/2021-други закон), чл. 52. ст. 2, а у вези са чл. 
46. ст. 1. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), чл. 46. ст. 2., а 
у вези са чл. 42. ст. 1. Одлуке о усклађивању 
пословања Јавног предузећа „Водовод“ Врање са 
Законом о јавним предузећима („Службени гласник 
градаВрања“,бр.  27/2016, 35/2016, 31/2017, 37/2018, 
1/2021 и 32/2022), чл. 33. ст. 1. тач. 15) Статута 
града Врања („Службени гласник града Врања“, бр. 
37/2018, 36/2020 и 11/2022), Скупштина града 
Врања, на седници одржаној 06.03.2023.године, 
донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ ВРАЊЕ 

Члан 1. 
 ГОРАНУ ЂОРЂЕВИЋУ, дипл. економисти 
из Врања, престаје мандат вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа „Водовод“ Врање, 
истеком периода на који је именован. 
 
 

Члан 2. 
 Ступањем на снагу овог решења престаје да 
важи Решење о именовању вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа „Водовод“ Врање, бр. 
02-119/2021-10 од 10.6.2021. године („Службени 
гласник града Врања“, бр. 14/2021). 
 

Члан 3. 
 Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“ и 
на веб презентацији Града Врања. 
 

Образложење 
Правни основ за доношење овог решења 

садржан је у одредбама чл. 66. ст. 1. и 3, а у вези са 
чл. 32. ст. 1. тач. 9), Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2017, 83/2014-
други закон, 101/2016-други закон, 47/2018 и 
111/2021-други закон), чл. 52. ст. 2, а у вези са чл. 
46. ст. 1. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), чл. 46. ст. 2., а у 
вези са чл. 42. ст. 1. Одлуке о усклађивању 
пословања Јавног предузећа „Водовод“ Врање са 
Законом о јавним предузећима („Службени гласник 
града Врања“, бр.27/2016, 35/2016, 31/2017, 37/2018, 
1/2021 и 32/2022), чл. 33. ст. 1. тач. 15) Статута 
града Врања („Службени гласник града Врања“, бр. 
37/2018, 36/2020 и 11/2022). 

Чланом 32. ст. 1. тач. 9), Закона о локалној 
самоуправи прописано је да скупштина општине, у 
складу са законом, именује и разрешава управни и 
надзорни одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација и служби, 
чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, 
док је одредбом члана 66. ст. 3. истог закона 
прописано да органи града обављају послове 
предвиђене тим законом за органе општине, као и 
друге послове утврђене законом и статутом града, 
као и да се одредбе закона које се односе на 
скупштину општине примењују на градску 
скупштину. 

Одредбом члана 52. ст. 2. Закона о јавним 
предузећима прописано је да период обављања 
функције вршиоца дужности директора јавног 
предузећа не може бити дужи од једне године,  а 
одредбом члана 46. ст. 1. истог закона прописано је 
да мандат директора престаје истеком периода на 
који је именован, оставком и разрешењем (која се 
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аналогно примењује и на престанак мандата 
вршиоца дужности директора). У складу са 
поменутим законским одредбама, идентична 
решења прописана су и одредбама члана 42. ст. 1. и 
члана 46. ст. 2., Одлуке о усклађивању пословања 
Јавног предузећа „Водовод“ Врање са Законом о 
јавним предузећима. 

Чланом 33. ст. 1. тач. 15) Статута града 
Врања прописано је Скупштина града Врања 
именује и разрешава управни и надзорни одбор, 
именује и разрешава директоре јавних предузећа, 
установа, организација и служби, чији је оснивач и 
даје сагласност на њихове статуте. 

Горан Ђорђевић, дипл. економиста из Врања, 
именован је за вршиоца дужности директора Јавног 
предузећа „Водовод“ Врање, на период од једне 
године, Решењем Скупштине града Врања, бр. 02-
119/2021-10 од 10.6. 2021. године, објављеним у 
„Службеном гласнику града Врања“, бр. 14/2021. 
године. Имајући у виду да је истекао период на који 
је именован за вршиоца дужности директора Јавног 
предузећа „Водовод“ Врање, Комисија за мандатно-
имунитетска и административна питања и избор и 
именовање, сагласно овлашћењима прописани чл. 
67. ст. 1. тач. 2. Пословника Скупштине града 
Врања („Службени гласник града Врања“, бр. 
5/2019, 43/2020, 25/2022 и 1/2023), а у складу са 
напред поменутом регулативом, утврдила је 
предлог да Горану Ђорђевићу, дипл. економисти из 
Врања, престаје мандат вршиоца дужности 
директора наведеног јавног предузећа. 

Како је предлог Комисије за мандатно-
имунитетска и административна питања и избор и 
именовање основан и на закону заснован, 
Скупштина града Врања одлучила је као у 
диспозитиву овог решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Решење је коначно и исто се не може побијати 
жалбом, већ се може поднети тужба Вишем суду у 
Врању, у року од 30 дана од дана пријема овог 
решења. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана  06.03.2023.   
године, број: 02-24/2023-10 
 

ПРЕДСЕДНИК,  
                                  Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
 
63. 

На основу чл. 66. ст. 1. и 3, а у вези са чл. 32. 
ст. 1. тач. 9), Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2017, 83/2014-
други закон, 101/2016-други закон, 47/2018 и 
111/2021-други закон), чл. 52. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 
88/2019),  чл. 46. Одлуке о усклађивању пословања 

Јавног предузећа „Водовод“ Врање са Законом о 
јавним предузећима („Службени гласник града 
Врања“, бр.  27/2016, 35/2016, 31/2017, 37/2018, 
1/2021 и 32/2022), чл. 33. ст. 1. тач. 15) Статута 
града Врања („Службени гласник града Врања“, бр. 
37/2018, 36/2020 и 11/2022), Скупштина града 
Врања, на седници одржаној 06.03.2023.године, 
донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ВОДОВОД“ ВРАЊЕ 
 
 

Члан 1. 
 ИМЕНУЈЕ СЕ МАРЈАН СТАНКОВИЋ, 
дипл.инж.грађевине из Врања, за вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа „Водовод“ 
Врање, за период најдуже до једне године. 
 

Члан 2. 
 Именовани вршилац дужности директора из 
чл. 1. овог решења има сва права, обавезе и 
овлашћења која има директор јавног предузећа. 
 

Члан 3. 
 Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“ и 
на веб презентацији Града Врања. 
 

Образложење 
Правни основ за доношење овог решења 

садржан је у одредбама чл. 66. ст. 1. и 3, а у вези са 
чл. 32. ст. 1. тач. 9), Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2017, 83/2014-
други закон, 101/2016-други закон, 47/2018 и 
111/2021-други закон), чл. 52. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 
88/2019),  чл. 46. Одлуке о усклађивању пословања 
Јавног предузећа „Водовод“ Врање са Законом о 
јавним предузећима („Службени гласник града 
Врања“, бр.  27/2016, 35/2016, 31/2017, 37/2018, 
1/2021 и 32/2022), чл. 33. ст. 1. тач. 15) Статута 
града Врања („Службени гласник града Врања“, бр. 
37/2018, 36/2020 и 11/2022). 

Чланом 32. ст. 1. тач. 9), Закона о локалној 
самоуправи прописано је да скупштина општине, у 
складу са законом, именује и разрешава управни и 
надзорни одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација и служби, 
чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, 
док је одредбом члана 66. ст. 3. истог закона 
прописано да органи града обављају послове 
предвиђене тим законом за органе општине, као и 
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друге послове утврђене законом и статутом града, 
као и да се одредбе закона које се односе на 
скупштину општине примењују на градску 
скупштину. 

Одредбама члана 52. Закона о јавним 
предузећима прописано је да се вршилац дужности 
директора може именовати до именовања директора 
јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу; 
да период обављања функције вршиоца дужности 
директора не може бити дужи од једне године; као и 
да вршилац дужности директора има сва права, 
обавезе и овлашћења које има директор јавног 
предузећа. Одредбом ст. 4. истог члана прописано је 
да вршилац дужности мора да испуњава  законом 
прописане услове за именовање директора, док се 
одредбама члана 24. Закона о јавним предузећима 
прописује да се статутом јавном предузећа 
предвиђају и други услови за именовање. Наиме, 
законом и Статутом прописани услови за 
именовање директора ( и вршиоца дужности 
директора) јесу: 1) да је пунолетно и пословно 
способно; 2) да има стечено високо образовање на 
основним студијама из области техничких, 
економских, правних или организационих наука у 
трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама; 3) да има 
најмање пет година радног искуства на пословима 
за које се захтева високо образовање из тачке 2) 
овог члана; 4) да има најмање три године радног 
искуства на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа;5) да познаје област 
корпоративног управљања; 6) да има радно 
искуство у организовању рада и вођењу послова;7) 
да није члан органа политичке странке, односно да 
му је одређено мировање у вршењу функције у 
органу политичке странке; 8) да није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци; 9) да му 
нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим се уређују кривична дела, и то: (1) 
обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи; (2) обавезно психијатријско 
лечење на слободи; (3) обавезно лечење наркомана; 
(4) обавезно лечење алкохоличара;(5) забрана 
вршења позива, делатности и дужности. 

Одредбом члана 46. Одлуке о усклађивању 
пословања Јавног предузећа „Водовод“ Врање са 
Законом о јавним предузећима прописано је да 
Скупштина града може именовати вршиоца 
дужности директора поменутог јавног предузећа, 
према законом прописаним условима. 

Чланом 33. ст. 1. тач. 15) Статута града 
Врања прописано је Скупштина града Врања 
именује и разрешава управни и надзорни одбор, 
именује и разрешава директоре јавних предузећа, 
установа, организација и служби, чији је оснивач и 
даје сагласност на њихове статуте. 

Комисија за мандатно-имунитетска и 
административна питања и избор и именовање, 
сагласно овлашћењима прописани чл. 67. ст. 1. тач. 
2. Пословника Скупштине града Врања („Службени 
гласник града Врања“, бр. 5/2019, 43/2020, 25/2022 и 
1/2023), у поступку утврђивања предлога за 
кандидата за вршиоца дужности директора Јавног 
предузећа „Водовод“ Врање, утврдила је да 
кандидат Марјан Станковић, дипл. инж.грађевине 
из Врања, испуњава све законом и Статутом Јавног 
предузећа услове за именовање на функцију 
вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
„Водовод“ Врање, те је и утврдила предлог да се 
исти именује на поменуту функцију. 

Како је предлог Комисије за мандатно-
имунитетска и административна питања и избор и 
именовање основан и на закону заснован, 
Скупштина града Врања одлучила је као у 
диспоитзиву овог решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Решење је коначно и исто се не може побијати 
жалбом, већ се може поднети тужба Вишем суду у 
Врању, у року од 30 дана од дана пријема овог 
решења. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана  06.03.2023. 
године, број: 02-25/2023-10 
 
 

ПРЕДСЕДНИК,  
                                  Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
 
64. 

На основу чл. 66. ст. 1. и 3, а у вези са чл. 32. 
ст. 1. тач. 9), Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2017, 83/2014-
други закон, 101/2016-други закон, 47/2018 и 
111/2021-други закон), чл. 52. ст. 2, а у вези са чл. 
46. ст. 1. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), чл. 46. ст. 2., а 
у вези са чл. 42. ст. 1. Одлуке о усклађивању 
пословања Јавног предузећа „Управа Бање“ 
Врањска Бања са Законом о јавним предузећима 
(„Службени гласник града Врања“, бр. 
 27/2016, 35/2016 , 2/2018, 25/2019-исправка и 
1/2021), чл. 33. ст. 1. тач. 15) Статута града Врања 
(„Службени гласник града Врања“, бр. 37/2018, 
36/2020 и 11/2022), Скупштина града Врања, на 
седници одржаној 06.03.2023.године, донела је 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „УПРАВА БАЊЕ“ ВРАЊСКА 
БАЊА 

 
Члан 1. 

 СЛОБОДАНУ НИКОЛИЋУ, дипл.инж. 
шумарства  из Врања, престаје мандат вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа „Управа 
Бање“ Врањска Бања, истеком периода на који је 
именован. 
 
                                       Члан 2. 
 Ступањем на снагу овог решења престаје да 
важи Решење о именовању вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа „Управа Бање“ 
Врањска Бања, бр. 02-177/2021-10 од 20.9..2021. 
године („Службени гласник града Врања“, бр. 
24/2021). 

Члан 3. 
 Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“ и 
на веб презентацији Града Врања. 
 

Образложење 
Правни основ за доношење овог решења 

садржан је у одредбама чл. 66. ст. 1. и 3, а у вези са 
чл. 32. ст. 1. тач. 9), Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2017, 83/2014-
други закон, 101/2016-други закон, 47/2018 и 
111/2021-други закон), чл. 52. ст. 2, а у вези са чл. 
46. ст. 1. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), чл. 46. ст. 2., а у 
вези са чл. 42. ст. 1. Одлуке о усклађивању 
пословања Јавног предузећа „Управа Бање“ 
Врањска Бања са Законом о јавним предузећима 
(„Службени гласник града Врања“, бр. 
27/2016, 35/2016 , 2/2018, 25/2019-исправка и 
1/2021), чл. 33. ст. 1. тач. 15) Статута града Врања 
(„Службени гласник града Врања“, бр. 37/2018, 
36/2020 и 11/2022). 

Чланом 32. ст. 1. тач. 9), Закона о локалној 
самоуправи прописано је да скупштина општине, у 
складу са законом, именује и разрешава управни и 
надзорни одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација и служби, 
чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, 
док је одредбом члана 66. ст. 3. истог закона 
прописано да органи града обављају послове 
предвиђене тим законом за органе општине, као и 
друге послове утврђене законом и статутом града, 
као и да се одредбе закона које се односе на 
скупштину општине примењују на градску 
скупштину. 

Одредбом члана 52. ст. 2. Закона о јавним 
предузећима прописано је да период обављања 
функције вршиоца дужности директора јавног 
предузећа не може бити дужи од једне године,  а 
одредбом члана 46. ст. 1. истог закона прописано је 
да мандат директора престаје истеком периода на 
који је именован, оставком и разрешењем (која се 
аналогно примењује и на престанак мандата 
вршиоца дужности директора). У складу са 
поменутим законским одредбама, идентична 
решења прописана су и одредбама члана 42. ст. 1. и 
члана 46. ст. 2., Одлуке о усклађивању пословања 
Јавног предузећа „Управа Бање“ Врањска Бања са 
Законом о јавним предузећима. 

Чланом 33. ст. 1. тач. 15) Статута града 
Врања прописано је Скупштина града Врања 
именује и разрешава управни и надзорни одбор, 
именује и разрешава директоре јавних предузећа, 
установа, организација и служби, чији је оснивач и 
даје сагласност на њихове статуте. 

Слободан Николић, дипл.инж. шумарства  из 
Врања, именован је за вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа „Управа Бање“ Врањска Бања, на 
период од једне године, Решењем Скупштине града 
Врања, бр. 02-177/2021-10 од 20.9..2021. године, 
објављеним у  „Службеном гласнику града Врања“, 
бр. 24/2021. Имајући у виду да је истекао период на 
који је именован за вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа „Управа Бање“ Врањска Бања, 
Комисија за мандатно-имунитетска и 
административна питања и избор и именовање, 
сагласно овлашћењима прописани чл. 67. ст. 1. тач. 
2. Пословника Скупштине града Врања („Службени 
гласник града Врања“, бр. 5/2019, 43/2020, 25/2022 и 
1/2023), а у складу са напред поменутом 
регулативом, утврдила је предлог да Слободану 
Николићу, дипл.инж. шумарства из Врања, престаје 
мандат вршиоца дужности директора наведеног 
јавног предузећа. 

Како је предлог Комисије за мандатно-
имунитетска и административна питања и избор и 
именовање основан и на закону заснован, 
Скупштина града Врања одлучила је као у 
диспозитиву овог решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Решење је коначно и исто се не може побијати 
жалбом, већ се може поднети тужба Вишем суду у 
Врању, у року од 30 дана од дана пријема овог 
решења. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана  06.03.2023. 
године, број: 02-26/2023-10 
 

ПРЕДСЕДНИК,  
                                  Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
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65. 
На основу чл. 66. ст. 1. и 3, а у вези са чл. 32. 

ст. 1. тач. 9), Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2017, 83/2014-
други закон, 101/2016-други закон, 47/2018 и 
111/2021-други закон), чл. 52. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 
88/2019),  чл. 46. Одлуке о усклађивању пословања 
Јавног предузећа „Управа Бање“ Врањска Бања са 
Законом о јавним предузећима („Службени гласник 
града Врања“,бр. 27/2016, 35/2016, 31/2017, 37/2018, 
1/2021 и 32/2022), чл. 33. ст. 1. тач. 15) Статута 
града Врања („Службени гласник града Врања“, бр. 
37/2018, 36/2020 и 11/2022), Скупштина града 
Врања, на седници одржаној 06.03.2023.године, 
донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УПРАВА 
БАЊЕ” ВРАЊСКА БАЊА 

 
Члан 1. 

 ИМЕНУЈЕ СЕ MИЛОШ ЏИКИЋ, дипл. 
менаџер-економиста финансијског смера из Врања, 
за вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
„Управа Бање“ Врањска Бања,  на период не дужи 
од једне године. 
 

Члан 2. 
 Именовани вршилац дужности директора из 
чл. 1. овог решења има сва права, обавезе и 
овлашћења која има директор јавног предузећа. 
 

Члан 3. 
 Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“ и 
на веб презентацији Града Врања. 
 

Образложење 
Правни основ за доношење овог решења 

садржан је у одредбама чл. 66. ст. 1. и 3, а у вези са 
чл. 32. ст. 1. тач. 9), Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2017, 83/2014-
други закон, 101/2016-други закон, 47/2018 и 
111/2021-други закон), чл. 52. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 
88/2019),  чл. 46. Одлуке о усклађивању пословања 
Јавног предузећа „Управа Бање“ Врањска Бања са 
Законом о јавним предузећима („Службени гласник 
градаВрања“,бр.  27/2016, 35/2016, 31/2017, 37/2018, 
1/2021 и 32/2022), чл. 33. ст. 1. тач. 15) Статута 
града Врања („Службени гласник града Врања“, бр. 
37/2018, 36/2020 и 11/2022). 

Чланом 32. ст. 1. тач. 9), Закона о локалној 
самоуправи прописано је да скупштина општине, у 
складу са законом, именује и разрешава управни и 
надзорни одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација и служби, 
чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, 
док је одредбом члана 66. ст. 3. истог закона 
прописано да органи града обављају послове 
предвиђене тим законом за органе општине, као и 
друге послове утврђене законом и статутом града, 
као и да се одредбе закона које се односе на 
скупштину општине примењују на градску 
скупштину. 

Одредбама члана 52. Закона о јавним 
предузећима прописано је да се вршилац дужности 
директора може именовати до именовања директора 
јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу; 
да период обављања функције вршиоца дужности 
директора не може бити дужи од једне године; као и 
да вршилац дужности директора има сва права, 
обавезе и овлашћења које има директор јавног 
предузећа. Одредбом ст. 4. истог члана прописано је 
да вршилац дужности мора да испуњава  законом 
прописане услове за именовање директора, док се 
одредбама члана 24. Закона о јавним предузећима 
прописује да се статутом јавном предузећа 
предвиђају и други услови за именовање. Наиме, 
законом и Статутом прописани услови за 
именовање директора ( и вршиоца дужности 
директора) јесу: 1) да је пунолетно и пословно 
способно; 2) да има стечено високо образовање на 
основним студијама из научне области машинства, 
грађевинско-архитектонске, права и економије у 
трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама; 3) да има 
најмање пет година радног искуства на пословима 
за које се захтева високо образовање из тачке 2) 
овог члана; 4) да има најмање три године радног 
искуства на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа;5) да познаје област 
корпоративног управљања; 6) да има радно 
искуство у организовању рада и вођењу послова;7) 
да није члан органа политичке странке, односно да 
му је одређено мировање у вршењу функције у 
органу политичке странке; 8) да није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци; 9) да му 
нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим се уређују кривична дела, и то: (1) 
обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи; (2) обавезно психијатријско 
лечење на слободи; (3) обавезно лечење наркомана; 
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(4) обавезно лечење алкохоличара;(5) забрана 
вршења позива, делатности и дужности. 

Одредбом члана 46. Одлуке о усклађивању 
пословања Јавног предузећа „Управа Бање“ 
Врањска Бања са Законом о јавним предузећима 
прописано је да Скупштина града може именовати 
вршиоца дужности директора поменутог јавног 
предузећа, према законом прописаним условима. 

Чланом 33. ст. 1. тач. 15) Статута града 
Врања прописано је Скупштина града Врања 
именује и разрешава управни и надзорни одбор, 
именује и разрешава директоре јавних предузећа, 
установа, организација и служби, чији је оснивач и 
даје сагласност на њихове статуте. 

Комисија за мандатно-имунитетска и 
административна питања и избор и именовање, 
сагласно овлашћењима прописани чл. 67. ст. 1. тач. 
2. Пословника Скупштине града Врања („Службени 
гласник града Врања“, бр. 5/2019, 43/2020, 25/2022 и 
1/2023), у поступку утврђивања предлога за 
кандидата за вршиоца дужности директора Јавног 
предузећа „Управа Бање“ Врањска Бања, утврдила 
је да кандидат Милош Џикић, дипл.менаџер-
економиста финансијског смера из Врања, испуњава 
све законом и Статутом Јавног предузећа услове за 
именовање на функцију вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа „Управа Бање“ Врањска 
Бања, те је и утврдила предлог да се исти именује на 
поменуту функцију. 

Како је предлог Комисије за мандатно-
имунитетска и административна питања и избор и 
именовање основан и на закону заснован, 
Скупштина града Врања одлучила је као у 
диспозитиву овог решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Решење је коначно и исто се не може побијати 
жалбом, већ се може поднети тужба Вишем суду у 
Врању, у року од 30 дана од дана пријема овог 
решења. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана  06.03.2023. 
године, број: 02-27/2023-10 
 

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

 
66. 

На основу чл. 66. ст. 1. и 3, а у вези са чл. 32. 
ст. 1. тач. 9), Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2017, 83/2014-
други закон, 101/2016-други закон, 47/2018 и 
111/2021-други закон), чл. 125. ст. 3. Закона о 
социјалној застити („Службени гласник РС“, бр. 
24/2011 и 117/2022-Одлука УС РС), чл. 16. ст. 5. 
Одлуке о оснивању Јавне установе – Центар за 
социјални рад у Врању („Службени гласник града 

Врања“, бр. 21/2011), чл. 33. ст. 1. тач. 15) Статута 
града Врања („Службени гласник града Врања“, бр. 
37/2018, 36/2020 и 11/2022), Скупштина града 
Врања, на седници одржаној 06.03.2023.године, 
донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ - ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД У ВРАЊУ 

 
Члан 1. 

 ДРАГАНИ АРСИЋ, професору педагогије из 
Врања, престаје мандат вршиоца дужности 
директора Јавне установе - Центар за социјални рад 
у Врању, истеком периода на који је именована. 
 

Члан 2. 
 Ступањем на снагу овог решења престаје да 
важи Решење о именовању вршиоца дужности 
директора Јавне установе - Центар за социјални рад 
у Врању, бр. 02-175/2021-10 од 20. 9. 2021. године 
(„Службени гласник града Врања“, бр.24/2021). 
 

Члан 3. 
 Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“ и 
на веб презентацији Града Врања. 
 

Образложење 
Правни основ за доношење овог решења 

садржано је у одредбама чл. 66. ст. 1. и 3, а у вези са 
чл. 32. ст. 1. тач. 9), Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2017, 83/2014-
други закон, 101/2016-други закон, 47/2018 и 
111/2021-други закон), чл. 125. ст. 3. Закона о 
социјалној застити („Службени гласник РС“, бр. 
24/2011 и 117/2022-Одлука УС РС), чл. 16. ст. 5. 
Одлуке о оснивању Јавне установе – Центар за 
социјални рад у Врању („Службени гласник града 
Врања“, бр. 21/2011), чл. 33. ст. 1. тач. 15) Статута 
града Врања („Службени гласник града Врања“, бр. 
37/2018, 36/2020 и 11/2022). 

Чланом 32. ст. 1. тач. 9), Закона о локалној 
самоуправи прописано је да скупштина општине, у 
складу са законом, именује и разрешава управни и 
надзорни одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација и служби, 
чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, 
док је одредбом члана 66. ст. 3. истог закона 
прописано да органи града обављају послове 
предвиђене тим законом за органе општине, као и 
друге послове утврђене законом и статутом града, 
као и да се одредбе закона које се односе на 
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скупштину општине примењују на градску 
скупштину. 

Одредбом члана 125. ст. 3. Закона о 
социјалној заштити прописано је да вршилац 
дужности директора центра за социјални рад може 
обављати ту дужност најдуже једну годину. 
Идентично решење прописано је одредбом члана 
16. ст. 5. Одлуке о оснивању Јавне установе – 
Центар за социјални рад у Врању. 

Чланом 33. ст. 1. тач. 15) Статута града 
Врања прописано је Скупштина града Врања 
именује и разрешава управни и надзорни одбор, 
именује и разрешава директоре јавних предузећа, 
установа, организација и служби, чији је оснивач и 
даје сагласност на њихове статуте. 

Драгана Арсић, професор педагогије из 
Врања, именована је за вршиоца дужности 
директора Јавне установе – Центар за социјални рад 
у Врању, на период од једне године, Решењем 
Скупштине града Врања, бр. бр. 02-175/2021-10 од 
20. 9. 2021. године, објављеним у „Службено 
гласнику града Врања“, бр.24/2021. 

Имајући у виду да је истекао период на који 
је именована за вршиоца дужности директора Јавне 
установе – Центар за социјални рад у Врању, 
Комисија за мандатно-имунитетска и 
административна питања и избор и именовање, 
сагласно овлашћењима прописани чл. 67. ст. 1. тач. 
2. Пословника Скупштине града Врања („Службени 
гласник града Врања“, бр. 5/2019, 43/2020, 25/2022 и 
1/2023), а у складу са напред поменутом 
регулативом, утврдила је предлог да Драгани 
Арсић, професору педагогије из Врања, престаје 
мандат вршиоца дужности директора наведене јавне 
установе. 

Како је предлог Комисије за мандатно-
имунитетска и административна питања и избор и 
именовање основан и на закону заснован, 
Скупштина града Врања одлучила је као у 
диспозитиву овог решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Решење је коначно и исто се не може побијати 
жалбом, већ се може поднети тужба Вишем суду у 
Врању, у року од 30 дана од дана пријема овог 
решења.                                          
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана  06.03.2023. 
године, број: 02-28/2023-10 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

                                  Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
 
67.  

На основу чл. 66. ст. 1. и 3, а у вези са чл. 32. 
ст. 1. тач. 9), Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2017, 83/2014-

други закон, 101/2016-други закон, 47/2018 и 
111/2021-други закон), чл. 125. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011 и 
117/2022-Одлука УС РС), чл. 16. ст. 3., 4., 5., и 6. 
Одлуке о оснивању Јавне установе – Центар за 
социјални рад у Врању („Службени гласник града 
Врања“, бр. 21/2011), чл. 33. ст. 1. тач. 15) Статута 
града Врања („Службени гласник града Врања“, бр. 
37/2018, 36/2020 и 11/2022), а на основу 
сагласности Министарства  за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, бр.119-01-73/2023-09 
од 03.03.2023.године, Скупштина града Врања, на 
седници одржаној 06.03.2023.године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ - ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД У ВРАЊУ 
 

Члан 1. 
 ИМЕНУЈЕ СЕ ЈАДРАНКА СТОЈАНОВИЋ, 
дипл.правник из Врања, за вршиоца дужности 
директора Јавне установе - Центар за социјални рад 
у Врању, за период најдуже до једне године. 
 

Члан 2. 
 Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“ и 
на веб презентацији Града Врања. 
 

Образложење 
Правни основ за доношење овог решења 

садржано је у чл. 66. ст. 1. и 3, а у вези са чл. 32. ст. 
1. тач. 9), Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2017, 83/2014-други закон, 
101/2016-други закон, 47/2018 и 111/2021-други 
закон), чл. 125. Закона о социјалној застити 
(„Службени гласник РС“, бр. 24/2011 и 117/2022-
Одлука УС РС), чл. 16. ст. 3., 4., 5., и 6. Одлуке о 
оснивању Јавне установе – Центар за социјални рад 
у Врању („Службени гласник града Врања“, бр. 
21/2011), чл. 33. ст. 1. тач. 15) Статута града Врања 
(„Службени гласник града Врања“, бр. 37/2018, 
36/2020 и 11/2022). 

Чланом 32. ст. 1. тач. 9), Закона о локалној 
самоуправи прописано је да скупштина општине, у 
складу са законом, именује и разрешава управни и 
надзорни одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација и служби, 
чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, 
док је одредбом члана 66. ст. 3. истог закона 
прописано да органи града обављају послове 
предвиђене тим законом за органе општине, као и 
друге послове утврђене законом и статутом града, 
као и да се одредбе закона које се односе на 
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скупштину општине примењују на градску 
скупштину. 

Одредбом члана 125. Закона о социјалној 
заштити прописано је да се за вршиоца дужности 
директора центра за социјални рад може се 
именовати лице које испуњава законске услове за 
именовање директора центра за социјални рад и за 
чије именовање је прибављена сагласност 
министарства надлежног за социјална питања; да 
вршилац дужности центра за социјални рад може 
обављати ту дужност најдуже једну годину. 
Идентично решење прописано је и одредбама члана 
16. ст. 3., 4., 5., и 6. Одлуке о оснивању Јавне 
установе – Центар за социјални рад у Врању. Према 
одредби члана 124. Закона о социјалној заштити, 
услови за именовање директора ( и вршиоца 
дужности директора) јесу: 1) да је држављанин 
Републике Србије, који је стекао високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године и одговарајући академски, односно стручни 
назив утврђен у области правних, економских, 
психолошких, педагошких и андрагошких и 
социолошких наука, односно стручни назив 
дипломирани социјални радник и2) да  има најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Чланом 33. ст. 1. тач. 15) Статута града 
Врања прописано је Скупштина града Врања 
именује и разрешава управни и надзорни одбор, 
именује и разрешава директоре јавних предузећа, 
установа, организација и служби, чији је оснивач и 
даје сагласност на њихове статуте. 

Комисија за мандатно-имунитетска и 
административна питања и избор и именовање, 
сагласно овлашћењима прописани чл. 67. ст. 1. тач. 
2. Пословника Скупштине града Врања („Службени 
гласник града Врања“, бр. 5/2019, 43/2020, 25/2022 и 
1/2023), у поступку утврђивања предлога за 
кандидата за вршиоца дужности директора Јавне 
установе – Центар за социјални рад у Врању, 
утврдила је да кандидат Јадранка Стојановић, 
дипл.правник из Врања, испуњава све законом и 
Статутом Јавног предузећа услове за именовање на 
функцију вршиоца дужности директора ове јавне 
установе и да је за именовање прибављена 
сагласност ресорног министарства, те је и утврдила 
предлог да се исти именује на поменуту функцију. 

Како је предлог Комисије за мандатно-
имунитетска и административна питања и избор и 
именовање основан и на закону заснован, 
Скупштина града Врања одлучила је као у 
диспозитиву овог решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Решење је коначно и исто се не може побијати 
жалбом, већ се може поднети тужба Вишем суду у 
Врању, у року од 30 дана од дана пријема овог 
решења. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана  06.03.2023. 
године, број: 02-29/2023-10 
 

ПРЕДСЕДНИК,  
                                  Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
 
68. 

На основу чланова 67.ст.1.тач.8) и 69. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС“, 
број: 14/2022) и чл.161.ст.1.тач.8) Пословника 
Скупштине града Врања („Сл.гласник града Врања“ 
број 5/2019, 43/2020, 11/2022 и 1/23), Скупштина 
града Врања, на седници одржаној 
06.03.2023.године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У 

СКУПШТИНИ ГРАДА ВРАЊА 
 
I 

КОНСТАТУЈЕ СЕ да је ЈАДРАНКИ 
СТОЈАНОВИЋ из Врања, ул. Јелене Ћетковић бр. 
22, престао мандат одборника у  Скупштини града 
Врања, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 
ЗА НАШУ ДЕЦУ, пре истека времена на које је 
изабрана са 06.03.2023. године, због преузимања 
функције која је по Уставу и закону неспојива с 
функцијом одборника. 

 
II 

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

Образложење 
Одредбама чланова 67.ст.1.тач.8) Закона о 

локалним изборима („Службени гласник РС“, број: 
14/2022) и члана 161.ст.1.тач.8) Пословника 
Скупштине града Врања („Службени гласник града 
Врања“, број: 5/19, 43/20, 15/22 и 1/23) прописано је 
да одборнику престаје мандат пре истека времена на 
које је изабран, ако је преузео функцију која је по 
Уставу и закону неспојива с функцијом одборника, 
да одборнику престаје мандат када наступи случај 
који представља разлог за престанак мандата. 
Одредбом члана 69. истог 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 
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наредној седници, која се објављује на веб 
презентацији Републичке изборне комисије.  
 Имајући у виду да је одборник Јадранка 
Стојановић из Врања, са изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, на 34. 
седници скупштине, именована на месту в.д. 
директора јавне установе Центра за социјални рад у 
Врању, донета је Одлука као у диспозитиву.  
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против Одлуке одборник којем је констатован 
престанак мандата може поднети жалбу Управном 
суду, Одељењу у Нишу, у року од 7 (седам) дана од 
дана доношења ове Одлуке, преко Скупштине града 
Врања.  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана  06.03.2023. 
године, број: 02-38/2023-10 
 

ПРЕДСЕДНИК,  
                                  Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
 
69. 

На основу чл. 49. ст. 1. Закона о архивској 
грађи и архивској делатности („Службени гласник 
РС“, бр. 6/2020), чл. 37. ст.2., а у вези са чл. 39. ст. 
1. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009, 13/2016, 30/2016 - исправка 6/2020, 47/2021 
и 78/2021), чл. 32. ст. 1. тач. 9) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други 
закон, 47/2018 и 111/2021 - други закон) и чл. 33. ст. 
1. тач. 15) Статута града Врања („Службени гласник 
града Врања“, бр. 37/2018, 36/2020 и 11/2022), 
Скупштина града Врања, на седници одржаној 
06.03.2023.године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ – ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 
„31.ЈАНУАР“ У ВРАЊУ 

 
Члан 1. 

 БОРИВОЈУ МАНАСИЈЕВИЋУ,професору 
разредне наставе из с. Црни луг, престаје мандат 
вршиоца дужности директора Јавне установе – 
Историјски архив „31. Јануар“ у Врању, истеком 
периода на који је именован. 

 
Члан 2. 

 Ступањем на снагу овог решења престаје да 
важи Решење о именовању вршиоца дужности 
директора Јавне установе – Историјски архив 
„31.јануар“ у Врању, бр. 02-144/2021-10 од 8.7.2021. 
године   („Службени гласник града Врања“, бр. 
17/2021). 

Члан 3. 
 Решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 
 

Образложење 
Правни основ за доношење овог решења 

садржан је у одредбама чл.49. ст. 1. Закона о 
архивској грађи и архивској делатности („Службени 
гласник РС“, бр. 6/2020), чл. 37. ст.2., а у вези са чл. 
39. ст. 1. Закона о култури („Службени гласник РС“, 
бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - исправка 6/2020, 
47/2021 и 78/2021), чл. 32. ст. 1. тач. 9) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други 
закон, 47/2018 и 111/2021 - други закон) и чл. 33. ст. 
1. тач. 15) Статута града Врања („Службени гласник 
града Врања“, бр. 37/2018, 36/2020 и 11/2022). 

Одредбом члана 49. ст. 1. Закона о архивској 
грађи и архивској делатности предвиђа се  да се 
именовање директора архива, именовање вршиоца 
дужности директора архива, надлежности, 
престанак мандата и друго, утврђује на начин и по 
поступку прописаним одредбама закона којим се 
уређује област културе. 

Одредбом  члана чл. 37. ст.2. Закона о 
култури прописано је да вршилац дужности 
директора може обављати ту функцију најдуже 
једну годину, а одредбом 39. ст. 1. истог закона 
прописује се да мандат директора установе престаје 
истеком периода на који је именован и разрешењем 
(што се аналогно примењује и на вршиоца дужности 
директора). 

Чланом 32. ст. 1. тач. 9), Закона о локалној 
самоуправи прописано је да скупштина општине, у 
складу са законом, именује и разрешава управни и 
надзорни одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација и служби, 
чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, 
док је одредбом члана 66. ст. 3. истог закона 
прописано да органи града обављају послове 
предвиђене тим законом за органе општине, као и 
друге послове утврђене законом и статутом града, 
као и да се одредбе закона које се односе на 
скупштину општине примењују на градску 
скупштину. 

Чланом 33. ст. 1. тач. 15) Статута града 
Врања прописано је Скупштина града Врања 
именује и разрешава управни и надзорни одбор, 
именује и разрешава директоре јавних предузећа, 
установа, организација и служби, чији је оснивач и 
даје сагласност на њихове статуте. 

Боривоје Манасијевић, професор разредне 
наставе из с. Црни луг, именован је за вршиоца 
дужности директора Јавне установе – Историјски 
архив „31. јануар“ Врање, Решењем Скупштине 
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града Врања, бр. 02-144/2021-10 од 8.7. 2021. 
године, објављеним у „Службеном гласнику града 
Врања“, бр. 17/2021). Имајући у виду да је 
именованом, према поменутом решењу, истекао 
период на који је именован, Комисија за мандатно-
имунитетска и административна питања и избор и 
именовање, сагласно овлашћењима прописани чл. 
67. ст. 1. тач. 2. Пословника Скупштине града 
Врања („Службени гласник града Врања“, бр. 
5/2019, 43/2020, 25/2022 и 1/2023), а у складу са 
напред поменутом регулативом, утврдила је 
предлог да Боривоју Манасијевићу, професору 
разредне наставе из с. Црни луг, престаје мандат 
вршиоца дужности директора наведене јавне 
установе. 

 Како је предлог Комисије за мандатно-
имунитетска и административна питања и избор и 
именовање основан и на закону заснован, 
Скупштина града Врања одлучила је као у 
диспозитиву овог решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Решење је коначно и исто се не може побијати 
жалбом, већ се може поднети тужба Вишем суду у 
Врању, у року од 30 дана од дана пријема овог 
решења. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,дана  06.03.2023. 
године, број: 02-30/2023-10 

 
ПРЕДСЕДНИК,  

                                  Дејан Тричковић,спец.двм,с.р. 
 
70. 

На основу чл. 49. ст. 1. Закона о архивској 
грађи и архивској делатности („Службени гласник 
РС“, бр. 6/2020), чл. 37, а у вези са чл. 36. ст. 1. 
Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009, 13/2016, 30/2016 - исправка 6/2020, 47/2021 
и 78/2021), чл. 32. ст. 1. тач. 9) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други 
закон, 47/2018 и 111/2021 - други закон) и чл. 33. ст. 
1. тач. 15) Статута града Врања („Службени гласник 
града Врања“, бр. 37/2018, 36/2020 и 11/2022), 
Скупштина града Врања, на седници одржаној 
06.03.2023.године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ – 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ „31.ЈАНУАР“ У ВРАЊУ 
 

Члан 1. 
 ИМЕНУЈЕ СЕ САША СТАМЕНКОВИЋ, 
дипл.геолог из Врања, за вршиоца дужности 

директора Јавне установе – Историјски архив „31. 
јануар“ Врање, за период најдуже до једне године. 

 
Члан 2. 

 Именовани директор из члана 1. овог 
решења има има сва права, обавезе и овлашћење 
директора установе. 

 
Члан 3. 

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

Образложење 
Правни основ за доношење овог решења 

садржан је у одредбама чл. 49. ст. 1. Закона о 
архивској грађи и архивској делатности („Службени 
гласник РС“, бр. 6/2020), чл. 37, а у вези са чл. 36. 
ст. 1. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009, 13/2016, 30/2016 - исправка 6/2020, 47/2021 
и 78/2021), чл. 32. ст. 1. тач. 9) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други 
закон, 47/2018 и 111/2021 - други закон) и чл. 33. ст. 
1. тач. 15) Статута града Врања („Службени гласник 
града Врања“, бр. 37/2018, 36/2020 и 11/2022). 

Одредбом члана 49. ст. 1. Закона о архивској 
грађи и архивској делатности предвиђа се  да се 
именовање директора архива, именовање вршиоца 
дужности директора архива, надлежности, 
престанак дужности и друго, утврђује на начин и по 
поступку прописаним одредбама закона којим се 
уређује област културе. 

Одредбом  члана чл. 37. Закона о култури 
прописано је да оснивач може именовати вршиоца 
дужности директора установе, без претходно 
спроведеног јавног конкурса; да вршилац дужности 
директора може обављати ту функцију најдуже 
једну годину;; да вршилац дужности директора има 
сва права, обавезе и овлашћење директора. 
Одредбом ст. 4. истог члана прописано је да да 
вршилац дужности директора мора да испуњава 
законом прописане услове за избор кандидата за 
директора, а да се чланом 36. ст. 1. Закона 
прописује да се остали услови за именовање 
директора утврђују статутом установе. Наиме, 
законом и Статутом прописани услови за 
именовање директора ( и вршиоца дужности 
директора) јесу: 1) да има стечено високо 
образовање (1) на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по 
пропису који уређују високо образовање почев од 
10.септембра 2005. године; (2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
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септембра 2005. године; 2) да има најмање пет 
година радног искуства у култури; да се против 
кандидата не води истрага и да није подигнута 
оптужница за кривична дела за која се гони по 
службеној дужности, као и да није осуђиван за 
кривична дела која га чине недостојним за 
обављање дужности директора. 

Чланом 32. ст. 1. тач. 9), Закона о локалној 
самоуправи прописано је да скупштина општине, у 
складу са законом, именује и разрешава управни и 
надзорни одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација и служби, 
чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, 
док је одредбом члана 66. ст. 3. истог закона 
прописано да органи града обављају послове 
предвиђене тим законом за органе општине, као и 
друге послове утврђене законом и статутом града, 
као и да се одредбе закона које се односе на 
скупштину општине примењују на градску 
скупштину. 

Чланом 33. ст. 1. тач. 15) Статута града 
Врања прописано је Скупштина града Врања 
именује и разрешава управни и надзорни одбор, 
именује и разрешава директоре јавних предузећа, 
установа, организација и служби, чији је оснивач и 
даје сагласност на њихове статуте. 

Комисија за мандатно-имунитетска и 
административна питања и избор и именовање, 
сагласно овлашћењима прописани чл. 67. ст. 1. тач. 
2. Пословника Скупштине града Врања („Службени 
гласник града Врања“, бр. 5/2019, 43/2020, 25/2022 и 
1/2023), у поступку утврђивања предлога за 
кандидата за вршиоца дужности директора Јавне 
установе – Историјски архив „31. јануар“ Врање, 
утврдила је да кандидат Саша Стаменковић, дипл. 
геолог из Врања, испуњава све законом и Статутом 
Јавне установе услове за именовање на функцију 
вршиоца дужности директора Јавне установе 
„Историјски архив „31. јануар“ Врање, те је и 
утврдила предлог да се исти именује на поменуту 
функцију. 

Како је предлог Комисије за мандатно-
имунитетска и административна питања и избор и 
именовање основан и на закону заснован, 
Скупштина града Врања одлучила је као у 
диспозитиву овог решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Решење 
је коначно и исто се не може побијати жалбом, већ 
се може поднети тужба Вишем суду у Врању, у року 
од 30 дана од дана пријема овог решења. 
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана  06.03.2023. 
године, број: 02-31/2023-10 
 

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

С У Р Д У Л И Ц А 
71. 
 На основу чл. 14 став 1. тачка 2. Закона о 
енергетској ефикасности и рационалној употреби 
енергије(„Службени гласник РС” бр.40/21) и 40. 
Статута Општине Сурдулица(„Службени гласник 
града Врања” бр.7/19) Скупштина  општине 
Сурдулица на седници, одржаној 04.02.2023.године 
донела је следећу: 

 
 

О Д Л У К У  
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ 

ЕФИКАСНОСТИ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА ЗА 
ПЕРИОД 2023-2025 

 
Члан 1. 

 Усваја се Програм енергетске ефикасности 
Општине Сурдулица за период 2023-2025. 

 
Члан 2. 

 Програмом су испланиране активности на 
унапређењу енергетске ефикасности у периоду до 
01.01.2026. године. 
 Програм енергетске ефикасности за период 
2023-2025 за општину Сурдулицу припремљен је 
сходно члану 10 Закона о ефикасном коришћењу 
енергије. Њиме се осим задовољења законске 
обавезе изражавају настојања да се створе 
организационо технички предуслови за смањење 
потрошње енергије како у програмском периоду, 
тако и дугорочно. 
 Програм енергетске ефикасности општине 
Сурдулица утврђује стратегију развоја енергетске 
ефикасности и предлаже приоритетне мере 
енергетске ефикасности које ће се предузети у 
објектима у Сурдулици у трогодишњем периоду 
његовог важења (2023– 2025).  

 
Члан 3. 

 Овај документ омогућава сагледавање 
структуре, интензитета и динамике енергетске 
потрошње у референтном периоду 2019-2021. 
године. На основу извршених анализа за 
референтни период и утврђеног статуса потреба и 
потрошње енергије, Програмом се предлажу мере 
које имају за циљ рационализацију потрошње 
енергије и остваривање финансијских уштеда. 
 Према Програму предвиђена су одређена 
улагања у објекте и опрему у циљу побољшања 
њихових енергетских перформанси. Такве 
инвестиције првенствено треба да буду усмерене на 
побољшање енергетских перформанси зграда и 
унапређење комфора у њима. Приликом утврђивања 
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циљева настојало се утврдити што реалистичније 
циљеве који би се у овом року могу остварити и да 
се настави континуитет деловања из претходних 
периода на унапређењу енергетске ефикасности. 

 
Члан 4. 

 Циљеви програма су да се у наредном 
периоду успостављени систем управљања енергијом 
усаврши и унапреди као и да се спроведу мере које 
ће утицати на смањење енергетских потреба и 
потрошње у будућности. 
 Програм ЕЕ је израђен и усклађен са 
циљевима Стратегије развоја енергетике Републике 
Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. 
године (Службени гласник РС бр. 101/2015), 
Програмом остваривања Стратегије и Националним 
акционим планом за енергетску ефикасност 
Републике Србије (у даљем тексту НАПЕЕ РС). 
 Програмом ЕЕ се дефинише планирани циљ 
уштеда финалне енергије, који је у складу са циљем 
уштеде енергије утврђеним НАПЕЕ РС, као и 
вредност планираног циља уштеда енергије 
прорачунатог и израженог у примарној енергији, а 
који испуњава захтеве из уредбе којом се дефинишу 
годишњи циљеви уштеде енергије обвезника 
Система енергетског менаџмента (у даљем тексту 
СЕМ). 

 
Члан 5. 

 Програм енергетске ефикасности Општине 
Сурдулица за период 2023-2025.  чува се у 
Општинској управи општине Сурдулица. 

 
Члан 6. 

 Документација Програмa енергетске 
ефикасности Општине Сурдулица за период 2023-
2025. мора бити доступна на увид јавности у току 
важења плана у седишту доносиоца и путем 
интернет стране Општине Сурдулица. 

 
Члан 7. 

 Одлуку објавиту у „Службеном гласнику 
Града Врања”. 

 
Члан 8. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Врања”. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, дана: 
04.02.2023. годинеброј: 312-65/22-01  

    
 

        ПРЕДСЕДНИК,  
   Зоран Митић,с.р. 

 

72. 
 На основу чл. 14. став 1. тачка 2. Закона о 
енергетској ефикасности и рационалној употреби 
енергије(„Службени гласник РС” бр.40/21) и 40. 
Статута Општине Сурдулица(„Службени гласник 
града Врања” бр.7/19) Скупштина  општине 
Сурдулица  на седници, одржаној 04.02.2023.године 
донела је следећу: 

 
О Д Л У К У  

О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОПШТИНЕ 

СУРДУЛИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 Усваја се Акциони план енергетске 
ефикасности Општине Сурдулица за 2023. годину. 

 
Члан 2. 

 Овај Акциони план енергетске ефикасности 
за 2023. годину је припремљен на основу Програма 
енергетске ефикасности за Општину Сурдулица за 
период од 2023. до 2025. године. 
  

 
Члан 3. 

 План енергетске ефикасности представља 
скуп организационих и техничко-технолошких мера 
којима се остварује рационализација и смањење 
потрошње енергије. Истовремено, план представља 
и плански документ, јер се уклапа у остале 
стратешке и планске мере, те законску регулативу 
која је до сад донесена у области енерегтске 
ефиаксности. Синхронизованом применом више 
мера (законских, стратешких, планских, 
организационих, економских и техничко-
технолошких) осигурава се задато смањење 
потрошње финалне енергије. Претходно донешена 
законска регулатива, стратешка и планска 
документа у области енерегтске ефикасности 
поставиле су основне смернице унапређења, те 
правно уредиле како ће се ове активности 
спроводити. План разрађује мере којима се 
планирани циљ уштеде треба остварити. 

 
Члан 4. 

 Планом енергетске ефикасности општине 
Сурдулица за 2023. годину се ближе разрађују мере 
енергетске ефикасности и активности за рационално 
коришћење енергије које су обухваћене Програмом 
енергетске ефикасности општине Сурдулица  за 
период 2023.-2025. године. 
 У Плану за побољшање енергетске 
ефикасности дефинисане су конкретне мере којима 
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се планира остварење веће енергетске ефикасности  
и предвиђених уштеда.  
 Мере остварења енергетске ефикасности  
могу се дефинисати као:  
- правне, које обухватају доношење законске 
регулативе у области ЕЕ и дефинишу одговорност 
за њено спровођење,  
- стратешке и планске, којима се дефинишу главне 
смернице за унапређење ЕЕ, 
 - организационе, које дефинишу организационе 
шеме деловања и појединачна задужења у области 
побољшања ЕЕ,  
- економске, које разрађују начине финансирања и 
прибављања финансијских средстава за реализацију 
планираних активности за побољшање ЕЕ и 
 - техничко-технолошке мере које дефинишу начин 
остварења уштеде енергије и побољшања 
енергетске ефикаснсоти управљањем потрошњом 
енергије. 
  

Члан 5. 
 Акциони план енергетске ефикасности 
Општине Сурдулица за 2023. годину чува се у 
Општинској управи општине Сурдулица. 

 
Члан 6. 

 Документација Акционог плана енергетске 
ефикасности Општине Сурдулица за 2023. годину 
мора бити доступна на увид јавности у току важења 
плана у седишту доносиоца и путем интернет 
стране Општине Сурдулица. 

 
Члан 7. 

Oдлуку објавиту у „Службеном гласнику Града 
Врања”. 

 
Члан 8. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у   „Службеном гласнику Града 
Врања”. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,  дана: 
04.02.2023. године, број: 312-65/22-01 
 

   
        ПРЕДСЕДНИК,  

Зоран Митић,с.р. 
 

73. 
 На основу чл. 14 став 1. тачка 2. Закона о 
енергетској ефикасности и рационалној употреби 
енергије(„Службени гласник РС” бр.40/21) и 40. 
Статута Општине Сурдулица(„Службени гласник 
града Врања” бр.7/19) Скупштина  општине 
Сурдулица  на седници, одржаној 04.02.2023.године 
донела је следећу: 

О Д Л У К У  
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 

ЕФИКАСНОСТИ У СТАМБЕНОМ 
СЕКТОРУ(ЛАПЕЕ) ЗА ОПШТИНУ 

СУРДУЛИЦА 
 

Члан 1. 
 Усваја се Локални акциони план за 
унапређење енергетске ефикасности у стамбеном 
сектору (у даљем тексту: ЛАПЕЕ) за Општину 
Сурдулица. 

  
Члан 2. 

 У оквиру постизања стратешких циљева 
одрживог развоја општине Сурдулица, 
идентификована је потреба за унапређењем 
енергетске ефикасности у свим сегментима у 
општини Сурдулица а нарочито у стамбеном 
сектору који је препознат као један од најважнијих 
сектора потрошње енергије. 
 Стање стамбеног сектора је на нивоу који не 
задовољава модерне стандарде коришћења енергије 
а посебно енергетске класификације објеката. Из 
разлога смањења потрошње енергије и побољшања 
енергетских услова у стамбеном сектору, општина 
Сурдулица је приступила изради Локалног акционог 
плана за унапређење енергетске ефикасности у 
стамбеном сектору (ЛАПЕЕ). На овај начин 
општина Сурдулица ће бити у прилици да озбиљно 
планира различите програме рехабилитације 
стамбених зграда.  
 У складу са тим приступило се изради 
ЛАПЕЕ као документа у коме ће бити анализирано 
постојеће стање и усвојене мере и активности за 
његово унапређење.  

 
Члан 3. 

 У оквиру ЛАПЕЕ дефинисане су мере чијим 
би се спровођењем у наредном периоду повећала 
енергетска ефикасност и смањила потрошња 
енергије у стамбеним објектима. 
 У оквиру ЛАПЕЕ се такође обрађује и 
организациона структура релевантна за његово 
спровођење, законска регулатива укључујући и 
релевантне стратешке документе, као и механизми 
финансирања дефинисаних акција. 
На послетку, али не најмање важно, ЛАПЕЕ садржи 
принципе којима ће се Општина Сурдулица 
руководити у пружању подршке унапређења 
енергетске ефикасности у стамбеном сектору. 

 
Члан 4. 

 Сврха доношења Локалног акционог плана 
енергетске ефикасности за стамбени сектор за 
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општину Сурдулица је одрживи развој локалне 
заједнице кроз изналажење могућности за 
ефикасније коришћење топлотне енергије у 
стамбеном сектору у циљу повећања животног 
стандарда грађана, побољшања комфора и 
позитивног утицаја на животну средину. 

 
Члан 5. 

 Локални акционои план енергетске 
ефикасности за стамбени сектор за општину 
Сурдулица чува се у Општинској управи општине 
Сурдулица. 
 

Члан 6. 
 Документација Локалног акционог плана 
енергетске ефикасности за стамбени сектор за 
општину Сурдулица мора бити доступна на увид 
јавности у току важења плана у седишту доносиоца 
и путем интернет стране Општине Сурдулица. 

 
Члан 7. 

 Oдлуку објавиту у „Службеном гласнику 
Града Врања”. 

 
Члан 8. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у   „Службеном гласнику Града 
Врања”. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,  дана: 
04.02.2023. године, број: 312-65/22-01 

   
        ПРЕДСЕДНИК,  

Зоран Митић,с.р. 
 
74. 
 На основу члана 7. Закона о јавно-приватном 
партнерству и концесијама (Сл.Гл.РС.бр.88/2011, 
15/2016 и 104/2016) и члана 40.став 1. тачка 44. 
Статута општине Сурдулица (Сл.Г. града Врања 
бр.7/19), Скупштина општине Сурдулица на 
седници одржаној дана 04.02.2023.године, доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-
ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

 
Члан 1. 

 Покреће се поступак за реализацију пројекта 
јавно-приватног партнерства за пружање услуге од 
јавног значаја  - обављање делатности зоохигијене 
на територији општине Сурдулица, односно 

пружања услуга зоохигијене, уређивање начина и 
услова обављања комуналне делатности зоохигијене 
, без елемената концесије, у циљу спровођења 
поступка и поступања у складу са одредбама Закона 
о комуналним делатностима, Уредбе о нчину и 
условима за отпочињање обављања комуналних 
делатности, Закона о ветеринарству, Закона о 
добробити животиња и другим законским 
прописима којима се регулише ова област. 
 

Члан 2. 
 Пружање услуга од јавног значаја - 
зоохигијене обухвата: хватње, превоз, збрињавање и 
смештај напуштених и изгубљених животиња у 
прихватилиште, контролу и смањење популације 
изгубљених и напуштених паса и мачака, 
нешкодљивог уклањања и транспорта лешева 
животиња са јавних површина, спровођење мера за 
смањење популације глодара, инсеката и штетних 
микроорганизама мерама дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације на јавним површинама. 
 

Члан 3. 
 Поступак јавно-приватног партнерства 
предвиђен чланом 1. ове одлуке спровешће Стручни 
тим у складу са Законом о јавно-приватном 
партнерству  и концесијама образован решењем 
Скупштине општине Сурдулица. 
 

Члан 4. 
 Стручни тим дужан је да у поступку јавно-
приватног партнерства припреми, предложи све 
потребене акте, прибави неопходне саглсности и 
предузме све друге радње прописане Законом о 
јавно-приватном партнерству и концесијама у циљу 
реализације пројекта јавно-приватног партнерства 
за обављаење делатности, односно пружања услуга 
зоохигијене на територији општине Сурдулица. 

 
Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у Службеном гласнику града 
Врања. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,  дана: 
04.02.2023. године, број: 501-8/23-01 

   
        ПРЕДСЕДНИК,  

Зоран Митић,с.р. 
 

75. 
 На основу члана 36. и 38. став 2. Закона о 
јавним предузећима (“Сл.гл.РС” бр. 15/16 и 
88/2019), члана 32. става 1 тачке 9. и члана 46. став 
1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл.гл.РС”, бр.129/07, 83/2014 – др.закон, 101/2016 
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– др.закон, 47/2018 и 111/21-др.закон), члана 40. 
става 1. тачке 12. Статута општине Сурдулица 
(“Сл.гл.Града Врања” бр. 7/19), Скупштина општине 
Сурдулица на седници одржаној дана 
04.02.2023.год., донела је 
 

О Д Л У К У 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 
ИЗБОР ДИРЕКТОРА JАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ВОДОВОД „ СУРДУЛИЦА 
 

Члан 1. 
 Расписује се јавни конкурс за спровођење 
поступка за избор директора Јавног предузећа „ 
Водовод” Сурдулица чији је оснивач општина 
Сурдулица , који се именује на период од 4 године. 

 
Члан 2. 

 Јавни конкурс из члана 1 ове Одлуке 
спровешће се на основу огласа о јавном конкурсу за 
избор директора Jавног преузећа „Водовод“ 
Сурдулица чији је текст саставни део ове одлуке. 

 
Члан 3. 

 Поступак по јавном конкурсу из члана 1.ове 
Oдлуке спровешће Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији 
је оснивач Општина Сурдулица. 

 
Члан 4. 

 Оглас о јавном конкурсу за избор директора 
Јавногпредузећа  „ Водовод “  Сурдулица објавиће                                                           
се у Службеном гласнику Републике Србије, 
Службеном гласнику града „Врања„ , најмање у 
једним дневним новинама које се дистрибуирају на 
целој територији Републике Србије„ и интернет 
страници Општине Сурдулица. 

 
Члан 5. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном гласнику Града Врања. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,  дана: 
04.02.2023. године, број: 112-5/23-01    

   
        ПРЕДСЕДНИК,  

Зоран Митић,с.р. 
 
 На основу члана 25., 36. и 37. Закона о јавним 
предузећима („Сл.гл.РС“ бр.15/2016 и 88/2019), 
Скупштина општине Сурдулица на седници 
одржаној дана 04.02.2023.године, оглашава  
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
за избор директора јавног предузећа „Водовод“ 

Сурдулица 

 ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ: 
 Предузеће послује под пословним именом: 
Јавно предузеће „Водовод“ Сурдулица,  
 Скраћено пословно име је  ЈП „ Водовод „ 
Сурдулица  
 Седиште Јавног преузећа је у Сурдулици, ул. 
Српских Владара бр. 67. 

Матични број: 07180101, 
ПИБ: 100948572 
Шифра претежне делатности је: 3600 

сакупљање пречишћавање и дистрибуција воде 
Јавни конкурс се спроводи за радно место: 
Директор Јавног предузећа „ Водовод“ 

Сурдулица 
Директор се именује на период од 4 године 

 Место рада : Сурдулица 
 УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА: 
Право пријављивања има свако заинтересовано лице 
које испуњава следеће услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно; 
2) да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање 
четири године , односно на основним 
академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСБП бодова, мастер 
академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног 
искуства на пословима за које се захтева 
високо образовање из тачке 2.; 

4) да има најмање три година радног 
искуства на пословима који су повезани 
са пословима ЈП „ Водовод“; 

5) да познаје област корпоративно 
управљање; 

6) Да има радно искуство у организовању 
рада и вођењу послова; 

7) да није члан органа политичке странке, 
односно да му је одређено мировање у 
вршењу функције у органу политичке 
странке, 

8) да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују 
кривична дела, и то: 

– обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи ; 

– обавезно психијатријско лечење на слободи ; 
– обавезно лечење наркомана; 
– обавезно лечење алкохоличара; 
– забрана вршења позива , делатности и 
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дужности. 
  

УЗ ПРИЈАВУ СА БИОГРАФИЈОМ КАНДИДАТИ 
ПОДНОСЕ: 
 -  извод из матичне књиге рођених ( оригинал 

или оверену фотокопију); 
 - Уверење о пословној способности издато од 

стране надлежног Центра за социјални рад ( 
оригинал или оверена фотокопија); 

 - доказ о стеченом образовању ( оверена 
фотокопија дипломе); 

 - Доказ о радном искуству на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа ( 
оригинал или оверена фотокопија  потврде или 
друге исправе којима се доказује да лице има 
најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима 
предузећа , са краћим описом послова које је 
обављало); 

 - доказ о радном искуству у организовању рада 
и вођења послова ( оригинал или оверена 
фотокопија потврде или друге исправе којима се 
доказује да  лице има радно искуство у 
организовању рада и вођењу послова; - Оверену изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорноћу да кадидат није члан 
органа политичке странке, односно да му је 
одређено мировање у вршењу функције у 
органу политичке странке ( оригинал или 
оверена фотокопија ) ; - Уверење надлежног органа да лице није 
осуђивано на казну затвора од најмање шест 
месеци и уверење надлежног органа да му нису 
изречене мере безбедности у складу са законом 
којим се уређују кривична дела, и то: - Обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи; - Обавезно психијатријско лечење на слободи ; - Обавезно лечење наркомана; - Обавезно лечење алкохоличара; - Забрана вршења позива, делатности и 
дужности, не старија од шест месеци у односу 
на дан објављивања огласа о јавном конкурсу у 
„ Службеном гласникуРС“ ( оригинал или 
оверена фотокопија). 

 
 Стручна оспособљеност, знања и вештине 
кандидата оцењују се у изборном поступку увидом 
у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на 
јавни конкурс , писаном и усменом провером , 
односно на други одговарајући начин сходно 
потребама рада предузећа, у складу са законом 
којим се уређује правни положај јавних предузећа , 
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 

предузећа ( Службени гласник РС“ , бр. 65/16 ) и 
Одлуком о спровођењу јавног конкурса за избор 
директора јавног предузећа „ Водовод „ у 
Сурдулици. 

 
РОК У КОМЕ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ: 
 Пријава са доказима о испуњености услова 
подноси се у року од 30 дана од дана објављивања 
јавног конкурса у „ Службеном гласнику Републике 
Србије „. 
  
АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПРИЈАВЕ ПОДНОСЕ: 
 Пријаве са потребним доказима о 
испуњавању предвиђених услова из Јавног конкурса 
подосе се у запечаћеној коверти Комисији за 
спровођење  конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач Општина Сурдулица , на 
адресу ул. Краља Петра I број 38. Сурдулица, са 
назнаком: Јавни конкурс - за избор директора Јавног 
предузећа „Водовод„ Сурдулица , путем поште или 
преко писарнице Општинске управе Општине 
Сурдулица 
 Лице задужено за давање обавештења у вези 
са јавним конкурсом је Душица Станковић, 
дипломирани правник , контакт телефон 064-
8981929. 
 Наблаговремене , неразумљиве и пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази о 
испуњености услова, Комисија ће одбацити 
закључком против кога није допуштена посебна 
жалба. 
 Овај оглас се објављује у Службеном 
гласнику РС, „ Службеном гласнику Града Врања, и 
најмање у једним дневним новинама које се 
дистрибуирају на целој територији Републике 
Србије , и на званичној интернет страници Општине 
Сурдулица www.surdulica.org.rs 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

76. 
На основу члана 31. став 1 и 2. тачка 3. и 34. 

Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, број 15/16), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. Закон,  47/2018 и 
111/21-др.закон), члана 40. става 1. тачке 12.  и 
члана 70. става 1. тачке 1. Статута општине 
Сурдулица (“Сл.гл. Града Врања „ , бр. 7/19), 
Скупштина општине Сурдулица на седници 
одржаној дана 04.02.2023.год., донела је 

  
Р  Е   Ш   Е   Њ   Е 

 
1. РАЗРЕШАВА СЕ  Комисија за спровођење 

јавног конкурса за избор директора јавног 
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предузећа чији је оснивач општина Сурдулица (у 
даљем тексту Комисија) у следећем саставу: 
-Слађана Максимовић, дипломирани правник, 
председник, 
- Ненад Петковић, дипломирани економиста, члан, 
- Кристина Савић,дипломирани економиста, члан, 
- Ивана Радуловић, дипломирани правник, члан, 
-Срба Вучковић, дипломирани грађевински 
инжењер, члан. 

2. Ово решење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Врања“. 

3. Решење доставити: Комисији, приложити 
уз седнички матријал и архиви ради евиденције. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 34. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“,број 15/2016), предвиђено 
је да Комисија јединице локалне самоуправе има 
пет чланова, од којих је један председник. У ставу 2. 
истог члана предвиђено је да Комисију образује 
орган који је статутом јединице локалне самоуправе 
одређен као надлежан за именовање директора. 
 Чланом 40. става 1. тачке 12.  Статута 
општине Сурдулица предвиђено је да Скупштина 
Општине Сурдулица именује и разрешава надзорни 
одбор и директора јавног предузећа чији је 
оснивач,даје сагласност на статут јавног предузећа 
и врши и друга права оснивача у складу са законом 
и оснивачким актом. 
 Комисија није спровела поступак по 
расписаном јавном  конкурсу за избор директора 
Јавног предузећа „ Водовод „ Сурдулица од 
09.06.2021.године, јер је  исти поништен. 

Имајући у виду напред наведено одлучено је 
као у диспозитиву овог решења. 
 Поука о правном средству: Против овог 
решења може се покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду-Одељење у Нишу, у 
року од 30 дана од пријема истог. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,  дана: 
04.02.2023. године, број: 022-4/23-01 

   
        ПРЕДСЕДНИК,  

Зоран Митић,с.р. 
 
77.                                                                                                                             

На основу члана 31. став 1 и 2. тачка 3. и  
члана 34. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр. 15/16), члана 32. став 1. тачка 20. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. 
Закон,47/2018 и 111/21-др.закон),  члана 40. става 1. 
тачке 12.  и члана 70. става 1. тачке 1. Статута 
општине Сурдулица (“Сл.гл.Града Врања”, бр. 

7/19), Скупштина општине Сурдулица на седници 
одржаној дана 04.02.2023.год., донела је 

  
Р  Е   Ш   Е   Њ   Е 

 
 

1. ОБРАЗУЈЕ СЕ  Комисија за спровођење 
јавног конкурса за избор директора јавног 
предузећа чији је оснивач општина Сурдулица (у 
даљем тексту Комисија) у следећем саставу: 
-Слађана Максимовић, дипломирани правник, 
председник, 
- Ненад Петковић, дипломирани економиста, члан, 
-Милан З.Тасић , дипломирани грађевински 
инжењер,члан 
-  Ивана Радуловић, дипломирани правник, члан, 
-Срба Вучковић, дипломирани грађевински 
инжењер, члан. 

2. Задатак комисије је спровођење јавног 
конкурса за избор директора предузећа (у даљем 
тексту: изборни поступак) у складу са Законом о 
јавним предузећима и Уредбом о мерилима за 
именовање директора јавног предузећа.  

4. Ово решење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Врања“. 

 5. Решење доставити: Комисији, приложити 
уз седнички матријал и архиви ради виденције. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 34. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“,број 15/2016), предвиђено 
је да Комисија јединице локалне самоуправе има 
пет чланова, од којих је један председник. У ставу 2. 
истог члана предвиђено је да Комисију образује 
орган који је статутом јединице локалне самоуправе 
одређен као надлежан за именовање директора. 
 Чланом 40. става 1. тачке 12.  Статута 
општине Сурдулица предвиђено је да Скупштина 
Општине Сурдулица именује и разрешава надзорни 
одбор и директора јавног предузећа чији је 
оснивач,даје сагласност на статут јавног предузећа 
и врши и друга права оснивача у складу са законом 
и оснивачким актом. 
 Имајући у виду напред наведено одлучено је 
као у диспозитиву овог решења. 
 Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду-Одељење у Нишу, у 
року од 30 дана од пријема истог. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,  дана: 
04.02.2023. године, број: 022-5/23-01 

   
        ПРЕДСЕДНИК,  

Зоран Митић,с.р. 
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78.                                                                                                       
На основу чл. 18. става 1. Закона о јавним 

службама („Сл.гл.РС“,бр.42/91 и 71/94  79/2005 – 
др.закон, 81/2005 – испр.др.закона, 83/2005 – 
испр.др.закона и 83/2014 – др.закон), чл. 32. ст 1.  
тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гл.РС“,бр.129/07, 83/14-др Закона, 101/16 и 
47/18 и 111/21-др.закон), чл. 40. став 1. тачка 13 
Статута општине Сурдулица („Сл.гл.града Врања“, 
бр.7/19), и чл. 11. става 4. тачке 5.Статута 
Туристичке организације општине Сурдулица бр. 
312/3-1 од 26.09.2014. године,број 14/5-01 од 
16.11.2016.године , број 616/1 од 10.07.2017.године, 
Скупштина општине Сурдулица, на седници 
одржаној дана 04.02.2023.године, донела је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

 
I 

 БИЉАНА НИКОЛИЋ, из Сурдулице, 
дипломирани економиста-смер туризам, разрешава  
се дужности   директора  Туристичке организације 
општине Сурдулица, због истека времена на који је 
именована. 

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

III 
 Решење доставити именованој, Туристичкој 
организацији општине Сурдулица, приложити уз 
седнички материјал и архиви ради евиденције.                    
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
решења може се поднети тужба Вишем суду у 
Врању у року од 30 дана од дана достављања 
решења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Законски основ за доношење овог Решења 
налази се у одредби члана 18. става 1. Закона о 
јавним службама, члана 32. ст 1.  тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи, чл. 40. став 1. тачка 13 
Статута општине Сурдулица, и чл. 11. става 4. тачке 
5.Статута Туристичке организације општине 
Сурдулица, а разлог је истек мандата директору. 
  Управни одбор Туристичке организације 
спровео је јавни конкурс за избор дирктора исте, и 
доставио Одлуку којом се предлаже кандидат за 
директора Туристичке организације општине 
Сурдулица. 

 Обзиром на горе наведено одлдучено је као у 
диспозитиву овог решења. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,  дана: 
04.02.2023. године, број: 022-10/23-01  

   
        ПРЕДСЕДНИК,  

Зоран Митић,с.р. 
 
79. 

На основу чл. 18. става 1. Закона о јавним 
службама („Сл.гл.РС“,бр.42/91 и 71/94  79/2005 – 
др.закон, 81/2005 – испр.др.закона, 83/2005 – 
испр.др.закона и 83/2014 – др.закон), чл. 32. ст 1.  
тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гл.РС“,бр.129/07, 83/14-др Закона, 101/16 и 
47/18 и 111/21-др.закон), чл. 40. став 1. тачка 13 
Статута општине Сурдулица („Сл.гл.града Врања“, 
бр.7/19), и чл. 11. става 4. тачке 5.Статута 
Туристичке организације општине Сурдулица бр. 
312/3-1 од 26.09.2014. године,број 14/5-01 од 
16.11.2016.године , број 616/1 од 10.07.2017.године, 
Скупштина општине Сурдулица, на седници 
одржаној дана 04.02.2023.године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 

 
I 

          БИЉАНА НИКОЛИЋ, из Сурдулице, 
дипломирани економиста-смер туризам, именује  се 
на функцију директора Туристичке организације 
општине Сурдулица, на период од 4 године.  

 
II 

           Решење ступа на снагу даном доношења, и 
објавиће се у Службеном  гласнику Града Врања. 

 
III 

   Решење доставити: именованој, Туристичкој 
организацији општине Сурдулица,        
приложити  уз седнички материјал и архиви ради 
евиденције. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
решења може се поднети тужба Вишем суду у 
Врању у року од 30 дана од дана достављања 
решења. 
                           О б р а з л о ж е њ е 
 Законски основ за доношење овог Решења 
налази се у одредби члана чл. 18. става 1. Закона о 
јавним службама, чл. 32. ст 1.  тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи, чл. 40. став 1. тачка 13 
Статута општине Сурдулица , и чл. 11. става 4. 
тачке 5.Статута Туристичке организације општине 
Сурдулица бр. 312/3-1 од 26.09.2014. године, број 
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14/5-01 од 16.11.2016.године , број 616/1 од 
10.07.2017.године.  
 Чланом 18. ставом 1. Закона о јавним 
службама предвиђено је: „Директора установе 
именује и разрешава оснивач“. 
 Чланом 32. ставом 1. тачком 9. Закона о 
локалној самоуправи предвиђено је: „Скупштина 
општине, у складу са Законом  између осталог 
именује и разрешава директоре установа, чији је 
оснивач, и даје сагласност на њихове Статуте у 
складу са законом“  
 Чланом 40. ставом 1. тачка 13. Статутом 
општине Сурдулица предвиђено је: „ Скупштина 
општине у складу са Законом, именује и разрешава 
управни одбор , надзорни одбор , директора 
установа, организација и служби чији је оснивач и 
даје сагласност на њихове Статуте у складу са 
Законом.“ 
 Чланом 11 ставом 4. тачка 5. Статута 
Туристичке организације предвиђено је: „Директора 
именује и разрешава Скупштина општине 
Сурдулица, на  предлог Управног одбора. Органи 
Туристичке организације општине Сурдулица 
именују се на мандатни период од четири године и 
могу бити поново именовани“. 
 Управни одбор Туристичке организације 
имајући у виду законске рокове за покретање 
процедуре за избор директора, на седници одржаној 
дана 30.06.2022.године расписао је Јавни Конкурс за 
именовање директора Туристичке организације 
општине Сурдулица. Конкурс је објављен у 
публикацији НСЗ „ПОСЛОВИ“, од 
13.09.2022.године, дневном листу „ПОЛИТИКА“ од 
14.09.2022.године, огласној табли општине 
Сурдулица и на сајту Туристичке организације 
општине Сурдулица. 
 На конкурсу се пријавио само један 
кандидат, Биљана Николић. 
Управни одбор на седници одржаној дана 
27.10.2022.године разматрао је приспелу пријаву 
кандидата Биљане Николић и утврдио да је пријава 
благовремена и потпуна-односно са траженом 
документацијом, и да кандидат Биљана Николић 
испуњава услове конкурса. 
 Управни одбор Туристичке организације на 
седници одржаној дана 27.10.2022. године донео је 
Одлуку којом се предлаже Скупштини општине 
Сурдулица кандидат за директора  Туристичке 
организације општине Сурдулица Биљану Николић. 
 Имајући у виду напред наведено одлучено је 
као у диспозитиву овог решења. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,  дана: 
04.02.2023. године, број: 022-26/23-01   

        ПРЕДСЕДНИК,  
Зоран Митић,с.р. 

80. 
На основу чл.18. става 1. Закона о јавним 

службама („Сл.гл.РС“,бр. 42/91, 71/94, 79/2005 – 
др.закон, 81/2005 – испр.закона, 83/2005 – 
испр.др.закона и 83/2014 – др. закон),члан 17.тачка 
7. Закона о библиотечко-информационој делатности 
(„Сл.гл.РС“ бр. 52/11 и 78/2021)), чл. 35. става 10. 
Закона о култури („Сл.гл.РС“  бр. 72/09, 13/2016, 
30/2016-испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), чл.32. 
става 1. тачке 9.Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гл.РС“,бр.129/07, 83/2014 – др.закон, 101/2016 
-др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон , чл.40.став 
1. тачка 13 Статута општине Сурдулица(Сл.гл.града 
Врања , бр. 7/19), члан 21, 23. и 23а Статута 
библиотеке „Радоје Домановић број: 292/17 од 
02.06.2017. године, Скупштина општине Сурдулица 
на седници одржаној дана 04.02.2023. године, 
донела је,  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
БИБЛИОТЕКЕ  „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ У 

СУРДУЛИЦИ 
 
I 

 ВЕСНИ ГЕОРГИЕВ, професору разредне 
наставе, престаје дужност  директора библиотеке 
„Радоје Домановић, због истека мантада. 

 
II 

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

 
III 

 Решење доставити: именованој, 
Библиотеци„Радоје Домановић“, приложити уз 
седнички материјал и архиви ради евиденције. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Законски основ за доношење решења налази 
се у одредбама члана 18. става 1. Закона о јавним 
службама ,члан 17.тачка 7. Закона о библиотечко-
информационој делатности, чл. 35. става 10. Закона 
о култури, чл.32. става 1. тачке 9.Закона о локалној 
самоуправи, чл.40.став 1. тачка 13 Статута општине 
Сурдулица, члан 21, 23. и 23а Статута библиотеке 
„Радоје Домановић број: 292/17 од 02.06.2017. 
године, а разлог је истек мандата. 
  
 Управни одбор библиотеке „Радоје 
Домановић“ спровео је јавни конкурс за избор 
директора библиотеке и предложио образложену 
листу кандидата за избор директора. 
 Обзиром на горе наведено одлучено је као у 
диспозитиву овог решења. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
решења може се покренути спор пред Вишим судом 
у Врању у року од 30 дана од дана достављања 
решења. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,  дана: 
04.02.2023. године, број: 022-11/23-01   

  
       ПРЕДСЕДНИК,  

Зоран Митић,с.р. 
 
81. 

На основу чл.18. става 1. Закона о јавним 
службама („Сл.гл.РС“,бр. 42/91, 71/94, 79/2005 – 
др.закон, 81/2005 – испр.закона, 83/2005 – 
испр.др.закона и 83/2014 – др. закон),члан 17.тачка 
7. Закона о библиотечко-информационој делатности 
(„Сл.гл.РС“ бр. 52/11 и 78/2021)), чл. 35. става 10. 
Закона о култури („Сл.гл.РС“  бр. 72/09, 13/2016, 
30/2016-испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), чл.32. 
става 1. тачке 9.Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гл.РС“,бр.129/07,83/2014 – др.закон, 101/2016 -
др.закон,47/2018 и 111/2021 – др.закон ) , чл.40.став 
1. тачка 13 Статута општине Сурдулица(Сл.гл.града 
Врања , бр. 7/19), члан 21, 23. и 23а Статута 
библиотеке „Радоје Домановић број: 292/17 од 
02.06.2017. године, Скупштина општине Сурдулица 
на седници одржаној дана 04.02.2023. године, 
донела је,  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  БИБЛИОТЕКЕ 

„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ 
 
I 

 ВЕСНА ГЕОРГИЕВ, из Сурдулице, 
професор разредне наставе, именује се за директора 
библиотеке „Радоје Домановић“ из Сурдулице, на 
период од четири године. 

 
II 

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

 
III 

 Решење доставити: именованој, Библиотеци 
„Радоје Домановић“, приложити уз седнички 
материјал и архиви ради евиденције. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Законски основ за доношење решења налази 
се у одредбама члана 18. става 1. Закона о јавним 
службама,члан 17.тачка 7. Закона о библиотечко-
информационој делатности, чл. 35. става 10. Закона 
о култури, чл.32. става 1. тачке 9.Закона о локалној 
самоуправи, чл.40.став 1. тачка 13 Статута општине 

Сурдулица, члан 21, 23. и 23а Статута библиотеке 
„Радоје Домановић број: 292/17 од 02.06.2017. 
године. 
 Чланом 17.тачком 7. Закона о библиотечко-
информационој делатности предвиђено је :        
„ Спровођење конкурса и именовање директора 
библиотеке, именовање вршиоца дужности 
директора, његове надлежности и друго, врши се на 
начин и по поступку прописаним одредбама закона 
којим се уређује област културе.“. 
Чланом 35. става 10. Закона о култури предвиђено 
је: „ Оснивач именује директора установе са листе.“. 
Чланом 32. ставом 1. тачком 9. Закона о локалној 
самоуправи предвиђено је: „Скупштина општине, у 
складу са Законом између осталог именује и 
разрешава директоре установа, чији је оснивач, и 
даје сагласност на њихове Статуте у складу са 
законом“  
 Чланом 40. ставом 1. тачка 13. Статутом 
општине Сурдулица предвиђено је: „ Скупштина 
општине у складу са Законом, именује и разрешава 
управни одбор , надзорни одбор , директора 
установа, организација и служби чији је оснивач и 
даје сагласност на њихове Статуте у складу са 
Законом.“ 
 Управни одбор Библиотеке Одлуком број: 
405/22 од 26.10.2022. године, расписао је конкурс за 
избор директора, и објавио га у дневном листу 
„Политика“ 09.11.2022. године и у листу „Послови“ 
дана 09.11.2022. године, јер је директору истекао 
мандат на који је именована. 
 Управни одбор је спровео конкурс, и након 
тога доставио је оснивачу Скупштини општине 
Сурдулица образложени предлог листе кандидата за 
избор директора Библитеке „Радоје 
Домановић“Сурдулица бр. 436/22 од 29.11.2022. 
године. 
 На листи кандидата за директора налази се 
кандидат Весна Георгиев, по занимању професор 
разредне наставе (Високо образовање) као једини 
кандидат који се пријавио на конкурс и испуњава 
све услове предвиђене Законом за именовање на 
функцију директора. 

Имајући у виду напред наведено одлучено је 
као у диспозитиву овог решења. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
решења може се покренути спор пред Вишим судом 
у Врању у року од 30 дана од дана достављања 
решења. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,  дана: 
04.02.2023. године, број: 022-29/23-01   

    
     ПРЕДСЕДНИК,  
Зоран Митић,с.р. 
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82. 
 На основу члана 115. става 2, члана 116. 
става 1., става 2. , става 13. и става 15. и члана 117. 
става 1.  Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл.гл.РС“,бр.88/2017, 27/2018 – 
др.Закон, 10/2019, 27/2018 – др.закон, 6/2020 и 
129/2021), чл. 32. става 1. тачка 20.  Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гл.РС.“,бр.129/07, 83/14- 
др.закон, 101/16.- др.закон и 47/2018 и 111/2021-
др.закон), и чл.40 .став 1. тачка 73 Статута општине 
Сурдулица („Сл.гл.града Врања „,бр. 7/19), 
Скупштина општине Сурдулица на седници 
одржаној дана 04.02.2023.год, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „НИКОЛА 
ТЕСЛА“ У СУРДУЛИЦИ 

 
I 

 Разрешава се дужности члана Школског 
одбора у Техничкој школи „Никола Тесла“ 
Сурдулици, због истека мандата,  и то: 
 
Из реда запослених: 
1. Светлана Јанковић, 
2. Далибор Рашић, 
3. Душан Митровић. 
 
Из реда родитеља: 
1. Миливоје Аризановић, Сурдулице, ул. 
Југословенска бр. 99. 
2. Мирослав Симић, из Сурдулице ул.Партизанска 
бр. 12. 
3. Живота Јовић, из Сурдулице ул. Југословенска 
бр. 12. 
 
Испред локалне самоуправе: 
1. Александар Стајић из Сурдулице, 
2. Владица Несторовић из Сурдулице,  
3. Миодраг Трајковић из Ћурковице. 

 
II 

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

 
III 

 Решење доставити: именованима,  Техничкој 
школи „Никола Тесла“Сурдулица, приложити уз 
седнички материјал и архиви ради евиденције. 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Решење је коначно 
у управном поступку и против њега се може 
покренути управни спор пред Управним Судом - 

одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана пријема 
решења. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,  дана: 
04.02.2023. године, број: 022-9/23-01   

    
     ПРЕДСЕДНИК,  
Зоран Митић,с.р. 

 
83. 
 На основу члана 115. става 2, члана 116. 
става 1., става 2. , става 13. и става 15. и члана 117. 
става 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл.гл.РС“,бр.88/2017, 27/2018 – 
др.Закон, 10/2019, 27/2018 – др.закон, 6/2020 и 
129/2021), чл. 32. става 1. тачка 20.  Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гл.РС.“,бр.129/07, 83/14- 
др.закон, 101/16.- др.закон и 47/2018 и 111/2021-
др.закон), и чл.40 .став 1. тачка 73 Статута општине 
Сурдулица („Сл.гл.града Врања „,бр. 7/19), 
Скупштина општине Сурдулица на седници 
одржаној дана 04.02.2023.год, донела је 
    
    

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „НИКОЛА 
ТЕСЛА“ У СУРДУЛИЦИ 

 
I 

 За чланове Школског одбора у Техничкој 
школи „Никола Тесла“у Сурдулици, на период од 4 
године, именују се: 
 
             Из реда запослених: 
1. Светлана Јанковић из Сурдулице, ул. 8.српске 
бригаде бр.58; 
2. Далибор Рашић из Сурдулице, Дринске Дивизије 
23А; 
3. Душан Митровић из Сурдулице, ул. 5.септембар 
бр.31. 

 
            Из реда родитеља: 
1. Небојша Златковић из Сурдулице, ул. Ђуре 
јакшића бр.13-3/9; 
2. Вања Станојковић из Владичиног Хана, 
с.Житорађе; 
3. Марија Радивојевић из Сурдулице ул. Српских 
владара 144. 
 

Испред локалне самоуправе: 
1.Александар Стајић из Сурдулице; 
2.Владица Несторовић из Сурдулице; 
3.Миодраг Трајковић из Ћурковице. 
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II 
 Решење ступа на снагу даном доношења, и 
објавиће се у „Сл.гл.Града Врања“. 
 

III 
 Решење доставити: именованима,  Техничкој 
школи „Никола Тесла“Сурдулица, приложити уз 
седнички материјал и архиви ради евиденције. 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Решење је коначно 
у управном поступку и против њега се може 
покренути управни спор пред Управним Судом - 
одељење у Нишу, у року од 30 дана од дана пријема 
решења. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,  дана: 
04.02.2023. године, број: 022-20/23-01   

    
     ПРЕДСЕДНИК,  
Зоран Митић,с.р. 

 
84. 
 На основу члана 115. става 2, члана 116. 
става 1., става 2. , става 13. и става 15. и члана 117. 
става 1.  Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл.гл.РС“,бр.88/2017,27/2018-др.закон, 
10/2019, 27/2018-др.закон, 6/2020 и 129/2021), чл. 
32. става 1. тачка 20.  Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гл.РС.“,бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16.- 
др.закон,47/2018 и 111/2021), и чл.40 .став 1. тачка 
73 Статута општине Сурдулица („Сл.гл.града Врања 
„,бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица на 
седници одржаној дана 04.02.2023.год, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА У ГИМНАЗИЈИ   

„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ У СУРДУЛИЦИ 
 

I 
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског 
одбора у Гимназији  „Светозар Марковић“ у 
Сурдулици, због истека мандата, и то : 
 
              Из реда запослених: 
1. Биљана Пантић, професор биологије, из 
Сурдулице, 
2. Јелена  Станковић , професор хемије из 
Срудулице, 
3. Лела  Петров, професор филозофије, из 
Сурдулице. 
 
            Из реда родитеља: 
1.Драгутин Станковић из Сурдулице,  
2.Анђелковић Снежана из Сурдулице, 
3.Валентина Момчиловић, из Сурдулице, 

 

Из реда локалне самоуправе: 
1. Дарко Младеновић, 
2. Милорад Радојичић, 
3. Биљана Ђорђевић, 

 
II 

 Решење ступа на снагу даном доношења,и 
објавиће се у „Сл.гл.Града Врања“. 

 
III 

 Решење је коначно управном поступку. 
 

IV 
 Решење доставити: именованима,  Гимназији  
„Светозар Марковић“ Сурдулица, приложити уз 
седнички материјал и архиви ради евиденције. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
решења може се покренути управни спор пред 
Управним судом-одељење у Нишу у року од 30 дана 
од дана пријема истог. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,  дана: 
04.02.2023. године, број: 022-10/23-01   

    
     ПРЕДСЕДНИК,  
Зоран Митић,с.р. 

 
 
85. 
 На основу члана 115. става 2, члана 116. 
става 1., става 2. , става 13. и става 15. и члана 117. 
става 1.Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл.гл.РС“,бр.88/2017,27/2018-др.закон, 
10/2019, 27/2018-др.закон, 6/2020 и 129/2021), чл. 
32. става 1. тачка 20.  Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гл.РС.“,бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16.- 
др.закон,47/2018 и 111/2021), и чл.40 .став 1. тачка 
73. Статута општине Сурдулица („Сл.гл.града 
Врања „,бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица 
на седници одржаној дана 04.02.2023.год, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА У ГИМНАЗИЈИ   

„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ У СУРДУЛИЦИ 
 

I 
 За чланове Школског одбора у Гимназији  
„Светозар Марковић“ у Сурдулици, на период од 4 
године, именују се: 
 
              Из реда запослених: 
1. Лела Петров, професор филозофије,  
2. Јелена  Станковић , професор хемије , и 
3. Биљана Пантић, професор биологије, 



Уторак,07.март.2023.године.           "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"             Број -3-  Страна-79 
  

 

            Из реда родитеља: 
1.Јадранка Лазаревић, из Сурдулице, из Сурдулице, 
2.Драгутин Станковић из Сурдулице, из 
Сурдулице,и 
3.Снежана Анђелковић из Сурдулице. 
 

Из реда локалне самоуправе: 
1. Дарко Младеновић, 
2. Милорад Радојичић,и 
3. Биљана Ђорђевић. 
 

II 
 Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Сл.гл.Града Врања“. 

 
III 

 Решење је коначно управном поступку. 
 

IV 
 Решење доставити: именованима,  Гимназији  
„Светозар Марковић“ Сурдулица, приложити уз 
седнички материјал и архиви ради евиденције. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
решења може се покренути управни спор пред 
Управним судом-одељење у Нишу у року од 30 дана 
од дана пријема истог. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,  дана: 
04.02.2023. године, број: 022-11/23-01   

    
     ПРЕДСЕДНИК,  
Зоран Митић,с.р. 

 
86. 
 На основу члана 115. става 2, члана 116. 
става 1., става 2. , става 13. и става 15. и члана 117. 
става 1.  Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл.гл.РС“,бр.88/2017,27/2018-др.закон, 
10/2019, 27/2018-др.закон, 6/2020 и 129/2021), чл. 
32. става 1. тачка 20.  Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гл.РС“,бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16.- 
др.закон,47/2018 и 111/2021), и чл.40 .став 1. тачка 
73 Статута општине Сурдулица („Сл.гл.града Врања 
„,бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица на 
седници одржаној дана 04.02.2023.год, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА У ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКОЈ 
ШКОЛИ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“ У СУРДУЛИЦИ 

 
I 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова 
школског одбора ПШШ „Јосиф Панчић“ у 
Сурдулици, због истека мандата, и то:  

 Из реда запослених: 
1. Наташа Ђокић, 
2. Ленче Младенов,и  
3. Драган Кирилов. 
 
Из реда родитеља: 
1. Јасмина Крстић, 
2. Марина Станковић, и 
3. Слађана Максимовић. 
 

Испред локалне самоуправе: 
1. Владица Гаврилов из Сурдулице, 
2. Ненад Петковић, из Белог Поља, и 
3. Владица Јовић, из Сурдулице. 

 
II 

 Решење ступа на снагу даном доношења,и 
објавиће се у „Сл.гл.Града Врања“. 

 
III 

 Решење је коначно управном поступку. 
 

IV 
 Решење доставити: именованима,  ПШШ 
„Јосиф Панчић“ у Сурдулици, приложити уз 
седнички материјал и архиви ради евиденције. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
решења може се покренути управни спор пред 
Управним судом-одељење у Нишу у року од 30 дана 
од дана пријема истог. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,  дана: 
04.02.2023. године, број: 022-8/23-01   

    
     ПРЕДСЕДНИК,  
Зоран Митић,с.р. 

 
 
87. 
 На основу члана 115. става 2, члана 116. 
става 1., става 2. , става 13. и става 15. и члана 117. 
става 1.Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл.гл.РС“,бр.88/2017,27/2018-др.закон, 
10/2019, 27/2018-др.закон, 6/2020 и 129/2021), чл. 
32. става 1. тачка 20.  Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гл.РС“,бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16.- 
др.закон,47/2018 и 111/2021), и чл.40 .став 1. тачка 
73. Статута општине Сурдулица („Сл.гл.града 
Врања „,бр. 7/19), Скупштина општине Сурдулица 
на седници одржаној дана 04.02.2023.год, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА У ПШШ„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“ У 

СУРДУЛИЦИ 
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I 
 За чланове Школског одбора у ПШШ „Јосиф 
Панчић“ у Сурдулици , на период од 4 године, 
именују се: 
 Из реда запослених: 
1. Станче Крстић,из Сурдулице, ул.Новице 
Дојчиновића бр.16, 
2. Јелена  Николић из Врања, ул. Кнеза Милоша 
бр.36 г/4, и 
3. Миљан Мишић из Владичиног Хана, с.Прибој. 
 
Из реда родитеља: 
1. Зоран Илић из Сурдулице, ул. Новице 
Дојчиновића,  
2. Марина Николић из Владичиног Хана, ул. Ратка 
Павловића, и 
3.Светлана Стојиљковић из Владичиног Хана, с. 
Калиманце; 
 
Из реда локалне самоуправе: 
1. Ненад Петковић из Белог Поља, 
2. Владица Гаврилов из Сурдулице, и 
3. Слађана Максимовић из Сурдулице. 

 
II 

 Решење ступа на снагу даном доношења, и 
објавиће се у „Сл.гл.Града Врања“. 

 
III 

 Решење је коначно управном поступку. 
 

IV 
 Решење доставити: именованима,  ПШШ „ 
Јосиф Панчић „ Сурдулица, приложити уз седнички 
материјал и архиви ради евиденције. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
решења може се покренути управни спор пред 
Управним судом-одељење у Нишу у року од 30 дана 
од дана пријема истог. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,  дана: 
04.02.2023. године, број: 022-19/23-01   

    
     ПРЕДСЕДНИК,  
Зоран Митић,с.р. 

 
88. 
 На основу чл. 1., чл. 115. став 1., чл. 116.  
става 1, 2. и 5. и чл 117. став 1.  Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл.гл.РС“,бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 -
др.закон, 6/2020 и 129/2021 ), чл. 32. става 1. тачка 
20. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гл.РС.“,бр.129/07, 83/14, 101/16, 47/18 , 111/21-
др.закон), и чл.40.став 1. тачка 11. Статута општине 

Сурдулица („Сл.гл.града Врања“, бр.7/19), 
Скупштина општине Сурдулица на седници 
одржаној дана 04.02.2023.год, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  

„НАША РАДОСТ“ У СУРДУЛИЦИ 
 
I 

 Разрешава се Управни одбор Предшколске 
установе „Наша радост“у Сурдулици,због истека 
мандата,  и то: 
Из реда запослених: 
1. Маја Богдановић из Сурдулице, ул. Томе 
Ивановића 103, 
2. Снежана Златковић из Сурдулице, ул. Ђуре 
Јакшића 13/9, 
3. Биљана Ђорђевић из Сурдулице, ул. Сурдуличких 
мученика бб. 

 
Из реда родитеља: 
1. Валентина Стојановић, из Сурдулице, ул. 
Расадничка бр. 1, 
2. Сања Динић, из Сурдулице, ул. Вука Караџића 
бр. 46, 
3. Милица Златановић, из Житорађе. 

 
Испред локалне самоуправе: 
1.ОливераРистић 
2.ДанијелаБогдановић 
3. Аца Нешић 

 
II 

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

III 
 Решење је коначно управном поступку. 
 

IV 
 Решење доставити: именованима, 
Предшколској установи „Наша радост“ у 
Сурдулици, приложити уз седнички материјал и 
архиви ради евиденције. 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
решења може се покренути управни спор пред 
Управним судом-одељење у Нишу, у року од 30 
дана од дана пријема истог. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,  дана: 
04.02.2023. године, број: 022-6/23-01   

    
     ПРЕДСЕДНИК,  
Зоран Митић,с.р. 
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89. 
 На основу чл. 1., чл. 115. став 1., чл. 116.  
става 1, 2. и 5. и чл 117. став 1.  Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл.гл.РС“,бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 -
др.закон, 6/2020 и 129/2021 ), чл. 32. става 1. тачка 
20. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гл.РС.“,бр.129/07, 83/14, 101/16, 47/18 , 111/21-
др.закон), и чл.40.став 1. тачка 11. Статута општине 
Сурдулица („Сл.гл.града Врања“, бр.7/19), 
Скупштина општине Сурдулица на седници 
одржаној дана 04.02.2023.год, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  

„НАША РАДОСТ“ У СУРДУЛИЦИ 
 
 
I 

 Именује се Управни одбор Предшколске 
установе „Наша радост“у Сурдулици, на перид од 
четири године, и то: 
 
Из реда запослених: 
1. Милан Радојичић из Сурдулице, ул. Кеј Војводе 
Мишића бр.25/1-8, 
2. Јелена Јевтов из Сурдулице, ул. 5.септембар бр. 
72, 
3. Данијела Цветковић из Сурдулице, ул. Француска 
бр.9. 

 
Из реда родитеља: 
1. Милица Златановић из Житорађа, Владичин Хан, 
2. Марија Јоцић из Сурдулице, ул. Томе Ивановића 
бр. 20/1-6, 
3. Наташа Петровић из Сурдулице, ул. Расадничка 
бр.35. 
 
Испред локалне самоуправе: 
1. Ружица Вукашиновић  
2. Данијела Богдановић 
3. Аца Нешић 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Сл.гл.Града Врања“. 
 

III 
 Решење је коначно управном поступку. 
 

IV 
 Решење доставити: именованима, 
Предшколској установи „Наша радост“ у 

Сурдулици, приложити уз седнички материјал и 
архиви ради евиденције. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
решења може се покренути управни спор пред 
Управним судом-одељење у Нишу, у року од 30 
дана од дана пријема истог. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,  дана: 
04.02.2023. године, број: 022-12/23-01   

    
     ПРЕДСЕДНИК,  
Зоран Митић,с.р. 

 
90. 
 На основу члана 29. и 30. Закона о јавно-
приватном партнерству и концесијма (Сл.Гл.РС 
бр.88/2011, 15/2016 и 104/2016) и члана 40. став 1. 
тачка 73. Статута општине Сурдулица (Сл.Гл.града 
Врања бр.7/19), Скупштина општине Сурдулица на 
седници одржаној дана 04.02.2023.године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-

ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 
 

Члан 1. 
 У Стручни тим за реализацију пројекта 
јавно-приватног партнерства за пружање услуге од 
јавног значаја – обављање делатности зоохигијене 
на територији општине Сурдулица, односно 
пружања услуга зоохигијене, уређивање начина и 
услова обављања комуналне делатности 
зоохигијене, без елемената концесије (у даљем 
тексту Стручни тим), именују се: 
 
1. Драгана Илић, дипломирани економиста, 
службеник Општинске управе, распоређена на 
пословима буџета; 
2. Владимир Станковић, др.вет.мед.; 
3. Марко Симић, дипломирани инжењер сточарства; 
4. Наталија Радовановић, дипломирани правник, 
службеник Општинске управе распоређена на 
пословима шефа службе за јавне набавке; 
5. Јована Миленковић, дипломирани правник, радно 
ангажовано лице у Општинском правобранилаштву; 
6. Ивана Радуловић, дипломирани правник, 
службеник Општинске управе, распоређена на 
пословима грађанских стања и пружања бесплатне 
правне помоћи; 
7. Милена Алексић, дипломирани менаџер, 
службеник Општинске управе, распоређена на 
пословима ликвидатуре. 
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Члан 2. 
 Задаци Стручног тима су: 
1. да припреми и предложи све потребене акте, 
прибави неопходне сагласности и предузме све 
друге радње прописане Законом о јавно-приватном 
партнерству неопходне за поступак реализације 
пројекта јавно-приватног партнерства за пружање 
услуга од јавног значаја – обављање делатности 
зоохигијене на територији општине Сурдулица, 
2. пружање стручне помоћи која се састоји у 
припреми и предлагању свих потребних аката при 
припреми потребних анализа, односно студија 
оправданости, при припреми и изради услова за 
оцену понуђача и примљених понуда, као и 
критеријума за избор понуде и прегледавања и 
оцену приспелих понуда; 
3. прегледање и оцена пристиглих пријава, 
4. утврђивање предлога одлуке о избору 
најповољније понуде или предлога одлуке о 
поништају јавног приватног партнерства и 
образложење тих предлога, 
5. обављање осталих послова неопходних за 
реализацију пројекта јавно-приватног партнерства 
за пружање услуге од јавног значаја – обављање 
делатности зоохигијене на територији општине 
Сурдулица. 
 

Члан 3. 
 Чланови Стручног тим се обавезују да о свом 
раду и одржаним седницама воде записник и 
сачињавају друга документа која потписују чланови 
Стручног тима. 
  

Члан 4. 
 Ово решење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у Службеном гласнику града 
Врања. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,  дана: 
04.02.2023. године, број: 020-7/23-01 

    
     ПРЕДСЕДНИК,  
Зоран Митић,с.р. 

 
91. 

На основу члана 68. и 100. Закона о заштити 
животне средине („Сл.гл.РС“ бр.135/04,36/09, 36/09-
др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-одлука УС, и 14/16, 
76/18 и 95/18-др.закон),  члана 40. став 1. тачка 29. 
Статута Општине Сурдулица („Сл.гл.Града Врања“ 
бр. 7/19,   Одлука о отварању Буџетског фонда за 
заштиту животне средине („Сл.гласник Града 
Врања“  бр.36/16), Закона о накнадама за 
коришћење јавних добара („Сл.гл.РС“,бр.95/148)  по 
прибављеној сагласности Министарства   заштите 
животне средине  Републике Србије  бр.  401-00-

2089/22-02 од 30.01.2023. године,   Скупштина 
Општине Сурдулица на седници одржаној дана  
04.02.2023.год.. године,   доноси 

 
ПРОГРАМ 

  КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА  ЗА 2023. ГОДИНЕ 

 
 

 1. Овим Програмом утврђује  се намена и 
начин  коришћења средстава Буџетског фонда за 
заштиту животне средине општине Сурдулица  (у 
даљем тексту: Фонд) планираних у буџету општине 
Сурдулица за 2023.годину, намењених за 
реализацију планова, програма, пројеката и других 
активности у области   заштите и унапређења 
животне средине на територији општине 
Сурдулица. 

 
           2.  Средства Фонда из тачке 1. овог Програма, 
у укупном износу од 37.000.000,00 динара, 
финансираће се  из: 

- Прихода из буџета општине Сурдулица као и 
- других извора у складу са законом, 

 
 3. Обавезе по склопљеним уговорима за 
реализацију програма и пројеката-које су доспеле у 
2022.години, а нису исплаћене пружаоцима услуга и 
Обавезе за које је спроведен поступак јавних 
набавки или се спроводи поступак јавних набавки, а 
склапање уговора и реализација се очекује у 2023 
.години, програми и пројекти који су планирани 
Програмом коришћења средстава за  2022.годину, а 
реализоваће се у 2023.години. 

  
         4.  Средства Фонда из тачке 2. овог Програма, 
у складу са обавезама  локалне самоуправе 
утврђених законима из области заштите животне 
средине, користиће се               наменски за 
финансирање: 
 3.1. Подстицајних, превентивних и 
санационих  програма и пројеката; 
 3.2. Програма и пројеката праћења стања 
животне средине (мониторинг); 
 3.3. Програма заштите и развоја заштићених 
природних добара; 
 3.4. Програми и пројекти у вези управљања 
отпадом; 
 3.5. Научноистраживачких програма и 
пројеката; 
 3.6. Едукације и јачања свести о потреби 
заштите животне средине; 
 3.7. Информисање и објављивање података о 
стању животне средине; 
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 3.8. Других активности од значаја за заштиту 
животне средине; 
 3.9. Трошкове реализације програма; 
 
 3.1. Подстицајни, превентивни и 
санациони  програми и пројекти  
Планира се реализација пројеката и програма који 
се односе на: 
- имплементација Програма озелењавања,очување и 
унапређење зеленила у функцији заштите животне 
средине на територији Општине Сурдулица 
(формирање нових зелених пвршина, дрвореда, 
замена недостајућих садница из реконструисаних 
улица, набавка цветњака) 
- уништавање амброзије на  урбаном делу 
територије општине Сурдулица, као и приградским 
насељима где је густина становништва  највећа, у 
циљу заштите и очувању животне средине, 
- ажурирање Локалног катастра извора загађења 
животне средине, 
-извештај о стању животне средине за 2023.године 
на територији  општине, 
-деградација и заштита  земљишта , 
-заштите и унапређење животне средине на 
територији општине, 
-квалитет животне средине општине Сурдулица у 
2022.год, 
- контрола и заштита од буке, 
-загађивање и заштита вода,  
- отпадне воде као еколошки проблем, 
 - набавка потребног  материјала , опреме и 
средстава за рад инспекције за заштиту животне 
средине, 
-проблем угрожености и заштита животне средине, 
-очување и заштита животне средине, 
-одрживост у свакодневном животуподизање свести о 
одрживом развоју и заштити животне средине 
-интегрално управљање отпадом општине 
Сурдулица, 
- мере заштите животне средине које се предузимају 
ради спречавања угрожавања животне   средине и 
здравља људи  у ванредним ситуацијама изазване 
хемијским удесом, 
-  пројектно и конкурсно финансирање и 
суфинансирање пројеката и програма  организација 
цивилног друштва,  невладиних организација и 
Јавних предузећа из области заштите животне 
средине 
- израда програма и пројеката који доприносе 
заштити животне средине, 
- израда програма заштите природе за општину 
Сурдулица 
- Програм, акциони и санациони план заштите 
животне средине општине Сурдулица, 

- друге потстицајне, превентивне и санационе 
програме и пројекте за чијoм се реализацијом укаже 
потреба. 
 За реализацију наведених програма  
потписаће се уговори са надлежним јавним 
преузећима, невладиним, еколошким 
организацијама, удружењима, овлашћеним 
стручним и научним организацијама и установама, 
након  спроведеног одговарајућег поступка, а све у 
складу са обавезама проистеклим из Закона о 
заштити животне средине и осталих прописа из 
области заштите животне средине. 
 
 3.2. Програма и пројеката праћења стања 
животне средине (мониторинг)  
Планира се реализација законом утврђених обавеза 
локалне самоуправе у области мониторинга, као и 
других програма и пројеката праћења стања 
животне средине: - праћење квалитета ваздуха,  - праћење нивоа комуналне буке, - праћење квалитета површинских  вода, -  праћење квалитета отпадних  вода, 
       -     праћење квалитета земљишта, 
       -    праћење нивоа нејонизујућих зрачења, 
       -  мерење у ванредним ситуацијама које су 
настале као последица хемијског удеса, 
За реализацију наведених програма и пројеката 
закључиће се уговори са овлашћеним стручним и 
научним организацијама и установама, а у складу са 
законским прописима из области заштите животне 
средине. 
 
 3.3. Програма заштите и развоја 
заштићених природних добара 
-Актом Владе Републике Србије Власинско језеро и 
његова околина стављено је под заштитом као 
предео изузетних одлика под именом „Власина“ и 
утврђено је за заштићено природно добро I 
категорије (Предео изузетних одлика „Власина“). 
У 2023. години ће се разматрати   планови 
управљања над заштићеним природним добрима, 
као и израда годишњих програма управљача  и 
финансирање  или суфинансирање реализација 
приоритетних програмских активности, а на основу 
конкретних пројеката и програма понуђених од 
стране управљача  или корисника заштићеног 
подручја. 
 
 3.4. Програми и пројекти у вези 
управљања отпадом 
-У складу са Законом о управљању отпадом 
(Сл.гл.РС“,бр.36/09, 88/10  14/16 и 95/18-др.закон)  
јединица локалне самоуправе планира  реализацију 
пројеката и програма који се односе на: 
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-сакупљање и транспорт отпада са обала и из реке 
Врле и Романовске, 
- чврст отпад , стање, проблеми., перспективе, 
-сакупљање и транспорт отпада са подручја 
општине Сурдулица, 
- Чишћење дивљих депонија са територије општине 
Сурдулица и чишћење корита речних токова, 
потока, канала-од комуналног отпада, шибља и 
растиња, санација деградираних јавних површина, 
-  Набавка канти запремина 120л и контејнера 1,1м3, 
контејнери и канте за рециклажу (папир,стакло, 
амбалажу и др.) као и стубних металних канти, 
набавка соло-канти 
- Имплементација активности наведених у  Плану  
управљања отпадом, 
- Подстицање  смањења настајања и одвојеног 
сакупљања отпада, рециклажа и поновна употреба 
отпада, набавка опреме за сакупљање отпада, 
 За реализацију наведених програма и 
пројеката закључиће се уговори са овлашћеним 
стручним и научним организацијама и установама, а 
у складу са законским прописима из области 
заштите животне средине. 
 
 3.5. Научноистраживачких програма и 
пројеката 
-Суфинансираће се научно-истраживачки пројекти 
из области животне средине за које постоји потреба 
и интерес да се реализују на територији општине 
Сурдулица, а који дају применљиве научне 
резултате у краћем временском периоду, уз 
конкретна решења која доприносе заштити и 
унапређењу животне средине на територији 
општине Сурдулица. 
На основу посебног акта председник општине 
Сурдулица , а зависно од потреба општине 
финансираће се или суфинансирати научно-
истраживачки пројекти из области животне средине 
чији резултати и решења омогућавају решавање 
приоритетних проблема и доприносе заштити и 
унапређењу животне средине на територији 
општине Сурдулица. 

 
 3.6. Едукације и јачања свести о потреби 
заштите животне средине 
-Пропагандне активности, штампање стратешких 
докумената и сарадња са васпитно-образовним, 
научним установама, јавним предузећима и другим 
установама и организацијама у циљу реализације 
пројеката везаних за еколошку едукацију и 
финансирање активности Службе  за заштиту 
животне средине, која ће  самостално  или  у 
сарадњи  са  другим  субјектима,  организовати  или  
учествовати  у  предавањима, семинарима,  
трибинама,  скуповима,  манифестацијама,  

акцијама  из  области заштите  и  унапређења  
животне  средине  и  обележавању  значајних  
датума  и  догађаја такозвани Еколошки календар 
(обухвата све важније догађаје из области заштите 
животне средине). 
 3.7. Информисање и објављивање 
података о стању животне средине 
-Oдржавање  и иновирање  Интернет   презентације 
општине Сурдулица, a у циљу  редовног,  
благовременог,    и  објективног  обавештавања  
јавности о стању животне средине, (извештај) као и 
обавештењу јавности о стању животне средине 
путем средствима јавног информисања mass-medie, 
www, f.book… 
 
 3.8. Других активности од значаја за 
заштиту животне средине 
- Реализација  пројеката решавања проблема 
отпадних вода на територији општине, као и замена 
постојећих мрежа каналзационих система на 
територији општине Сурдулица, 
- Набавка садница за озелењавање и уређење јавних 
и зелених површина,  
- Повремене циљане контроле загађења животне 
средине на територији општине Сурдулица ради 
ефикаснијег рада  општинске  инспекције за 
заштиту животне средине  и циљаних ненајављених 
контрола загађења животне средине (буком, 
аерозагађењем, отпадним водама, нејонизујућим 
зрачењем и сл.), по потреби као и по налогу 
надлежног Министарства и Председника општине  
део Програма се резервише за ову намену, 
 
-измирење доспелих обавеза из претходне године; 
- обезбеђење суфинансирања за учешће на  
међународним и домаћим конкурсима из области 
заштите животне средине; 
- набавка потребних материјала и опреме неопходне 
за спречавање или отклањање последица које утичу 
на заштиту животне средине, 
- чишћење канала и корита водотокова од отпада, 
- одржавање, чишћење  система за пречишћавање 
отпадних вода 
- чишћење канала који служе за прихват 
атмосферских вода на територији општине 
Сурдулица, 
- пошумљавање, нега засада , садња цветњака на 
територији општине Сурдулица, 
-Остала нераспоређена средства подразумевају 
средства која су предвиђена за утрошак у случају 
хитности,тј.неодложности и непланираности, а 
неопходно их је спровести током 2023.године у 
оквиру активности из области заштите животне 
средине 
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 3.9. Трошкове реализације програма 
4. Уколико се приходи и примања Фонда у току 
буџетске године не остварују у планираном износу 
расходи ће се остваривати по приоритетима које 
утврди Председник општине Сурдулица и то: 
обавезе утврђене законом и раније преузете 
уговорне обавезе. 
У циљу рационалног коришћења финансијских 
средстава, Решењем Председника општине 
Сурдулица  у тачки 3., могу се вршити промене у  
намени финансијских средстава. 
 
5. Средства из тачке 2. овог програма могу да се 
увећају за износ неутрошених, наменских средстава 
пренетих из претходне године и за износ донација и 
прихода из других извора, која ће се користити у 
складу са овим програмом. 
 
6. Одељење за Привреду и финансије и Одељење за 
урбанизам, стамбено-    комуналне, грађевинске и 
имовинско-правне послове   Општинске управе 
општине  Сурдулица   вршиће финансирање  
пројеката на основу уговора или споразума о    
финансирању или суфинансирању животне средине, 
као и стручне и  административно техничке послове 
за реализацију истих, а одобрење за финансирање 
сваког појединачног програма или пројекта 
одобрава  Председник   општине Сурдулица, ако су 
у сагласности са предложеним Програмом 
коришћења средстава за 2023.годину. 

 
7.  Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, 
грађевинске и имовинско-  правне послове 
Општинске управе општине Сурдулица  вршиће  
избор и надзор Програма и Пројеката и подносиће 
пријаве пројеката код Фонда за заштиту животне 
средине. 

 
8.  На крају периода 01. јануар - 31. децембар 
2022.године, уколико буду неискоришћена средства 
Буџетског фонда преносе се у наредну годину и 

распоређује  у програму коришћења средстава 
Буџетског фонда за заштиту животне средине 
општине Сурдулица за 2023.годину у складу са 
чланом 10. Одлуке о отварању  Буџетског фонда 
за заштиту животне средине општине Сурдулица. 
9.  Пријаве програма и пројеката за финансирање на 
основу расписаног Јавног конкурса достављаће се  
Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне, 
грађевинске и имовинско- правне послове 
Општинске управе општине Сурдулица  а комисија, 
коју формира Председник општине Сурдулица , ће 
вршити избор програма и пројеката,  ако су у 
сагласности са предложеним Програмом 
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 
животне средине за 2023. годину. Комисија за избор 
програма и пројеката биће састављена од  чланова 
Општинске управе општине Сурдулица. 
За рад и одлучивање у комисијама предвиђена је 
новчана накнада, сходно Одлуци председника 
општине Сурдулица.Комисија ће радити после 
радног времена. 
 
10.  Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, 
грађевинске и имовинско-  правне послове 
Општинске управе Сурдулица може бити наручилац 
израде програма или пројекта за финансирање, по 
одобрењу председника општине Сурдулица, или по 
потреби расписати јавни позив за финансирање или 
суфинансирање програма  и  пројеката који су 
од интерес за општину. 
 
11.   Овј Програм    ступа на снагу даном доношења 
а  објавиће се   у «Службеном гласнику града 
Врања».  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,  дана: 
04.02.2023. године, број: 415- 5  /22-01 
 

    
     ПРЕДСЕДНИК,  
Зоран Митић,с.р.        

 
 
                                                                                                             

Образац 1 
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

ОПШТИНЕ/ ГРАДА СУРДУЛИЦА .ЗА  2023. ГОДИНУ 
 

Усвојен на седници.-.........  дана.........................године 
 

Редн
и 

број 
акти
внос
ти 

Програмска 
активност 

Сагласност 
министарс

тва 
заштите 
животне 
средине на 
предлог 
програма 

Детаљан опис 
активности Циљ активности 

Надлежни за 
спровођење 
програмске 
активности 

Финансијска 
средства 

потребна за 
реализацију 
предвиђене 
активности 

Извор 
средстава 

финансирањ
а 

Износ 
одобрених 

средстава за ову 
активност у 
претходној 
години 
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(датум 
издавања и 

број 
сагласност

и) 
Контрола и заштита ваздуха и сузбијање  инхалационих алергена 

1. 

Праћење 
квалитета 
ваздуха на 
територији 
општине 
Сурдулица   

Праћење ће бити 
реализовано у складу 

са Програмом 
контроле квалитета 
ваздуха на територији 
општине Сурдулица у 

2023. години. 
Резултати ће бити 
објављени на сајту 
општине и доставити 

Агенцији за 
заш.жив.сред. 

Успостављање 
сталне контроле 

ваздуха  

Служба за 
заштиту 
животне 
средине, 
овлашћена 
стручна 

организација  6.850.000,00 

Буџет 
општине 
Сурдулица  6.850.000,00 

 Активност        
 Активност        

Управљање отпадом 
2. 

 Чишћење 
дивљих 
депонија са 
територије 
општине 
Сурдулица    

Уклањање дивљих 
депонија ради 

смањење негативних 
ефеката које оне 
изазивају на 

територији општине  

Успоставњање 
одрживог 
система 

управљања 
отпадом на 
територији 
општине 
Сурдулица  

Служба за 
заш.жив.сред. , 
ЈП Водовод , 
ОЗЗ Победа 
Сурдулица 1.000.000,00 

Буџет 
општине 
Сурдулица 1.000.000,00 

3. 

Интегрално 
управљање 
отпадом 
општине 
Сурдулица,  

Активност ће бити 
реализована у складу 
са израђеним планом и 

програмом 
интегралним 

управљањем отпадом 
што укључује санацију 
деградираних јавних 
површина , као и 

сакупљање и уклањање 
расутог отпада  

Заштита и 
унапређење 

животне средине  

Служба за 
заштиту 
животне 
средине, 
овлашћена 
стручна 

организација  190.000,00 

Буџет 
општине 
Сурдулица / 

Контрола и управљање подземним  водама 
 Активност        
 Активност        
 Активност        

Контрола  и заштита  површинских и отпадних  вода 
4. 

Праћење 
квалитета 

површинских 
и отпадних 

вода  

Праћење ће бити 
реализовано у складу 

са Програмом  
квалитета 

површинских и 
отпадних вода на 

територији општине 
Сурдулица у 

2023.Резултати ће бити 
објављени на сајту 
општине и доставити 

Агенцији за 
заш.жив.сред.  

Успостављање 
сталне контроле 

праћења 
квалитета 

површинских и 
отпадних вода  

Служба за 
заштиту 
животне 
средине , 
овлашћена 
стручна 

организација  1.000.000,00 

Буџет 
општине 
Сурдулица 1.000.000,00 

 Активност        
 Активност        

 
 
 

Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине 
5. Заштита и 

развој 
заштићеног 
природног 
добра  

Власина за 
које је акт  о  

Активности ће бити 
реализована на основу 
годишњег програма 
донетих од стране 

управљача у складу са 
законом  

Заштита , 
уређење и 
унапређење 
заштићеног 

природног добра  

Служба за 
заштиту 
животне 

средине, ЈП 
Водовод 50.000,00 

Буџет 
општине 
Сурдулица / 
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заштити 
донела 

Република 
Србија 

 Активност        
 Активност        

Мере адаптације на климатске промене 
 Активност        
 Активност        
 Активност        

Контрола и заштита земљишта 
6. 

Програм 
праћења 
квалитета 
земљишта   

Праћење ће бити 
реализовано у складу 

са Програмом 
квалитета земљишта 
на територији општине 

Сурдулица у 
2023.Резултати ће бити 
објављени на сајту 
општине и доставити 

Агенцији за 
заш.жив.сред.  

Успостављање 
сталне контроле 

праћења 
квалитета 
земљишта  

Служба за 
заштиту 
животне 
средине,  
овлашћена 
стручна 

организација  550.000,00 

Буџет 
општине 
Сурдулица 550.000,00 

 Активност        
 Активност        

Контрола и заштита од буке 
7. 

Програм 
праћења 

стања нивоа 
буке у 

ж.средини  

Праћење ће бити 
реализовано у складу 
са Програмом праћења 
стања нивоа буке у 

ж.средини на 
територији општине 
Сурдулица у 2023. 
Резултати ће бити 
објављени на сајту 
општине и доставити 

Агенцији за 
заш.жив.сред.  

Успостављање 
сталне контроле 
праћења стања 
нивоа буке у 
ж.средини 

Служба за 
заштиту 
животне 
средине,  
овлашћена 
стручна 

организација  400.000,00 

Буџет 
општине 
Сурдулица 400.000,00 

 Активност        
 Активност        

Контрола и заштита од нејонизујућег зрачења 
8. 

Програм 
праћења 
нивоа 

нејонизујућег 
зрачења у 

жив.средини  

Праћење ће бити 
реализовано у складу 
са Програмом праћења 
нивоа нејонизујућег 

зрачења у жив.средини 
на територији општине 
Сурдулица у 2023. 
Резултати ће бити 
објављени на сајту 
општине и доставити 

Агенцији за 
заш.жив.сред.  

Успостављање 
сталне контроле 
праћења нивоа 
нејонизујућег 
зрачења у 

жив.средини 

Служба за 
заштиту 
животне 
средине,  
овлашћена 
стручна 

организација  200.000,00 

Буџет 
општине 
Сурдулица 200.000,00 

 Активност        
 Активност        

Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине 
9. 

Финансирање 
и 

суфинансира
ње програма 
и пројеката 
од јавног 

интереса  која 
реализују 

удружења,   у 
области 

заш.жив.сред. 
на територији 
општине 
Сурдулица     

У складу са 
правилником о 

ближим 
критеријумима, начину 
и поступку доделе 
средстава или 

недостајајућег дела 
средстава из буџета 

општине Сурдулица  за 
подстицање  програма 
и пројеката од јавног 

интереса која 
реализују удружења 
биће спроведен  Јавни   

конкурс за 
суфинансирање 

Популаризација, 
подстицање, 
усмеравање и 
јачање свести о 
значају заштите 
животне средине  

Служба за 
заштиту 
животне 
средине, 

удружења из 
области 

заш.жив.средин
е 1.300.000,00 

Буџет 
општине 
Сурдулица 1.300.000,00 
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програма и пројеката 
из области 

заш.жив.средине 
10. 

Мерење по 
налогу 

инспекције и 
у случају 
хемијског 
удеса   

Обезбеђивање 
средстава за 

спровођење мерења по 
налогу инспекције и у 
случају хемијског 

удеса  

Испуњење 
обавеза у складу 

са законом 

Служба за 
заштиту 
животне 
средине,  
овлашћена 
стручна 

организација  50.000,00 

Буџет 
општине 
Сурдулица / 

11. 

Пројектно и 
конкурсно 

финансирање 
и 

суфинансира
ње пројеката 
и програма  
организација 
цивилног 
друштва,  
невладиних 
организација 
и Јавних 

предузећа из 
области 
заштите 
животне 

средине    на 
територији 
Општине 
Сурдулица   

Чишћење и уређење 
корита река од 

комуналног отпада, 
шибља и растиња, 

санација деградираних 
површина ,чишћење 
канала поред пута, 
пропуста, потока, 

одржавање, чишћење 
система за 

пречишћавање 
отпадних вода као и 
чишћење канала који 
служе за прихват 
атмосферских вода, 
решавање проблема 
загађених вода,замена 
односно  побољшање  

канализационих 
система, система 
отпадних вода, 
односно замена 
постојећих мрежа 
канализационих 

система , сакупљање и 
транспорт отпада са 
обала и из река Врле и 
Романовске , као и 

озелењавања,очување 
и унапређење зеленила 
у функцији заштите 
животне средине на 
територији Општине 
Сурдулица Активности 
ће бити реализоване 
Ј.конкурсом  у складу 
са Јавним позивом у 
циљу заштите и 
унапређења 

жив.средине на 
територији општине , 

Циљ јавног 
конкурса је 
подршка 
локалној 
самоуправи на 
територији 
општине 
Сурдулица у 
реализацији 
пројеката или 
програма који 
доприносе 
очувању и 
унапређењу 
заштите животне 
средине, 

Служба за 
заштиту 
животне 

средине,органи
зације, цивилна  

друштва,  
невладине 

организације  и 
Јавна 

предузећа из 
области 
заштите 
животне 
средине     23.000.000,00 

Буџет 
општине 
Сурдулица 24.000.000,00 

Остало 
12. 

Израда 
програма и 
пројеката 
који 
доприносе 
заштити 
животне 
средине,  

Реализација програма, 
пројеката у циљу 
очувању и  заштите 
животне средине  у 
складу са законом 

1.Ажурирање 
Локалног 
катастра извора 
загађења 
животне средине, 
2.израда 
извештај о стању 
животне средине 
за 2023.године на 
територији  
општине, 
3.деградација и 
заштита  
земљишта , 
4. заштите и 
унапређење 
животне средине 
на територији 
општине, 
5загађивање и 

Служба за 
заштиту 
животне 
средине,  
овлашћена 
стручна 

организација  

1.  200.000,00 
2.  198.000,00 
3.   200.000,00 
4.  195.000,00 
5.  180.000,00 
6.   200.000,00 

Буџет 
општине 
Сурдулица 

1. 199.000,00 
2.  196.000,00 

3./ 
4./ 
5./ 
6./ 
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заштита вода, 
6.одрживост у 
свакодневном 
животу подизање 
свести о одрживом 
развоју и заштити 
животне средине 
 

13. 

Рад и 
одлучивање у 
комисијама   

За реализацију 
активности формираће 

се комисија за 
спровођење потребних 

активности  

Укључивање 
стручњака из 
различитих 
области 

Председник 
општине  100.000,00 

Средства из 
Буџета 
општине 
Сурдулица / 

14. Друге 
потстицајне, 
превентивне 
и санационе 
програме и 
пројекте за 
чијoм се 
реализацијом 
укаже 
потреба.  

За реализацију 
активности  ће се 

закључити уговор са  
овлашћеном стручном 

организацијом у 
складу са законом  

У циљу заштите, 
унапређења и 

очувања 
ж.средине 

Председник 
општине  500.000,000 

Средства из 
Буџета 
општине 
Сурдулица / 

 
 

92. 
На основу чл.2 став.1 тачка 49 и чл. 35. став 

7. Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, бр.72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 
24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 – УС, 
132/14, 145/1483/2018, 31/2019 и 37/19 - др. закон 
9/2020, и 52/2021 ) чл. 32. став 1. тачка 5. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гл. РС“, бр. 129/07, 
83/2014 -др.закон 101/2016 – др.закон, 47/2018 
111/2021– др.закон) и чл. 36. став . Статута општине 
Сурдулица („Сл. гл. града Врања“, бр. 7/19) 
Скупштина општине Сурдулица на седници 
одржаној дана 04.02.2023.године,  донела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
 О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКИХ ГРЕШАКА У 

ОДЛУЦИ  О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА 
УСКЛАЂЕНОГ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СУРДУЛИЦА 

 
У Одлуци о усвајању измена и допуна  Усклађеног 
плана генералне регулације насеља Сурдулица 
(„Сл.гл.града Врања“, бр.35/12, 34/16, 15/17, 22/22) 
врши се исправка тако што се мења текст сагласно 
Елаборату „Техничка исправка“ бр.121/22 од 
16.12.2022. године који је израдио „ЈУГИНУС“ из 
Београда, на следећи начин: 
1. У поглављу 2.2.2.1.2.1.  Урбанистички параметри 
за блокове, целине и парцеле са индивидуалним 
једнопородичним становањем у централној зони 
града (зона I, целина II.4, XI.1 и XI.5), 
апартманским, пословним и ренталним становањем 
ван централне зоне града (зона II). 
Мења се став: 
Индекс или степен заузетости "З" 

- максимални индекс или степен заузатости "З" на 
парцелама са комерцијалним функцијама..80% 
 
2. У поглављу 2.2.2.1.3.2. Урбанистички параметри 
за блокове, целине и парцеле са вишепородичним 
становањем у централној зони града, пансионе, 
апартманско, пословно и рентијерско становање у 
централној зони града 
 (зона I). 
Мења се став: 
Висинска регулација - максимална спратност 
објеката вишепородичног становања П+4+Пк. 
 
3. Промена намене у графичком делу из 
вишепородичног у мешовито становање za целину 
II.5 тачније за парцеле 2001/6  и 2001/7 КО 
Сурдулица. 
 
4.Исправља се у графичком делу плана регулациона 
и грађевинска линија између тачака – координате 
јавних намена 694 и 273. Вратити на решење из 
претходног плана у складу са очитаним 
координатама тачака јавног земљишта. 

Закључак о исправци техничких грешака 
даном усвајања постаје саставни део Одлуке о 
усвајању измена и допуна Усклађеног плана 
генералне регулације насеља Сурдулица 
(„Сл.гл.града Врања“, бр.35/12, 34/16, 15/17, 22/22). 

Закључак се објављује у „Службеном 
гласнику града Врања“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА,  дана: 
04.02.2023. године, број: 350-9/21-01 

    
     ПРЕДСЕДНИК,  
Зоран Митић,с.р. 
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Општинско веће општине Сурдулица  
93. 
 На основу чл. 70. став 1.тачка 22. Статута 
општине Сурдулица (“ Сл.гл.града Врања „ , бр. 
7/19), чл. 15. тачка 11. Одлуке о Општинском већу 
општине Сурдулица (“Сл.гл.Града Врања”бр. 5/10), 
и чл. 2. став 1. тачка 11. Пословника о раду 
Општинског већа Општине Сурдулица 
“Сл.гл.Пчињског округа”, бр. 34/08), Општинско 
веће општине Сурдулица на седници одржаној 
03.02.2023.године разматрајући предлог Програма 
за рад Савета за координацију послова безбедности 
на подручју локане самоуправе Сурдулица  за 
2023.годину, донело је 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 УСВАЈА СЕ Програм за рад Савета за 
координацију послова безбедности на подручју 
локалне самоуправе Сурдулица  за 2023.годину, 
број 06-2/23-01 од 30.01.2023. године, који је 
предложио Савет. 
  Програм је  саставни део закључка. 

 
II 

 Закључак објавити у Службеном гласнику 
града Врања. 
 

III 
 Закључак доставити: Одељењу за привреду и 
финансије, Савету, приложити уз седнички 
материјал и архиви ради евиденције. 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА 
дана 03.02.2023. године, број. 06-4/23-01.                                                                                                                         

 
ПРЕДСЕДНИЦА,                                                                                                       

Александра Поповић,с.р. 
 
 

Одељење за урбанизам, имовинско-правне 
послове, комунално–стамбене делатности и 
заштиту животне средине града Врања 
94. 
 На основу члана 5. и 9. став 3.Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10) и 
члана 20. Одлуке о организацији Градске управе 
града Врања („Службени гласник РС“, број 35/2016, 
23/2017, 36/2017 и 10/2018.), Одељење за урбанизам, 
имовинско-правне послове, комунално–стамбене 
делатности и заштиту животне средине града Врања 
, донело је: 
 

О Д Л У К У 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ 
ПЛАНА ВРАЊА  НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 Не приступа се изради Стратешке процене 
утицаја Друге измене и допуне Генералног 
урбанистичког плана Врања на животну средину, у 
даљем тексту “Стратешка процена“, према 
претходно прибављеном мишљењу органа 
надлежног за послове животне средине , број 501-
19/2023-08 од 14.02.2023.године. 
 

Члан 2. 
Разлози за неприступање израде Стратешке 

процене утицаја Друге измене и допуне генералног 
урбанистичког плана Врања на животну средину 
садржани су у Просторном плану града Врања 
(„Службени гласник града Врања“ број 18/18 и број 
36/20-исправка техничке грешке) чији је саставни 
део  Извештај о Стратешкој процени утицаја 
Просторног плана града Врања, који представља 
основ за утврђивање обавезујућих, хијерархијски 
усаглашених смерница (еколошких захтева) при 
изради Плана и обезбеђивање, прописивање и 
интегрисање мера заштите животне средине у све 
фазе израде Плана, као и дефинисање услова и 
решења заштите животне средине у 
имплементацији планских решења. 

У горе наведеном Извештају о Стратешкој 
процени утицаја Просторног плана града Врања у 
поглављу 4.0. Смернице за ниже хијерархијске 
нивое прописано је да се стратешка процена утицаја 
на животну средину не захтева за измене и допуне 
Генералног урбанистичког плана и Планова 
генералне регулације, уколико нема значајних 
измена. 
 

Члан 3. 
Планом се разрађује део грађевинског 

подручја који обухвата делове катастарских 
општина Врање 1, Врање 2 и Бунушевац и то 
следеће локације:  

- Локација 1 – измена намене земљишта из 
руралног становања у становање са малом 
привредом у насељу Бунушевац, на простору уз 
обилазницу и већих саобраћајница на ободу насељa,  
 - Локација 2 –  измена намене земљишта из 
становања малих густина са пословно услужним 
садржајем у становање средњих густина, са западне 
стране улице Светогорске (бив. Виктор Бубањ), на 
катастарским парцелама број  8385-део, 8708/4, 
8708/3, 8709/1, 8709/2, 8508/2-део, 8852/7, 8853/8, 
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8853/7, 8853/3, 8853/5, 8853/6, 8853/5 и 8853/1 КО 
Врање 1,  
 - Локација 3 – измена намене земљишта из 
јавна намена – заштитно зеленило у намену 
становање средњих густина, на потезу оивиченом  
катастарским парцелама број 8109-део, 8110/1, 
8112/1, 8112/2, 8112/3-део, 8112/4, 8113/1-део, 
8113/5-део, 8113/6-део, 8127/1, 8127/2, 8127/3, 
8127/4, 8127/5-део, 8123, 8124, 8125, 8126, 8128-део, 
8130-део, 8131-део, 8132-део КО Врање1, 
            - Локација 4 - промена намене из пословно 
услужне зоне у становање средњих густина са 
спратношћу П+3+Пс , на потезу - угао улица 
Партизанска и Београдска (од Дома културе до 
горње Аутобуске станице), катастарске парцеле 
број 5057, 5056-део, 5049-део, 5048-део, 5050-део, 
5051, 5052, 5053, 5054, 5055/1, 5063, 5055/2, 5061/2, 
5064, 5062, 5060, 5059, 5061/1, 5065, 5066, 5067, 
5068-део, 5058-део и 5047-део КО Врање 1, 
 - Локација 5 - промена намене из становање 
малих густина са појасем пословно услужних 
садржаја у становање средњих густина са објектима 
у низу и спратношћу П+2+Пс на потезу уз јужну 
страну улице Београдске, грађевинске парцеле које 
имају директни приступ на градску саобраћајницу,  
од катастарске парцеле број 7415 КО Врање 1 до 
7442 КО Врање 1, 
 - Локација 6 - промена намене из становање 
малих густина у становање средњих густина са 
спратношћу П+2+Пс, на потезу уз улице Симе 
Погачаревића и Јована Хаџивасиљевића, само за 
грађевинске парцеле које имају директни приступ 
на градске саобраћајнице, 
 - Локација 7 - промена намене из пословно 
услужне зоне у јавну намену (Ј9-Администрација) и 
становање средњих густина са спратношћу  
П+3+Пс,  потез на углу улица Ивана Цанкара и 
Партизанска, на катастарским парцелама број 5007, 
5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013-део и 5045 КО 
Врање 1,  
 - Локација 8 - промена намене из становање 
малих густина у јавну намену (Ј9-Администрација) 
на простору у улици Симе Погачаревића на 
катастарским парцелама 8870 и 8871 КО Врање 1,  

- Локација 9 -  промена  јавне намене из 
заштитног зеленила у пословно услужне зоне и 
јавну намену (део јавна намена Ј16 - техничка 
служба ЈП "Водовод" Врање и део јавни паркинг 
простор  Ј21 ) на потезу уз улицу Радничка 
(комплекс технчке службе ЈП“Водовод“ Врање - 
железничка станица), катастарске парцеле број 
10233-део, 10234-део, 10235-део и 10236-део КО 
Врање 1; 

- Локација 10 - промена  јавне намене из 
уређеног градског зеленила у верски објекат на 

потезу уз цркву Свете Петке - Крстата џамија, 
катастарске парцеле број 2337 и 2338 КО Врање 1, 
 - Локација 11 - промена  намене из 
пословно-услужне зоне и пословно производне зоне 
у намену становање средњих густина са спратношћу 
П+3+Пс на потезу уз улицу Маричка, катастарске 
парцеле број 6052/2, 6052/5, 6052/4, 6053, 6055, 
6085/1, 6084/2 КО Врање 1 и катастарске парцеле 
6084/1, 6056, 6084/3-део, 6057/1, 6058, 6057/2, 
6062/2-део, 6064/3-део, 6065-део, 6066-део, 6067-
део, 6059/3, 6052/10, 6051/2, 6052/9, 6052/8, 6059/2, 
6059/1, 6059/4-део, 6060-део, 6051/1, 6051/3-део, 
1120-део, 1121-део и 1119-део КО Врање 1; 
 - Локација 12 - промена  јавне намене из  
заштитног зеленила у намену пословно производне 
зоне на простору од улице Маричка, катастарске 
парцеле број 6309 и 6229 КО Врање 1 до 
катастраске парцеле 10171 КО Врање 1, 
 - Локација 13 - промена  јавне намене спорт 
и рекреације (Ј12) у намену пословно-производне 
зоне на потезу уз улицу Маричка, од катастарске 
парцеле број 4404/3, 4404/4 до  4404/1, 4404/2  и 
5694 КО Врање 2; 

- Локација 14 -  промена јавне намене на 
делу заштитног зеленила у намену пословно-
производне зоне на потезу уз улицу Омладинских 
бригада, катастарске парцеле број 10068-део, 
10069/1-део, 10069/2, 10070/1, 10071/2, 10071, 
10072, 10073, 10074-део и 10075-део КО Врање 1. 
 

Члан 4. 
 Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику града Врања“. 
 Одељење за урбанизам, имовинско-правне 
послове, комунално-стамбене делатности и заштиту 
животне средине града Врања, дана 
14.02.2023.године, број 350-31/2023-08/1. 
   

  НАЧЕЛНИК 
 ГРАДСКЕ УПРАВЕ,    

                                               Душан Аритоновић,с.р. 
 

Градско веће града Врања,  седница одржна 
21.02.2023.  године. 
95. 

На основу члана 41. Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17 и 
49/21), члана 20. став 1. тачка 39. члана 66. став 1. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број:129/2007, 83/2014-др. Закон, 101/16, 47/18 
и 111/21) и члана 61.  Пословника Градског већа 
града Врања (Службени гласник града Врања“, број: 
29/2020),  Градско веће града Врања, на седници 
одржној 21.02.2023.  године донело је 
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ОДЛУКА  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ВРАЊА ЗА 2022-

2023.ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
              УСВАЈАЈУ СЕ измене и допуне Одлуке о 
усвајању Локалног акционог плана запошљавања 
града Врања за 2022-2023.годину, у складу са  
Акционим планом за период од 2021. до 
2023.године за спровођење Стратегије 
запошљавања у Републици Србији за период од 
2021. до 2026. године. 
 

Члан 2. 
             Локалним акционим планом запошљавања 
града Врања за 2022-2023.годину се предвиђа 
суфинансирање следећих мера активне политике 
запошљавања у 2023. години: 
• Субвенција за запошљавање незапослених лица 

из категорије теже запошљивих, са планираним 
обухватом око 19 лица  

• Субвенција за самозапошљавање са планираним 
обухватом око 26 лица 
 

Члан 3. 
          Средства за суфинансирање мера активне 
политике запошљавања су обезбеђена Одлуком о 
буџету града Врања за 2023.годину, у износу од 
6.000.000,00 динара. 
 

Члан 4. 
           Реализација мера активне политике 
запошљавања из члана 2. ове Одлуке се планира у 
сарадњи са Националном службом за запошљавање. 
          У складу са донетим планским документаом 
период 2022-2023.године, а према потребама 
локалног тржишта рада и расположивих средстава, 
град Врање може да  реализује и остале планиране 
мере активне политике запошљавања у току 
2023.године, што ће бити обухваћено изменама и 
допунама Одлуке. 
 

Члан 5. 
         Измена и допуна одлуке ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у Службеном 
гласнику града Врања. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:21.02.2023. 
године, број: 06-35/5/2023-04. 

                                                                                                  
ПРЕДСЕДНИК                                                                                                 

ГРАДСКОГ ВЕЋА,                                                                                          
др Слободан Миленковић,с.р. 

96. 
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 21.02.2023. године, 
донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
O ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ 
КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 

Члан 1. 
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за контролу 

коришћења подстицајних средстава у области 
пољопривреде, у саставу: 

председник,Небојша Стаменковић, члан 
Градског већа за област пољопривреде, 
агроекономије и развоја села, 

заменик председника, Александар 
Ђорђевић, Одељење за привреду и економски 
развој, 

секретар,Срђан Костић, Одељење за 
привреду и економски развој, 

чланови,  
• Ненад Симонов, Одељење за привреду и 

економски развој, 
• Марко Јовановић, Одељење за привреду 

и економски развој и  
• Мирослав Стаменковић, Служба за 

инвестиције и грађевинско земљиште 
 

Члан 2. 
Задатак Комисије је да изврши контролу 

коришћења буџетских средстава у области 
пољопривреде и друге послове предвиђене 
Програмом подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града Врања 
и Јавних позива из области пољопривреде.  

Након извршене контроле, Комисија је у 
обавези да сачини извештај и достави га Градском 
већу. 

 
Члан 3. 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да 
важи решење Градског већа о именовању комисије 
за контролу коришћења подстицајних средстава у 
области пољопривреде бр. 06-47/1/2022-04 од 
23.03.2022. године. 

Мандат комисије траје 4 (четири) године. 
 

Члан 4. 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
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Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:21.02.2023. 
године број: 06-35/2/2023-04.             
 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                 
ГРАДСКОГ ВЕЋА,                                                                                          

др Слободан Миленковић,с.р. 
 
97. 

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 21.02.2023. године, 
донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ИЗ 
БУЏЕТА ГРАДА У ПОЉОПРИВРЕДИ 

 
Члан 1. 

ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за доделу 
подстицајних средстава из буџета града у 
пољопривреди, у саставу: 

Председник, Небојша Стаменковић, члан 
Градског већа за област пољопривреде, 
агроекономије и развој села, 

заменик председника, Александар 
Ђорђевић, Одељење за привреду и економски 
развој, 
 секретар,Срђан Костић, Одељење за 
привреду и економски развој. 

чланови: 
• Бојана Величков, Одељење за привреду 

и економски развој, 
• Марко Јовановић, Одељење за привреду 

и економски развој, 
• Ненад Симонов, Одељење за привреду и 

економски развој. 
 

Члан 2. 
Задатак Комисије је да сачини текст Јавног 

позива, размотри пристигле захтеве за доделу 
подстицајних средстава, утврди предлог решења о 
додели средстава и друге послове предвиђене 
Програмом подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја на 
територији града Врања и Јавних позива из области 
пољопривреде. 

Комисија након позитивног утврђивања 
права на подстицај у пољопривреди, може да 
изврши контролу кандидата пре додељивања 

подстицајних средстава, а у циљу утврђивања 
чињеничног стања на терену.   
 

Члан 3. 
Ступањем на снагу овог Решења престаје да 

важи решење Градског већа о именовању комисије 
за доделу подстицајних средстава из буџета града у 
пољопривреди бр. 06-157//2020-04 од 22.10.2020. 
године. 

Члан 4. 
Решење ступа на снагу дана доношења. 
Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:21.02.2023. 
године број: 06-35/3/2023-04.             
 

ПРЕДСЕДНИК        
ГРАДСКОГ ВЕЋА,        

др Слободан Миленковић,с.р. 
 

98. 
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 одржној 21.02.2023.  године 
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ 
ОДБОРА МАНИФЕСТАЦИЈЕ  

„БОРИНИ КЊИЖЕВНИ ДАНИ“ 
 

Члан 1. 
Образује се Организациони одбор за 

реализацију манифестације под покровитељством 
Града  Врања и називом „Борини књижевни дани“, 
у следећем саставу: 

председник,др Слободан Миленковић, 
градоначелник, 

заменик председника,Зорица Јовић, 
заменица градоначелника, 

секретар,Марија Савић, Јавна установа 
Библиотека Бора Станковић, 

чланови: 
• Изабела Савић, члан Градског већа, 
• Зоран Најдић, директор  ЈУ Библиотека 

„Бора Станковић“ 
• Вида Стојановић,  Одсек за образовање, 

спорт, културу информисање, 
• Валентина Матушко, Служба за односе са 

јавношћу, 
• Јасмина Вељковић, директор Установе 

Културно образовни центар, 
• Тања Русимовић, професор српског језика и 
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• Оливера Ђорђевић, професор српског 
језика. 
 

Члан 2. 
Задатак Организационог Одбора је да 

предузме све потребне мере и активности у вези са 
припремом и организацијом манифестације 
„Борини књижевни дани“, те након реализације 
манифестације сачини Извештај о реализацији  
манифестације  са финансијским извештајем и 
достави Градском већу на разматрање и усвајање. 
 

Члан 3. 
Мандат Одбора траје до завршетка свих 

манифестација, односно до подношења и усвајања 
Извештаја 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:21.02.2023. 
године број: 06-35/4/2023-04.             
 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                 
ГРАДСКОГ ВЕЋА,                                                                                          

др Слободан Миленковић,с.р. 
 

99. 
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 одржној 21.02.2023.  године 
донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ СТАЊА  

ОБЈЕКАТА  У НАСЕЉУ БУНУШЕВАЦ 
 

Члан 1. 
Образује се Комисија за утврђивање стања 

објеката – породичних кућа у насељу Бунушевац, 
подручју које је захваћено клизиштем у сасставу:, 

1.Миодраг Протић, члан Градског већа за 
ресор урбанизам, комунална делатност и 
инфраструктура и инспекцијски послови, 

2.Милош Милошевић, послови ванредних 
ситуација, 

3.Весна Јовановић, грађевински инспектор, 
4.Ненад Николић, Одељење за урбанизам, 

имовинско правне послове и послове стамбено 
комуналне делатности, 

5.Дијана Стевановић, послови ванредних 
ситација и 

6.Мирослав Стаменковић, Служба за 
инвестиције и грађевинско  земљиште. 

 
Члан 2. 

Задатак Комисије је да изласком на терен 
утврди стање објеката – породичних кућа у насељу 
Бунушевац, подручју које је захваћено клизиштем и 
сачини Извештај са предлогом мера. 
 

Члан 3. 
Мандат Комисије траје до извршење 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:21.02.2023. 
године број: 06-35/7/2023-04.             
 

ПРЕДСЕДНИК        
ГРАДСКОГ ВЕЋА,        

др Слободан Миленковић,с.р. 
 
Градско веће града Врања,  седница одржна 
24.02.2023.  године. 
100. 
 На основу члана 12. став 6. и 7. 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: 23/2016,30/17, 37/18 и 29/19), члана 
17. Правилника о раду Комисије за доделу 
средстава удружењима из области друштвеног и 
хуманитарног рада („Службени гласник града 
Врања“, број: 23/2016), 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: 
24.02.2022.године, разматрало је Предлог Комисије 
за доделу средстава из области друштвеног и 
хуманитарног рада бр.02-42/23-04   од 23.02.2023. 
године и донело је 

  
ОДЛУКУ 

О  ФИНАНСИРАЊУ/СУФИНАНСИРАЊУ  
ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА УДРУЖЕЊИМА ИЗ  

ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ И 
ХУМАНИТАРНОГ РАДА У 2023. ГОДИНИ 
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Члан 1. 
У области друштвеног и хуманитарног рада, 

из буџета града Врања у 2023. години, 
финансирају/суфинансирју се следећи пројекти: 

 
 

 
 

Р.бр. 
 

Подносилац пројекта 
 

 
Назив пројекта 

 
Износ 

одобрених 
средстава 

 
1 Удружење за помоћ ментално 

недовољно развијеним особама (МНРО) 
Врање  

Програмске кроз пројектне активности  
Удружења за помоћ недовољно 
развијеним особама(МНРО) 

1.500.000,00 

2 Међуопштинска организација Савеза 
слепих Србије Врање  

Рад за добробит слепих из дана у 
дан 

 
1.200.000,00 

 
3 Међуопштинска организација глувих и 

наглувих Врање 
Интеграција глувих и наглувих особа 

кроз активности 
1.100.000,00 

4 Удружење Субнор Чувајмо традицију и историју- 
помозимо борцима  

1.300.000,00 

5 Удружење особа са параплегијом Учешћем до успеха 800.000,00 
6 Удружење пензионисаних припадника 

војске и војних ветерана  Србије – 
Градски одбор Врање 

Израда јединствене базе података  
апликација  са ралном  социјалном 

картом  чланова удружења 

80.000,00 

7  
Удружење Заштитник   

  

 
Помажемо угроженима 

 
400.000,00 

8 Удружење Говори гласно Играм се и учим 700.000,00 
9  

Удружење мултипле склерозе  
Пчињског округа Врање 

 

 
Наше стваралаштво 

 
550.000,00 

10 Удружење  СПА Врањска Бања  Економско оснаживање  ромске 
заједнице кроз развој предузетништва 

500.000,00 

11 Одбор за људска права Верујем ти – препознај,  пријави 
заустави насиље над женама и 

девојкама  

500.000,00 

12 Удружење пензионера„Ђеренка“Врање  
 

 
Брига о старима  

550.000,00 

13 Удружење Глас Врање Економско оснаживање  ромкиња и 
превенција дечијих бракова на 

локалном нивоу 

300.000,00 

14 Удружење Жуто цвеће  Промоција обичаја и културе 
Врањског краја у Београду- 

400.000,00 

15 Друштво за целебралну парализу“ 
Сунце 

За боље сутра 450.000,00 

16 Удружење Коце заувек  
 

Акција добровољног давања крви 400.000,00 

17 Друштво онколошких пацијената Заједно за живот и ти треба да знаш 300.000,00 
18 Удружење ЕКО центар  

 
Имам право да будем здрав 250.000,00 

19 Српски ратни ветерани  Рад за добробит српских ратних 
ветерана, ратних војних инвалида и 
чланова породице палих бораца 

250.000,00 
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20 Родитељство плус 
 

Уметност нас повезује 100.000,00 

21 Удружење Квантум  Минут за здравље 270.000,00 
22 Удружење Ваши најбољи пријатељи   Укључимо се заједно 250.000,00 
23 Удружење Покрет ветерана  

  
 

Помогнимо онима који не могу сами 300.000,00 

24 Удружење Цедем  
  

Млади су будућност националних 
мањина 

200.000,00 

25 Удружење Јустиција  Унапређење положаја особа са 
инвалидитетом 

150.000,00 

26 Удружење грађана Бањице Београд –
Подружница Врање   

Безбедност 100.000,00 

27 Удружење Гоце Делчев  
 

Спаси живот – дај крв  100.000,00 

28 Удружење Ћошка  Верска (не)толеранција 100.000,00 
29 Центар за унапређење безбедности и 

културе и дигитализације у друштву – G 
walker 

 
Нови свет, нова шанса 

150.000,00 

30 Коалиција за транспарентност југа 
Србије 

Деца не дискриминишу различитост 300.000,00 

31 Удружење бајкера Србије Буди хуман 350.000,00 
32 Клуб младих уметника Брига  о деци – најчвршћи  темељ 

друштва 
400.000,00 

33 Центар за друштвене интеграције Једнако оснажени 200.000,00 
34 Омладинско удружење Проактиве Унапређење менталног здравља 

младих 
150.000,00 

35 Удружење дијализираних, 
трансплатираних бубрежних  инвалида 

Врања 

И ми смо грађани града Врања 200.000,00 

36 Удружење Еберс  Паметније и самосталније 
контролишемо  дијабетес 

150.000,00 

 
Члан 2. 

Са подносиоцима пројекта из члана 1. ове 
Одлуке, којима су средства из буџета одобрена, у  
име Града, градоначелник закључује уговор о 
финансирању/суфинансирању пројеката из области 
друштвеног и хуманитарног рада у 2023. години. 

 
Члан 3. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 
Одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Врања и званичном сајту града Врања. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
             У складу са чланом 7. Правилника о 
критеријумима и поступку доделе средстава из 
буџета града Врања за реализовање програма и 
пројеката удружења у области друштвеног и 
хуманитарног рада, Градско веће града Врања 
расписало је јавни конкурс за финансирање или 
суфинансирање пројеката удружења у области 
друштвеног и хуманитарног рада. Текст конкурса 

објављен је на званичном зајту града Врања и 
дневном листу  био је отворен у периоду од 04. 
јануара 2023. године до 19. јануара 2023. године. 

     Комисија за доделу  средстава удружењима 
у области друштвеног и хуманитарног рада, 
извршила је стручну оцену свих пристиглих  
пријава, сачинила листу вредновања и рангирање 
пријављених пројеката по расписаном  конкурсу. 
Листа вредновања  је била објављена на сајту града 
Врања 06.02.2023.год. На објављену листу 
вредновања, изјављен је  приговори  Удружења 
„Српски ратни ветерани“које је Градско веће 
одбило као неоснован. 
  Сходно одредбама  члана 8. став 7. 
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: 23/2016,30/17,32/17,  
37/18 и 29/19 ), Комисија за доделу средстава  
удружењима у области друштвеног и хуманитарног 
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рада  утврдила је Предлог Одлуке о додели 
средстава за финансирање/суфинансирање 
пројеката у области друштвеног и хуманитарног 
рада  број 06-42/23-04 те је исту доставила Градском 
већу. 
            На основу Предлога Комисије може се 
закључити да одобрени пројекти у потупности 
задовољавају услове конкурса,  пројекти су детаљно 
разрађени,  са реалним буџетом, активности 
усмерене постизању циља, те Градско веће усваја 
предлог Комисије и доноси Одлуку као  у 
диспозитиву. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:24.02.2023. 
године,број: 06-41/2023-04. 

                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИК          

ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
др Слободан Миленковић,с.р. 

 
101. 

На основу члана 7. и 8. Правилника о 
поступку и начину решавања захтева грађана за 
накнаду штете настале услед уједа напуштених паса 
на територији града Врања („Службени гласник 
града Врања“, број: 9/2018,18/19 и 19/21) 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:24.02.2023. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ   

КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВА И 
ВИСИНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ 
УСЛЕД УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ПАСА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 
 

Члан 1. 
 У Решењу о образовању Комисије за 
утврђивање основа и висине накнаде штете настале 
услед уједа напуштених паса на територији града 
Врања, број: 06-217/3/2022-04 од 10.10.2022. године, 
у члану 1.    у  став 5, тачка 2  мења се и гласи: 
 „2  др Мирољуб Станковић, хирург“. 

 
Члан 5. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 
 Решење објавити у „Службеном гласнику 
града Врања“. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:24.02.2023. 
године,број: 06-41/1/2023-04. 

                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИК          

ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
др Слободан Миленковић,с.р. 

Градско веће града Врања,  седница одржна 
28.02.2023.  године. 
102. 

На основу члана 105. става 2. Закона о 
основама  система образовања и васпитања 
(„Службени гласник Републике Србије“, број: 
88/2017, 27/2018-др. закони, 10/2019 , 6/2020  и 
129/21) и  члaнa 61. и 63.  Пословника Градског већа 
града Врања (''Сл. гласник града Врања'', бр. 29/20),  
Градско веће града Врања, на седници одржаној 
дана: 28.02.2023. године, донело је: 
 

ОДЛУКУ 
О ПРЕКИДУ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА 
У ДЕЧЈЕМ ВРТИЋУ “ПЧЕЛИЦА“ У ВРАЊУ 

 
 

Члан 1. 
 Доноси се Одлука о прекиду васпитно 
образовног рада у дечјем вртићу “Пчелица“,  у 
Врању, ради извођења радова на  реконструкцији 
објекта. 
 

Члан 2. 
Прекид васпитно образовног рада у вртићу 

„Пчелица“,  почеће 01.03.2023. године, а трајаће  
240 дана, односно до завршетка радова на  
реконструкцији објекта. 

 
Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења.  
 Одлуку објавити у Службеном гласнику  
града Врања. 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, 
дана:28.02.2023.године,број:06-48/2023-04. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК        
ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

др Слободан Миленковић,с.р. 
 
Општинско веће општине Трговиште, седница 
одржаноа дана 10.02.2023.године. 
103. 
 Општинско веће општине Трговиште, на 
основу члана 70. Статута општине Трговиште 
(„Службени гласник Града Врања“ број 03/2019), на 
седници одржаној дана 10.02.2023.године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
Члан 1.  

       Одобрава се употреба стална буџетске резерве у 
износу од 94.400,00 динара са , програмска 
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активност 0010 Програм 15 функционисање локалне 
самоуправе, функција 112, позиција 53, економска 
класификација 499-Стална буџетска резерва. 

 
Члан 2. 

      Средства се преносе у износу од 94.400,00 
динара на програм 15-0602- опште услуге локалне 
самоуправе , програмска активност 0014- ванредна 
ситуација, функција 130- опште услуге, позиција 85, 
економска класификација 426- материјал.  
        

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 10.02.2023.године; број401-37/2023 

                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИК                                                                                        

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                                                      
Ненад Крстић,с.р. 

 
 

104. 
            Општинско веће општине Трговиште, на 
основу члана 70. Статута општине Трговиште 
(„Службени гласник Града Врања“ број 03/2019), на 
седници одржаној дана 10.02.2023.године, доноси: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
Члан 1.  

       Одобрава се употреба текуће буџетске резерве у 
износу од 500.000,00 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 500.000,00 
динара на програм 15-0602- опште услуге локалне 
самоуправе и градских општина , програмска 
активност 0001- функционисање локалне 
самоуправе, функција 130- опште услуге, позиција 
63, 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  10.02.2023.године; број 401-38/2023 

 
        

ПРЕДСЕДНИК        
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,        

Ненад Крстић,с.р. 
 

105. 
                Општинско веће општине Трговиште, на 
основу члана 70. Статута општине Трговиште 
(„Службени гласник Града Врања“ број 03/2019), на 
седници одржаној дана 10.02.2023.године, доноси: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ  

 
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. 

 
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- 
председник општине , позиција 26, економска 
класификација 426-материјал.  
        

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 10.02.2023.године; број 400-1/2023 
 

ПРЕДСЕДНИК        
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,        

Ненад Крстић,с.р. 
 
106. 
          Општинско веће општине Трговиште, на 
основу члана 70. Статута општине Трговиште 
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(„Службени гласник Града Врања“ број 03/2019), на 
седници одржаној дана 10.02.2023.године, доноси: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
Члан 1.  

       Одобрава се употреба текуће буџетске резерве у 
износу од 60.000,00 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 60.000,00 
динара на програм 1502-4- развој туризма, 
програмска активност 0001- управљање развојем 
туризма, функција 473- туризам, позиција 203, 
економска класификација 416- награде запосленима 
и остали посебни расходи.  
        

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 10.02.2023.године; број 412-3/2023 
 
 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                        
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,                                                                                                      

Ненад Крстић,с.р. 
 
107. 
            Општинско веће општине Трговиште, на 
основу члана 70. Статута општине Трговиште 
(„Службени гласник Града Врања“ број 03/2019), на 
седници одржаној дана 10.02.2023.године, доноси: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УПОТРЕБИ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 

Члан 1.  
       Одобрава се употреба текуће буџетске резерве у 
износу од  400.000,00 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 400.000,00 
динара на програм 2101-16- политички систем 
локалне самоуправе, програмска активност 0002- 
функционисање извршних органа, функција 111- 
председник општине , позиција 22, економска 
класификација 421-стални трошкови.  
        

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 17.02.2023.године; број 400-2/2023 

 
ПРЕДСЕДНИК        

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,        
Ненад Крстић,с.р. 

 
 

ОПШТИНA ТРГОВИШТЕ  
108. 
 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 
ситуације општине Трговиште број 217-24/2023 од 
21.02.2023. године, председник општине доноси, 
 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 
ЦЕЛУ ТЕРИТОРИЈУ  

ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ  
 

1. Укида се се ванредна ситуација за целу 
територију општине Трговиште, проглашена 
Одлуком председника општине, због 
настуапања елементарне непогоде – снежне 
падавине, праћене олујним ветром и 
снежним наносима, јер су на престали 
разлози њеног проглашења. 

 
2. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да 

важи Одлука којом је ова ванрена ситуација 
проглашена бр. 217-8/23 од 06.02.2023. 
године. 
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3. 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. 

 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику града 
Врања.                 

ОПШТИНA ТРГОВИШТЕ, дана: 21.02.2023. године 
број: 217-25/23 

 
ПРЕДСЕДНИК 

 ОПШТИНЕ, 
Ненад Крстић,с.р. 

 
Општинско веће општине Трговиште, седница 
одржаноа дана 27.12.2022.године. 
109. 
 Општинско веће општине Трговиште, на 
основу члана 70. Статута општине Трговиште 
(„Службени гласник Града Врања“ број 03/2019), и 
члана 7 Одлуке о условима и висини накнаде за 
успостављање права службености на површинама 
јавне намене и непокретности у јавној својини 
Општине Трговиште број:43-2/2022 од дана 
16.12.2022.године на седници одржаној дана 
27.12.2022.године, доноси: 
 

О  Д  Л   У  К   А 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

УСЛОВИМА И ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА 
УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ 

НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И 
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ БРОЈ:43-2/2022 ОД 
ДАНА 16.12.2022.ГОДИНЕ 

 
Члан 1.  

      Мења се и допуњује Одлуке о условима и 
висини накнаде за успостављање права 
службености на површинама јавне намене и 
непокретности у јавној својини Општине Трговиште 
број:43-2/2022 од дана 16.12.2022.године такко што 
се  : 
 -У члану 7 став 1 тачка 3 после речи у износу 
од 3 динара мења и сада гласи 6 динара. 

-У члану 7 став 1 тачка 4 после речи у износу 
од 1 динара мења и сада гласи 3 динара. 

 
Члан 2. 

        Одлуку доставити: рачуноводству и архиви.  
 

Члан 3. 
        Одлуку ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику града Врања“ . 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 
дана 30.12.2022.године; број 40-355/2022 

 
        

ПРЕДСЕДНИК 
 ОПШТИНЕ, 

Ненад Крстић,с.р. 
 

Т Р Г О В И Ш Т Е 
110. 
 На основу члана 40. Статута Општине 
Трговиште („Службени гласник града Врања“ број 
3/2019) и члана 144. Закона о општем управном 
поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016“), у 
предмету СО Трговиште у поступку давања 
сагласности на Статут Установе – Јавне библиотеке 
„Антоније Поповић“ по одлуци бр. 110-24/2022 од 
30.12.2022, донео је: 
                                                               

РЕШЕЊЕ 
 
 
1.     ИСПРАВЉА СЕ грешка у Одлуци  бр. 110 - 
24/2022.године од дана 30.12.2022.године, у Члану 
1. , тако да уместо датума 29.12.2022 године стоји 
датум 20.12.2022.године. 
2.    Ово решење производи правна дејства од када и 
одлука, бр.110-24/2022 од 30.12.2022 године које се 
исправља. 
 

Образложење 
 Овај орган донео је Одлуку о давању 
сагласност на Статут Установе „Антоније Поповић“ 
бр.110 – 24/2022 од 30.12.2022.године. 
 Чланом 144. став 1. ЗУП прописано је да 
орган увек може да исправи своје решење или 
његове оверене преписе и уклони грешке у именима 
или бројевима, писању или рачунању и друге 
очигледне нетачности.  
 Како је утврђено да наведена одкука садржи 
грешку, требало је је исправити у смислу одредбе 
става 1. члана 144. ЗУП, те је извршена исправка 
као у тачки 1. диспозитива овог решења. 
 Чланом 144. став 2. ЗУП прописано је да 
решење о исправци почиње да производи правна 
дејства од када и одкука које се исправља, али ако је 
исправка неповољна по странку - од када странка 
буде обавештена о исправци. 
Како извршена исправка не утиче неповољно по 
странку, ово решење производи дејство,почиње да 



Уторак,07.март.2023.године.           "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"             Број -3-  Страна-101 
  

 

производи правна дејства од када и исправљена 
одлука,   
бр. 110-24/2022  од 30.12.2022 године. 
 
С обзиром на све наведено, на основу члана 144. 
ЗУП одлучено је као у диспозитиву овог решења. 
 

• Решење објавити у „Службеном гласнику 
Града Врања“. 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења може се изјавити жалба у року од 15 
дана од обавештавања странке о решењу. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ дана: 
30.12.2022 године; број: 110-24/2022-2 

            
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
  СКУПШТИНЕ, 

Андријана Филиповић Митић,с.р. 
 

Неважећа документа: 
–Дргаган Марковић с. Превалац неважећи чек бр. 
0000165215443 Банка Интеса ад Београд. 
–Данијела Димић из Врања неважећи чек бр. 
0000005990817 RBA Banka Нови Сад. 
-Јагода Стошић с. Тибужде неважећи чек 
бр.76967113 чек број 5 Поштанска штедионица ад 
Београд. 
–Бојковић Дивна из Врања неважећи чекови 
бр.28388756, 28388772 Unicredit Bank Srbija AD 
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