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В Р А Њ Е
248. 

На основу члана 46. став 1. тач. 1) и 5) и став 

6. и члана 49. став 1. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 

129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11), члана 60. став 6. 

Статута града Врања („Службени гласник града 

Врања“, број 3/17-пречишћен текст и 8/17), члана 

27. став 5. и члана 75. став 5. Пословника Скупшти-

не града Врања („Службени гласник града Врања“, 

број 3/17-пречишћен текст), Скупштина града Вра-

ња, на седници одржаној 19.05.2017. године, донела 

је 

 

О Д Л У К У 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРАЊА 

 

I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је Горану Живковићу, 

дипл. економисти из Врања,  престао  мандат 

одборника у Скупштини града Врања, подношењем 

оставке у форми оверене писане изјаве због преузи-

мања посла, односно функције која је неспојива са 

одборничком функцијом 

 

II 

 Одлуку објавити  у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана19.05.2017. 

године, број: 02-74/2017-10  

                                                                      

ПРЕДСЕДНИК, 

         спец.двм. Дејан Тричковић, с.р. 

249. 

 На основу чл. 48.ст. 2, 5. и 6. и чл. 56. ст. 5, 6. 

и 7. Закона о локалним изборима („Службени гла-

сник Републике Србије“, број 129/07, 34/10 – одлука 

УС и 54/11) и чл. 13. Пословника Скупштине града 

Врања („Службени гласник града Врања“, број 3/17-

пречишћен текст), Скупштина града Врања, на сед-

ници одржаној 19.05.2017.године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРАЊА 

 

 

I 

 Потврђује се додељени мандат одборнику  

Скупштине града Врања, и то: 

СРБИ НИКОЛИЋУ, пензионеру из Врања, са Из-

борне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- СРБИЈА ПО-

БЕЂУЈЕ, припаднику исте политичке опције (СНС). 

 

II 

Мандат одборника почиње да тече даном 

потврђивања мандата одборника. 

 

III 

 Мандат новог одборника траје до истека 

мандата одборника коме  је престао мандат. 

 

 

IV 

ГОДИНА XXIV 

БРОЈ 11 
В Р А Њ Е 

Понедељак,22.мај.2017.године. 
 

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

Цена овог броја 150,00 динара 
Рок за рекламацију 10 дана 
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 Одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана19.05.2017. 

године, број: 02-75/2017-10  

                                                                      

ПРЕДСЕДНИК, 

         спец.двм. Дејан Тричковић, с.р. 

 

250. 

 На основу чл. 6, 8, 13, 14, 157- 166. Закона о 

безбедности  саобраћаја на путевима (“Службени 

гласник Републике Србије“, број 41/09, 53/10, 

101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-др.закон и 

9/16-одлука УС), чл. 53, 55. и 56. Закона о јавним 

путевима („Службени гласник Републике Србије“, 

број: 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), чл. 20. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/07 и 83/14-др.закон) и 

чл. 14. и чл. 175.ст. 2. Статута града Врања („Слу-

жбени глсник града Врања“, број 3/17-пречишћен 

текст и 8/17), Скупштина града Врања, на седници 

одржаној 19.05.2017.године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БЕЗБЕД-

НОСТИ И ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ 

САОБРАЋАЈА НА ЈАВНИМ ПУТЕВИМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА 

 

 

Члан 1 

 У Одлуци о безбедности и техничком регу-

лисању саобраћаја на јавним  путевима на територи-

ји града Врања („Службени гласник града Врања“, 

број 12/10, 3/11-др.одлука, 8/17 и 10/17-исп), иза  чл. 

19, додаје се нови члан, који гласи: 

 

„Члан 19а 

 „ О коришћењу улица у граду за обуку возача 

одобрење издаје управљач пута. 

 Коришћење улица у смислу става 1.овог 

члана врши се уз накнаду, коју уврђује надзорни 

одбор управљача пута“. 

 

Члан 2 

У чл. 20, у ст. 4, иза речи: „уз одобрење 

управљача пута“ брише се тачка (.)  ставља запета 

(,), бришу речи: „Уз захтев за издавање одобрења 

подноси се доказ о уплати таксе утврђене посебном 

одлуком Скупштине Града“, и додају се речи: „ уз 

накнаду коју утврђује надзорни одбор управљача 

пута“. 

Члан 3 

 Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана19.05.2017. 

године, број: 346-12/2017-10  

                                                                      

ПРЕДСЕДНИК, 

         спец.двм. Дејан Тричковић, с.р. 

 

251. 

На основу члана 70. Став 2. Закона о култури  

(„Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и 30/2016 –

испр.) и члана 32. став 6.  Статута града Врања 

(„Службени гласник града Врања“, број 3/17-

пречишћен текст и 8/17), Скупштина града Врања, 

на седници одржаној дана 19. 05. 2017. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

СТИЦАЊА ПРАВА НА УПЛАТУ ДОПРИНОСА 

ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО 

ОСИГУРАЊЕ И ДОПРИНОСА ЗА 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА ЛИЦЕ КОЈЕ 

ЈЕ СТЕКЛО СТАТУС ЛИЦА КОЈЕ 

САМОСТАЛНО ОБАВЉА УМЕТНИЧКУ ИЛИ 

ДРУГУ ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се ближи услови и 

начин стицања права на уплату доприноса за 

пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за 

здравствено осигурање (у даљем тексту: доприноси) 

за лице које је стекло статус лица које самостално 

обавља уметничку или другу делатност у области 

културе, из средстава буџета Града Врања (у даљем 

тексту:буџет Града). 

 

Члан 2. 

Лице које самостално обавља уметничку или 

другу делатност у области културе, у смислу закона 

којим се уређује област културе, је: самостални 

уметник, самостални стручњак у култури, 

самостални извођач културних програма и 

самостални сарадник у култури. 

Самостални уметник јесте физичко лице које 

самостално, у виду занимања, обавља уметничку 

делатност и коме је репрезентативно удружење у 

култури утврдило статус лица које самостално 

обавља уметничку или другу делатност у области 

културе. 

Самостални стручњак у култури јесте 

физичко лице које самостално, у виду занимања, 

обавља научноистраживачке, теоријско-критичке, 

едукативне, продуцентске, организаторске, 
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менаџерске и друге стручне послове у области 

културних делатности, и коме је репрезентативно 

удружење у култури утврдило статус лица које 

самостално обавља уметничку или другу делатност 

у области културе. 

Самостални извођач културних програма у 

музичким и сценским делатностима је физичко лице  

које самостално, у виду занимања, обавља вокално 

и инструментално извођење културних програма, 

или на други начин изводи културни или 

артистички програм, и коме је репрезентативно 

удружење у култури утврдило статус лица које 

самостално обавља уметничку или другу делатност 

у области културе. 

Самостални сарадник у култури јесте 

физичко лице које самостално у виду занимања, 

обавља стручно-техничке послове у области 

културних делатности,  и коме је репрезентативно 

удружење у култури утврдило статус лица које 

самостално обавља уметничку или другу делатност 

у области културе. 

 

Члан 3. 

Право на уплату доприноса може да оствари 

лице из члана 2. ове Одлуке коме је, у складу са 

законом, репрезентативно удружење у култури код 

кога је то лице уведено у евиденцију, утврдило 

статус лица које самостално обавља уметничку или 

другу делатност и ако испуњава следеће услове: 

- да има пребивалиште на територији 

Града Врања најмање три године (у 

даљем тексту Град); 

- обавља делатност као једино или главно 

занимање, а није корисник пензије; 

- није осигурано по другом основу; 

- да укупан приход који је остварио у 

претходној години не прелази износ 

просечне годишње бруто зараде у 

Републици Србији, исплаћене у 

претходној години, и 

- да не поседује, нити члан његовог 

породичног домаћинства (брачни 

односно ванбрачни друг, дете или 

усвојеник, родитељи односно усвојилац, 

уколико живе с њим у породичном 

домаћинству), непокретну имовину, осим 

оне у којој станује. 

 

Члан 4. 

Лице из члана 2. ове Одлуке подноси захтев 

за стицање права на уплату доприноса Одељењу за 

друштвене делатности(у даљем тексту: надлежно 

одељење), на обрасцу „Захтев за стицање права на 

уплату доприноса за пензијско, инвалидско и 

здравствено осигурање за лице који је у прилогу ове 

одлуке и чини њен саставни део. 

Образац из става 1. одвог члана доступан је 

на званичној интернет страници Града (веб-сајт 

Града). 

Члан 5. 

 Уз захтев из члана 4. ове Одлуке прилаже се: 

- уверење надлежног репрезентативног 

удружења у култури о статусу лица које 

самостално обавља уметничку или другу 

делатност у области културе, 

- оверена фотокопија личне карте (уколико 

лична карта садржи податак о адреси 

становања) или очитани лист 

биометријске личне карте, 

- оверена фотокопија радне књижице, 

- потврда надлежног органа о пријави 

укупног прихода, 

- потврда надлежног органа о пријави 

пореза на непокретну имовину, 

- потврда Републичког геодетског завода – 

Службе за катастар непокретности Врања 

о катастарским приходима на 

непокретностима; 

- потврда Републичког фонда за пензијско 

и инвалидско осигурање да није осигуран 

по другом основу. 

 Документи наведени у алинејама 3-6. не могу 

бити старији од шест месеци. 

 

Члан 6. 

О праву на уплату доприноса за лице из 

члана 2. ове Одлуке решава надлежно одељење. 

Решењем о утврђивању испуњености услова 

за стицање права на уплату доприноса за лице које 

је стекло статус лица који самостално обавља 

уметничку или другу делатност у области културе, 

право на уплату доприноса утврђује се за период 

утврђен уверењем надлежног репрезентативног 

удружења. 

 

Члан 7. 

 Уплата доприноса за лице које је стекло 

право на уплату доприноса у складу са одредбама 

ове одлуке врши се преко репрезентативног 

удружења у култури код кога је лице уведено у 

евиденцију. 

Основица доприноса утврђује се у складу са 

прописима који утврђују доприносе. 

Уплата доприноса врши се у роковима и на 

начин утврђен законом, за период за који је 

репрезентативно удружење утврдило статус лица 

које самостално обавља уметничку или другу 

делатност у области културе. 
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Члан 8. 

Репрезентативно удружење у култури дужно 

је да у року 15 дана од дана преноса средстава из 

буџета Града, изврши уплату за лице из члана 2. ове 

одлуке надлежној пореској управи и да доказ о 

уплати достави надлежном одељењу. 

 

Члан 9. 

Уколико дође до промене чињеница од 

значаја за остваривање права на уплату доприноса, 

лице из члана 2. ове одлуке дужно је да пријави 

насталу промену надлежном одељењу најкасније 15 

дана од дана настанка промене. 

 

Члан 10. 

Лице које самостално обавља уметничку или 

другу делатност у области културе које оствари 

право на уплату доприноса по одредбама ове 

одлуке, обавезно је да на позив надлежног одељења 

односно органа Града учествује у реализацији 

програма у установама културе или у 

манифестацијама од значаја за културни развој 

Града најмање једном годишње без надокнаде. 

 

Члан 11. 

Средства за уплату доприноса из члана 1. ове 

одлуке обезбеђују се у буџету Града. 

Висина средстава из става 1. овог члана 

утврђује се сваке године одлуком о буџету Града. 

Средства утврђена буџетом Града 

распоређују се у оквиру функције – Услуге културе. 

 

Члан 12. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана19.05.2017. 

године, број: 02-77/2017-10  

                                                                      

ПРЕДСЕДНИК, 

         спец.двм. Дејан Тричковић, с.р. 

 

 

252. 

           На основу члана 32 став 1 тачка 6  Статута 

града Врања ( Службени гласник града Врања бр. 

3/17 и 8/17- пречишћен текст), Скупштина града 

Врања, на седници одржаној дана 19.05.2017. 

године, доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ИЗ БУЏЕТА 

ГРАДА ВРАЊА 

 

Члан 1 

            Овом Одлуком се ближе уређује поступак 

награђивања ученика основних и средњих школа из 

буџета града Врања. 

 

Члан 2 

            Термини којима су у овој Одлуци означени 

положаји, професије односно занимања, изражени у 

граматичком мушком роду, подразумевају 

природни мушки и женски род лица на која се 

односе. 

 

Члан 3 

             Град Врање може наградити: 

1.Ученике основних школа носиоце признања 

диплома“ Вук Караџић“ и признања“Ђак 

генерације“. 

2.Ученике средњих школа носиоце диплома „ 

Вук Караџић“ и признања“ Ђак генерације“. 

 

Члан 4 

           Награду из чл. 3 став 1 тачка 1 Одлуке 

остварују ученици основних школа који имају 

пребивалиште на територији града Врања. 

           Награду из чл.3 став 1 тачка 2 Одлуке 

остварују ученици средњих школа са територије 

града Врања без обзира на место пребивалишта . 

           Ученици који су носиоци дипломе „ Вук 

Караџић“ или признања „ Ђак генерације“ у школи 

ван територије града Врања, такође имају право  на 

награду, уколико је њихово пребивалиште на 

територији града Врања. 

 

Члан 5 

            Награде из члана 3 ове Одлуке ће се 

додељивати за резултате остварене у текућој 

години. 

 

Члан 6 

             Податке о резултатима ученика наведених у 

члану 3 став 1 тачка 1 и 2 ове Одлуке, Одсеку за 

образовање, културу, спорт и омладину и 

информисање, достављају школе у којима су 

ученици стекли основно , односно средње 

образовање. 

 

Члан 7 

             Одлуком о буџету града Врања за сваку 

годину опредељују се средства за награђивање по 

овој Одлуци. 

 

Члан 8 

                Градско веће града Врања ће за сваку 

буџетску  годину донети акт којим ће се ближе 
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регилисати врста и обим награђивања ученика из 

буџета града Врања. 

 

Члан 9 

           Градоначелник града Врања на предлог 

Одсека за образовање, културу, спорт, омладину и 

информисање града Врања, доноси Решење о 

награђивању ученика из буџета града. 

 

Члан 10 

           За реализацију ове Одлуке стараће се 

Одељење за буџет и финансије градске Управе. 

 

Члан 11 

           Ова Одлука ступа на снагу следећег дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику града 

Врања. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана19.05.2017. 

године, број: 02-78/2017-10  

                                                                      

ПРЕДСЕДНИК, 

         спец.двм. Дејан Тричковић, с.р. 

 

253. 

На основу одредбе члана 35. ст.1. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/2007, 

83/2014 - др. закони и 101/2016 – др. закони) , члана 

34. ст.1.  Статута града Врања („Сл. гласник града 

Врања“, бр. 3/17 – пречишћен текст ) и члана 104. 

ст.5. Пословника Скупштине града Врања („Сл. гла-

сник града Врања“, бр. 3/17 – пречишћен текст ), 

Скупштина града Врања, на седници одржаној дана 

19. 05. 2017. године донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ЕЛЕКТРОНСКОМ ПРЕНОСУ СЕДНИЦЕ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

Члан 1. 

             Седнице Скупштине града Врања преносе се 

директно преко електронских медија . 

                                                         

                          Члан 2. 

 Одлуку реализовати у складу са законом, 

преко организационе јединице Градске управе у 

чијој су надлежности послови јавних набавки. 

  

Члан 3. 

 Одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана19.05.2017. 

године, број: 02-79/2017-10  

                                                                      

ПРЕДСЕДНИК, 

         спец.двм. Дејан Тричковић, с.р. 

254. 

Скупштина града Врања на седници 

одржаној 19.05.2017.године, на основу члана 35. 

став 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09, 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) и члана 32. и члана 175. Статута града 

Врања („Службени гласник града Врања“, број 3/17-

пречишћен текст и 8/17), и члана 88. Пословника 

Скупштине града Врања“, (''Службени гласник 

града Врања'' број 3/17-пречишћен текст), донела је 

 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ  

У НАСЕЉУ РУДИНА У ВРАЊУ 

 

 

Члан 1. 

 Усваја се План детаљне регулације у насељу 

Рудина у Врању (у даљем тексту План детаљне 

регулације), који је у прилогу ове одлуке и чини 

њен саставни део. Саставни део одлуке је и 

Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт Плана 

детаљне регулације у насељу Рудина у Врању. 

 

Члан 2. 

 Планом детаљне регулације одређује се 

дугорочна пројекција развоја и просторног решења 

подручја у обухвату Плана детаљне регулације, као 

и правила регулације, уређења и грађења. 

 

Члан 3. 

План детаљне регулације се састоји из 

текстуалног и графичког дела. 

Текстуални део плана чине Полазне основе, 

Плански део ( правила уређења и правила грађења), 

Спровођење плана , Документациона основа плана и 

Прелазне и завршне одредбе. 

 Графички део плана садржи карте: 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

1. Катастарско топографски план са 

границом обухвата плана детаљне 

регулације Р 1: 1000 

2. Извод из Плана генералне регулације зоне 

5 у Врању    

3. Постојећа намена поврршина Р 1: 1000 

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ 

4. План   намене    површина-претежне  

намене  Р 1: 1000 

5. Регулација и нивелационо решење 

саобраћаја  Р 1: 1000 

6. Водопривреднa инфраструктурa Р 1: 1000 
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7. Електроенергетска и телекомуникациона 

инфраструктура  Р 1: 1000 

 8. Синхрони план     Р 1: 1000 

 9. План препарцелације са елементима за 

обележавање површина     јавне намене Р 1: 1000 

 10.Начин спровођења плана и предлог поделе  

    на грађевинске парцеле   Р 1: 1000 

 

Члан 4. 

 План детаљне регулације као урбанистички 

план остварује се урбанистичким пројектима и 

другим општим и посебним актима у складу са 

Законом. 

 

Члан 5. 

 План детаљне регулације са аналитичко-

документационом основом чува се трајно у Градској 

управи града Врања. 

 

Члан 6. 

 План детаљне регулације мора бити доступан 

на увид јавности (правним и физичким лицима) у 

току важења плана у седишту доносиоца и путем 

интернет стране органа надлежног за доношења 

планског документа. 

 

Члан 7. 

 Текстуални део плана детаљне регулације 

објавити у „Службеном гласнику града Врања“. 

 

Члан 8. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“  

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана19.05.2017. 

године, број: 35-39/2017-10  

                                                                      

ПРЕДСЕДНИК, 

         спец.двм. Дејан Тричковић, с.р. 

 

 

255. 

ПЛАН  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

У НАСЕЉУ РУДИНА У ВРАЊУ   

 

1.      П О Л А З Н Е   О С Н О В Е 

 
1.1.Повод и контекст израде Плана и уводне 

напомене  

 

 План детаљне регулације у насељу Рудина у 

Врању израђен је на основу Одлуке о изради плана 

детаљне регулације („Службени гласник града 

Врања“, број 16/15); 

 Плански основ је План генералне регулације 

зоне 5 (Службени гласник града Врања“, број 4/13 и 

6/13), који је овај простор наменио становању 

малих густина. 

 Планом генералне регулације је прописана 

обавеза разраде кроз план детаљне регулације за 

наведенo подручје. 

 У поглављу 5.1. Смернице за спровођење 

Плана - Зоне за даљу урбанистичку разраду-Разрада 

кроз планове детаљне регулације дефинише тачком 

1. План детаљне регулације у насељу Рудина. 

 

1.2. Циљеви израде Плана  

Планом генералне регулације, у складу с 

одредбама Закона о планирању и изградњи, 

одређена је дугорочна пројекција развоја и 

просторног уређења насеља, границе подручја 

обухваћене планом, намене површина, правци и 

коридори за саобраћајну, енергетску, 

водопривредну, комуналну и другу 

инфраструктуру. 

Основни циљ израде Плана детаљне 

регулације је преиспитивање постојећих намена, 

потреба Града и израда таквих решења која ће 

одговарати специфичним карактеристикама овог 

подручја и као и утврђивање просторне 

организације и дефинисање правила уређења и 

правила грађења планираних садржаја. 

 

Поред наведеног циља, кроз планска решења 

је потребно реализовати и следеће опште 

циљеве: 

-формирање рационалног и добро организованог 

простора градског грађевинског земљишта, односно 

грађевинског подручја уз обезбеђење квалитетних 

услова за становање, пословање, рекреацију; 

-планирање нове мреже саобраћаја и техничке 

инфраструктуре уз усклађивање са постојећом на 

најрационалнији начин; 

-успостављање хармоничног односа развоја града 

према природном и створеном окружењу, уз 

максимално очување и унапређење природне и 

животне средине; 

-обезбеђивање континуитета у функционалном и 

просторном повезивању рекреативних простора и 

зеленила: надовезивањем, интегрисањем, 

концентрацијом, повезивањем сличних и 

различитих простора; 

-дефинисање услова за трајну и потпуну заштиту 

историјских и амбијенталних вредности; 

легализација бесправно изграђених објеката (сем 

објеката у регулацијама 
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-саобраћајница и инфраструктурним коридорима и 

подручју под заштитом). 

 

1.3 Правни  и плански основ 

Правни основ за израду Плана детаљне 

регулације представљају: 

Закона о планирању и изградњи 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 

72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 

121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14); 

Правилника о садржини, начину и 

поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 64/15); 

Одлука Скупштине града Врања о изради 

Плана детаљне регулације у насељу 

Рудина у Врању („Службени гласник града 

Врања“, број 16/15); 

Одлука о неприступању изради стратешkе 

процене утицаја Плана детаљне 

регулације у насељу Рудина у Врању на 

животну средину („Службени гласник града 

Врања“, број 16/15); 

Материјал за рани јавни увид. 

Плански основ за израду Плана: 

 План генералне регулације зоне 5 у Врању 

(„Службени гласник града Врања“,број 4/13 и 

6/13). 

 

1.4. Извод из материјала за рани јавни увид у 

План детаљне регулације у насељу Рудина 

у Врању .  

Материјал за рани јавни увид и Извештај о 

обављеном раном јавном увиду је разматрала 

Комисија за планове Скупштине Града Врања (у 

даљем тексту: Комисија) на седници одржаној 

20.05.2016. године. Донет је закључак Комисије о 

усвајању Извештаја о обављеном раном јавном 

увиду поводом израде Плана детаљне регулације 

потеза у насељу Рудина у Врању, број 06-57/2016-

07. 

 

ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И НАЧИНА 

КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

 

 Предметно подручје заузима северни део 

грађевинског подручја града Врања. 

 Анализом постојећег стања обухваћено је 

цело подручје, неизграђени и изграђени простори. 

Постојеће површине се сагледавају са становишта 

просторног размештаја, по намени површина. 

 Постојећа намена предметног простора је 

становање, пољопривредно земљиште и 

грађевинско земљиште за јавне намене - 

некатегорисани путеви и јаруге. За предметни 

простор није урађен урбанистички план. Намена 

простора је одређена планским документом вишег 

реда Планом генералне регулације зоне 5 у Врању – 

становање малих густина. 

 У насељу преовлађује породично становање 

приградског типа. Изграђеност подручја је око 40% 

у односу на обухват плана. Породично становање, 

по обиму, површини и значају, представља 

доминантну намену. Тип објеката који се најчешће 

јавља је тип слободностојећих објеката. Стамбени 

објекти су углавном постављени на регулацији и 

новијег датума градње. 

 На територији предметног Плана 

грађевинско подручје је делимично дефинисано. 

Простор је насељен. Планирано грађевинско 

подручје биће дефинисано у оквиру обухвата 

Плана. 

 

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ 

 
 На подручју плана је изграђена само једна 
саобраћајница која тангира источну границу плана. 
Сви остали приступи до објеката су у приватном 
власништву. Од јавних површина постоји још и 
неуређени приступ (катастарске парцела 2538/1 КО 
Врање 2).  
 Јавна површина- инфраструктурни објекат – 
резервоар "Јеврем бунар", је смештен уз јужну 
границу плана тј уз новопројектовану 
саобраћајницу. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА 

 

 Стање стамбеног фонда по површини и броју 

домаћинстава задовољава потребе постојећег броја 

становника, Просечна спратност у насељу је П+Пк, 

иако постоје и објекти са спратношћу до П+2+Пк. 

Парцеле су правоугаоног облика и прате уличну 
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регулацију. Значајан је број блокова у којима су 

средишњи делови у потпуности неизграђени, а 

користе се као баште уз породичне стамбене објекте 

или као виногради и воћњаци. Поједини садржаји 

породичног становања имају изглед сеоског 

домаћинства, са економским двориштем и 

помоћним и економским објектима. 

 Већина објеката је изграђена без грађевинске 

дозволе, поједини су легализовани или су у 

поступку легализације У постојећој просторној и 

функционалној структури насеља не постоји 

формирана радназона, као ни уређене зелене 

површине. 

 Површинска хидрографија у насељу Рудина 

је изражена у постојању мањих јаруга којима 

повремено теку мање количине воде. 

 Постојећа намена простора је приказана на 

графичком прилогу бр. 2 Постојећа намена 

површина. 

 

ПОСТОЈЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

 Земљиште у обухвату Плана је делимично 

инфраструктурно опремљено. 

 Канализациона мрежа је изведена у три 

постојеће саобраћајнице које се простиру у правцу 

југ - север и југозапад-североисток. Код парцела 

које се не ослањају на ове саобраћајнице, 

прикупљање отпадних вода се врши помоћу 

септичких јама. 

 Подручје припада трећој висинској зони 

водоснабдевања. Резервоар друге висинске зоне 

водоснабдевања "Јеврем бунар" је лоциран уз јужну 

границу плана. Водоводна мрежа није изведена на 

терену. Снабдевање водом становништва је преко 

индивидуалних бунара или са извора на 

катастарској парцели 2594 КО Врање 2. 

 У насељу је изграђена електроенергетска 

мрежа. 

 

Биланс постојећих намена на територији Плана 

 

Табела - Постојећа намена површина и 

процентуална заступљеност 

 

    

 

Површ

ина   

Процентуална 

заступљеност  

 

  Постојећа 

намена 

  

    

(hа) 

  

(%) 

  

         

  

Саобраћајниц

е (путно 

земљиште)  0,40 4,85  

     

  Становање  3,21 38,95  

 малих густина   

         

  

Слободно 

неизграђено 

земљиште и 

 4,59  55,70  

          

 

 

Водно 

земљиште 

(јаруге) 

 

0,04 0,50 

 

   

       

  

У

К

У

П

Н

О   8,24 hа   100%   

           

 

Циљеви уређења и изградње и основни програмски 

елементи овог дела подручја су: 

-стварање просторних услова како би се, кроз 

модуларни систем уређења, обезбедила 

флексибилна могућност реализације, 

-дефинисање нових саобраћајних површина, 

мирујућег саобраћаја и пешачких токова као и 

добро повезивање ободних саобраћајница Плана 

са новопланираним саобраћајницама, 

-дефинисање површина јавне намене, 

-дефинисање начина уређења и утврђивање 

правила изградње површина јавне намене, 

дефинисање прикључака на јавну комуналну 

инфраструктуру, 

-проширење разноврсности понуде увођењем 

нових инфраструктурних система; дефинисање 

могућности парцелације и препарцелације, 

дефинисање и спровођење мера заштите 

животне средине. 

 Посебне услове за израду плана су 

доставили: ЈП „Водовод“ Врање, „Телеком Србија“ 

АД Београд, Дирекција за технику, Извршна 

јединица Врање, Завод за заштиту природе Србије, 

ЈКП "КОМРАД" Врање, МИНИСТАРСТВО 

ОДБРАНЕ, Сектор за материјалне ресурсе, ПД 

"ЈУГОИСТОК" ДОО Ниш Електродистрибуција 

Врање, РС, Полицијска управа Врање - Сектор за 

ванредне ситуације, РЕПУБЛИЧКИ 

ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД. 

 У току израде ГУП-а Врања добијени су 

услови Завода за заштиту споменика Ниш и као 

такви се користе за израду Плана детаљне 

регулације. 

 Копије свих приспелих услова налазе се у 

делу АНАЛИТИЧКО-ДОКУМЕНТАЦИОНА 

ОСНОВА ПЛАНА, иза графичког дела плана. 

2. ПЛАНСКИ ДЕО 
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2.1. Граница плана и обухват грађевинског 

подручја  

Грађевинско подручје обухваћено планом 

припада катастарској општини Врање 2 унутар 

описане границе. 

 За почетну тачку описа границе Плана 

утврђена је преломна тачка 1 која се налази на 

осовини ???????прати осу планиране саобраћајнице 

секући катастарске парцеле 1558/8, 1558/12, 

1558/10, 1558/2 и 1558/1 КО Врање 2 до пресека са 

осом планиране градске саобраћајница I реда и 

тачке 2, затим наставља осом планиране градске 

саобраћајница I 

реда секући кат. парцеле 1558/1, 1557/1, 2492/4, , 

2493/3, 2494, 2510, 2513, 2516/3, 2516/2, 2538/1, 

2558, 2560, 2561/1, 2569/5, 2569/3, 2569/2, 2569/1, 

2585/1, 2568/3, 2568/1, 2568/2, 2566/5, 2566/4, 

2566/3, 2566/2 КО Врање 2, преко тачке 3 и 4 до 

тачке 5, затим граница наставља у правцу југ-север 

сече катастарску парцелу 2566/8 КО Врање 2-јаруга 

до тачке 6, затим наставља у правцу северозапад-

југоисток сече кат. парцеле 2596/3, 2596/5 КО и 

2596/4 КО Врање 2 до међе катастарских парцела 

2596/4 и 2588/6 КО Врање 2 тј до тачке 7, наставља 

северозападном границом кат. парцеле 2588/6, 

2588/5 и 2592 КО Врање 2, до тачке 8, затим прати 

северну границом катастарских парцела 2580/7, 

2580/8, 2578/2 и 2577 КО Врање 2, сече катастарске 

парцеле 2578/1 и 2577 КО Врање 2, до тачке 9, 

наставља источном границом 2577, 2581/15, 

2581/16, 2581/17 и 2581/11 КО Врање 2, до тачке 10, 

потом нставља јужном границом катастарских 

парцела 2581/11 и 2581/10 КО Врање 2 до тромеђе 

катастарских парцела 2518/10, 2570/1 и 2574/2 КО 

Врање 2 и тачке 11, наставља источном границом 

кат.парцеле 2570/1, 2570/6, 2570/5, 2570/4 КО Врање 

2, у правцу север-југ сече катастарску парцелу 2560 

КО Врање 2 до осе планиране градске 

саобраћајница I реда и тачке 4. Од осе планиране 

градске саобраћајница I реда и тачке 3 пролази 

западном и северозападном границом кат. парцеле 

2538/1-пут КО Врање 2 преко преломних тачака 12 

и 13, сече 2538/1-пут КО Врање 2 до тромеђе 

катастарских парцела 2538/1-пут, 2505 и 2506 КО 

Врање 2 и тачке 14, наставља преко тачке 15 до 

тачке 16 северном па источном границом 

катастарске парцеле 2506 КО Врање 2, до тромеђе 

катастарских парцела 2506 и 2508 КО Врање 2, иде 

даље северном границом кат. парцеле 2508 Врање 2 

до тачке 17, сече катастарску парцелу 2503 КО 

Врање 2, наставља северозападном границом 

кат.парцеле 2498 КО Врање 2 до тачке 18, сече 

поток Доње Бресје, у правцу запад-исток сече 

катастарске парцеле 1548, 1550,1551 и 1552 КО 

Врање 2 до тромеђе катастарских парцела 1552, 

1553 и 1554/1 КО Врање 2 и тачке 19. Граница 

прати севернисточну границу катастарских парцела 

1554/1 и 1554/2 КО Врање 2, у правцу северозапад-

југоисток сече катастарску парцелу 1565/2 КО 

Врање 2, продужава североисточном границом 

катастарске парцеле 1565/2 КО Врање 2 до међе 

катастарских парцела 1565/2 и 1593/2 КО Врање 2, 

сече 1593/2 КО Врање 2, до тачке 20, мења правац у 

североисток-југозапад осом планиране стамбене 

саобраћајнице секући уздужно 1593/2, затим мења 

правац и правцем југоисток-северозапад прати осу 

планиране саобраћајнице секући катастарске 

парцеле 1558/8, 1558/12, 1558/10, 1558/2 и 1558/1 

КО Врање 2 до пресека са осом планиране градске 

саобраћајница I реда и до почетне тачке границе 

плана, у свему према према графичком приказу 

"Граница обухвата плана детаљне регулације" у Р 

1:1000. 

      У Одлуци о изради плана напоменуто је да су 

дате прелиминарне границе плана, тако да су оне у 

Плану одређене у односу на планирану саобраћајну 

мрежу и катастарско стање. Површина овако 

дефинисаног обухвата плана износи 82.607,49 m², 

односно 8,26 ha. 

 

Опис границе грађевинског подручја 

(попис парцела које улазе у грађевинско 

подручје) 

 

КО Врање 2 

2567/1-део, 2585/1-део, 2577-део, 2570/3, 2560 

2596/3-део, 2596/4-део, 2592, 2580/8, 2580/7, 2578/2, 

2578/1-део, 2596/5-део, 2597/2, 2597/1, 2590/2, 

2588/6, 2590/3, 2590/4, 2588/4, 2588/5, 2581/1, 2566/8-

део, 2581/2, 2580/5, 2580/6, 2580/1, 2580/4, 2581/3, 

2581/4, 2580/3, 2580/2, 2581/14, 2581/13, 2581/12, 

2581/15, 2581/16, 2581/17, 2590/1, 2588/2, 2588/3, 2589/2, 
2581/5, 2583/1, 2581/6, 2583/2, 2583/5, 2583/3, 2583/4, 

2582/1, 2581/8, 2581/9, 2581/18, 2581/11, 2581/10, 2582/5, 

2582/3, 2582/2, 2570/6, 2570/4, 2570/5, 2570/2, 2584/3, 

2584/4, 2581/7, 2582/4, 2584/2, 2584/7, 2584/5, 2584/1, 

2584/6, 2561/1-део, 2570/1, 2569/5, 2569/2-део, 

2569/1-део, 2568/3-део, 2568/1-део, 2568/2, 2569/3-

део, 2569/4-део, 2566/5-део, 2566/4-део, 2566/3-део, 

2566/2-део, 2586/3, 2586/1, 2589/1, 2586/4, 2586/2, 

2588/1, 2587/2, 2587/1, 2573, 2538/1-део, 2506, 2515, 

2514, 2516/4, 2516/1, 2511-део, 2519-део, 2518-део, 

2516/3-део, 2492/3-део, 1555, 1558/8-део, 1556/1, 

1594-део, 2509/1, 2508, 2512, 2513-део, 2516/2-део, 

2510-део, 2509/3, 2509/2, 2503-део, 2498, 2496, 2495, 

2494-део, 2497, 1544, 1548-део, 1550-део, 1551-део, 

1552-део, 1557/2, 1565/2-део, 1554/1, 1556/2, 1561/3, 

1554/2, 1563/8, 1563/2, 1563/1, 1561/2, 1563/3, 

1561/1, 1563/4, 1562/3, 1562/2, 1562/1, 1563/5, 
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1563/6, 1560, 1559/3, 1558/2-део, 1558/12-део, 

1558/10-део, 1558/1-део, 1559/2, 1559/1, 1559/4, 

1558/5, 1558/9, 1558/4, 2493/3-део, 1558/3, 1557/1-

део, 1563/7, 1549, 1593/2-део, 2492/4-део. 

 

      У случају међусобног неслагања графичког 

приказа предлога границе планског обухвата и 

пописа обухваћених парцела меродавна је 

ситуација у графичком приказу (Карта број1) 

Граница обухвата плана детаљне регулације. 

 

2.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  

 

2.2.1. Концепција просторног уређења 

Просторни концепт који је предложен планом се 

заснива на следећем: 

  Анализи и оцени затеченог стања на 

предметном подручју, обрађеној кроз Материјал за 

рани јавни увид;  Опредељењу будућег 

идентитета, уређења и опремања града; 

- Усмеравању просторне организације и 

оптималном програмском решењу шире зоне и везе 

са окружењем; 

-Подела на зоне, обзиром на морфолошке, еколошке 

и природне специфичности обухвата; 

-Одређивању грађевинског реона за реализацију 

сложеног и са природним окружењем интегрисаног 

дела насеља у обухвату плана; 

-Унапређењу и очувању постојећег природног 

наслеђа и заштити и унапређењу квалитета животне 

средине; 

-Усклађивању решења уличне, комуникацијске и 

инфраструктурне мреже уз обезбеђење услова за 

уређење и фазну изградњу; 

-Одређивању претежних намена и допунских 

намена; 

-Дефинисању обухвата Плана и поделе земљишта 

на земљиште за јавне и остале намене; 

-Процени развојних могућности са аспекта 

доступности грађевинског земљишта, потребе и 

могућности опремања грађевинског земљишта 

комуналном инфраструктуром и оријентационих 

средстава локалне управе намењених за те сврхе; 

-Дефинисању циљева уређења насеља и планиране 

изградње; 

-Дефинисању јасних принципа поделе на 

урбанистичке зоне, према урбанистичким 

показатељима и типичним карактеристикама, за које 

ће бити дефинисана Правила уређења и Правила 

грађења; 

-Максималном учешћу цивилног друштва у 

процедури израде и доношења Плана у складу са 

„Агендом 21“. 

План дефинише основну намену – становање. 

На формирање планиране саобраћајне мреже 

утицала је спроведена парцелација, као и околни 

простори који су урбанистички дефинисани или 

реализовани. Приступ стамбеним садржајима у 

границама грађевинског подручја обезбеђен је 

преко постојећих и планираних саобраћајница. 

 

2.2.2.НАМЕНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА 

ЗЕМЉИШТА 

 

 Грађевинско земљиште за јавне намене и 

садржаје 
 
 Планом су разграничене површине јавне 
намене од површина за остале намене. Површине 
јавне намене су саобраћајне површине, површина за 
изградњу зеленихповршина и површина за 
изградњу ТС.  

Планиране регулационе линије дате су у 
односу на осовине саобраћајница. Осовине 
саобраћајница дефинисане су координатама 
осовинских тачака чији је списак дат на графичком 
приказу "Регулација и нивелационо решење 
саобраћаја у Р 1:1000.  
Коте планиране саобраћајнице су од 590.40 m н.в. 
до 535.00 m н.в. Планом нивелације дати су следећи 
елементи:  
 -кота прелома нивелете осовине саобраћајнице,   
 -нагиб нивелете.  

 
 

 
                  

   
Површине јавне намене 

    Број катастарске парцеле-део    Бој грађевинске    
 

       КО Врање 1    парцеле     
 

              
 

                 
 

                  

   Јавне саобраћајне површине              
 

                 

   Саобраћајница     делови кат. парцела: 2566/2,   
ПЈН 1    

 

       2566/8, 2587/1, 2587/3, 2590/1       
 

               
 

                 

   Саобраћајница     делови кат. парцела: 2566/8,        
 

       2590/1, 2589/2, 2588/2, 2588/3,    ПЈН 2    
 

        2589/1 и 2581/1        
 

                 

   Саобраћајница     делови кат. парцела: 2568/3,        
 

       2569/1, 2586/4, 2586/3, 2583/1,         
 

       2583/2, 2581/1, 2584/6, 2584/5,         
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       2584/4, 2584/3, 2584/7, 2584/2,         
 

       2584/1, 2583/4, 2582/2, 2582/5,    
ПЈН 3    

 

       2582/1, 2583/2, 2583/1, 2581/5,      
 

               
 

       2581/18, 2585/1, 2580/6, 2580/1,         
 

       2592, 2580/7, 2588/5, 2588/4,         
 

       2588/6, 2596/4, 2596/5, 2590/4,         
 

       2588/3, 2589/2, 2589/1         
 

                 

   Саобраћајница     делови кат. парцела: 2581/1,        
 

       2581/2, 2581/14, 2581/18, 2581/5,         
 

       2581/6, 2581/7, 2581/8, 2581/9,         
 

       2581/10, 2581/17, 2581/13, 2581/12,   ПЈН 4   
 

       2581/15, 2577, 2580/3, 2580/2,         
 

       2580/4, 2580/8, 2580/5, 2580/6,         
 

       2580/1         
 

   Саобраћајница     делови кат. парцела: 2570/1,   
ПЈН 5    

 

       2570/2      
 

               
 

                 

   Саобраћајница     делови кат. парцела: 2538/1,        
 

       2516/2, 2516/1, 2515, 2512, 2509/1,    ПЈН 6    
 

       2506         
 

               

   Саобраћајница     делови кат. парцела: 2513   ПЈН 7    
 

                 

   Саобраћајница     делови кат. парцела: 2510, 2503,        
 

       2512, 2509/2, 2509/3, 2508, 2498,    ПЈН 8    
 

       2496, 2495, 2494         
 

            

   Саобраћајница    1593/2, 1559/4, 1559/2, 1559/1    ПЈН 9    
 

                

   Саобраћајница    1593/2, 1560, 1557/1, 1561/2,    
ПЈН 10    

 

       1561/1, 1562/1       
 

               
 

              

   Саобраћајница    1562/1, 1562/2, 1562/3, 1561/1,         
 

      

1561/2, 1563/1, 1563/2, 1563/3, 
   

ПЈН 11 
    

             
 

       1563/5         
 

              

   Саобраћајница    1594, 1593/2, 1565/2, 1563/8,    
ПЈН 12    

 

       1554/2, 1554/1, 1555       
 

               
 

            

   Саобраћајница    2592    ПЈН 13    
 

                 
 

 

 

У случају неслагања катастарских парцела 

грађевинског земљишта за јавне намене у 

текстуалном и графичком прилогу, важи графички 

прилог "Регулација и нивелационо решење 

саобраћаја " у Р 1:1000. 

Није дозвољена трансформација статуса 

земљишта за јавне намене у земљиште осталих на-

мена. Промена намене је дозвољена једино у случа-

јевима када је нова намена јавна и када је у складу 

са урбанистичким планом.  

 

➢ Комунални објекти и садржаји 

На територији Плана нема комуналних обје-

ката и садржаја. Комунални објекти представљају 

компатабилну намену са претежном наменом ста-

новања. 

 

➢ Грађевинско земљиште за остале намене 

Урбанистичко решење се заснива на дефинисању 

просторних целина – зона које се разликују по 

својој намени, положају у простору, начину уређења 

и коришћењу простора. 

Поред специфичне конфигурације терена, 

просторна концепција је условљена и постојећом 

парцелацијом, већ изграђеним објекатима, 

постојећом организацијом саобраћаја (постојеће 

саобраћајнице и приступи), саобраћајним решењем 

које је дефинисано планским документима вишег 

реда (Генерални урбанистички план и План гене-

ралне регулације зоне 5 у Врању). 

 

ТИПИЧНА УРБАНА ЦЕЛИНА  СТАНОВАЊЕ 

МАЛИХ ГУСТИНА 

 

 Типична урбана целина  становање малих 

густина је подељена на три подцелине, три блока 

ТЦ1, ТЦ2  и ТЦ 3.  

На површини основне претежне намене 

земљишта дозвољена је изградња компатибилних 

намена: 

-пословање 

-трговина 

-угоститељство 

-занатство и услуге 

На овом простору област трговине може 

бити заступљена у свим видовима осим продаје 

расутих, запаљивих и експлозивних материјала и 

секундарних сировина. 

Занатство може бити заступљено услугама и 

производњом.  
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Компатибилне намене у оквиру зоне могу 

бити и 100% заступљене на појединачној 

грађевинској парцели у оквиру зоне и на њих се 

примењују правила за изградњу дефинисана за 

претежну намену земљишта у зони. 

 

Табела  - Биланс постојећих и планираних наме-

на - упоредна табела  

 

 

 

       Намена 

Постојеће 

стање 

План 

Површ

ина 

(ha) 

Про

ц. 

заст

.  

(%) 

Површ

ина 

(ha) 

Про

ц. 

заст

.  

(%) 

  Земљиште за јавне намене  

▪ Саобра-

ћајнице 
0,42 

5,08 
1,39 

16,8

3 

▪ Зеленило, 

сквер, 

ТС 

   4,59 55,56 0,72 
11,7

1 

▪ Водно 

земљиш

те 

(јаруге) 

   0,04 0,50 - - 

  Земљиште за остале намене 

▪ Станова-

ње малих 

густина 3,21 38,86 

6,15 
74,4

6 

УКУПНО 

ПДР: 
8,26 

100

% 
8,26 

100

% 

2.2.3 Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 

 и услови за њихово прикључење 

 

2.2.3.1.Саобраћајна инфраструктура 

 Простор који је обухваћен планом, ослања се 

на постојећу основну уличну мрежу града. Основу 

саобраћајне мреже чине планирана саобраћајница I 

реда и новопланиране стамбене саобраћајнице. 

План подразумева уклапање планиране уличне 

мреже у постојеће улице и прилагођавање 

планираним наменама земљишта, као и 

конфигурацији терена. Обезбеђује се колски 

приступ свим планираним садржајима. Такође се 

дефинишу и нови стамбени прилази који 

омогућавају формирање нових грађевинских 

парцела, у складу са правилима парцелације. 

Изузетно могућа је изградња колско-пешачких 

прилаза у блоку означеним на графичким приказима 

мимо планиране уличне мреже, а у циљу 

обезбеђења приступа постојећим објектима, или 

парцелама које немају контакт са планираном 

уличном мрежом. Минимална ширина ових прилаза 

је 2,5 m. 

 Профили стамбених улица су ширине од 5,0 

м (за једносмерни саобраћај) до 8,5m. 

Јужна граница Плана детаљне регулације обухвата 

планирану градску саобраћајницу I реда која 

повезује Пржарску улицу а са Кајмакчаланском. 

 Према Генералном урбанистичком плану 

Врања („Службени гласник града Врања“, број 7/10) 

и Плану генералне регулације зоне 5 у Врању 

(„Службени гласник града Врања“, број 4/13 и 6/13), 

предметна деоница, као и улице  пржарска и кај-

макчаланска, припадају примарној уличној мрежи 

града.  

Секундарну уличну мрежу чини сплет интерних 

улица и коловоза који служе за приступ до 

одређених парцела.  

 

  Путна и улична инфраструктура 

 У граници плана, приоритет је одвијање 

саобраћаја на планираним саобраћајницама. 

 Концепцијом саобраћајног решења је пред-

виђено изградња нових саобраћајница, дужине око 

1,643km; 

Предвиђена је изградња следећих саобраћајница: 

• саобраћајница ПЈН 1 = 0,114km 

• саобраћајница ПЈН 2 = 0,74km 

• саобраћајница ПЈН 3 = 0,406km 

• саобраћајница ПЈН 4 = 0,212km 

• саобраћајница ПЈН 5 = 0,029km 

• саобраћајница ПЈН 6 = 0,243km 

• саобраћајница ПЈН 7 = 0,015km 

• саобраћајница ПЈН 8 = 0,144km 

• саобраћајница ПЈН 9 = 0,031km 

• саобраћајница ПЈН 10 = 0,136km 

• саобраћајница ПЈН 11 = 0,129km 

• саобраћајница ПЈН 12 = 0,116km 

 

 За некатегорисани пут у граници обухвата 

Плана (кп.бр. 1528 КО Врање 2) задржава се свој-

ство јавног пута када се пут налази у границама 

ПЈН, укида се својство јавног пута, за путеве који се  

налазе у оквиру подручја грађевинског земљишта 

осталих намена. 

 

➢ Услови за уређење саобраћајних 

површина 

Положај саобраћајних површина у простору 

(улице) дефинисан је у односу на осовинску мрежу 

и планиране границе парцела. Положаји појединих 

елемената садржаја регулације улица дефинисани су 

у графичком прилогу “Регулација и нивелационо 

решење саобраћаја” у Р 1 : 1000. 
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Саобраћајнице које су у обухвату  плана и 

формирају блок, дефинисане су следећим профили-

ма: 

• Новопројектоване улице профила од: 

8,5м (1,5+5,5+1,5), 8,0м (1,5+5,0+1,5), 

6,5м (5,0+1,5) и 5,0м.  

• Новопројектовани прилази профила од: 

2,5 м, 3,0м, 3,5м, 4,0м и 4,5м. 

Планиране саобраћајнице су прилагођене 

терену са падовима у распону од 1,30% до 14,00% 

због конфигурације терена. 

Планиране саобраћајнице у великој мери 

када услови терена дозвољавају користе трасу 

постојећих саобраћајница и прилаза уз корекцију 

регулације. 

 Осовине планираних саобраћајница 

дефинисане су координатама осовинских тачака 

које су дате на графичком приказу. 

Аналитичко геодетске координате осовина 

планираних саобраћајница 

 

 
 

Паркирање возила планира се у оквиру 

грађевинских парцела изван површине јавног пута. 

Ефикасно одвијање пешачког саобраћаја 

планира се изградњом издвојених пешачких повр-

шина у виду тротоара уз саобраћајнице.  

 

➢ Услови за несметано кретање и приступ 

особама са инвалидитетом, деци и старим 

особама 

Приликом пројектовања објеката, 

саобраћајних и пешачких површина применити 

техничке стандарде, пројектовања и изградње 

објеката, којима се осигурава несметано кретање и 

приступ особама са инвалидитетом,  деци и старим 

особама.  

Прилазе објектима, хоризонталне и 

вертикалне комуникације у објектима пројектовати 

тако да се обезбеди несметано кретање 

хендикепираних и инвалидних особа, у свему према 

Правилнику о техничким стандардима, 

пројектовања и изградње објеката, којима се 

осигурава несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом,  деци и старим особама ("Службени 

гласник РС", бр. 22/2015). 

 

➢ Услови за евакуацију отпада  

Обавезно обезбедити простор за судове за одлагање 

комуналног отпада и контролисано и временски 

одређено вршити његово одвожење. Потребно је 

обезбедити директан и неометан приступ 

локацијама за смеће при чему максимално 

растојање од претоварног места до комуналног 

возила износи 15,0м (максимално ручно гурање 

контејнера) по равној подлози. Планом су дате 

могуће локације за смештај контејнера намењених  

одлагању смећа.  

 

2.2.3.2.Водна инфраструктура 

 

Хидротехничка инфраструктура 

Планом детаљне регулације насеља Рудина 

обухваћен је део града који се налази на крајњем 

северу градског подручја. Укупна површина 

обухваћена планом износи око 8 ха. Главна 

саобраћајница која пролази кроз ово подручје 

простире се у правцу исток-запад у дужини од 700м. 

Све остале саобраћајнице простиру се управно на 

главну, и прате подужни пад терена. Те 

саобраћајнице су веома стрме јер се цела област 

налази на висинској коти између изохипса на 545 и 

600мнм. С обзиром да је максимална кота 

водоснабдевања у постојећем систему одређена на 

540м, ради се о зони која се налази изнад граничне 

коте и коју је неопходно посебно третирати по 

питању обезбеђења потребног притиска. Постојећа 

водопривредна инфраструктура у овој зони не 

постоји сем једног малог дела фекалне канализације 

у дужини од неких 100м. Намена предметног 

подручја је углавном становање са зеленим 

површинама. Није планиран развој индустрије нити 

било које друге делатности.   

➢ Водоводна мрежа 

На основу топографије терена, ово подручје 

посматра се као захтевно, у погледу савладавања 

великих висинских разлика између потрошача на 

ободима зоне. Максимална кота терена износи 

600мнм, а минимална 525. Хидрауличком анализом 

утврђено је да је максимална кота пијезометра на 
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610м, а минимална на 602м, што подразумева 

максимални притисак у подручју око 8 бари, а 

минимални око 1 бар. Област у којој се очекује овај 

минимални притисак није планирана као стамбена 

зона, па се сматра нерационалним обезбеђивање 

већег притиска од 1 бар. Укупна дужина водоводне 

мреже ове зоне исноси око 2700м. Пречник 

цевовода је 100мм у целој области а препоручени 

материјал цевовода је тврди полиетилен ХДПЕ 

ОД110, ПЕ100, Сдр17, за НП10. Детаљна 

хидрауличка анализа која ће бити саставни део 

техничке документације водоводне инфраструктуре, 

условиће кориговање или потврђивање избора 

цевног материјала. 

Незаобилазни сегмент у погледу хидрауличке 

концепције, представља и постојећи резервоар 

питке воде „Јеврем бунар“, изграђен 60-тих година 

прошлог века. Резервоар је капацитета 300м3 у 

употреби је преко 40 година и налази се у лошем 

функционалном стању. У последње време потпуно 

је ван употребе јер је потребна његова детаљна 

реконструкција, како у погледу грађевинских 

радова тако и у погледу електро-машинске опреме и 

аутоматике. Имајући у виду потребе становништа 

овог подручја за водом, није потребно повећавати 

запремину резервоара. Планиране потребе за водом 

у виду Qср,дн. ове области износе око 1.7л/с са 

општим коефицијентом од 1.96, а капацитет довода 

воде из постојећег система износи око 12л/с. 

Меродавне потребне количине од 2.37 л/с сугеришу 

на довољне расположиве количине воде за ову 

област. Анализа је рађена за ширу област од зоне 

предвиђене ПДР „Рудина“ у оној мери у којој је 

логично очекивати проширење грађевинског подру-

чја. 

Стављање у функцију објекта резервоара 

представља основни предуслов за формирање и 

функционисање грађевинског подручја предвиђеног 

обухватом плана. 

Концепт водоснабдевања ове области 

подразумева употребу овог резервоара из којег би се 

вода препумпавала на више коте зоне. Сам уређај за 

препумпавање мора бити лоциран у самом склопу 

објекта резервоара као његов саставни део. 

Карактеристике црпних агрегата треба да буду 

дефинисане посебним пројектом имајући у виду 

предходно дефинисане висинске и пијезометарске 

услове. Идеја реализације водоснабдевања зоне 

„Рудина“ треба да буде сагледана кроз три фазе.  

• У првој фази треба објединити техничко 

решење реконструкције резервоара „Јеврем 

бунар“ у погледу обима грађевинских радова 

на санацији комора и затварачнице, са 

двориштем и прилазом. 

• Друга фаза треба да обухвати радове на 

хидромашинским елементима,тј 

реконструкцију затварачнице и цевних веза 

унутар и ван објекта. То подразумева и 

електро радове на везама затварачнице са 

системом из града и управљачке јединице. 

• Трећа фаза представља инсталацију потребне 

нове црпне станице која ће препумпавати 

воду из из резервоара у зону „Рудина“, 

заједно са свом аутоматиком и 

синхронизацијом са постојећим и будућим 

системом.  

Резервоар „Јеврем бунар“ представља 

саставни део плана хидротехничких инсталација 

ПДР „Рудина“, а његова реконструкција и 

функционалност су од суштинског значаја. 

 

➢ Фекална канализација 

Систем фекалне канализације у овом делу 

града постоји у мањој мери. С обзиром да не 

постоји и стабилан систем водоснабдевања, не 

постоји и систем каналисања отпадних вода. 

Становништво у великој мери користи 

индивидуалне начине одвођења вода, најчешће 

употребом септичких јама или увођењем одводника 

у локалне потоке и водотокове. То представља 

велики проблем како у еколошком смислу тако и у 

погледу процене објективних параметара за 

димензионисање будућег система одвода вода. 

Насупрот томе постоје и случајеви када су локални 

потоци и водотоци „прикључени“ на канализациони 

систем из низводне области, па као такви стварају 

велике проблеме по питању пријемне моћи 

низводних колектора. Чести су случајеви изливања 

и загушења канализације, нарочито у овој области. 

Иако је терен,у топографском смислу јако повољан 

за одводњу вода, није се много тога урадило на 

унапређењу система.  

Планирана канализациона инфраструктура 

треба да буде пројектована тако да може да одведе 

све употребљене воде у низводне сливовое, на 

начин који не угрожава систем. С обзиром на 

велике подужне падове терена, треба пројектовати 

канализацију са довољним бројем каскадних 

ревизионих окана у којима ће се неутралисати 

енергија воде и створити задовољавајући услови 

течења. Избор материјала за израду шахти у великој 

мери условљен је и геотехичким и хидрогеолошким 

саставом земљишта на коме се гради, на шта 

посебно треба обратити пажњу у фази 

пројектовања. 

Планирани профили цевовода канализације су 

углавном ДН200, а материјал цеви треба 

дефинисати детаљном техничком документацијом. 
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Препорука је да то буду пластични материјали, 

глатке или коруговане ПВЦ, ПП или ПЕ цеви за 

уличну канализацију. Укупна дужина планираног 

цевног система је око 2700м и њоме су обухваћени 

сви улични прилази и саобраћајнице. Главни 

одводници овог система биће прикључени на 

постојеће низводне колекторе без бојазни да ће 

утицати на пропусну моћ и капацитет постојећег 

система. Максимално хидруличко оптерећење од 

употребљених вода у главним одводницима може да 

буде свега 1л/с, што представља врло малу 

количину воде. Подразумева се да је потребно 

организовати редовно одржавање система 

канализације као и едуковање и утицај на 

становнишо у циљу одређених ограничења и 

правилне употребе канлализације. 

 

➢ Атмосферска канализација 

Систем градске канализације у Врању, 

предвиђен је као сепаратни, што значи да постоје 

одвојени системи фекалне и атмосферске 

канализације. Тако се приступа и планирању систе-

ма у овој зони. Прописима и правилницима о 

комуналним услугама, најстроже је забрањено 

повезивање ова два система у један, тј 

прикључивање атмосферске канализације на 

фекалну и обрнуто. Топографија терена је таква да 

је врло једноставно одвести атмосферске воде из 

овог слива у низводне сливове и у реципијенте.  

Концепција система 

Систем је конципиран тако да су сви управни 

правци, тј главни одводници предвиђени у профилу 

ДН300, с обзиром на велики подужни пад и 

топографију терена. Детаљнијом анализом могуће је 

утврдити и потребу за већим профилима, што је 

неопходно поткрепити хидрауличким прорачунима 

и рационалним методама стандардних прорачуна. 

Имајући у виду и хидрогеографску структуру 

терена и чињеницу да је област често испресецана 

локалним водотоцима и потоцима, планира се да 

сви главни одводници буду малих дужина и да ће 

све сливне површине природно гравитирати ка тим 

водотоцима, па се избор профила цеви ДН300 сма-

тра максималним потребним профилом. У нижем 

подручју у односу на планско не постоји изграђена 

атмосферска канализација у довољној мери, већ се 

сва концепција своди на неко будуће планирано 

стање које тек треба да се изгради. 

Количине вода које треба евакуисати из ове 

зоне могу бити и до 400л/с, зависно од степена 

изграђености зоне и материјала облоге спољних 

површина, кровова и сл. С обзиром на велике 

вредности подужних падова терена, требало би 

пројектовати каскаде и таложнике на рачунском 

растојању за дате услове. Брзине тока за ове протоке 

не би требало да пређу вредности преко 3м/с. 

Материјали од којих ће бити изграђени колектори 

треба да буду савремени са карактеристикама које 

гарантују дуготрајност и поузданост у 

експлоатацији. За овакве подужне падове не би 

требало предвидети цеви од бетона већ искључиво 

од пластике. Дубине укупавања цеви треба да буду 

до 3м. Дужина атмосферског цевовода у зони је око 

2600м. 

Површинску воду треба прихватати 

сливницима који могу бити класичног типа, 

хоризонтални са решетком непосредно уз ивичњак, 

или са бочним уливом и каналом интегрисаним у 

сам ивичњак. Број и распоред сливника зависи 

искључиво од подужног и попречног пада 

саобраћајнице, тако да је пре приступања 

пројектовању атмсферске канализације, неопходно 

прво израдити пројекат саобраћајнице и затим га 

доставити пројектантима канализације. 

Реципијенти каналисане воде из ове зоне могу 

бити било који поток, река или водоток у самој 

близини колектора до којег се најкраћим путем 

може довести вода. Не би требало колекторе водити 

паралелно са водотоковима јер је то нерационално 

из више разлога.  

Општа напомена 

Сви планирани радови на прикључењу 

водоводних фекалних и атмосферских система 

корисника из ове зоне, на улични цевовод, морају 

бити синхронизовани са условима и правилима које 

прописује надлежно јавно предузеће ЈП ВОДОВОД 

Врање 

Овим планом хидротехничких инсталација, 

постављена је рационална и функционална 

диспозиција система цевне мреже, коју треба 

усвојити као основну смерницу у даљој изради 

техничке документације и самој изградњи зоне. Све 

препоруке из ове анализе треба усвојити, док 

евентуалне промене концепције било ког система 

цевовода, треба доказати и образложити 

одговарајућом техничком документацијом. 

 

➢ Услови за прикључење на водоводну 

мрежу   

Извод из „Одлуке о водоводу за Град 

Врање“ (Службени гласник Пчињског округа 

бр.10/07 и Службени гласник града Врања 

бр.18/2010 и 3/2011) 

Јавним водоводним објектима сматрају се 

брана са акумулацијом, бунари, извори са 

постројењима, сви објекти за захват воде, уређаји 

за пречишћавање воде, црпна постројења са 

уређајима, резервоари, главни цевоводи, водоводне 

мреже са прикључцима, јавне чесме прикључене на 

водоводну мрежу, подземни и надземни хидранти 
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везани на јавну водоводну мрежу и водоводни 

испусти за испирање водоводне мреже.  

Унутрашње водоводне инсталације 

изграђеног објекта спајају се са јавном водоводном 

мрежом преко водоводног прикључка.  

Водоводни прикључак се поставља тако што 

се унутрашње водоводне инсталације прикључују 

на јавну водоводну мрежу и то тако што прикључак 

почиње од споја са јавном водоводном мрежом на 

улици, а завршава се у склоништу за водомер 

вентилом-затварачем иза водомера.  

Водомер се по правилу инсталира непосредно 

иза регулационе линије, у склоништу 

приступачном за очитавање, подобном за 

одржавање температуре која онемогућава 

замрзавање и подобном за физичку заштиту од 

евентуалних оштећења и крађа.  

Свака грађевинска парцела мора имати 

сопствени водоводни прикључак. Профил 

водоводног прикључка зависи од потреба за водом, 

намене објекта и противпожарне заштите. Начин 

противпожарне заштите (врста и број хидраната) се 

одређује пројектном документацијом а на основу 

препорука Инспекције за противпожарну заштиту. 

Хидранти на уличној водоводној мрежи 

(подземни и надземни) се не могу користити за 

противпожарну заштиту индивидуалних пословних 

објеката. 

Из јавних хидраната воду могу користити само 

овлашћене организације.  

Грађевински објекти који нису прикључени 

на јавну водоводну мрежу у складу са одредбама 

Одлуке о водоводу, не могу добити употребну 

дозволу нити се може извршити технички пријем 

истих.  

Одређена одступања од наведених услова 

могућа су уз сагласност ЈП ‘’Водовод’’ Врање. 

 

➢ Услови за прикључење на фекалну 

канализациону  

Извод из „Одлуке о канализацији за подручје 

града Врања“ (Службени гласник Пчињског округа 

бр.12/97, 1/99 и 11/04 и Службени гласник града 

Врања бр.3/2011) 

Канализација служи за одвођење фекалних и 

атмосферских вода и задовољавање општих 

интереса у погледу одржавања јавне хигијене и 

здравља.  

У Врању постоји сепарациони канализациони 

систем који се састоји од:  

- канализације за одвођење фекалних и других 

отпадних вода, и  

- канализације за одвођење атмосферских вода.  

Канализација се дели на јавну и кућну 

канализацију.  

Јавну канализацију чине следећи објекти:  

- улична фекална канализација;  

- секундарна мрежа фекалне канализације у 

блоковској изградњи;  

- улична атмосферска канализација;  

- секундарна мрежа атмосферске канализације у 

блоковској изградњи;  

- таложници;  

- сливници;  

- црпна и друга постројења, и  

- уређај за пречишћавање фекалних и других 

отпадних вода. 

Кућну канализацију чине:  

- сви вертикални и хоризонтални водови у згради 

са санитарним уређајима;  

- уређаји за одвођење или таложење отпадних 

вода;  

- контролна окна;  

- каналски прикључак или сабирни канал;  

- сливници, и  

- уређаји за пречишћавање фекалних и других 

отпадних вода. 

Услове и одобрења за прикључак на јавну 

канализацију издаје ЈП "Водовод".  

Радове на изради прикључка на јавну 

канализацију изводи искључиво ЈП "Водовод", а на 

основу захтева инвеститора.  

Сваки објекат који се спаја са јавном 

канализацијом мора имати свој засебан прикључак. 

Минимални пречник канализационог прикључка је 

DN 150 mm.  

У јавну и кућну канализацију забрањено је 

испуштати или убацивати све оно што може 

оштетити јавну канализацију или штетно деловати 

на здравље људи који раде на одржавању 

канализације и то:  

-   воду са киселинама, алкалијама и разним 

солима;  

-  воду која у себи садржи бензин, уља и 

масти и остале агресивне материје које могу 

разложити материјал од кога је канал изграђен;  

- проузроковаче заразних или паразитских 

болести или материјале заражене таквим клицама;  

-  радиоактивни отпадни материјал;  

      - материјале које развијају токсичне или 

експлозивне плинове или врше друге штетне 

утицаје на саме канале и околину, и  

- смеће, пепео, угинуле животиње, изнутрице, 

разни грађевински материјал, крпе, комину, снег и 

друге предмете и ствари које би могле оштетити 

јавну канализацију или угрозити њено исправно 

функционисање.  

Објекти који нису прикључени на јавну 

канализацију на начин и по поступку предвиђеним 

овом одлуком не могу добити употребну дозволу, 
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нити се може извршити технички пријем истих. 

Одређена одступања од наведених услова могућа 

су уз сагласност ЈП ‘’Водовод’’ Врање. 

 

➢ Услови за прикључење на атмосферску 

канализацију 

Уколико у улици којој гравитира изграђени 

стамбени или пословни објекат нема изграђене 

атмосферске канализације, дозвољено је 

испуштање површинских вода на коловоз.  

Ако у улици постоји изграђена атмосферска 

канализација власник изграђеног објекта на 

парцели која гравитира ка улици мора спровести 

атмосферске воде са своје парцеле у колектор 

атмосферске канализације. 

 

2.2.3.3. Енергетска инфраструктура 

Насеље Рудина, које је предмет овог плана детаљне 

регулације инфраструктурно је делимично и недо-

вољно опремељено електроенергетском мрежом 10 

kV и 1(0,4) kV за перспективни пораст насеља. Тре-

нутно напајање је са периферије постојећих трафо-

реона, па је потребно планирати изградњу нове 

трансформаторске станице у самом подручју обу-

хвата плана регулације. Предвиђена локација за бу-

дућу трансформаторску станицу ТС 10/0.4 kV је 

парцела број 2538/1 КО Врање 2, која је у центру 

оптерећења. Ово подручје је иначе снабдевено  е-

лектричном енергијом из постојећих трансформа-

торских станица, и то из: ТС 10/0.4 kV „Пржарска“ 

и ТС 10/0.4 kV „Кајмакчаланска2“. Локације транс-

форматорских станица ТС 10/0.4 kV „Пржарска“ и 

ТС 10/0.4 kV „Кајмакчаланска2“ су ван у границама 

овог плана. Надземна електроенергетска мрежа 

1(0,4) kV и трасе подземних 10 kV кабалова који се 

налазе у границама подручја обухваћеног планом 

приказани су у графичком прилогу. 

Напајање поменутих постојећих трансформатор-

ских станица врши се из средњенапонске дистрибу-

тивне мреже ЕД Врање, подземним кабловима 10 

kV, чије су трасе ван обухвата плана. Трасе нових 

каблова 10 kV у обухвату плана детањне регулације 

предвидети у тротоару главне саобраћајнице јужном 

границом обухвата плана. За повезивање потрбне 

нове трансформаторске станице на постојећу е-

лектродистрибутивну мрежу предвидети трасе које 

пролазе у наставку описаним коридорима. Енергет-

ски кабалови  10 kV кабал типа ХHP 49-A 

3x150mm2 /10kV веза ТС 10/0.4 kV „Кајмакчалан-

ска2 “ - ТС 10/0.4 kV „Нова“ у области плана прола-

зе јужним главне саобраћајнице, као и траса кабла 

за везу ТС 10/0.4 kV „Пржарска“ - ТС 10/0.4 kV 

„Нова“. Предвиђени кабалови  10 kV су типа ХHЕ 

49-A 3x150mm2 /10kV за везе ТС 10/0.4 kV „Кајмак-

чаланска2 “ - ТС 10/0.4 kV „Нова“ и ТС 10/0.4 kV 

„Пржарска “ - ТС 10/0.4 kV „Нова“. 

Дистрибутивна нисконапонска мрежа у обухвату 

плана детањне регулације се протеже  уз ивицу 

постојећих коловоза, а у будућим тротоарима посто-

јећих улица. Изведена је у виду двоструког надзем-

них НН водова, проводницима Алч 4х35мм2 и 

кабловима Х00/О-А 3х70+54,6мм2. Ова надземна 

електроенергетска мрежа 1(0,4) kV је на армирано-

бетонским стубовима, висине стабла 9м. Број регис-

трованих прикључака  у обухвату плана је 45. Ре-

конструкција нисконапонске мреже је предвиђена и 

то на начин што ће се у свим тротоарима постојећих 

и будућих саобраћајница уградити надземна НН 

мрежа на бетонским стубовима са проводницима 

Х00/О-А 3х70+54,6мм2 и подземно истим коридо-

рима до изводних стубова. На истим стубовима се 

планира и постављање јавно осветљење. 

Планирање и развој и концепцијских решења за 

проширење електричне мреже ове зоне полази од 

следећих основних претпоставки: 

• број становника је у порасту, 

• повећање трговинских и занатских функција 

(услуга), 

• вршно оптерећење једног домаћинства је до 

4 kW, 

• електрична енергија неће бити преовлађујући 

извор топлотне енергије за грејање, 

• осветљење саобраћајница ће бити са извори-

ма мање снаге и веће ефикасности  

• вршно оптерећење осталих објеката (осим 

становања) претпоставља на основу препо-

руке следећих оквирних процена: 

o објекти угоститељства 100-150 W/m², 

o објекти пословања 80-120 W/m², 

o јавни објекти, друштвене и социјалне уста-

нове 60- 80 W/m², 

o остале намене 30-120 W/m². 

➢ повећање броја нових стубова за прикључке 

и за јавну расвету. 

Динамика реализације појединих етапа реконструк-

ције и изградње ће се прилагодити тренутним 

потребама и могућностима. 

          У планирању и развоју и концепцијских ре-

шења за проширење електроенергетске мреже у о-

бухвату овог плана потребно је придржавати се 

услова издатих од стране надлежног електродис-

трибутивног предузећа. 

Услови за изградњу електроенергетске мреже 

 У свим планираним саобраћајницама извести 

инсталације јавног осветљења, са светлотехничким 

карактеристикама зависно од ранга саобраћајнице. 

Предвидети лед изворе светлости због уштеде у е-

нергији. 
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 Због тренда повећања потрошње електричне 

енергије и густине становања изградњом објеката за 

колективно становање, потребно је планирати трасе 

нових водова 10 kV и 1(0,4) kV у делу нове саобра-

ћајнице и евентуално локацију за изградњу нове 

трансформаторске станица, по могућству на повр-

шинама у јавном власништву. 

 За слободностојећи објекат трафостанице 

10/0,4 kV обезбедити парцелу оквирних димензија 

5,5 х 6,5 м са адекватним  приступним  путем ми-

нималне ширине 3,0 м до најближе јавне саобраћај-

нице за приступ теретног возила. 

ТС 10/0,4 kV мора да има положај такав да не угро-

жава прегледност, безбедност и сигурност кретања 

свих учесника у саобраћају.  

 Трансформаторске станице 10/0,4 kV у ме-

шовитим блоковима могу се градити у оквиру обје-

ката, у зеленим површинама или на слободном про-

стору у оквиру блока.  

 Трансформаторске станице 10/0,4 kV у бло-

ковима индивидуалног становања могу се градити у 

оквиру објеката, на грађевинској парцели или на 

јавној површини.  

 Приземни објекат за смештај ТС 10/0,4 kV 

може бити монтажни или зидани.  

Зидани или монтажни објекат те 10/0,4 kV је повр-

шине до 25 m2, зависно од типа и капацитета. те 

10/0,4 kV се не ограђују и немају заштитну зону. 

Нови каблови и ваздушни електроенергетски водо-

ви се трасирају тако:  

o да не угрожавају постојеће или планиране 

објекте, као и планиране намене коришћења 

земљишта,  

o да се подземни простор и грађевинска повр-

шина рационално користе,   

o да се поштују прописи који се односе на дру-

ге инфраструктуре,   

o да се води рачуна о геолошким особинама 

тла, подземним и питким водама.  

 Новопланиране електроенергетске каблове (1 

kV и 10 kV) полагати по планираним трасама и по 

трасама постојећих електроенергетских водова пре-

ма техничким прописима., где се број каблова по 

траси не ограничава, с тим да ширина рова није већа 

од 0,8 метара. Мрежу 10 kV радити као кабловску, и 

то код полагања нових извода и код реконструкције 

постојећих извода 10 kV.  

             Мрежу 1(0,4) kV, планирати изолованим 

кабловским снопом одговарајућег пресека, на про-

сторима  становања  радити као надземну, а, уколи-

ко се укажу могућности и као кабловску. Изузетак 

је део вода од ТС до првог стуба који мора бити 

кабловски.  

             Електроенергетску мрежу трасирати у окви-

ру регулациje саобраћајнице, или у тротоарима.  

Полагање каблова у коловозу се може дозволити 

само изузетно, уз документовано образложење и са 

посебним мерама заштите, на дубини већој од 1,0м.  

Уколико није могуће трасирати каблове у оквиру 

регулације саобраћајнице, каблове водити границом 

катастарских парцела уз сагласност корисника па-

рацела.  

             Електроенергетска мрежа изводи се ниско-

напонским или средњенапонским кабловима наме-

њеним за слободно полагање у ров, у свему према 

техничким прописима за полагање каблова у ров. 

Ширина рова за полагање каблова износи  од 0,4 - 

0,8 м, а дубина од 0,8 - 1,0 метра. Ров за полагање 

електроенергетских каблова треба да буде прописа-

них димензија, према броју каблова, месту и усло-

вима полагања, а прописно припремљен кабл се 

полаже благо вијугаво, због слегања тла, у посте-

љицу од песка минималне дебљине 0,1 м испод и 

изнад кабла, уз постављање упозоравајућих и заш-

титних елемената и прописно слојевито набијање 

материјала до потребне збијености код затрпавања 

рова.  

Ров не сме да угрози стабилност саобраћајнице.  

  Електроенергетски каблови се полажу, по 

правилу, у појасу ширине 1 м на растојању од 0,5 м 

од регулационе односно грађевинске линије. Ако се 

регулациона и грађевинска линија међусобно не 

подударају каблови се могу полагати и у појасу 

између регулационе и грађевинске линије.  

Код полагања каблова у односу на осовину саобра-

ћајнице треба остварити следећи редослед посма-

тран од грађевинске линије према оси улице:  

кабловски водови и 1 kV за општу потрошњу, 

кабловски водови 10 kV и 35 kV, кабловски вод за 

јавно осветљење изведено на стубовима.  

При преласку каблова преко саобраћајница, исте 

полагати у кабловнице или пластичне цеви.  

Испод асфалтираних површина, путева, где може 

доћи до механичких оштећења каблова користе се 

заштитне ПВЦ цеви и кабловска канализација од 

бетона и специјална пластична црвена црева преч-

ника: Ø50, Ø70, Ø110 итд. 

 Заштитне цеви за полагање каблова димен-

зионишу се према броју и пречнику каблова, тако да 

унутрашњи пречник цеви буде најмање 1,5 пута 

већи од спољашњег пречника кабла. Цеви треба да 

поседују дужину већу од ширине коловоза за 0,5 до 

1 м са обе стране коловоза испод кога се поставља-

ју, а код дужина цеви већих од 10 м рачунати са 

струјним корекционим факторима због отежаних 

услова одвођења топлоте.  

Размак од горње површине PVC цеви до коте коло-

воза треба да буде најмање 0,8 м.  

Кабловска канализација се изводи од бетонских це-

ви, кабловица, са по 4 отвора Ø 100 мм (за каблове 1 
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kV и 10 kV) постављених на бетонску постељицу 

дебљи не 10 цм. У најчешћој изведби кабловка ка-

нализације се ради са 2 х 4 отвора, а изузетно и ви-

ше (З х 4 или 4 х 4) или мање (1 х 4 или 1 х 2) у рову 

прописних димензија (ширина 0,7 м; дубина 1,11,5 

м зависно од броја кабловица).  

Кабловска канализација треба да буде дужа од ко-

ловоза за 0,5 м до 1 м са обе стране коловоза испод 

кога се поставља. Ако траса кабла пресеца и тротоар 

и има наставак у зеленом појасу, кабловску канали-

зацију завршити у зеленом појасу.  

Размак од горње површине кабловске канализације 

до коте коловоза треба да буде најмање 0,8 м.  

Минимално растојање каблова од темеља објекта је 

0,5м, а од осе дрвореда 2м.  

При укрштању или паралелном вођењу кабла са 

инфраструктурним инсталацијама предвидети 

одстојања и заштиту истих од кабла и обрнуто у 

дужини према важећим прописима, односно према 

условима власника инсталација.  

Минимална растојања каблова од осталих елемената 

инфраструктуре су:  

o кабл 10 kV - 10 kV, 10 cm код паралелног во-

ђења, а 30 cm код укрштања;  

o кабл 10 kV - кабл 1 kV, 7 cm код паралелног 

вођења, а 30 cm код укрштања;  

o Електроенергетски кабл - ТК кабп, 0,5 м код 

паралелног вођења, а код укрштања О,З м за 

каблове напона 250 V према земљи, односно 

0,5 м за напоне према земљи веће од 250 V, а 

угао укрштања треба да буде што ближе 

вредности од 90О, а најмање 45О, односно уз 

посебну дозволу Предузећа за телекомуни-

кације ЗОО. Енергетски кабл се поставља 

испод ТK кабла  

o Електроенергетски кабл - водоводна или ка-

нализациона цев, 0,5м код паралелног вође-

ња, односно 0,4 м за 1 О kV - не и 0,3 м за 1 

kV-не каблове код укрштања;  

o Електроенергетски кабл - топповод, 0,7 м код 

паралелног вођења, 0,8м код укрштања;  

o Електроенергетски кабл - гасовод, паралелно 

вођење није дозвољено, а О,8м код укршта-

ња.  

 Уколико код паралелног вођења и укрштања 

енергетских каблова са осталим инфраструктурним 

објектима није могуће остварити услове из прописа 

потребно је применити следећу заштиту:  

o код укрштања паралелног вођења енергет-

ског и ТК кабла потребно је енергетски кабл 

провући кроз заштитну цев, али тада треба 

остварити минимално растојање од 0,3 м;  

o код укрштања са водоводним и канализацио-

ним цевима паотребно је енергетски кабл 

провући кроз заштитну цев;  

o код укрштања енергетског кабла са топлово-

дом потребно је учинити да топлотни утицај 

топловода не буде већи од 200, а то се чини 

уградњом металних екрана између енергет-

ског кабла и топловода или појачаном изола-

цијом топловода, или применом посебне 

кабловске кошуљице за затрпавање кабла и 

топловода (нпр. Мешавина шљунка следећих 

гранулација и процентуалног учешћа у ме-

шавини: до 4мм - 70%, од 4 до 8 мм -15% и 

од 8 до 16мм - 15%).  

 У свим планираним саобраћајницама извести 

инсталације јавног осветљења, са светлотехничким 

карактеристикама зависно од ранга саобраћајнице. 

 Трасе електроенергетских каблова прописно 

обележити реперима, а кабловске ознаке поставља-

ти у оси трасе изнад кабла, изнад спојнице, изнад 

тачке укрштања и изнад крајева кабловке канализа-

ције.  

 Геодетско снимање трасе кабла врши се пре 

затрпавања рова у року од 24 h по завршеном пола-

гању кабла.  

Услови за прикључење објекта на 

електроенергетску мрежу 

 Пре израде пројектне документације за 

појединачне објекте у обухвату плана  неопходно у 

складу са важећом регулативом прибавити услове 

надлежног предузећа. 

 

2.2.3.4. Телекомуникације  

 

Телекомуникациона мрежа 

 На подручју плана које је предмет овог плана 

не постоји изграђена телекомуникациона мрежа 

осим на југоисточном  делу близу саме границе 

плана.   

Телекомуникациону мрежу на рубном делу 

подручју плана  чине: 

- фиксна телекомуникациона мрежа националног 

оператора ("Телеком. Србија"), 

- мобилне телекомуникационе мреже националног 

оператора и приватних оператора, 

- национални и приватни интернет провајдери, 

- јавне и комерцијалне радио и ТВ мреже, 

- кабловски дистрибутивни системи (КДС), 

- функционални системи (ВЈ, МУП, ЕПС итд.) и 

 На рубном делу подручју које је предмет 

овог Плана фиксна телефонска мрежа има 

инсталисан стотину телефонских прикључака. 

Структура телефонских прикључака одговара 

савременим техничким сандардима. Приступна 

мрежа је изграђена кабловима са симетричним 

парицама и углавном је крутог типа. Каблови у 

главној дистибутивној мрежи су подземни, а у 

разводној мрежи подземни или ваздушни.  



748-Страна – Број  -11-      „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“       Понедељак,22.мај.2017.године. 

 

 

 Значајно место у понуди савремених 

телекомуникационих сервиса и услуга заузимају 

интернет провајдери. Услуге националних и 

приватних интернет провајдера на подручју Плана 

користи све више корисника. 

 У области јавне и комерцијалне радио и 

телевизијске мреже врши се пренос, емитовање и 

дистрибуција радио и ТВ програма и додатних 

сервиса, преко мреже предајника и репетитора, 

радио релејних (РР) веза, СТ и КТ предајника, КДС 

и ЗАС. На територији која је предмет овог Плана 

постоје јавне и комерцијалне радио и телевизијске 

станице. ЈП РТС, као јавни сервис грађана обавља 

емитовање, пренос и дистрибуцију својих програма 

на територији Врања преко мреже предајника и 

репетитора.  

 Кабловске дистрибутивне мреже урађене су 

делимично плански на појединим локацијама 

полжене су ПЕ цеви у заједничком рову са 

телефонским кабловима у новоизграђеним 

мрежама. Неконтролисана изградња КДС и ЗАС 

довела је до непостојања евиденције о тзв. 

операторима. Тако да се не може проценити број 

корисника. 

 Функционалне и приватне 

телекомуникационе мреже изграђене су према 

потребама корисника, с тим што њихов приступ на 

јавну телекомуникациону мрежу није довољно 

усаглашен са националним оператором, што је 

довело до њиховог преклапања и неусаглашености 

са капацитетима приступне и транспортне мреже 

националног оператора. Интерес града је изградња 

технолошки јединствене дигиталне инфраструктуре. 

 

Главна стратегија и циљеви за будућност 

 У наредном периоду доћи ће до динамичног 

развоја телекомуникационе мреже применом 

најсавременијих телекомуникационих технологија, 

што ће омогућити да се корисницима понуде 

телекомуникациони сервиси и услуге у складу са 

европским стандардима. 

У фиксној телекомуникационој мрежи планира се у 

наредном периоду: 

- потпуна дигитализација телекомуникационе 

мреже, 

- повећање броја корисничких приступа 

телекомуникационој мрежи, 

- стварање јединствене телекомуникационе мреже 

различитих сервиса, 

- увођење нових телекомуникационих сервиса и 

услуга, 

- примена најсавременијих телекомуникационих 

технологија. 

 У области комутационих система неопходно 

је увођење дигиталне технологије, како за нове 

објекте, тако и за неопходну замену постојећих 

аналогних комутационих система (аналогне АТЦ), и 

инсталацију дигиталних (ББТФ, и XДСЛ) 

телефонских прикључака. Дигитализацију и 

проширење комутационих система треба да прати 

проширење транспортне мреже, које треба да се 

заснива на коришћењу постојећих и изградњи нових 

оптичких каблова и система преноса најсавременије 

дигиталне технологије. У области приступних 

мрежа користиће се оптички, симетрични и 

бежични приступ (WЛЛ), системи са вишеструким 

коришћењем каблова и комбинација наведених 

медијума. Реконструкцију и изградњу приступне 

мреже могуће је реализовати монтажом истурених 

степена( МСАН-ова, мИПАН-ова) у оптималном 

броју и на одговарајућим локацијама.На 

ситуационом плану су приказани положаји будућих 

приступних чворова као и траса (главних 

дистрибутивних каблова приступне мреже, 

оптичких каблова приступне и транспортне мреже , 

кабловске тт канализације и Система КДС )   

 Према савременим техничким стандардима, 

КДС је вишенаменски широкопојасни 

телекомуникациони систем намењен, како 

дистрибуцији РА и ТВ сигнала, тако и пружању 

широкопојасних интерактивних, тј. двосмерних 

сервиса корисницима. Савремени КДС је 

комплексна целина која подразумева коришћење 

најновијих технолошких решења у погледу опреме 

у станицама и дистрибутивним центрима, као и у 

погледу мреже. Пун смисао овај систем добија 

решавањем на глобалном нивоу, односно 

интеграцијом у јединствен технолошки КДС 

Републике Србије. 

 

Планско решење 

            Планирана је изградња телефонске кабловске 

канализације (ТКК) на целом подручју плана са 

предвиђеним прикључењем на рубним крајевима 

подручја на постојећу транспортну мрежу, чијом 

изградњом ће бити омогућено повезивање свих 

објеката на подручју плана савременом приступном 

мрежом  ( Next Generation Network NGN). На овај 

начин постиже се велика флексибилност приликом 

промене структуре и броја будућих корисника.  

Предвиђена је изградња mIPAN-а  за подручје плана 

који ће бити део  ФТР мрежне архитектуре и тако 

обезбеди широк спектар различитих сервиса 

будућим корисницима. 

За веће кориснике на подрућју плана 

капацитет предвиђене ТКК дозвољава изградњу 

приступне мреже са оптичким кабловима  што 

подразумева ФТБ и ФТХ мрежну архитектуру. 

План изградње мреже радиће се на основу: 
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- статистичких показатеља стања постојеће 

инфраструктуре, 

- типа средине (урбана, рурална), 

- густина насељености, 

- постојећих и предвиђених будућих саобраћајних 

захтева (потреба) корисника, 

- процене динамике пораста броја претплатника, и 

- процене структуре претплатника. 

У приступној мрежи ће се користити савремена 

техничка решења, заснована на најсавременијим 

технологијама система преноса и медијуми преноса 

и то: 

- уређаји који треба да омогуће веће протоке до 

корисника по постојећим бакарним парицама 

(ХДСЛ, АДСЛ / ВДСЛ, преплатнички 

мултиплексери итд); 

- уређаји за рад по оптичким кабловима (технике 

које се користе су ФТТБ - оптика до зграде и ФТТЦ 

-оптика до концентрације на тротоару); 

- у пословним објектима са више од 100 запослених 

планирају се концентрације типа МСАН/ИПАН ; 

- главне мреже (од централне до концентрације) 

реализују се оптичким кабловима (тежи се 

прстенастој структури); 

- приступне мреже се планирају са већим бројем 

концентрација међусобно повезаних у прстен; 

- бежичним приступом (WЛЛ). 

Постојећи и будући оператори мобилних 

телекомуникација ће инсталисати комутационо-

управљачке центре на локацијама које омогућавају 

оптимално повезивање са фиксном 

телекомуникационом мрежом на подручју плана. На 

истом подручју базне радио станице ће бити 

распоређене на више локација, да би се обезбедила 

захтевана количина услуга и квалитетан сигнал 

унутар зграда у густо развијеној урбанистичкој 

инфраструктури (која представља препреку и уноси 

знатно слабљење при простирању радио таласа). 

За међусобно повезивање комутационо-

управљачких центара, контролора базних станица и 

базних радио станица, користиће се фиксна 

телекомуникациона мрежа или радио релејне 

станице. Ове радио релејне станице ће у већини 

случајева бити на локацијама базних радио станица. 

Уређаји базних радио станица и радио релејних 

станица ће бити инсталисани у постојећим 

објектима уз минималне адаптације, на крововима 

постојећих објеката (кровна контејнерска 

варијанта), или на земљи (контејнерска варијанта). 

Антене базних радио станица и радио релејних 

станица ће бити монтиране на типским носачима 

које се фиксирају за постојеће грађевинске објекте 

или на посебним самостојећим антенским 

стубовима висине од 8 м до 24 м.  

У области радиодифузних система планира се 

увођење предајничких места са дигиталним 

преносом радио и ТВ програма и других сервиса, 

повезивање радио дифузних капацитета оптичким 

кабловима, као и њихово повезивање оптичким 

путем са објектима од државног и националног 

значаја, културним, спортским и другим значајним 

објектима. 

КДС на територији плана ће се градити према 

глобалном идејном решењу које ће омогућити 

изградњу КДС као вишенаменског широкопојасног 

телекомуникационог система намењеног 

двосмерном преносу сигнала. Овако осмишљен 

систем треба да омогући примену свих постојећих и 

сада извесних будућих сервиса (једносмерних и 

интерактивних), дистрибуцију РА и ТВ сигнала, 

приступ интернету, видео на захтев, теленадзор, 

телерад, игрице на захтев и друге сервисе и 

апликације. Систем треба да буде отворен у смислу 

будућих проширења у погледу сервиса, нових 

технологија и интеграције са другим 

телекомуникационим системима. 

С обзиром на очекивано интензивно ширење КДС 

на подручју плана и потребу да се избегну 

непотребна накнадна раскопавања јавних површина, 

при планирању и изградњи кабловсе канализације 

предвидети бар једну цев за КДС. 

Функционални и приватни телекомуникациони 

систем ће се развијати према својим потребама и 

могућностима, уз поштовање стратегије развоја 

телекомуникација и међусобне сарадње и 

координације. 

 Положај планиране телекомуникационе 

инфраструктуре дат је у графичком приказу 

"Електроенергетска и телекомуникациона 

инфраструктура“ у Р 1:1000. 

2.2.3.5. Снабдевање топлотном енергијом 

За ово подручје није планирано снабдевање 

топлотном енергијом из централне котларнице. 

Оставља се могућност будућим потрошачима да се 

снабдевају топлотном енергијом из локалних 

топлотних и алтернативних извора енергије (дрво, 

угаљ, сунчева енергија, енергија био-масе, енергија 

ветра итд.). 

 

2.2.3.6. Обновљиви извори енергије 

 На овом подручју постоји могућност 

примене и употребе обновљивих извора енергије.  

 За искоришћење соларне енергије приликом 

изградње објеката препоручује се употреба 

фотонапонских модула и посебно топлотних 

колектора као фасадних и кровних елемената. 

 Применом топлотних колектора ће се 

постићи значајна уштеда у загревању унутрашњих 

просторија у објектима.  
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 Сем побројаних, постоји и могућност 

примене енергије биомасе за загревање објеката 

коришћењем брикета и пелета као пoгонског горива 

за пећи. Препоручује се и примена савремених 

изолационих елемената приликом изградње 

објеката ради смањења укупне енергетске 

потрошње у објекту. 

 

2.2.4. Уређење зелених површина 

 Пожељно је да сви озелењени простори у 

граду буду међусобно повезани у систем. Систем 

зеленила представља све зелене површине које се 

налазе на територији насеља, а које су на принципу 

равномерности и непрекидности повезани, како ме-

ђусобом, тако и са ванградским природним пејза-

жем. Успостављење просторног и функционалног 

континуитета зелених простора остварује се спро-

вођењем различитих облика повезујућег зеленила.

   

Зелене површине на територији стамбеног комплек-

са имају огроман социјални значај – квалитет ових 

простора одређује не само комфорне услове станов-

ништву, већ и санитарно – хигијенске и микрокли-

матске услове животне средине. Поред тога, сло-

бодне површине погодују међусобном повезивању 

људи према месту становања – социјалним контак-

тима и представљају активан фактор у васпитању 

деце.  На неизграђеном делу парцеле формирати 

уређене зелене површине – баште, које користе на 

непосредан начин корисници, власници парцеле а 

на посредан начин представљају значајан елемент у 

побољшању стања животне средине и доприносе 

увећању амбијенталних вредности.  

Композиција врта стилски треба да је усклађена са 

архитектуром зграде, са средином у којој се налази, 

да истиче постојеће природне елементе.   

Слободан положај индивидуалне изградње омогућу-

је пуну инсолацију стана, а врт око куће обезбеђује 

мир, хигијенске услове удобног становања без буке 

и прашине, неопходне савременом човеку.  

Зеленило индивидуалног становања објеката имају 

лепе уређене баште богате старом дендрофлором. 

Капиталне, лепе примерке старог дрвећа треба са-

чувати. Корисници парцеле могу своје баште уређи-

вати према властитим афинитетима, с тим што ми-

нимум 20% површине мора бити под зеленилом. 

У оквиру предметног плана у циљу очувања и уна-

пређења зелених површина неопходно је извршити 

валоризацију постојеће вегетације ради заштите 

вредних примерака и групација. Максимално заш-

титити и сачувати постојеће уређене зелене повр-

шине и засаде квалитетне вегетације. 

 

2.2.5.  Заштита природних и културних добара 

  У оквиру предметног планског подручја нема 

заштићених, нити природних добара планираних за 

заштиту. 

Предметно подручје није обухваћено еколошком 

мрежом (Уредба о еколошкој мрежи „Службени 

гласник РС“, број 102/10). 

Такође нема објеката геонаслеђа према инвентару 

објеката геонаслеђа Србије (2005, 2008). 

Обавеза је инвеститора извођења радова, да 

уколико у току извођења радова наиђе на природно 

добро које је геолошко – палеонтолошког или ми-

нералошко – петрографског порекла, а за које се 

претпоставља да има својство споменика природе, о 

томе обавести министарство надлежно за послове 

заштите животне средине и да предузме све мере 

како се природно добро не би оштетило до доласка 

овлашћеног лица. 

У планском подручју нема непокретних, ни евиден-

тираних културних добара, као ни евидентираних 

археолошких локалитета. 

На основу члана 109. Закона о културним 

добрима („Службени гласник РС“, број 71/94, 52/11-

др. закони и 99/11-др. закон) обавеза извођача радо-

ва је да уколико наиђе на археолошко налазиште 

или археолошке предмете, одмах прекине радове и 

обавести надлежни завод за заштиту споменика 

културе и да предузме мере да се налаз не оштети, 

не уништи и да се сачува на месту и у положају у 

коме је откривен. 

 

2.2.6. Мере заштите од елементарних непогода 

Елементарне непогоде се у Врању могу 

манифестовати као сеизмичка разарања, поплаве и 

бујице, олује и јаке кише, пожари и експлозије,  

саобраћајне несреће, као и друге (нпр. атмосферске) 

појаве које могу утицати неповољно на становнике 

и материјална добра.  

Неопходно је да Град Врање скупом својих 

урбанистичких и грађевинских мера одговори 

потребама заштите и то пре свега тако да се смање 

дејства евентуалног разарања односно обим и 

степен разарања физичких структура. Стога је при 

планирању у обухвату овог плана, обезбеђена 

могућност примене и реализације мера заштите од 

елементарних и других већих непогода.  

 

2.2.7. Мере заштите од сеизмичких разарања  

Ризик од повредивости при сеизмичким 

разарањима може се смањити примењујући 

одређене принципе планирања, организације и 

уређења простора.  

Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности 

подразумевају: 

- поштовање степена сеизмичности од око 80 

МKS приликом пројектовања или оног 
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степена сеизмичности за који се посебним 

сеизмичким истраживањима утврди да је 

меродаван за подручје Врања, 

 - поштовање регулације саобраћајница и 

међусобне удаљености објеката, 

 - обезбеђење оних грађевина чија је функција 

нарочито важна у периоду после евентуалне 

катастрофе. 

Препоручује се да објекти, нарочито на стрмим 

падинама и одсецима не буду предугачки, да се 

обезбеди пролаз између објеката, а код 

пројектовања инсталација, водовода и електрике, да 

се поставе у неутралан положај у случају разарања и 

сл.  

Код организовања простора мора се водити рачуна 

о потреби евакуације људства, опреме и материјала 

у ванредним условима.  

Инфраструктура је у већој мери подложна 

повредљивости. Отуда је нужно предвидети 

појединачно за сваки од система одговарајуће мере:  

• саобраћај: улазно - излазни правци се 

трасирају на стабилним теренима, главне 

улице обезбеђују несметано комуницирање, 

а пословне улице омогућавају евакуацију 

људи, транспорт путника и роба;  

• водоснабдевање: главни водовод и 

секундарна мрежа планирају се са 

могућношћу искључења појединих деоница 

у случају оштећења; 

• каналисање отпадних вода: код евентуалног 

оштећења канализације постоји могућност 

да раде поједине функционалне целине;  

• електродистрибутивна мрежа, као и систем 

трафостаница (10/0,4kV), су дисперговани у 

простору, распоређени по зонама, везани у 

прстенове и полупрстенове, на такав начин 

да се могу у ванредним условима 

искључивати по сегментима; каблирање 

високонапонских водова је нужно због 

безбедости у ванредним условима; 

 • телефонска канализација се планира тако да 

се обезбеде алтернативне везе, у случају 

прекида у појединим линијама у ванредним 

условима.  

У односу на заштиту од потреса указује се да 

узроци насталих оштећења зависе од материјала и 

начина изградње објеката.  

Ради заштите од потреса максимално очекиваног 

удара од 8° МCS, објекти морају бити пројектовани 

и реализовани у складу са Правилником о 

техничким нормативима за изградњу објеката 

високоградње у сеизмичким подручјима 

(“Службени лист СФРЈ”, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 

21/88 и 52/90). 

 

2.2.8. Мере заштите од експлозија и пожара  

Мере заштите од експлозија односе се на 

мере заштите на раду, обезбеђивање технолошких 

процеса производње, нарочито у објектима, који 

складиште и користе експлозивне материје.  

Мере заштите од пожара ће се обезбедити 

кроз димензионисање водоводне мреже, елементима 

грађења објеката и саобраћајница и осталим 

елементима у складу са законским прописима.  

Са аспекта заштите од пожара, као 

превентива, предвиђена је најбоља заштита 

окружења објеката слободним и зеленим 

површинама као мера која треба, пре свега, да 

онемогући лако и брзо преношење пожара са једног 

објекта на други.  

Посебну пажњу треба поклонити изградњи 

објеката од мање запаљивих материјала.  

Ради заштите од пожара, овим планом 

утврђене су адекватне мере. Мере се односе на 

планирану удаљеност између објеката ради 

проходности саобраћајница после рушења објеката, 

а уједно и да саобраћајнице имају довољну ширину 

да би представљале противпожарну преграду. 

Угроженост од пожара зависи и од изграђености 

парцеле, материјала од кога је објекат изграђен, 

начина складиштења и од присуства запаљивих и 

експлозивних материјала. Ради заштите од пожара, 

планира се таква саобраћајна мрежа која ће 

омогућити приступ ватрогасним возилима до сваког 

објекта у складу са Правилником о техничким 

нормативима за приступне путеве, окретнице и 

уређене платое за ватрогасна возила у близини 

објекта повећаног ризика од пожара (“Службени 

лист СРЈ”, број 8/95).  

Сви планирани садржаји морају бити 

пројектовани и реализовани у складу са Законом о 

заштити од пожара (“Службени гласник РС”, број 

111/09 и 20/15) и осталим важећим прописима и 

релевантним стандардима.  

У грађевинском подручју се морају 

поштовати сви прописани хигијенски и 

противпожарни услови изградње. 

2.2.9. Остале мере и услови заштите 

 

➢ Мере заштите од саобраћајних несрећа и 

других непогода 

Заштита од саобраћајних несрећа спроводиће 

се кроз изградњу нових улица, увођење вертикалне 

и хоризонталне сигнализације. Као обавеза истиче 

се адекватно, нарочито зимско, одржавање свих 

саобраћајница у простору.  

Од осталих елементарних непогода најчешће се 

могу јавити атмосферске појаве: лед, снег, 

електрична пражњења, ветар и друго. 
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Превентивне мере заштите од леда, снега и других 

атмосферилија подразумевају: 

- уређење и одржавање саобраћајних 

површина, 

- уређење и одржавање водених површина и 

објеката, 

- сваки објекат мора бити опремљен 

громобранском инсталацијом. 

 

Превентивне мере заштите од ветра подразумевају: 

- грађевинско-техничке мере које треба 

примењивати код изградње објеката у односу на 

дату ружу ветрова. 

 

➢ Мере заштите од ратних разарања и обез-

беђења потреба одбране земље 

Мере заштите људи и материјалних добара 

од елементарних непогода, техничко-технолошких 

несрећа, као и све елементе заштите и спасавања у 

случају рата су уграђене у урбанистичко решење. 

Регулација јавних површина и позиција 

грађевинских линија у односу на исту, треба да 

омогуће несметано функционисање свих служби у 

случају елементарних непогода, пожара и ратних 

услова. Елементи саобраћајница у смислу 

зависности од зарушавања и могућности прилаза 

објектима у фази спасавања, дефинисање 

могућности прилаза местима за водоснабдевање 

противпожарних јединица као и други значајни 

елементи са аспекта заштите и спасавања људи и 

материјалних добара су уграђени у урбанистичко 

решење ПДР-а. 
Према процени угрожености од ратних 

разарања, простори намењени пословању могу бити 

и главни циљеви напада. То указује да је потребно 

предузети све техничко-технолошке и урбанистичке 

мере заштите да би се смањио обим повредивости 

околног простора. 

У повредиве тачке, у оквиру овог простора, 

улази сва саобраћајна и остала инфраструктурна 

мрежа.  

На основу Закона о  ванредним ситуацијама 

("Сл.гласник РС", број 111/09, 92/11 и 93/12): 

„Ради заштите од елементарних непогода и 

других несрећа, органи државне управе, органи ло-

калне самоуправе и привредна друштва и друга 

правна лица, у оквиру својих права и дужности, 

дужна су да обезбеде да се становници, односно 

запослени, склоне у склоништа и друге објекте по-

годне за заштиту. 

Склањање људи материјаних и културних 

добара обухвата планирање и коришћење постоје-

ћих склоништа, других заштитних објеката, прила-

гођавање нових и постојећих комуналних објеката и 

подземних саобраћајница, као и објеката погодних 

за заштиту и склањање, њихово одржавање и ко-

ришћење за заштиту људи од природних и других 

несрећа. 

Као јавна склоништа могу се користити и 

постојећи комунални, саобраћајни и други инфрас-

труктурни објекти испод површине тла, прилагође-

ни за склањање.  

 Инвеститор је дужан да приликом изградње 

нових комуналних и других објеката у градовима 

прилагоди те објекте за склањање људи. 

Приликом изградње стамбених објеката са подру-

мима, над подрумским просторијама, гради се оја-

чана плоча која може да издржи урушавање 

објекта“. 

Инфраструктура се мора планирати тако да 

се у ратним условима обезбеди функционисање 

појединих система, макар редукованих капацитета. 

У редовним условима се мора рачунати са 

повредљивошћу ових система, који су 

најпривлачнији циљеви непријатељског деловања:  

• водоснабдевање - дистрибутивна мрежа се 

предвиђа на начин који обезбеђује да се може 

искључивати у сегментима; 

 • канализација - мрежа главних 

колектора, као и секундарна мрежа се планира тако 

да се поједини сегменти могу искључити у 

ванредним условима;  

• електродистрибуција - децентрализација 

трафо уређаја и изградња је таква да се избегне лака 

елиминација, а мрежа је предвиђена у прстеновима, 

па ће отежати или спречити распад система у 

ванредним условима;  

• телекомуникације - као посебно осетљив 

систем у ратним условима биће на удару 

непријатељских снага. Отуда се предвиђа замена 

телефона другим средствима комуницирања.  

У изванредним приликама, за случај крајње 

потребе онеспособљавања главне инфраструктуре, 

разрадиће се системи за брзо и ефикасно 

оспособљавање, о чему се мора водити рачуна већ 

код израде урбанистичких планова већег нивоа 

детаљности и пројектовања (саобраћајнице, 

гасоводи, хидротехничка и друга инфраструктура).  

➢ Мере и услови заштите и унапређења 

животне средине 

 Просторно-положајне карактеристике 

подручја Плана и условљеност обавезујућим 

смерницама Просторног плана Републике Србије. 

Просторног плана инфраструктурног коридора Ниш 

– граница БЈР Македоније и смерницама 

проистеклих из услова Завода за заштиту природе 

Србије и Завода за заштиту споменика културе, 

валоризација са аспекта заштите природних 

вредности и културних добара и зонирање са 

аспекта повољности потенцијала и ограничења, дају 
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матрицу за планирање даљег одрживог развоја 

града Врања. 

 У току израде ГУП-а Врања, на основу 

Одлуке о приступању изради, Стратешку процену 

утицаја Генералног урбанистичког плана Врања на 

животну средину је урадило Предузеће доо 

ЕКОлогика Урбо из Крагујевца. 

Елементи стратешке процене утицаја 

Генералног урбанистичког плана на животну 

средину су уграђени у текстуални део ГУП-а Врања. 

Смернице и мере Стратешке процене утицаја 

Генералног урбанистичког плана Врања на животну 

средину су обавезујуће за хијерархијски ниво 

Планова генералне регулације. Обавезујуће 

смернице из Плана генералне регулације Зоне 1 су 

да је за израду Планова детаљне регулације 

обавезна израда Стратешке процене утицаја за све 

случајеве значајних промена у простору. 

Одлуку о неприступању изради стратеше 

процене утицаја Плана детаљне регулације у насељу 

Рудина у Врању на животну средину („Службени 

гласник града Врања“, број 16/15), донео је 

Секретаријат за урбанизам и имовинско правне 

послове Града Врања, по претходно прибављеном 

мишљењу надлежног органа. 

 

▪ Извод из Стратешке процене утицаја 

Генералног урбанистичког плана Врања 

на животну средину: 

 Предложени концепт Плана и намена 

површина у Генералном урбанистичком плану 

Врања, представља матрицу за: 

1. успостављање превентивне еколошке 

заштите простора на основу процењених 

потенцијалних утицаја, процењених 

негативних и позитивних ефеката на 

животну средину. Констатација је изведена 

на основу критеријума за вредновање 

предложених намена и могућих ефеката; 

2. заштиту од потенцијалног утицаја на 

природне вредности и културно наслеђе; 

3. заштиту од потенцијалног загађивања 

Градске реке планираном наменом, 

инфраструктурно уређивање и опремање и 

примена рестриктивних мера; 

4. заштиту  подземних вода  уз обавезна 

истраживања и испитивања терена за 

изградњу, обавезног претходног 

инфраструктурног опремања и примену 

свих техничких мера заштите на нивоу 

Пројеката;  

5. заштите земљишта од нерационалног 

коришћења и потенцијалног загађивања, 

дефинисањем грађевинског реона са 

прописаним коефицијентима (индексом 

изграђености и заузетости парцеле), 

обавезним инфраструктурним опремањем 

за безбедну доступност, могућност фазне 

реализације у циљу успостављања потпуне 

комуналне контроле;  

6. очување квалитета и заштите ваздуха од 

загађивања на законом прописаном нивоу и 

смањење емисије гасова са ефектом 

стаклене баште, избором еколошки 

најприхватљивијих енергената, технологија, 

адекватним озелењавањем и повећањем 

енергетске ефикасности; 

7. рационално коришћење необновљивих и 

тешко обновљивих природних ресурса за 

развој садржаја, функција, објеката, 

урбанистичких целина и зона у Генералном 

урбанистичком плану Врања и 

ограничавање капацитета и извора 

загађивања.   

  Да би се проценили могући утицаји, ефекти и 

последице по природну и животну средину, 

извршено је вредновање простора са аспекта 

заштите животне средине. Резултат валоризације, 

према критеријумима за функционални еко-зонинг 

је јединствена еколошка целине и зоне подручја 

Плана, а према могућим значајним утицајима, 

условима за даљи развој и обезбеђивање капацитета 

и квалитета животне средине. Функционалним 

зонирањем (функционални еко-зонинг) подручје 

Плана је представљено јединственом еколошком  

целином. У оквирима граница Плана вредноване су 

еколошке зоне. 

  Смернице и мере за реализацију 

Еколошке целине „Врање”: 

- Доношење и спровођење одлука којима ће 

бити обезбеђена уравнотеженост економског 

развоја подручја, заштите природе, животне 

средине и здравља становништва, 

имплементацијом мера превенције, контроле, 

мониторинга и заштите; 

- Планирање простора за одрживо коришћење 

природних ресурса и очување природних 

вредности животне средине; 

- Развој подручја у складу са процењеним 

капацитетом просторно-еколошке целине, 

еколошких зона и локација;  

- Намена простора и услови коришћења 

природних ресурса усаглашени са 

просторно-еколошким капацитетом, значајем 

подручја и факторима ограничења; 

- Успостављање мониторинга - контроле 

стања природних добара, културних 

вредности и биодиверзитета, мониторинга 

природних вредности и стања и квалитета 

животне средине; 
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- Планирани развој заснован на квалитативном 

унапређивању социо-економског и тржишно-

одрживог развоја, што представља услов за 

очување природних вредности и 

потенцијала, унапређивање еколошких 

вредности подручја; 

- Реализација планираних одрживих 

капацитета уз специјализацију заснованој на 

обележјима и предностима подручја, 

локалног и ширег значаја, уз валоризацију и 

планску подршку специфичним 

ограничењима и предностима просторне 

целине; 

- Развој инфраструктурне и комуналне 

опремљености, сагласно мерама заштите и 

унапређења стања у простору и животној 

средини; 

- Управљање отпадом и отпадним водама; 

- Обавезне мере санације, ремедијације и 

ревитализације угрожених локација у 

еколошким зонама и зонама окружења 

(директног и индиректног утицаја);  

- Установљавање и успостављање индикатора 

и информационог система о стању животне 

средине; 

- Поступак процене утицаја је обавезан за све 

Пројекте - објекте и инфраструктуру, 

потенцијалне изворе негативних утицаја на 

природна и културна добра, биодиверзитет и 

животну средину.  

 Обавезне мере заштите и услови за 

реализацију еколошких зона: 

1) обавезно је поштовање услова Завода за 

заштиту споменика културе, Завода за 

заштиту природе Србије и осталих 

надлежних органа и институција при 

реализацији планираних намена, објеката, 

функција, садржаја и инфраструктурних 

система, 

2) обавезно комунално и инфраструктурно 

опремање еколошких зона, у циљу 

спречавања потенцијално негативних утицаја 

на земљиште, подземне и површинске воде, 

становништво, 

3) обавезан избор еколошки прихватљивих 

енергената и технологија, 

4) обавезно повећање енергетске ефикасности, 

рационално коришћење енергије и већа 

употреба обновљивих извора енергије, 

5) пејзажно уређење уз стриктно поштовање 

принципа аутохтоности, 

6) адекватно управљање отпадом и отпадним 

водама, 

увођење различитих типова зеленила, 

7) за израду ГУП-ом прописаних Планова 

генералне регулације није потребна израда 

Стратешких процена утицаја, 

8) смернице и мере заштите животне средине 

прописане у Стратешкој процени утицаја 

Генералног урбанистичког плана Врања на 

животну средину су обавезујуће за 

реализацију еколошких зона (Планова 

генералне регулације), 

9) за израду Планова детаљне регулације 

обавезна је Стратешка процена утицаја за све 

случајеве значајних промена у простору, 

потенцијалних утицаја и негативних ефеката 

по заштићена добра, животну средину и 

здравље становништва, 

10) обавезан поступак Процене утицаја на 

животну средину за све планиране Пројекте 

у оквиру еколошких зона, 

11) успостављање мониторинга – праћења стања 

чинилаца животне средине. 

 Смернице за ниже хијерархијске нивое - 

Еколошка процена Генералног урбанистичког плана 

Врања  представља основ за вредновање простора и 

предлог мера за заштиту природних вредности и 

ресурса, културног наслеђа, предеоно-пејзажних 

одлика и животне средине у циљу одрживог 

коришћења, даљег урбаног развоја и укупне 

презентације.                                                         

 Еколошке смернице дате су на основу 

општих циљева заштите животне средине и 

посебних циљева Плана, планиране намене и 

посебних циљева заштите животне средине. 

Обавезујуће смернице: 

1. Генерални урбанистички план Врања је 

стратешки урбанистички план чији је 

саставни део Стратешка процена утицаја 

Генерално урбанистичког плана Врања на 

животну средину (Извештај о стратешкој 

процени утицаја). 

2. За израду ГУП-ом прописаних Планова 

генералне регулације није потребна израда 

Стратешких процена утицаја. Смернице и 

мере заштите животне средине прописане у 

Стратешкој процени утицаја Генералног 

урбанистичког плана Врања на животну 

средину (Извештај о стратешкој процени 

утицаја) су обавезујуће за напред наведене 

планове генералне регулације. 

3. За израду Планова детаљне регулације 

обавезна је Стратешка процена утицаја за све 

случајеве значајних промена у простору, 

потенцијалних утицаја и негативних ефеката 

по заштићена добра, животну средину и 

здравље становништва. 

4. Реализацију планираних објеката, 

инфраструктурних система, радова и 
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активности у простору, спровести у складу 

са  правилима уређења и грађења, условима 

надлежних органа, институција, завода и 

предузећа. 

5. Поступак Процене утицаја на животну 

средину обавезан је за све Пројекте - објекте 

и радове (реализација планираних радова, 

објеката, инфраструктурних објеката и 

система) изворе потенцијалног угрожавања и 

деградације природних и културних добара, 

природних вредности и ресурса, 

биодиверзитета, предеоно-пејзажних 

карактеристика и животне средине. 

6. Мониторинг животне средине (мониторинг 

систем за контролу стања квалитета ваздуха, 

површинских и подземних вода, земљишта и 

буке, управљања отпадом и комуналне 

хигијене) је обавезан, у складу са важећом 

законском регулативом и представља услов 

за одрживи развој подручја Генералног 

урбанистичког плана Врања. 

7. Смернице Стратешке процене утицаја су 

обавезујуће у поступку имплементације 

ГУП-а Врања, Планова генералне регулације 

и исходовању локацијске и грађевинске 

дозволе, у складу са важећим планом и 

законском регулативом. 

 Обавезне смернице и мере заштите, 

контроле и мониторинга ваздуха: 

• избор најбоље понуђених решења загревања 

објеката и еколошки прихватљивих 

енергената за загревање објеката и 

комплекса, 

• процена еколошког капацитета зона и 

локација при реализацији планираних намена 

са аспекта утицаја на квалитет ваздуха, 

• препоруке, обавезујуће и стимулативне мере 

за коришћење обновљивих извора енергије 

при реализацији планираних намена, 

• обавезне мере биолошке заштите 

(озелењавање, пејзажно уређење) уз 

стриктно поштовање принципа 

аутохтоности, 

• укључивање у јединствену стратегију и 

концепт градског и регионалног 

мониторинга за праћење стања загађености 

ваздуха и утицаја на људско здравље, 

природне вредности и културна добра, 

• обавезна процена утицаја на животну 

средину за постојеће и планиране Пројекте 

(објекте и садржаје) потенцијалне изворе 

аерозагађивања и угрожавања квалитета 

ваздуха (емисија и имисија), применом мера 

превенције, спречавања и отклањања 

могућих извора загађивања и мера 

мониторинга стања и квалитета ваздуха. 

 Обавезне смернице, мере заштите, 

контроле и мониторинга вода на подручју 

Плана: 

• обавезно је стриктно поштовање важећих 

законских прописа из области заштите вода и 

водопривредних услова при реализацији 

планираних намена, 

• обавезан је третман (пречишћавања) свих 

отпадних вода до захтеваног нивоа, пре 

упуштања у реципијент,   

• квалитет пречишћених отпадних вода мора 

задовољавати услове прописане Законом о 

водама („Сл. гласник РС” бр. 46/91, 53/93, 

48/94 и 54/96), Уредбом о категоризацији 

водотокова („Сл. гласник СРС” бр. 5/68), 

Правилником о опасним материјама у водама 

(„Сл. гласник СРС” бр. 31/82), 

• обезбедити очување простора око реке за 

слободан приступ реци и пешачке 

комуникације дуж целог  водотока у 

подручју обухваћеним Планом.  

• обавезна је заштита, очување тока и 

приобаља река на подручју Врања од 

деградације и загађивања. 

 Обавезне мере заштите земљишта у 

спровођењу Плана: 

• изградња планираних намена је дозвољена уз 

стриктно поштовање прописаних правила 

уређења и грађења, 

• обавезна је заштита земљишта од свих 

облика нерационалног коришћења и 

деградације, загађивања, ерозионих процеса,  

• обавезне су мере ревитализације и 

ремедијације еродираних и деградираних 

локација, а избор врста мора бити сагласан 

условима еколошко-биолошке подлоге, 

• забрана депоновања отпада и других 

материјала, 

• обавезна процена утицаја на животну 

средину за Пројекте (објекте и садржаје) 

потенцијалне изворе загађивања и 

угрожавања земљишта, применом мера 

превенције, спречавања и отклањања 

могућих извора загађивања и деградације, 

као и мера мониторинга стања. 

Обавезне мере превенције, спречавања и 

минимизирања потенцијално штетних утицаја 

на биљни и животињски свет, екосистеме, 

станишта, заштићена природна добра:  

• уређење и заштита простора у границама 

Плана уз целовиту примену критеријума и 

стандарда заштите природе, заштите 

животне средине, природне и културне 
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баштине; 

• заштита нових јавних зелених површина 

парковског типа, као и оних  предвиђених за 

рекреацију (уређење спортских терена, 

игралишта, дечјих терена); 

• формирање зелених појасева уз 

саобраћајнице, зоне водозахвата; 

• врсте дрвећа које ће се предвидети за 

озелењавање треба одабрати тако да 

задовоље и критеријуме као што су брз раст, 

веће фитонцидно и бактерицидно дејство, 

естетске вредности, већа отпорност на 

прашину и издувне гасове, а у заштитним 

коридорима треба комбиновати четинарске 

врсте дрвећа и жбуња са аутохтоним 

лишћарским и да се избегну алергене врсте; 

• уколико се у приликом извођења 

грађевинских радова пронађу геолошка и 

палеонтолошка документа (фосили, 

кристали, минерали и др.) која би могла 

представљати заштићену природну вредност, 

налазач је дужан да исте пријави 

Министарству животне средине и 

просторног планирања, у року од осам дана 

од дана проналаска, и предузме мере 

заштите од уништења, оштећивања или 

крађе. 

 

2.2.10. Мере енергетске ефикасности у изградњи 

 Енергетска ефикасност поразумева примену 

енергетски ефикасних уређаја који имају мале гу-

битке приликом трансформације једног вида енер-

гије у други. Исто тако, области енергетске ефика-

сности припадају и обновљиви извори у оквиру 

потрошње енергије, односно они извори који се не 

прикључују на дистрибутивну електроенергетску 

мрежу, а користе се у сектору зградарства (биомаса,  

енергија ветра и сунчева енергија). То се пре свега 

односи на системе грејања и хлађења простора, као 

и загревање санитарне воде. Основне мере за пове-

ћање и обезбеђење енергетске ефикасности се одно-

се на правилан избор омотача зграде (кров, зидови, 

прозори), грејање објеката (котларница, подстани-

ца), регулацију-положај (оријентацију) објекта, 

осветљење и сл. 

За планирану изградњу на подручју Плана, 

примењивати начин пројектовања и изградње обје-

ката са ниским степеном потрошње енергије. Осно-

ву овог начина изградње представља употреба 

обновљивих извора енергије (сунчева енергије, био 

маса) за грејање објеката у зимском периоду, одно-

сно смањење потребе за хлађењем просторија током 

лета спречавањем упада сунчевог зрачења. Ради 

повећања енергетске ефикасности, приликом 

пројектовања, изградње и касније експлоатације 

објеката, као и приликом опремања енергетском 

инфраструктуром, потребно је применити следеће 

мере: 

•   анализирати локацију, оријентацију и облик 

објекта, 

• применити висок ниво топлотне заштите 

комплетног спољашњег омотача објекта, 

• искористити топлотне добитке од сунца и 

заштитити објекте од претераног осунчања, 

• користити енергетски ефикасне системе гре-

јања, хлађења и вентилације и комбиновати 

их са обновљивим изворима енергије, 

• одредити оптималан волумен објекта због 

смањења топлотних губитака,  

• приликом пројектовања  груписати просто-

рије сличних функционалних захтева и уну-

трашње температуре, односно помоћне про-

сторе лоцирати на северу, а дневне на југу, 

• обезбедити оптималну топлотну заштиту: 

правилан избор спољашњег омотача објекта, 

обавезна топлотна изолација крова, односно 

плафона према негрејаном таванском про-

стору и пода према терену, правилан положај 

отвора у спољашњим зидовима, чиме се у 

великој мери спречавају топлотни губици у 

току ниских спољашњих температура,  

• приликом пројектовања посебну пажњу 

посветити заштити од претераног осунчања, 

као и прихвату сунца (зеленило, стрехе, над-

стрешнице, ролетне, рефлектујућа стакла и 

фолије, елементи унутар стакла за заштиту 

од сунца и усмеравања светла). 

 Планирану нову изградњу и рекон-

струкцију постојећих објеката реализовати у свему 

у складу са нормативима датим у Правилнику о 

условима, садржини и начину издавања сертифика-

та о енергетским својствима зграда ("Сл. гласник 

РС" број 61/11) и Правилнику о енергетској ефика-

сности зграда ("Сл. гласник РС" број 69/12). 

Неке зграде, као што су историјски спомени-

ци, верски објекти, пољопривредне зграде, могу 

бити изузете из ових мера. 

Пошто се планира коришћење обновљивих 

извора енергије, климатски услови подручја су по-

годни за коришћење сунчеве енергије. 

 

2.2.11. Правила парцелације 

Парцелација и препарцелација, односно 

деоба или укрупњавање грађевинских парцела у 

границама Плана, планирана је у циљу формирања 

грађевинских парцела оптималних величина, облика 

и површина за грађење објеката одређене врсте и 

намене, у складу са наменом и утврђеним начином 

коришћења простора, правилима грађења и 
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техничким прописима као и потребама обезбеђења 

саобраћајних и других инфраструктурних коридора. 

Парцеле намењене свим саобраћајним површинама 

овим Планом дате су као више међусобно повеза-

них целина, дефинисаних регулационим линијама 

према другим наменама, и аналитичко-геодетским 

елементима за обележавање. 

Правила парцелације и препарцелације дају се раз-

личито у односу на то да ли на предметном терену 

има изграђених објеката који се користе, и као такви 

се и задржавају, или се планира нова изградња, било 

да се постојећи објекти уклањају или их на терену и 

нема. У том смислу, дефинисана су различита пра-

вила парцелације и препарцелације за различите 

типичне целине. 

За све парцеле на подручју овог плана важе следећа 

правила: 

• формирање грађевинских парцела вршити у 

складу са важећим законом, уз поштовање 

правила парцелације и препарцелације овог 

плана, 

• катастарске или затечене парцеле које се, као 

такве, у тренутку израде овог плана већ ко-

ристе, и овим планом се само преузимају, а 

које су мање од дозвољеног прописаног ми-

нимума, не могу се користити за изградњу 

нових објеката, осим у случају замене објек-

та, што ће бити прописано правилима град-

ње, док се може вршити њихово спајање у 

циљу формирања грађевинских парцела које 

одговарају прописаним минималним повр-

шинама грађевинских парцела, 

• свака новоформирана парцела, мора да има 

директну везу са јавном саобраћајном повр-

шином. 

Парцеле и грађевинске парцеле у оквиру појединач-

них типичних целина формирају се у складу са 

условима за поједине типичне целине. 

 

Парцеле у оквиру грађевинског земљишта 

за јавне објекте и садржаје 

Парцеле јавних саобраћајница и садржаја су 

дефинисане регулационим линијама.  Правила за 

формирање парцела јавних служби и осталих јавних 

намена  ускладити са параметрима за поједину на-

мену. 

 

Парцеле у оквиру грађевинског земљишта 

за остале намене 

Основни принцип који је потребно 

поштовати приликом формирања парцела осталих 

намена је да се сва неопходна заштита (заштитна 

удаљености од суседа,  појасеве заштите и сл.) мора 

обавити унутар саме грађевинске парцеле, као и да 

се потребе за паркирањем морају решавати искљу-

чиво унутар комплекса, односно парцеле. За 

парцеле у оквиру осталог грађевинског земљишта 

важе следећа правила: 

 

Типична целина  – становање малих густина: 

▪ Минимална површина парцеле 

-за слободностојеће објекте           300 м2 

- за двојне објекте   400 м2 (2*200 м2) 

- за објекте у низу              150 м2 

▪ Дозвољено је укрупњавање парцела спаја-

њем две или више парцела или уситњавање, 

деобом једне парцеле на већи број парцела. 

Укрупњавање грађевинске парцеле у том 

случају утврђује се пројектом препарцела-

ције, а уситњавање пројектом парцелације; 

▪ Спајањем парцела важећа правила изградње 

за планирану намену и целину се не могу 

мењати, а капацитет се одређује према 

новој површини; 

▪ Подела постојеће парцеле на две или више 

мањих парцела се врши у оквиру граница 

парцеле.  

▪ Препарцелацијом две или више постојећих 

парцела могу се формирати две или више 

нових грађевинских парцела. 

 

2.2.12. Правила регулације 

 

Општа правила грађења и регулације 

Планирани објекат може се градити 

искључиво у границама сопствене парцеле и није 

дозвољена градња објекта и његових делова на 

више парцела. Могућа је изградња више објеката на 

једној грађевинској парцели, у складу са посебним 

правилима грађења овог Плана. 

Изградња објекта на парцели дефинисана је 

следећим елементима: 

- регулационим линијама, 

- грађевинским линијама, 

- висином објекта, 

- односом објекта према суседним парцелама, 

- односом објекта према објектима на суседним 

парцелама, 

- индексом заузeтости. 

 

Регулациона линија 

Регулациона линија дефинисана је границама 

парцела саобраћајница у обухвату плана, утврђује 

се у односу на осовину јавног пута и приказана је на 

графичком прилогу „Регулација и нивелационо ре-

шење саобраћаја“, у Р 1:1000. Регулационим 

линијама је разграничен простор предметног плана 

на површине јавне намене и површине остале 

намене. У оквиру регулационих линија 
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саобраћајница дозвољена је изградња искључиво 

инфраструктурног система подземних инсталација. 

 

Грађевинска линија 

Грађевинске линије се утврђују у односу на 

регулационе линије тако да не представљају сметњу 

функционисању објекта на парцели, као и да 

омогуће насметано постављање инфраструктурне 

мреже. 

Све грађевинске линије дефинишу 

максималне границе градње и представљају линију 

до које је могућа градња и одређују однос 

планираног објекта према објектима на суседним 

парцелама и у оквиру којих се лоцира габарит 

објекта. Габарит објекта може бити мањи у односу 

на максималне границе градње. 

Грађевинска линија подземних етажа је 

линија којом се утврђује линија грађења подземних 

делова објеката. Грађевинска линија приземља је 

линија приземног дела објекта у односу на 

дефинисану грађевинску линију објекта. 

Објекат се поставља предњом фасадом на 

грађевинску линију.  

 

Нивелација 

Планом је дефинисана нивелација јавних 

површина из које произилази нивелација простора 

за изградњу објеката, у свему према графичком 

прилогу „Регулација и нивелационо решење 

саобраћаја“ у Р 1:1000. 

Висинске коте на раскрсницама и пад улица 

су базни елементи за дефинисање нивелације 

осталих тачака које се добијају интерполовањем. 

Нивелација свих површина је детаљна, али је 

могућа корекција кроз израду техничке 

документације. 

 

Висинска регулација 

Висинска регулација одређена је висином 

објеката. Спратност објекта представља број 

надземних етажа. Дозвољена је изградња подземних 

етажа, при чему се гараже, оставе и технолошки 

простори не рачунају у површине корисних етажа.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.2.13. Локације прописане за израду кроз Урба-

нистички пројекат 

 

У складу са одредбама Закона о планирању и 

изградњи, за поједине делове урбаног ткива унутар 

граница Плана детаљне регулације, потребно је де-

финисати локације за које се израђује урбанистички 

пројекат.  

 

Планом се не прописују обавезне локације 

које ће се разрађивати кроз Урбанистички пројекат.  

За све случајеве у којима је неопходно 

дефинисати ближе правила архитектонско-

урбанистичког обликовања простора и 

компатибилне намене, могућа је израда 

урбанистичког пројекта.  

 

  

2.3. ПРАВИЛА   ГРАЂЕЊА 

 

2.3.1. Правила грађења за јавне објекте, 

просторе и површине 

 

Јавни градски или урбани простор 

дефинисан је: регулационим линијама блокова које 

га окружују. 

Јавни градски простори су: 

-  саобраћајнице, пешачке улице, шеталишта, 

улична раскршћа, скверови. 

 

➢ Саобраћајнице 

 

▪ Приликом изградње новопланираних саобра-

ћајница, поштовати утврђене стандарде по питању 

попречног профила. У прилозима су дати попречни 

профили улица. 

Приликом пројектовања објеката и 

саобраћајних и пешачких површина применити         

Правилник о техничким стандардима, пројектовања 

и изградње објеката, којима се осигурава несметано 

кретање и приступ особама са инвалидитетом,  деци 

и старим особама ("Службени гласник РС", бр. 

22/2015). 

▪ У оквиру сваког појединачног паркиралишта 

или гараже обавезно предвидети резервацију и 

обележавање паркинг-места за управно паркирање 

возила инвалида, у складу са стандардом SRPS 

U.А9.204.  

▪ Ограде, дрвеће и засаде поред путева 

подизати тако да не ометају прегледност јавног пута 

и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја. 

 

➢ Трг-сквер 

▪ Приликом пројектовања трга сквера 

применити  Правилник о техничким стандардима, 

пројектовања и изградње објеката, којима се 

осигурава несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом,  деци и старим особама ("Службени 

гласник РС", бр. 22/2015). 

▪ Простор планирати као јединствен визуелно 

и садржински атрактиван. 

▪ Поплочање урадити савременим материјали-

ма у складу са важећим прописима. 

▪ Озелењавање планирати адекватним ниским 

растињем. 
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▪ Постојећи извор, задржати у функцији кроз 

изградњу чесме или фонтане. 

▪ Нагиб површина сквера пројектовати макси-

мално до 2%. 

 

2.3.2. Правила грађења објеката 

Правила грађења су основ за издавање 

Локацијских услова ради добијања грађевинске 

дозволе за изградњу у зонама где су јасно 

дефинисане регулације улица и за које Планом 

детаљне регулације није прописана даља разрада 

урбанистичким пројектима, односно где су 

грађевинске парцеле формиране у складу са 

Планом. 

У оквиру блока без обзира на врсту и намену 

објекта као и начина градње, морају се поштовати 

сви урбанистички показатељи – индекс заузетости и 

максимална дозвољена висина објеката и остала 

прописана правила грађења која важе у тој зони. 

Планом су утврђени услови грађења за 

планиране намене.  

 

➢ Врста и намена објеката који се могу 

градити у зони 

У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у 

оквиру дозвољеног процента изграђености парцеле 

допуштена је изградња других објеката, као и 

пратећих и помоћних објеката који су у функцији 

коришћења главног објекта, чија намена не 

угрожава главни објекат и суседне парцеле. 

Објекти чија је изградња дозвољена на 

простору Плана, према намени и врсти делатности 

која је у њима планирана, потребно је да задовоље 

утврђене прописе, техничке критеријуме, правила и 

услове грађења. 

Објекте извести у класичној или монтажној 

конструкцији, са акцентом на њиховом 

архитектонском обликовању и просторном уређењу 

свих слободних површина, посебно у делу према 

приступним и ободним улицама овог простора.  

 

Претежна намена Прарећа и допунска 

намена 

Становање малих 

густина 

Објекти уа пословање, 

трговину, услуге, 

угоститељство, 

туризам,занатство, 

објекти јавне намене, 

објекти за спорт и 

рекреацију, комунални 

објекти у функцију 

становања 

 

Пејзажно уређење, споменици, фонтане, 

мобилијар и урбана опрема компатибилни су са 

свим наменама и могу се без посебних услова 

реализовати на свим површинама. 

 

➢ Врста и намена објеката чија изградња је 

забрањена у зони 

У стамбеној зони није дозвољена изградња 

следећих објеката: 

- производни објекти; 

- пословно-производни објекти; 

- објеката и намена који ометају обављање сао-

браћаја и приступ објектима и     грађевинским 

парцелама, 

- објеката на површинама јавне намене, осим на 

површини намењеној изградњи објекта за јавне 

намене. 

 

2.3.3. Услови за формирање грађевинске 

парцеле 

Планом се дефинишу елементи 

препарцелације површина јавне намене и остале 

намене. Утврђују се следећа правила парцелације за 

грађевинско земљиште остале намене: 

- обавезно се припајају две или више катастарских 

парцела у случајевима када катастарске парцеле 

својим обликом, површином или ширином уличног 

фронта не задовољавају критеријуме за уређење или 

изградњу планираних садржаја или немају излаз на 

планирану саобраћајницу, 

- обавезно се врши препарцелација постојећих 

катастарских парцела када су неопходне 

интервенције ради усаглашавања нових 

регулационих ширина улица. 

За све планиране стамбене садржаје утврђују 

се правила парцелације. Парцела мора имати излаз 

на јавну површину и бити што правилнијег облика. 

Услови парцелације су следећи: 

 

Типична целина – становање малих густина: 

▪ Минимална површина парцеле 

-за слободностојеће објекте          300 м2 

- за двојне објекте   400 м2 (2*200 м2) 

- за објекте у низу                150 м2 

▪ Mинимална ширина парцеле 

- за слободностојеће објекте 12,0 м 

- за двојне објекте   20,0 (2*10м) 

- за објекте у низу   6,0 м 

Не утврђује се максимална површина парце-

ле.  

Даје се могућност формирања површине 

парцеле мање до 10% од планом прописаних. 

Даје се могућност препарцелације већ изгра-

ђених парцела, са могућношћу формирања пацела 

мањих од минимума прописаног планом. 

2.3.4. Утврђивање регулационе и грађевинске 

линије 
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Планом су утврђене регулационе линије свих 

саобраћајница, и то као планиране и регулационе 

линије по планираним границама парцела. 

У односу на регулационе линије, планирају 

се грађевинске линије.  

За планиране објекте утврђује се грађевинска 

линија на удаљености од мин. 0м до макс. 5 м од 

регулационе линије. 

Постављање могућих планираних трафо 

станица потребно је извршити у складу са условима 

надлежног јавног предузећа.  

Сви технички елементи дефинисани су на 

графичком приказу “Регулација и нивелационо ре-

шење саобраћаја“ у Р 1:1000. 

 

 
 

2.3.5. Правила грађења за становање малих густина 
 

Даје се могућност да се локацијском дозво-

лом за парцеле мање до 10% у односу на параметре 

у плану, омогући изградња уз поштовање следећих 

правила: максимална спратност објекта је П+1, мак-

симална висина објекта до коте слемена 10 м, 

индекс заузетости 50%.  

 

Правила грађења за постојеће објекте  

 

Постојећи објекти се реконструишу и 

дограђују до Планом прописаних коефицијената. 

Задржава се спратност постојећих објеката, индекс 

искоришћености и изграђености парцеле у случаје-

вима када су већи од максимално прописаних, уз 

могућност реконструкције објеката у постојећим 

габаритима. Уколико је прекорачена спратност мо-

же се градити до максималних коефицијената заузе-

тости. Уколико је прекорачена заузетост може се 

градити до дозвољене спратности и висине али са 

смањеним габаритом на спрату. 

 

2.3.6. Услови за изградњу других објеката на 

истој грађевинској парцели 

▪ Дозвољена је изградња више слободностојећих 

објеката на заједничкој парцели под условом да су 

задовољени услови изградње и међусобног односа 

 

Становање малих густина   

Највећи дозвољени индекс заузетости  50%; 

Највећа дозвољена висина објекaта 
до коте слемена     12,0 м 
  

 

Положај објекта у односу на бочне и задњу 

границу парцеле 

Слободностојећи објекти на делу 

бочног дворишта северне орјентације 

 
 

1,50м 

Слободностојећи објекти на делу 
бочног дворишта јужне орјентације       

2,50м 

Двојни и објекти у прекинутом низу на 
бочном делу дворишта 

4,00м 

Положај објекта у односу на објекте на су-

седним парцелама 

1/2 висине објекта, али не мање од 4,0 m 
 

 

Положај објекта у односу на објекте на истој 

парцели 

 

1/2 висине објекта, али не мање од 4,0 m 

 

 
 

Минимални проценат незастртих, слободних 

или зелених површина на парцели 

30%; 
 

 

Паркирање 

паркирање се решава на површини парцеле по критерију-

му: 

становање 10 ПМ /700 м², 
пословање 10 ПМ /700 м², 

трговина 20 - 40 ПМ/ 1000 м², 

угоститељство 20 - 40 ПМ/ 1000 м² корисне површине 
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објеката као код појединачних објеката на 

парцели, као и параметри укупне изграђености на 

парцели дефинисани овим Правилима грађења. 

▪ Дозвољена је изградња више двојних објеката или 

објеката у низу на заједничкој парцели под 

условом да су задовољени услови изградње и 

међусобног односа објеката као код појединачних 

објеката на парцели, и да су поштовани параметри 

укупне изграђености на парцели дефинисани овим 

Правилима грађења. 

▪ На парцели се може градити и више објеката 

уколико објекти представљају јединствену 

   функционалну целину и заједнички користе 

парцелу. 

➢ Посебна правила у односу на нивелацију терена и 

саобраћајне приступе: 

▪ Кота приземља објеката на равном терену не може 

бити нижа од коте нивелете јавног или 

приступног пута;  

▪ Максимална кота приземља објеката (становање, 

услуге, угоститељство, пословање,    јавне службе, 

смештајни капацитети итд.) може бити највише ½ 

спратне висине од нулте коте; 

▪ Кота приземља објекта на стрмом терену са 

нагибом од улице (наниже) може бити максимум 

½ спратне висине нижа од коте нивелете јавног 

пута. 

▪  За објекте који имају индиректну везу за јавним 

путем, преко приватног пролаза, кота приземља 

утврђује се локацијским условима изводом из 

Плана детаљне регулације. 

▪ Код објеката који у приземљу имају нестамбену 

намену (пословање и делатности) кота приземља 

може бити максимум 0,20м виша од коте тротоара 

(денивелација до ½ спратне висине савладава се 

унутар објекта). 

Код изграђених објеката задржавају се постојеће 

коте, али се у случају замене или реконструкције 

већег обима морају применити правила дефинисанa 

овим планом 

 

2.3.7. Услови и начин обезбеђивања приступа 

парцели и простора за паркирање возила 

За сваку грађевинску парцелу у оквиру 

Плана мора се обезбедити колски и пешачки прилаз. 

Колски прилаз парцели је минималне 

ширине 2,5m, а пешачки прилаз је минималне 

ширине 1,5m. 

Паркирање возила планира се у оквиру 

грађевинских парцела изван површине јавног пута. 

 

2.3.8. Услови за ограђивање парцеле 

Грађевинске парцеле се  могу ограђивати 

зиданом оградом  максималне висине до 0,90 m, 

рачунајући од коте тротоара или транспарентном 

оградом до висине од 1,40м. 

Суседне грађевинске парцеле могу се 

ограђивати живом зеленом оградом до висине од 

1,40м. 

Парцеле за пословне и друге нестамбене 

објекте се не ограђују. 

 

 

3. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА  

 

3.1. Смернице за спровођење Плана 

➢       Директна примена плана 

 

У складу са одредбама Закона о планирању и 

изградњи, Планом детаљне регулације у насељу 

Рудина у Врању, врши се разрада дела урбаног тки-

ва унутар граница Плана генералне регулације Зоне 

5. 

Основна намена Плана је давање могућности 

за директну примену плана. Доношењем овог плана 

омогућено је издавање локацијских услова, која 

садржи правила уређења и правила грађења према 

графичком прилогу “ Начин спровођења плана и 

предлог поделе на грађевинске парцеле“ у Р 1:1000. 

Локацијски услови из Плана детаљне регулације се 

издају за сваку појединачну парцелу или деоницу 

саобраћајнице односно дела мреже инфраструктуре 

и представља правни основ за издавање грађевинске 

дозволе и израду техничке документације. 

План детаљне регулације представља правни 

и плански основ за израду урбанистичких пројеката 

и издавање локацијске дозволе из урбанистичког 

плана, у складу са Законом о планирању и изградњи 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 

81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13, 

50/13, 98/13, 132/14 и 145/14).  

 

➢ Зоне за даљу урбанистичку разраду 

Предметним Планом није дефинисана 

обавеза разраде потеза кроз Урбанистички пројекат.  

За све случајеве у којима је неопходно 

дефинисати ближе правила архитектонско-

урбанистичког обликовања простора, могућа је 

израда урбанистичког пројекта.  

Укрупњавање и дељење катастарских парцела 

тј препарцелација, парцелација и исправке граница 

парцела су дозвољене ако су испуњени услови из 

поглавља: ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА. 

 

3.2. Извор финансирања 

Изградња саобраћајница и инфраструктур-

них мрежа, формирање парцела, изградња објеката 

као и уређење појединих простора је приоритет. 
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Финансирање радова у оквиру Плана обезбедиће 

Град Врање кроз годишње програме пословања, 

приватни и други инвеститори. 

 

4.   АНАЛИТИЧКО - ДОКУМЕНТАЦИО-

НА ОСНОВА ПЛАНА  

 

Саставни део Плана представља и засебан 

прилог Аналитичко-документациона основа Плана, 

у коме се по доношењу Плана прилажу: одлуке и 

мишљења прибављени током израде Плана; услови, 

сагласности и мишљења надлежних предузећа и 

институција. 

 

5.   ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА  

 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

5.1. КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА 

ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА  ДЕТАЉ-

НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ     Р 1: 1000     

5.2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛА-

ЦИЈЕ ЗОНЕ 5 У ВРАЊУ 

5.3. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА  

          Р 1: 1000                

      ПЛАНИРАНО СТАЊЕ 

5.4. ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА-ПРЕТЕЖНЕ 

НАМЕНЕ       Р 1: 1000 

5.5. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ 

САОБРАЋАЈА      Р 1: 1000 

5.6. ВОДОПРИВРЕДНA ИНФРАСТРУКТУРA

                    Р 1: 1000       

5.7. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА  

         ИНФРАСТРУКТУРА               Р 1: 1000 

5.8.   СИНХОНИ ПЛАН               Р 1: 1000 

5.9. ПЛАН ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ СА  

 ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 

ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ Р 1: 1000 

5.10. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА И 

 ПРЕДЛОГ ПОДЕЛЕ НА ГРАЂЕВИНСКЕ 

 ПАРЦЕЛЕ  Р 1: 1000 

 

 

6.   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

План је урађен у шест примерака оригинала у 

аналогном облику, који су оверени и потписани од 

стране председника Скупштине града Врања и пет 

примерака у дигиталном облику, од којих: 

- један примерак у аналогном и дигиталном 

облику се доставља  архиви Скупштине града; 

- два примерка у аналогном и два у дигиталном 

облику органу градске управе надлежном  за његово 

спровођење;  

- два примерка у аналогном и један у дигитал-

ном се достављају архиви ЈП "Завод за урбанизам" 

Врање; 

- један примерак у аналогном и један у диги-

талном се достављају инвеститору. 

Jедан дигитални запис Плана доставља се за 

потребе регистра при Министарству грађевинар-

ства, саобраћаја и инфраструктуре. 

План детаљне регулације у насељу Рудина у 

Врању доступан је на увид јавности у згради Скуп-

штине града Врања. 

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА ВРАЊА, од   

12.01.2017.године, број  06-1/2017-08 
 

Одговорни урбаниста, 
Данијела Бандовић,с.р. 

Секретар комисије,  

Јована Антић,с.р. 

Преседавајући,  

Јелена Ристић,с.р. 
 
 

256. 

Скупштина града Врања на седници 

одржаној 19.05.2015. године, на основу члана 35. 

став 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09, 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) и члана 32. и члана 175. Статута града 

Врања („Службени гласник града Врања“, број 3/17-

пречишћен текст и 8/17), и члана 88. Пословника 

Скупштине града Врања“, (''Службени гласник 

града Врања'' број 3/17-пречишћен текст), донела је 

 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ  

ПОТЕЗА УЗ НЕРАДОВАЧКИ ПУТ У ВРАЊУ 

 

 

Члан 1. 

 Усваја се План детаљне регулације потеза уз 

нерадовачки пут у Врању (у даљем тексту План 

детаљне регулације), који је у прилогу ове одлуке и 

чини њен саставни део. Саставни део одлуке је и 

Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт Плана 

детаљне регулације потеза уз нерадовачки пут у 

Врању. 

 

Члан 2. 
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 Планом детаљне регулације одређује се 

дугорочна пројекција развоја и просторног решења 

подручја у обухвату Плана детаљне регулације, као 

и правила регулације, уређења и грађења. 

 

Члан 3. 

План детаљне регулације се састоји из 

текстуалног и графичког дела. 

Текстуални део плана чине Полазне основе, 

Плански део ( правила уређења и правила грађења), 

Спровођење плана , Аналитичко-документациона 

основа плана и Прелазне и завршне одредбе. 

 Графички део плана садржи карте: 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

1. Граница обухвата плана детаљне 

регулације     Р 1: 1000 

2. Извод из Плана генералне регулације зоне 

2 у Врању    

3. Постојећа намена поврршина Р 1: 1000 

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ 

4. Планирана претежна намена површина 

  Р 1: 1000 

5. Регулација и нивелационо решење 

саобраћаја   Р 1: 1000 

6. Водопривреднa инфраструктурa Р 1: 1000 

7. Електроенергетска и телекомуникациона 

инфраструктура   Р 1: 1000 

 8. Синхрони план     Р 1: 1000 

 9. План препарцелације са елементима за 

обележавање површина  јавне намене Р 1: 1000 

10. Начин спровођења плана и предлог поделе  

    на грађевинске парцеле   Р 1: 1000 

 

Члан 4. 

 План детаљне регулације као урбанистички 

план остварује се урбанистичким пројектима и 

другим општим и посебним актима у складу са 

Законом. 

Члан 5. 

 План детаљне регулације са аналитичко-

документационом основом чува се трајно у Градској 

управи града Врања. 

 

Члан 6. 

 План детаљне регулације мора бити доступан 

на увид јавности (правним и физичким лицима) у 

току важења плана у седишту доносиоца и путем 

интернет стране органа надлежног за доношења 

планског документа. 

 

Члан 7. 

 Текстуални део плана детаљне регулације 

објавити у „Службеном гласнику града Врања“. 

 

Члан 8. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана19.05.2017. 

године, број: 35-40/2017-10  

                                                                      

ПРЕДСЕДНИК, 

         спец.двм. Дејан Тричковић, с.р. 

 

 

257. 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ПОТЕЗА УЗ НЕРАДОВАЧКИ ПУТ  

У ВРАЊУ 

 

 

1.      П О Л А З Н Е   О С Н О В Е 

 

 

1.1. Повод и контекст израде Плана и 

уводне напомене  

Законом о планирању и изградњи је пропи-

сана обавеза да се планом генералне регулације 

предвиде зоне за које се обавезно доноси план де-

таљне регулације.  

План генералне регулације зоне 2 у Врању усвојен 

је 06.12.2011. године на седници Скупштине града 

Врања и објављен у „Службеном гласнику града 

Врања“, број 33/11. 

У поглављу 5.1. Смернице за спровођење Плана - 

Зоне за даљу урбанистичку разраду-Разрада кроз 

планове детаљне регулације дефинише тачком 9. 

План детаљне регулације на потезу уз нерадовачки 

пут.  

 

1.2.Циљеви израде Плана 

Планом генералне регулације, у складу с 

одредбама Закона о планирању и изградњи, одређе-

на је дугорочна пројекција развоја и просторног 

уређења насеља, границе подручја обухваћене 

планом, намене површина, правци и коридори за 

саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну 

и другу инфраструктуру. 

Основни циљ израде Плана детаљне регула-

ције је преиспитивање постојећих намена, потреба 

Града и израда таквих решења која ће одговарати 

специфичним карактеристикама овог подручја и 

реалним могућностима његове етапне урбане 

обнове, а потом и просторног раста и развоја у 

складу са важећим Законом и планом вишег реда. 

Поред наведеног циља, кроз планска решења 

је потребно реализовати и следеће опште циље-

ве: 

▪ стварање просторних услова како би се, кроз 

модуларни систем уређења, обезбедила 

флексибилнoст у реализацији,  
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▪ дефинисање нових саобраћајних површина, 

мирујућег саобраћаја и пешачких токова као и 

добро повезивање ободних саобраћајница Плана 

са новопланираним саобраћајницама,  

▪ дефинисање површина јавне намене,  

▪ дефинисање начина уређења и утврђивање 

правила изградње површина јавне намене,  

▪ дефинисање прикључака на јавну комуналну 

инфраструктуру,  

▪ дефинисање могућности парцелације и 

препарцелације,  

▪ дефинисање и спровођење мера заштите 

животне средине.  

утврђивање смерница за даљу реализацију планских 

решења. 

 Непосредан циљ израде овог Плана је 

стварање правног и планског основа за издавање 

локацијских услова са дефинисањем урбанистичких 

услова за изградњу пословно-производних, објеката 

мале привреде и стамбених објеката  са потребном 

саобраћајном и комуналном инфраструктуром. 

 

1.3.Правни и плански основ 

 

Правни основ за израду Плана детаљне 

регулације представљају одредбе: 

3. Закон о планирању и изградњи 

(''Службени гласник Републике Србије'', 

(Службени гласник Републике Србије'', број 

72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 

121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14); 

▪ Правилник о садржини, начину и 

поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 64/15); 

▪ Одлука Скупштине града Врања о изради 

Плана детаљне регулације потеза уз 

нерадовачки пут у Врању („Службени 

гласник града Врања“, број 16/15). 

▪ Одлука о неприступању изради стратеше 

процене утицаја Плана детаљне 

регулације потеза уз нерадовачки пут у 

Врању на животну средину („Службени 

гласник града Врања“, број 16/15); 

▪ Материјала за рани јавни увид.  

Плански основ за израду Плана: 

➢ План генералне регулације зоне 2 у Врању 

(„Службени гласник града Врања“, број 

33/11). 

1.4.Извод из материјала за рани јавни 

увид у План детаљне регулације потеза уз 

нерадовачки пут у Врању. 

Материјал за рани јавни увид и Извештај о 

обављеном раном јавном увиду је разматрала 

Комисија за планове Скупштине Града Врања (у 

даљем тексту: Комисија) на седници одржаној 

20.05.2016. године. Донет је закључак Комисије о 

усвајању Извештаја о обављеном раном јавном 

увиду поводом израде Плана детаљне регулације 

потеза уз Нерадовачки пут у Врању, број 06-

57/2016-07. 

 

ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И НАЧИНА КО-

РИШЋЕЊА ПРОСТОРА  

 

Развој привреде  у наредном периоду 

представља основни предуслов за развој осталих 

активности на подручју Града Врања.  

Предметно подручје се налази уз планирану оби-

лазницу чија се реализација планира у наредном 

периоду и која саобраћајно повезује простор са 

државним путевима. Подручје је наставак већ раз-

рађене локације кроз ПДР потеза између нерадовач-

ког пута и обилазнице површине од око 27 hа. 

 Проширење, тј. планска разрада пословно-

производне и привредне зоне у површини од око 

15,84 hа допринеће стварању повољних услова за 

нове инвестиције, смањење незапослености и 

интензивнији економски развој града и ширење гра-

ђевинског подручја.  
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 Постојећа намена предметног простора је 

пољопривредно земљиште (воћњаци, њиве) и грађе-

винско земљиште за пословање и становање и за 

јавне намене - некатегорисани путеви. Намена 

простора је одређена планским документом вишег 

реда Планом генералне регулације зоне 2 у Врању - 

планиране пословно-производне зоне и становање 

са малом привредом.  

 На територији предметног Плана 

грађевинско подручје није дефинисано. Простор je 

делимично насељен. Планирано грађевинско 

подручје биће дефинисано у оквиру обухвата 

Плана.  

 Кроз предметни План пролазе 

некатегорисани путеви (катастарске парцеле 11566 

КО Врање 1, 1747/1 и 1747/3 КО Бунушевац).  

Земљиште у обухвату Плана је делимично 

инфраструктурно опремљено. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Предметно подручје нема изграђену водоводну 

мрежу. Поједини потрошачи су или индивидуално 

решавали питање водоснабдевања, бунарима, или су 

дугачким привременим прикључцима повезани на 

градску водоводну мрежу у суседним улицама.  

 Не постоји ниједан колектор фекалне канализа-

ције. Конфигурација терена је таква да се канализа-

ција може одвести из већег дела блока гравитационо 

и уклопити у фекалну канализацију града Врања. 

Атмосферска канализација такође не постоји.  

 На подручју које је обухваћено Планом де-

таљне регулације постоје електроенергетске инста-

лације у виду подземног 35kV вода и надземног 

вода 10kV извод „Нерадовац“ из TS 10/0,4kV ''Блок 

63'' за који се препоручује каблирање у тротоар но-

вопланиране саобраћајнице и нисконапонском над-

земном мрежом.  

 Преко предметног потеза уз нерадовачки пут 

нема трасе подземних телефонских каблова, али 

постоји траса  међународног оптичког кабла OK TK 

центар Врање - граница са БЈР Македонијом. 

Подручје се тренутно напаја са телефонске централе 

ATC-Нерадовац. Транспортну мрежу  чини  правац:  

ОК ТК центар Врање-граница са БЈР Македонијом –

Привод ATC Нерадовац. На локацији не постоје 

Радио базне станице.  

 

Биланс постојећих намена на територији Плана   
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Табела -  Постојећа намена површина и 

процентуална заступљеност 

 

         Постојећа 

намена 

Површина  

(hа) 

Проценту

ална 

заступље

ност (%) 

1) Саобраћајнице 

(путно 

земљиште) 

0,52 3,28 

2) Пословање 1,03 6,50 

3) Становање 0,30 1,90 

4) Неизграђено 

земљиште, 

оранице, 

воћњаци 

13,99 88,32 

                                            

УКУПНО 
15,84 hа  100% 

 

Закључци анализе постојећег стања 

Очекивани ефекти планирања, тј. израде Плана 

детаљне регулације уз нерадовачки пут у Врању су:  

- уређење неизграђеног грађевинског земљишта и 

његово привођење планираној намени,  

- планирање будућих намена уз заштиту и 

унапређење коришћења земљишта у циљу 

одрживог развоја,  

- прилагодити простор глобалним потребама,  

- унапређење положаја насеља у међународним 

програмима и пројектима,  

- координирање и усклађивање интереса приватног 

и јавног сектора,  

- олакшавање и убрзавање процеса реализације 

планираних садржаја, а самим тим и развоја града,  

- усмеравање урбаног развоја у складу са 

савременим стандардима заштите околине и 

квалитета живота,  

- обезбеђење саобраћајне доступности радним 

садржајима, као и инфраструктурно oпремање 

предметног простора, уз могућност фазне 

изградње,  

- минималне интервенције у простору у смислу 

деградације предметног подручја,  

- заштита и примена еколошких принципа у 

пројектовању и изградњи.  

 Израда и спровођење урбанистичког плана, 

чијој изради се приступа, представља чин  

одговорног и доброг управљања, трасирање 

остваривог  развоја локалне заједнице.  

 Планом детаљне регулације утврдиће се и 

осмишљавање будућности развоја привреде и ло-

калне заједнице која посвећује пажњу изградњи, 

подстицању и вођењу одрживог и стабилног 

економског развоја уз максимално уважавање жи-

вотне средине и њене заштите. 

 Посебне услове за израду плана су достави-

ли: ЈКП „Комрад“ Врање, ЈП „Водовод“ Врање, 

„Телеком Србија“ АД Београд, ЕПС дистрибуција 

Врање, МУП-Одељење за ванредне ситуације Вра-

ње, ЈП „Електромрежа Србије“ и Завод за заштиту 

природе Србије.  

 

2.  П Л А Н С К И    Д Е О 

 

2.1.Граница плана и обухват грађевинског 

подручја 

Грађевинско подручје обухваћено планом 

налази се у катастарским општинама Врање 1 и 

Бунушевац унутар описане границе. 

За почетну тачку описа границе грађевинског 

подручја утврђена је преломна тачка 1 која се 

налази на оси нерадовачког пута, по рангу градска 

саобраћајница I реда, катастарска парцела 11616/1 

КО Врање 1. Из ове тачке у правцу североистока 

иде осом нерадовачког пута до преломне тачке 2 

одакле мења правац према северозападу и иде осом 

планиране градске сабирне саобраћајнице секући 

парцеле 11612/6, 11612/5, 11612/4, 11610, 11608, 

11609, 11566, 11583, 11582/13, 11582/14, 11582/9, 

11587, 11586, 11595/2, 11595/1, 11594, 11592, 11591, 

11532 КО Врање 1 и парцеле 1112, 1111, 1110 КО 

Бунушевац до пресека са катастарском парцелом 

1747/1 КО Бунушевац где се налази преломна така 

3. Потом мења правац према југозападу крећући се 

осом планиране градске сабирне саобраћајнице се-

кући парцеле 1131, 1139, 1130 и 1129/1 КО Бунуше-

вац до преломне тачке 4 и катастарске парцеле 

1747/3 КО Бунушевац. Одатле мења правац према 

југоистоку и креће се осом планиране градске сао-

браћајнице I реда секући катастарске парцеле 

1129/3, 1127/3, 1126/3, 1117/3, 1124/2, 1123/2, 

1748/3, 1679/3, 1669/3, 1668/3, 1698/2, 1667/3, 

1666/3, 1665/2 и 1699/2 КО Бунушевац до преломне 

тачке 1 тј. почетне тачке описа границе 

грађевинског подручја, према графичком приказу  

"Граница обухвата плана детаљне регулације" у Р 

1:1000. 

Граница Плана је утврђена правно и 

физички, по границама постојећих катастарских 

парцела (када она у целини припада подручју 

Плана) и као линија преко постојеће катастарске 

парцеле (када она у целини не припада подручју 

Плана, по правилу спајања постојећих детаљних 

тачака). 

 У случају неслагања напред наведених 

бројева катастарских парцела и подручја датог у 
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графичким прилозима, важи граница утврђена у 

графичком прилогу број 1. - „Граница обухвата 

плана детаљне регулације “. 

У Одлуци о изради плана напоменуто је да 

су дате прелиминарне границе плана, тако да су оне 

у Плану одређене у односу на планирану саобраћај-

ну мрежу и катастарско стање. Површина овако де-

финисаног обухвата плана износи 15.838,28 m², од-

носно 15,84 ha. 

 

Опис границе грађевинског подручја 

(попис парцела које улазе у грађевинско 

подручје) 

КО Врање 1 

11596/7, 11586, 11596/1, 11596/6, 11596/2, 11596/3, 

11596/4, 11596/8, 11586, 11596/1, 11585, 11596/5, 

11596/2, 11596/4, 11596/3, 11584, 11582/14, 

11582/15, 11582/13, 11583, 11587, 11582/9, 11566, 

11597/3, 11597/2, 11597/4, 11597/1, 11597/5, 11598, 

11599, 11609, 11600, 11608, 11611, 11612/5, 11611, 

11601, 11602, 11603, 11604, 11605, 11606, 11607/2, 

11607/1, 11591, 11594, 11595/1, 11595/2, 11616/1, 

116212/6, 11612/4. 

 КО Бунушевац 

1110, 1112, 1111, 1113, 1114, 1115, 1709, 1690/2, 

1685, 1690/1, 1686, 1687, 1691, 1689, 1688, 1692, 

1693, 1694, 1695, 1696, 1668/1, 1668/3, 1669/3, 

1669/2, 1680/2, 1682, 1679/3, 

1680/1, 1679/2, 1748/3, 1124/2, 1683, 1684, 1121, 

1122, 1681, 1119, 1118, 1123/1, 1120, 1124/1, 1117/1, 

1125, 1127/1, 1126/1, 1130, 1129/1, 1124/2, 1117/3, 

1126/3, 1127/3, 1129/3, 1747/3, 1143/3, 1143/4, 

1142/1, 1747, 1139, 1710, 1709, 1711, 1708/1, 1708/2, 

1692, 1694, 1693, 1695, 1696, 1697, 1698/1, 1667/2, 

1666/2, 1668/3, 1698/2, 1667/3, 1666/3, 1700/2, 

1700/1, 1699/1, 1712/2, 1712/1, 1713, 1702, 1705, 

1703, 1704, 1701, 1712/3, 1116, 1131,1747/1, 1748/1, 

1665/2, 1699/2, 1700/3, 1114, 1706, 1707. 

У случају неслагања напред наведених 

бројева катастарских парцела и подручја датог у 

графичким прилозима, важи графички прилог број 

1. - „Граница обухвата плана детаљне регулације “. 

 

2.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

2.2.1. Концепција просторног уређења  

Просторни концепт који је предложен планом се 

заснива на следећем: 

• Анализи и оцени затеченог стања на предметном 

подручју, обрађеној кроз Материјал за рани јавни 

увид; 

• Опредељењу будућег идентитета, уређења и 

опремања града; 

▪ Усмеравању просторне организације и 

оптималном програмском решењу шире зоне и 

везе са окружењем; 

▪ Подела на зоне, обзиром на морфолошке, 

еколошке и природне специфичности обухвата; 

▪ Одређивању грађевинског реона за реализацију 

сложеног и са природним окружењем 

интегрисаног дела насеља у обухвату плана; 

▪ Унапређењу и очувању постојећег природног 

наслеђа и заштити и унапређењу квалитета 

животне средине; 

▪ Усклађивању решења уличне, комуникацијске и 

инфраструктурне мреже уз обезбеђење услова за 

уређење и фазну изградњу; 

▪ Одређивању претежних намена и допунских 

намена; 

▪ Дефинисању обухвата плана и поделе земљишта 

на земљиште за јавне и остале намене; 

▪ Процени развојних могућности са аспекта 

доступности грађевинског земљишта, потребе и 

могућности опремања грађевинског земљишта 

комуналном инфраструктуром и оријентационих 

средстава локалне управе намењених за те сврхе;  

▪ Дефинисању циљева уређења простора и 

планиране изградње;  

▪ Дефинисању јасних принципа поделе на 

урбанистичке зоне, према урбанистичким 

показатељима и типичним карактеристикама, за 

које ће бити дефинисана Правила уређења и 

Правила грађења; 

▪ Максималном учешћу цивилног друштва у 

процедури израде и доношења плана у складу са 

„Агендом 21“.  

 

2.2.2. Подела на карактеристичне целине и зоне  

 Подела на карактеристичне целине и зоне 

планског подручја извршена је на основу  претежне 

намене планског решења. 

 

ТИПИЧНА УРБАНА ЦЕЛИНА ''1'' 

–пословно-производни садржаји 

 

ТИПИЧНА УРБАНА ЦЕЛИНА ''2'' 

-становање са малом привредом 

 

2.2.3. Намена и начин коришћења земљишта 

 

Грађевинско земљиште за остале намене 

Грађевинско подручје је у односу на 

планирану саобраћајну мрежу подељено на две 

просторне целина: типична урбана целина ''1'' и 

типина урбана целина ''2''. 

Типична урбана целина ''1'' је намењена 

пословно-производним садржајима из области 

прерађивачке индустрије малих капацитета, занат-
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ске производње, складишта и робно-транспортних 

центара.  

Типина урбана целина ''2'' намењена је 

становању са малом привредом. На овом простору 

могу да се реализују садржаји: становање, 

пословање, стамбено-пословни,  мала привреда, 

објекти прерађивачке индустрије малих капацитета, 

занатске производње, складишта и робно-

транспортних центара.  

На површини основне претежне намене 

земљишта дозвољена је изградња компатибилних 

намена. 

За претежну намену пословно-производни 

садржаји дозвољена је компатибилна намена: 

- занатство и услуге  

- трговина 

- угоститељство 

- пословно становање као повремено и 

привремено 

- сервисни објекти 

- станице за снабдевање горивом. 

За претежну намену становање са малома 

привредом дозвољена је компатибилна намена: 

- услуге  

- трговина 

- угоститељство 

- сервисни објекти 

- станице за снабдевање горивом. 

На овом простору област трговине може 

бити заступљена у свим видовима осим продаје 

расутих, запаљивих и експлозивних материјала и 

секундарних сировина. 

Занатство је заступљено услугама и 

производњом.  

У области угоститељско-туристичке 

делатности могуће су све врсте услуга, рачунајући и 

преноћишта, али и друге пратеће функције као што 

су спорт и рекреација. 

У грађевинском подручју планира се 

реализација већих и мањих комплекса. 

Компатибилне намене у оквиру зоне могу 

бити и 100% заступљене на појединачној 

грађевинској парцели у оквиру зоне и на њих се 

примењују правила за изградњу дефинисана за 

претежну намену земљишта у зони. 
 
 

 

Табела  - Биланс постојећих и планираних намена - упоредна табела  

 

 

 

       Намена 

Постојеће стање Планирано стање 

Површина 

(ha) 

Проц. 

заст.  

(%) 

Површина 

(ha) 

Проц. 

заст.  

(%) 

  Земљиште за јавне намене  

▪ Саобраћајнице 0,52 3,28 2,51 15,84 

  Земљиште за остале намене 

✓ Пословно - услужна намена 1,03 6,50 - - 

▪ Породично становање  0,30 1,90 - - 

▪ Пословно-производни објекти - - 3,79 23,93 

▪ Становање са малом привредом - - 9,54 60,23 

  Неизграђено земљиште  

▪ Слободно неизграђено земљиште и 

неуређено земљиште 
13,99 88,32 - - 

УКУПНО ПДР: 15,84 100% 15,84 100% 

 

 

 Грађевинско земљиште за јавне намене  

На формирање планиране саобраћајне мреже утицала је реализована или започета изградња 

пословних садржаја, као и околни простори који су урбанистички дефинисани или делимично реализовани. 

Приступ пословно-производним садржајима и простору намењеном становању са малом привредом у 

границама грађевинског подручја обезбеђен је преко планираних саобраћајница. 

Површине јавне намене су саобраћајне површине и зеленило.  
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Планиране регулационе линије саобраћајних површина дате су у односу на осовине саобраћајница. 

Осовине саобраћајница дефинисане су координатама осовинских тачака, на графичком приказу "Регулација 

и нивелационо решење саобраћаја у Р 1:1000. 

Планом су разграничене површине јавне намене од површина за остале намене. Од целих и делова 

катастарских парцела образоваће се парцеле јавне намене, а према графичком приказу  "План 

препарцелације са елементима за обележавање површина јавне намене" у Р 1:1000. 

 

У случају неслагања катастарских парцела 

грађевинског земљишта за јавне намене у 

текстуалном и графичком прилогу, важи графички 

прилог "План препарцелације са елементима за 

обележавање површина јавне намене" у Р 1:1000. 

Коте планираних саобраћајница су од 409.70 

m н.в. до 432.75 m н.в. 

Планом нивелације дати су следећи 

елементи: 

- кота прелома нивелете осовине 

саобраћајнице, 

- нагиб нивелете. 

Није дозвољена трансформација статуса 

земљишта за јавне намене у земљиште осталих на-

мена. Промена намене је дозвољена једино у случа-

јевима када је нова намена јавна и када је у складу 

са урбанистичким планом.  

 

2.2.4. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 

 и услови за њихово прикључење 

 

2.2.4.1. Саобраћајна инфраструктура 

У постојећем стању планско подручје је 

саобраћајно ослоњено на Нерадовачки пут који је 

излазни правац из града и планирану обилазницу 

чија се реализација планира у наредном периоду и 

која саобраћајно повезује простор са државним пу-

тевима. Нерадовачки пут је већим делом регулисан 

и нивелисан са завршним слојем од асфалта. Kроз 

подручје Плана пролазе и некатегорисани путеви 

(катастарске парцеле 11566 КО Врање 1 и 1747/1, 

1747/3 КО Бунушевац).  

 

Повр-

шине 

јавне 

намене 

 

Број катастарске парцеле-део 

 КО Врање 1 

Број катастарске парцеле-део 

КО Бунушевац 

ПЈН 1 
 1110, 1111, 1115, 1116, 1117/1, 1125, 1127/1, 1130,1131, 

1747/1  

ПЈН 2 
 1115,  1116, 1690/2, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 

1697, 1698/1, 1706, 1707, 1708/2, 1709, 1748/1 

ПЈН 3 
11566, 11583, 11598, 11599, 

11600, 11601, 11602 1668/3, 1698/1, 1698/2, 1705, 1706, 1711, 1712/3, 1713  

ПЈН 4 

11584, 11585, 11587, 11596/2, 

11596/3, 11596/4, 11596/5  

1114, 1115, 1116, 1117/1, 1121, 1122, 1123/1, 1123/2, 

1124/1, 1124/2, 1679/2, 1679/3, 1680/1, 1681, 1682, 1683, 

1684, 1685, 1690/1, 1748/1, 1748/3  

ПЈН 5  1685,1684,1683,1689 

ПЈН 6 
11566, 11582/13, 11582/15, 11584, 

11598, 11599 
1710 

ПЈН 7 
 1668/1, 1669/2, 1669/3, 1680/1, 1680/2, 1681, 1682, 1683, 

1684, 1693, 1694  

ПЈН 8 
11596/1, 11596/2, 11596/5, 

11596/6, 11596/7, 11596/8,  
 

ПЈН 9  1698/1, 1702, 1703, 1704, 1705  

ПЈН 10  1114, 1115, 1748/1, 1709 

ПЈН 11 11566,11583  
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План подразумева уклапање планиране 

уличне мреже у постојеће улице и  прилагођавање 

планираним наменама земљишта, као и 

конфигурацији терена. Обезбеђује се колски 

приступ свим планираним садржајима. 

Остале секундарне саобраћајнице се планирају тако 

да се, у мери у којој је то могуће, користе трасе 

постојећих некатегорисних путева уз дефинисање 

одговарајућих саобраћајно-техничких 

карактеристика и у складу са већ постојећим 

саобраћајницама у суседним блоковима, са којима 

формирају јединствену саобраћајну мрежу. Дефи-

нисање нових саобраћајница омогућава формирање 

нових блокова и грађевинских парцела, у складу са 

правилима парцелације.  

Југоисточно од подручја Плана пролази коридор 

аутопута Е – 75, деоница Ниш – граница Републике 

Македоније. На коридору аутопута, планирана је 

нова петља “Врање” (око km 920+200), која је, 

између осталог, у функцији везе аутопута преко 

обилазнице са југозападним делом подручја града 

Врања (подручје Плана). Након изградње обилазни-

це, значајно ће се побољшати комуникацијске везе 

предметног подручја са окружењем. 

 

Путна и улична инфраструктура 

У граници плана, приоритет је несметано 

одвијање саобраћаја на планираним 

саобраћајницама. Концепцијом саобраћајног реше-

ња је предвиђено изградња нових саобраћајница, 

дужине око 1,559 km; 

 

Предвиђена је изградња следећих саобраћајница: 

• саобраћајница ПЈН 1 = 0,207km 

• саобраћајница ПЈН 2 = 0,215km 

• саобраћајница ПЈН 3 = 0,322km 

• саобраћајница ПЈН 4 = 0,280km 

• саобраћајница ПЈН 5= 0,141km 

• саобраћајница ПЈН 6 = 0,176km 

• саобраћајница ПЈН 7 = 0,109km 

• саобраћајница ПЈН 8 = 0,048km 

• саобраћајница ПЈН 9 = 0,061km 

 

За некатегорисане путеве у граници обухвата 

Плана (кп.бр. 11566 КО Врање 1, 1747/1 КО Буну-

шевац и 1747/3 КО Бунушевац) задржава се својство 

јавног пута када се пут налази у границама ПЈН, 

укида се својство јавног пута за све путеве који се 

налазе у оквиру подручја грађевинског земљишта 

осталих намена. 

 

Услови за уређење саобраћајних површина 

Положај саобраћајних површина у простору 

(улице) дефинисан је у односу на осовинску мрежу. 

Поједини елементи садржаја регулације улица 

дефинисани су у графичком прилогу “Регулација и 

нивелационо решење саобраћаја” у Р 1:1000. 

Комплекси орјентисани на секундарне 

саобраћајнице ће се преко њих прикључити на 

планирану обилазницу. 

Саобраћајнице које су у обухвату плана фор-

мирају блокове и дефинисане су следећим профи-

лима:  

- Новопројектоване улице: 9,0м (1,5+6,0+1,5), 9,0-

15,0м (1,5+6,0+1,5-6,0), 8,0м (6,0+2,0) и 5,5м,  

- Новопројектовани прилази: 2,5м, 3,5м и 5,5м. 

Планиране саобраћајнице су прилагођене 

терену са падовима у распону од 0,55% до 7,00% 

због конфигурације терена. 

Планиране саобраћајнице у великој мери 

када услови терена дозвољавају користе трасу 

постојећих саобраћајница и прилаза уз корекцију 

регулације. 

Осовине планираних саобраћајница 

дефинисане су координатама осовинских тачака 

које су дате и на графичком приказу "Регулација и 

нивелационо решење саобраћаја у Р 1:1000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Паркирање возила планира се у оквиру 

грађевинских парцела изван површине јавног пута. 

Тротоаре и паркинге пожељно је извести од 

монтажних бетонских елемената или плоча, који 

АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКЕ КООРДИ-

НАТЕ ОСОВИНА САОБРАЋАЈНИЦА 

ОЗНА-

КЕ 

КООРДИНАТЕ 

X Y 

О1 7 573 269.13 4 709 999.79 

О2 7 573 333.99 4 710 147.88 

О3 7 573 384.76 4 710 264.25 

О4 7 573 583.01 4 710 062.56 

О5 7 573 669.01 4 710 027.49 

О6 7 573 588.60 4 709 795.49 

О7 7 573 547.26 4 709 722.34 

О8 7 573 439.90 4 709 803.68 

О9 7 573 336.18 4 708 921.43 

 О10 7 573 399.54 4 709 955.14 

 О11 7 573 468.58 4 709 985.49 

 О12 7 573 545.56 4 708 863.63 
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могу бити у боји, што је у функцији вођења 

раздвајања и обележавања различитих намена 

саобраћајних површина. Ово, поред обликовног и 

визуелног ефекта, има и практичну сврху при 

изградњи и реконструкцији комуналних водова 

(инсталација). 

Јавни градски саобраћај ће се одвијати дуж 

Нерадовачког пута и планиране обилазнице. Могуће 

је дефинисање трасе линије јавног градског превоза 

и унутар овог простора у складу са плановима 

развоја Јавног градског саобраћајног предузећа и 

потребама простора 

Ефикасно одвијање пешачког саобраћаја 

планира се изградњом издвојених пешачких повр-

шина у виду тротоара уз саобраћајнице. Дуж 

новопланираних саобраћајница предвиђена је 

изградња тротоара ширине 1,50m и 2,00m, са 

нагибом од 2% ка коловозу.  

Саобраћајне површине унутар појединачних 

комплекса уредити у складу са технолошким 

процесом, уз поштовање услова за кретање 

противпожарних возила. 

 

Услови за несметано кретање и приступ 

особама са инвалидитетом, деци и старим 

особама 

Приликом пројектовања објеката, 

саобраћајних и пешачких површина применити 

техничке стандарде пројектовања и изградње 

објеката, којима се осигурава несметано кретање и 

приступ особама са инвалидитетом,  деци и старим 

особама. 

Прилазе објектима, хоризонталне и 

вертикалне комуникације у објектима пројектовати 

тако да се обезбеди несметано кретање 

хендикепираних и инвалидних особа, у свему према 

Правилнику о техничким стандардима, 

пројектовања и изградње објеката, којима се 

осигурава несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом,  деци и старим особама ("Службени 

гласник РС", бр. 22/2015). 

 

Услови за евакуацију отпада  

Обавезно обезбедити простор на 

одговарајућим бетонским површинама за 

постављање судова за одлагање комуналног отпада 

и контролисано и временски одређено вршити 

његово одвожење. Потребно је обезбедити директан 

и неометан приступ локацијама за смеће при чему 

максимално растојање од претоварног места до 

комуналног возила износи 15,0m (максимално 

ручно гурање контејнера) по равној подлози. 

Планом су дате могуће локације за смештај 

контејнера намењених одлагању смећа. 

 

2.2.4.2. Водопривредна инфраструктура 

  

Водоводна мрежа 

 

Постојеће стање  

Обухватом плана ПДР поред пута за 

Нерадовац обухваћен је део града који се налази на 

крајњем југозападу градског подручја.  Главна 

саобраћајница која пролази кроз ово подручје је пут 

за Нерадовац који се налази са јужне стране плана, 

тако да је сва планирана саобраћајна и остала 

инфраструктура позиционирана северно од овог 

пута. Укупна дужина планираних саобраћајница 

овог плана износи око 1,5km, стога и дужина осталe 

линијскe инфраструктурe се, у великој мери, 

поклапа са том дужином. Треба истаћи да на овом 

простору не постоји никаква јавна водоводна и 

канализациона инфраструктура, па је овим планом 

треба у потпуности сагледати, како положајно тако 

и у погледу функционалности и капацитета на бази 

потреба планираног подручја. 

 

  Планирано стање 

На основу теренских карактеристика на овом 

подручју, може се закључити да се планирана 

водоводна мрежа, не може сматрати нарочито 

захтевном у погледу капацитета и потребне количи-

не воде за снабдевања самог подручја, већ се може 

сматрати као транзитна зона са два главна 

магистрална правца ДН150 од којих ће се унутар 

плана гранати секундарна мрежа профила ДН100. 

Све цеви треба да буду од истог материјала, 

пластике тј. тврдог полиетилена високе густине, 

ХДПЕ 100 СДР17 – 11. Укупна дужина цевовода 

износи око 3km. По питању хидродинамичког 

притиска који можемо сматрати радним, мрежа 

такође није захтевна, па се сва арматура и материјал 

може усвојити као НП10. Очекиване максималне 

вредности притиска су око 9 бари, а минималне око 

6 бари. Приликом израде детаљне техничке 

документације, треба озбиљно размотрити 

пијезометарско стање у низводним деоницама од 

ове зоне и дати решење за умањење радног 

притиска који ће сигурно бити већи од 10 бари. Не  

дозвољавају се притисци у мрежи веће од 7 бари. То 

постићи правилним одабиром централног уређаја за 

регулисање притиска који се мора третирати као 

саставни део предвиђене арматуре на мрежи. Такође 

у тој фази треба детаљно пројектовати и остале 

елементе на мреже као што су испусти, ваздушни 

вентили и хидранти и друге хидротехничке 

грађевине. 

 Велика предност коју ово подручје треба да 

искористи јесте постојање цевовода АЦЦ ДН250 у 

улици Пролетерских бригада, на коју се директно 
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надовезује главни планирани цевовод ДН 250 

предвиђен за овај обухват. Тренутни капацитет 

градске водоводне мреже дозвољава приближно 

10л/с, протока који се може усмерити ка селу 

Нерадовац. То је количина воде која може бити 

довољна за снабдевање становништва овог подручја 

као и за неку индустрију мале привреде. С обзиром 

да у будућности треба очекивати проширење 

капацитета градске водоводне мреже доградњом 

постојећег постројења за прераду воде за пиће, 

може се рачунати и са већим протоцима за ово 

подручје. 

Иначе, сам цевни систем ове мреже треба 

пројектовати као прстенасти. Он припада истој 

висинској зони водоснабдевања као и узводни 

систем па с тим у вези треба бити опрезан приликом 

лоцирања регулатора притиска на главном цевоводу 

на Нерадовачком путу. Приликом одабира 

елементата арматуре и цевног материјала треба 

водити рачуна о квалитету, сертификатима и 

карактеристикама које треба задовољити у циљу 

испуњења захтева водоснабдевања.  

Положај водоводне мреже дат је у графичком 

прилогу „Водопривредна инфраструктура“ Р 1:1000. 

 

Услови за прикључење на водоводну мрежу  

Извод из важеће „Одлуке о водоводу за Град 

Врање“ (Сл.Гласник Пчињског округа бр.10/07 и 

Сл.Гласник града Врања бр.18/2010 и 3/2011) 

Јавним водоводним објектима сматрају се 

брана са акумулацијом, бунари, извори са 

постројењима, сви објекти за захват воде, уређаји 

за пречишћавање воде, црпна постројења са 

уређајима, резервоари, главни цевоводи, водоводне 

мреже са прикључцима, јавне чесме прикључене на 

водоводну мрежу, подземни и надземни хидранти 

везани на јавну водоводну мрежу и водоводни 

испусти за испирање водоводне мреже.  

Унутрашње водоводне инсталације 

изграђеног објекта спајају се са јавном водоводном 

мрежом преко водоводног прикључка.  

Водоводни прикључак се поставља тако што 

се унутрашње водоводне инсталације прикључују 

на јавну водоводну мрежу и то тако што прикључак 

почиње од споја са јавном водоводном мрежом на 

улици, а завршава се у склоништу за водомер 

вентилом-затварачем иза водомера.  

Водомер се по правилу инсталира непосредно 

иза регулационе линије, у склоништу 

приступачном за очитавање, подобном за 

одржавање температуре која онемогућава 

замрзавање и подобном за физичку заштиту од 

евентуалних оштећења и крађа.  

Свака грађевинска парцела мора имати 

сопствени водоводни прикључак. Профил 

водоводног прикључка зависи од потреба за водом, 

намене објекта и противпожарне заштите. Начин 

противпожарне заштите (врста и број хидраната) се 

одређује пројектном документацијом, а на основу 

препорука Инспекције за противпожарну заштиту. 

Хидранти на уличној водоводној мрежи 

(подземни и надземни) се не могу користити за 

противпожарну заштиту индивидуалних пословних 

објеката. 

Из јавних хидраната воду могу користити само 

овлашћене организације.  

Грађевински објекти који нису прикључени 

на јавну водоводну мрежу у складу са одредбама 

Одлуке о водоводу, не могу добити употребну 

дозволу нити се може извршити технички пријем 

истих.  

Одређена одступања од наведених услова 

могућа су уз сагласност ЈП ‘’Водовод’’ Врање. 

 

- Фекална канализациона мрежа 

 

Постојеће стање 

  Систем фекалне канализације у овом делу 

града не постоји.  

 

Планирано стање 

У плану је изградња главног фекалног 

колектора „Бунушевац“ који пролази улицом 

Пролетерских бригада–Нерадовачки пут и који 

представља главни одводник ове зоне. Колектор 

„Бунушевац“ у овој зони пројектован је као потисни 

цевовод профила ДН250 који треба да спроведе 

прикупљену воду индустријске зоне са севера као и 

свог транзита низводно и препумпа ту воду до 

најближег градског колектора и даље ка низводном 

сливу. Ово решење је усвојено као привремено до 

реализације идеје изградње главне градске 

обилазнице за индустријску зону, којом ће се 

повезати ова зона са аутопутем. Саобраћајницом-

обилазницом биће спроведена и сва канализација из 

овог плана. Међутим док се то не реализује сва 

прикупљена употребљена вода мора се препумпава-

ти кроз улицу Пролетерских бригада, на предходно 

описани начин. То условљава постојање две цеви 

фекалне канализације на делу улице у дужини од 

450м, од којих је једна улични колектор ДН200, а 

друга потисни цевовод ДН250. При самом дну ове 

зоне, на Нерадовачком путу, предвиђена је пумпна 

станица као моноблок – шахт од префабрикованих 

елемената у коме ће бити смештена сва потребна 

опрема и аутоматика за рад пумпи. Објекат тог 

постројења биће смештен на јавној површини у 

тротоару са десне стране у правцу севера, по свим 

стандардима за уградњу оваквих објеката. Сви 

технички детаљи биће деатаљно обрађени кроз 
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израду техничке документације Главног пројекта 

фекалног колектора „Бунушевац“ у Врању. 

Дужина гравитационог система цевне мреже 

фекалне канализације за ово подручје износи 

приближно 3km, пречника ДН200 и ДН300. 

Материјал цевовода треба да буде од ПВЦ-а, ПЕ-а 

или ПП-р за уличну канализацију. То су модерни 

материјали који задовољавају све захтеве система 

по питању квалитета одвођења и издржљивости 

цевовода, што у великој мери утиче на 

дуготрајности и хидрауличке карактеристике 

мреже. Сви остали елементи мреже као што су 

шахтови, такође морају да буду пројектовани као 

усклађени са савременим захтевима издржљивости 

и отпорности на утицаје. Количине воде које се 

очекују износе такође око 10л/с. Избор материјала 

за израду шахти у великој мери условљен је и 

геотехичким и хидрогеолошким саставом земљишта 

на коме се гради, на шта посебно треба обратити 

пажњу у фази пројектовања. 

Као прелазно решење до изградње фекалне 

канализационе мреже, могућа је изградња непропу-

сних септичких јама.  

 

Услови за прикључење на фекалну 

канализациону  

Извод из важеће „Одлуке о канализацији за 

подручје града Врања“ (Сл.Гласник Пчињског 

округа бр.12/97, 1/99 и 11/04 и Сл.Гласник града 

Врања бр.3/2011) 

Канализација служи за одвођење фекалних и 

атмосферских вода и задовољавање општих 

интереса у погледу одржавања јавне хигијене и 

здравља.  

У Врању постоји сепарациони канализациони 

систем који се састоји од:  

- канализације за одвођење фекалних и других 

отпадних вода, и  

- канализације за одвођење атмосферских вода.  

Канализација се дели на јавну и кућну 

канализацију.  

Јавну канализацију чине следећи објекти:  

- улична фекална канализација;  

- секундарна мрежа фекалне канализације у 

блоковској изградњи;  

- улична атмосферска канализација;  

- секундарна мрежа атмосферске канализације у 

блоковској изградњи;  

- таложници;  

- сливници;  

- црпна и друга постројења, и  

- уређај за пречишћавање фекалних и других 

отпадних вода. 

Кућну канализацију чине:  

- сви вертикални и хоризонтални водови у згради 

са санитарним уређајима;  

- уређаји за одвођење или таложење отпадних 

вода;  

- контролна окна;  

- каналски прикључак или сабирни канал;  

- сливници, и  

- уређаји за пречишћавање фекалних и других 

отпадних вода. 

Услове и одобрења за прикључак на јавну 

канализацију издаје ЈП "Водовод" .  

Радове на изради прикључка на јавну 

канализацију изводи искључиво ЈП "Водовод", а на 

основу захтева инвеститора.  

Сваки објекат који се спаја са јавном 

канализацијом мора имати свој засебан прикључак. 

Минимални пречник канализационог прикључка је 

DN 150 mm.  

У јавну и кућну канализацију забрањено је 

испуштати или убацивати све оно што може 

оштетити јавну канализацију или штетно деловати 

на здравље људи који раде на одржавању 

канализације и то:  

-  воду са киселинама, алкалијама и разним 

солима;  

- воду која у себи садржи бензин, уља и масти 

и остале агресивне материје које могу разложити 

материјал од кога је канал изграђен;  

- проузроковаче заразних или паразитских 

болести или материјале заражене таквим клицама;  

-  радиоактивни отпадни материјал;  

      - материјале које развијају токсичне или 

експлозивне плинове или врше друге штетне 

утицаје на саме канале и околину, и  

- смеће, пепео, угинуле животиње, изнутрице, 

разни грађевински материјал, крпе, комину, снег и 

друге предмете и ствари које би могле оштетити 

јавну канализацију или угрозити њено исправно 

функционисање.  

Објекти који нису прикључени на јавну 

канализацију на начин и по поступку предвиђеним 

овом одлуком не могу добити употребну дозволу, 

нити се може извршити технички пријем истих. 

Одређена одступања од наведених услова могућа 

су уз сагласност ЈП ‘’Водовод’’ Врање. 

 

- Атмосферска канализациона мрежа 

 

Постојеће стање 

Систем градске канализације у Врању, 

предвиђен је као сепаратни, што значи да постоје 

одвојени системи фекалне и атмосферске 

канализације. Тако треба приступити и изради 

плана ове зоне и планирати је са сепаратним 

системом одводње воде. Прописима и 
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правилницима о комуналним услугама, најстроже је 

забрањено повезивање ова два система у један, тј. 

прикључивање атмосферске канализације на 

фекалну и обрнуто. Топографија терена је таква да 

је једноставно одвести атмосферске воде из овог 

слива у низводне сливове и у реципијенте.  

 

Планирано стање 

Главни пријемник ДН600 који се простире 

дужином улице тј. Нерадовачким путем, треба да 

прикупи све воде из бочних улица и спроведе до 

оближњег потока. Количине вода које треба 

евакуисати из ове зоне могу бити и до 500л/с, 

зависно од степена изграђености зоне и материјала 

облоге спољних површина, кровова и сл., који се 

буду употребљавали. С обзиром на велике 

вредности подужних падова терена, требало би 

пројектовати каскаде и таложнике на рачунском 

растојању за дате услове. Брзине тока за ове протоке 

не би требало да пређу вредности преко 3м/с. 

Материјали од којих ће бити изграђени колектори 

треба да буду савремени са карактеристикама које 

гарантују дуготрајност и поузданост у 

експлоатацији. За овакве подужне падове не би 

требало предвидети цеви од бетона већ искључиво 

од пластике. Дубине укупавања цеви треба да буду 

до 3м. Дужина атмосферског цевовода у зони је око 

3км. 

Површинску воду треба прихватати 

сливницима који могу бити класичног типа, 

хоризонтални са решетком непосредно уз ивичњак 

или модернијег типа, са бочним уливом и каналом 

интегрисаним у сам ивичњак. Број и распоред 

сливника зависи искључиво од подужног и 

попречног пада саобраћајнице, тако да је пре 

приступања пројектовању атмсферске канализације, 

неопходно прво израдити пројекат саобраћајнице и 

затим га доставити пројектантима канализације. 

Реципијенти каналисане воде из ове зоне могу 

бити било који поток, река или водоток у самој 

близини колектора до којег се најкраћим путем 

може довести вода. Не би требало колекторе водити 

паралелно са водотоковима јер је то нерационално 

из више аскпеката. С обзиром да се ради о 

површинским водама које могу бити и из погона 

индустрије, непосредно пре излива колектора у 

реципијент, треба пројектовати таложник и 

сепаратор масти и уља.  

Условима за прикључење објеката индустрије 

на јавни систем атмосферске канализације, 

предвиђена је и изградња локалних таложника и 

сепаратора уља, у оквиру самог индустријског 

објекта непосредно пред излив у градски колектор.  

Положај планиране фекалне и атмосферске 

канализационе мреже дат је у графичком приказу 

"Водопривредна инфраструктура“ у Р 1:1000. 

 

Услови за прикључење на атмосферску 

канализацију 

Уколико у улици којој гравитира изграђени 

стамбени или пословни објекат нема изграђене 

атмосферске канализације, дозвољено је 

испуштање површинских вода на коловоз.  

Ако у улици постоји изграђена атмосферска 

канализација власник изграђеног објекта на 

парцели која гравитира ка улици мора спровести 

атмосферске воде са своје парцеле у колектор 

атмосферске канализације. 

Пре упуштања у канализацију, обавезан је 

претходни третман потенцијално зауљених атмос-

ферских вода са свих манипулативних и осталих 

површина преко сепаратора – таложника масти и 

уља, до захтеваног нивоа уз контролу њиховог ква-

литета. 

Општа напомена 

Сви планирани радови на прикључењу 

водоводних фекалних и атмосферских система 

корисника из ове зоне, на улични цевовод, морају 

бити синхронизовани са условима и правилима које 

прописује надлежно јавно предузеће ЈП ВОДОВОД 

Врање. 

Овим планом хидротехничких инсталација 

на потезу између Нерадовачког пута и обилазнице, 

постављена је рационална и функционална 

диспозиција система цевне мреже, коју треба 

усвојити као основну смерницу у даљој изради 

техничке документације и самој изградњи објеката. 

Све препоруке из ове анализе треба усвојити, док 

евентуалне промене концепције било ког система 

цевовода, треба доказати и образложити 

одговарајућом техничком документацијом. 

 

2.2.4.3. Енергетска инфраструктура 

 

Постојеће стање 

 На подручју плана детаљне регулације потеза 

уз Нерадовачки пут, која је предмет овог плана де-

таљне регулације, електроенергетска инфраструкту-

ра је недовољно развијена и подручје није довољно 

опремељено електроенергетском мрежом 10kV и 

1(0,4) kV за перспективну намену. Делови ове зоне 

се тренутно напајају са периферије постојећих тра-

фореона ТС 10/0.4 kV „Блок 63“ и СТС 10/0.4 kV 

„Асамбаир“ 

 Кроз само подручје плана пролазе постојећи 

електроенергетски водови и то: два подземна 

кабловска вода 35kV за напајање ТС 35/10 kV 

„Врање1“ из ТС 110/35/10 kV „Врање2“ путном 
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парцелом к.п. бр.11566 КО Врање  и један надземни 

10 kV вод који је део 10 kV извода Нерадовац из ТС 

35/10 kV „Врање1“ уз Нерадовачки пут. Овај 10 kV 

вод је предвиђен за реконструкцију и прелазак у 

подземни кабловски вод у делу кроз подручје плана 

детаљне регулације, док 35 kV подземни вод остаје 

у постојећем коридору.   

На цртежу број 7. Електроенергетска и теле-

комуникациона инфраструкура уцртане су трасе 

постојећих кабловских водова, на основу сагласно-

си ЕПС Дистрибуције Врање, која ће бити саставни 

део документационе основе плана. 

 

Планирано стање 

Према планираној намени површина потре-

бно је за адекватну електроенергетску опремљеност, 

планирати изградњу пет нових трансформаторских 

станица, са пратећим напојним 10kV водовима и 

нисконапонским расплетом. Напајање сваке од 

трансформаторских станица је у циљу стабилности 

и сугурности у напајању предвиђено као двострано 

напајање чиме се обезбеђује непрекидност у напа-

јању у случају кварова на водовима.  

Планиране су следеће нове трансформатор-

ске станице за снагу до 2х1000 кVA: трансформа-

торска станица бр.1 ТС 10/0,4 kV у самом центру 

подручја обухвата плана регулације на делу ката-

старске парцеле бр.1115 КО Бунушевац (ПЈН10), 

трансформаторска станица бр.2 у западном делу 

зоне на делу (уз ПЈН1), трансформаторска станица 

бр.3 у северном делу зоне (ПЈН11), трансформатор-

ска станица бр.4 у средишњем делу зоне (уз ПЈН3) и 

трансформаторска станица бр.5 у источном делу 

зоне уз Нерадовачки пут. Из ових електроенергет-

ског објеката би се могла ширити нисконапонска 

мрежа и по потреби и 10 kV мрежа за напајање е-

вентуалних индивидуалних трансформаторских 

станица за специфичне потрошаче у области подру-

чја обухваћеног планом. Део подручја уз сам Нера-

довачки пут чија је намена пословно производне 

зоне ће се напајати преко дистрибутивних транс-

форматорских станица бр.4 и бр.5 или преко посе-

бних индивидуалних трансформаторских станица  у 

зависности од и потреба за снагом специфичних 

електроенергетског прикључка. За напајање ове зо-

не је потребно поред постојећег 10 kV извода Нера-

довац предвидети и засебан кабловски вод 10 kV из 

ТС 35/10kV „Врање1“ за напајање комплетног 

подручја плана детаљне регулације. Постојећа и 

планирана електроенергетска мрежа напонског ни-

воа 35 kV, 10 kV и 1(0,4) kV и трасе подземних 

инсталација који се налазе у границама подручја 

обухваћеног планом приказани су у графичком при-

логу број 7.  

Електроенергетска и телекомуникациона инфрас-

трукура. Планирано је да постојећи надземни вод 10 

kV који тангира зону у источном делу зоне уз нера-

довачки пут буде постављен у подземни кабловски 

вод.  

Предвиђени подземни кабалови  10 kV су 

типа ХHЕ 49-A 3x150mm2 /10kV за све везе ТС 

10/0.4kV. Дистрибутивна нисконапонска мрежа у 

обухвату плана детањне регулације се протеже  у 

будућим тротоарима постојећих и пројектованих 

саобраћајница. Предвиђена је у виду подземних и 

надземних НН водова, проводницима XP00 

4x150mm2 и кабловима Х00/О-А 3х70+54,6мм2. 

Предвиђена надземна електроенергетска мрежа 

1(0,4) kV је на армирано-бетонским стубовима, ви-

сине стабла 9м па се планира да ће се користити 

исти стубови и за постављање јавног осветљења. 

Број тренутно регистрованих прикључака  у обухва-

ту плана је 12. 

План садржи:  

• списак постојећих трафостаница и енергет-

ских трансформатора, 

• шеме електродистрибутивне мреже постоје-

ћег стања, 

• варијанту развоја електродистрибутивне 

мреже, 

• положај трафостаница и снагу трансформа-

тора. 

 

Електродистрибутивна мрежа конципира се тако да 

буду сагледани услови:  

• Квалитет испоручене електричне енергије, 

• Сигурност, 

• Економичност 

• Заштита животне средине 

• Једноставност 

• Прилагодљивост 

• Управљивост 

• Могућност уклапања у постојећу електро-

дистрибутивну мрежу. 

Квалитет испоручене електричне енергије 

мора да буде у складу са Општим условима за испо-

руку електричне енергије. На електродистрибутив-

ну мрежу могу да се прикључе уређаји који не иза-

зивају флуктуације напона већих од дозвољених 

према SRPS N.A6.103 и не изазивају већа одступања 

наизменичног напона од синусног облика према 

SRPS N.A6.102. 

Сигурност се обезбеђује тако што се технич-

ка решења бирају на основу анализе поузданости и 

применом критеријума сигурности „n-1“. Еконо-

мичност се обезбеђује избором одговарајућих еле-

мената електродистрибутивне мреже. 
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 Електродистрибутивна мрежа треба да буде 

прилагодљива измени услова на терену, односно да 

је оптимална за широк опсег улазних параметара. 

Електродистрибутивна мрежа се гради етапно и 

зато се конципира тако да се лако дограђује. 

Планер електродистрибутивних објеката је 

користио корелациону методу за прогнозу вршне 

снаге, претпостављајући да ће на посматраном про-

стору да се развија делатност производње, трговине, 

мале пословне зграде и стамбени објекти. 

Планирани објекти ће бити прикључени на 

енергетску инфрастуктуру под условом да се изгра-

ди пет трансформаторских станица 10/0,4 kV са 

припадајућим 10kV кабловским водовима из тра-

фостанице 35/10kV „Врање 1“. Укупна дужина 

кабловских водова који ће служити за напајање 

трансформаторских станица 10/0,4kV износи 2,6km 

и њиховом изградњом ће бити омогућено двострано 

напајање читавог овог простора, а тиме и испуњен 

критеријум сигурности „n-1“. Све снаге трансфор-

матора су планиране за номиналн снаге до 1000 

кВА у планираним трафостаницама. 

Планирање и развој и концепцијских решења 

за проширење електричне мреже ове зоне полази од 

следећих основних претпоставки: 

• број становника је у порасту, 

• повећање трговинских и занатских функција 

(услуга), 

• вршно оптерећење једног домаћинства је до 

4 kW, 

• електрична енергија неће бити преовлађујући 

извор топлотне енергије за грејање, 

• осветљење саобраћајница ће бити са извори-

ма мање снаге и веће ефикасности  

• вршно оптерећење осталих објеката (осим 

становања) претпоставља на основу препо-

руке следећих оквирних процена: 

o објекти угоститељства 100-150 W/m², 

o објекти пословања 80-120 W/m², 

o јавни објекти, друштвене и социјалне 

установе 60- 80 W/m², 

o остале намене 30-120 W/m². 

➢ повећање броја нових стубова за прикључке 

и за јавну расвету. 

 

 Динамика реализације појединих етапа ре-

конструкције и изградње ће се прилагодити тренут-

ним потребама и могућностима. У планирању и раз-

воју и концепцијских решења за проширење е-

лектроенергетске мреже у обухвату овог плана 

потребно је придржавати се услова издатих од стра-

не надлежног електродистрибутивног предузећа. 

Положај планиране електроенергетске 

инфраструктуре дат је у графичком приказу 

"Електроенергетска и телекомуникациона 

инфраструктура“ у Р 1:1000. 

 

Услови за изградњу електроенергетске мреже 

У свим планираним саобраћајницама извести 

инсталације јавног осветљења, са светлотехничким 

карактеристикама зависно од ранга саобраћајнице. 

Предвидети лед изворе светлости због уштеде у е-

нергији. 

Због тренда повећања потрошње електричне енерги-

је и густине становања изградњом објеката за ко-

лективно становање, потребно је планирати трасе 

нових водова 10 kV и 1(0,4) kV у делу нове саобра-

ћајнице и евентуално локацију за изградњу нове 

трансформаторске станица, по могућству на повр-

шинама у јавном власништву. 

За слободностојећи објекат трафостанице 10/0,4 kV 

обезбедити парцелу оквирних димензија 5,5 х 6,5 м 

са адекватним  приступним  путем минималне ши-

рине 3,0м до најближе јавне саобраћајнице за при-

ступ теретног возила. 

ТС 10/0,4 kV мора да има положај такав да не угро-

жава прегледност, безбедност и сигурност кретања 

свих учесника у саобраћају.  

Трансформаторске станице 10/0,4 kV у мешовитим 

блоковима могу се градити у оквиру објеката, у зе-

леним површинама или на слободном простору у 

оквиру блока.  

Трансформаторске станице 10/0,4 kV у блоковима 

индивидуалног становања могу се градити у оквиру 

објеката, на грађевинској парцели или на јавној 

површини.  

Приземни објекат за смештај ТС 10/0,4 kV може 

бити монтажни или зидани.  

Зидани или монтажни објекат те 10/0,4 kV је повр-

шине до 25 m2, зависно од типа и капацитета. те 

10/0,4 kV се не ограђују и немају заштитну зону. 

Нови каблови и ваздушни електроенергетски водо-

ви се трасирају тако:  

o да не угрожавају постојеће или планиране 

објекте, као и планиране намене коришћења 

земљишта,  

o да се подземни простор и грађевинска повр-

шина рационално користе,   

o да се поштују прописи који се односе на дру-

ге инфраструктуре,   

o да се води рачуна о геолошким особинама 

тла, подземним и питким водама.  

Новопланиране електроенергетске каблове (1 kV и 

10 kV) полагати по планираним трасама и по траса-

ма постојећих електроенергетских водова према 

техничким прописима., где се број каблова по траси 

не ограничава, с тим да ширина рова није већа од 

0,8 метара. Мрежу 10 kV радити као кабловску, и то 
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код полагања нових извода и код реконструкције 

постојећих извода 10 kV.  

Мрежу 1(0,4) kV, планирати изолованим каблов-

ским снопом одговарајућег пресека, на просторима  

становања  радити као надземну, а, уколико се ука-

жу могућности и као кабловску. Изузетак је део во-

да од ТС до првог стуба који мора бити кабловски.  

Електроенергетску мрежу трасирати у оквиру регу-

лациje саобраћајнице, или у тротоарима.  

Полагање каблова у коловозу се може дозволити 

само изузетно, уз документовано образложење и са 

посебним мерама заштите, на дубини већој од 1,0м.  

Уколико није могуће трасирати каблове у оквиру 

регулације саобраћајнице, каблове водити границом 

катастарских парцела уз сагласност корисника па-

рацела.  

Електроенергетска мрежа изводи се нисконапон-

ским или средњенапонским кабловима намењеним 

за слободно полагање у ров, у свему према технич-

ким прописима за полагање каблова у ров. Ширина 

рова за полагање каблова износи  од 0,4 - 0,8 м, а 

дубина од 0,8 - 1,0 метра. Ров за полагање електрое-

нергетских каблова треба да буде прописаних ди-

мензија, према броју каблова, месту и условима по-

лагања, а прописно припремљен кабл се полаже 

благо вијугаво, због слегања тла, у постељицу од 

песка минималне дебљине 0,1 м испод и изнад 

кабла, уз постављање упозоравајућих и заштитних 

елемената и прописно слојевито набијање материја-

ла до потребне збијености код затрпавања рова.  

Ров не сме да угрози стабилност саобраћајнице.  

Електроенергетски каблови се полажу, по правилу, 

у појасу ширине 1 м на растојању од 0,5 м од регу-

лационе односно грађевинске линије. Ако се регу-

лациона и грађевинска линија међусобно не поду-

дарају каблови се могу полагати и у појасу између 

регулационе и грађевинске линије.  

Код полагања каблова у односу на осовину саобра-

ћајнице треба остварити следећи редослед посма-

тран од грађевинске линије према оси улице:  

кабловски водови и 1 kV за општу потрошњу, 

кабловски водови 10 kV и 35 kV, кабловски вод за 

јавно осветљење изведено на стубовима.  

При преласку каблова преко саобраћајница, исте 

полагати у кабловнице или пластичне цеви.  

Испод асфалтираних површина, путева, где може 

доћи до механичких оштећења каблова користе се 

заштитне ПВЦ цеви и кабловска канализација од 

бетона и специјална пластична црвена црева преч-

ника: Ø50, Ø70, Ø110 итд. 

Заштитне цеви за полагање каблова димензионишу 

се према броју и пречнику каблова, тако да уну-

трашњи пречник цеви буде најмање 1,5 пута већи од 

спољашњег пречника кабла. Цеви треба да поседују 

дужину већу од ширине коловоза за 0,5 до 1м са обе 

стране коловоза испод кога се постављају, а код 

дужина цеви већих од 10 м рачунати са струјним 

корекционим факторима због отежаних услова 

одвођења топлоте.  

Размак од горње површине PVC цеви до коте коло-

воза треба да буде најмање 0,8м.  

Кабловска канализација се изводи од бетонских це-

ви, кабловица, са по 4 отвора Ø 100 мм (за каблове 1 

kV и 10 kV) постављених на бетонску постељицу 

дебљи не 10 цм. У најчешћој изведби кабловка ка-

нализације се ради са 2 х 4 отвора, а изузетно и ви-

ше (З х 4 или 4 х 4) или мање (1 х 4 или 1 х 2) у рову 

прописних димензија (ширина 0,7 м; дубина 1,11,5 

м зависно од броја кабловица).  

Кабловска канализација треба да буде дужа од ко-

ловоза за 0,5м до 1м са обе стране коловоза испод 

кога се поставља. Ако траса кабла пресеца и тротоар 

и има наставак у зеленом појасу, кабловску канали-

зацију завршити у зеленом појасу.  

Размак од горње површине кабловске канализације 

до коте коловоза треба да буде најмање 0,8м.  

Минимално растојање каблова од темеља објекта је 

0,5м, а од осе дрвореда 2м.  

При укрштању или паралелном вођењу кабла са 

инфраструктурним инсталацијама предвидети 

одстојања и заштиту истих од кабла и обрнуто у 

дужини према важећим прописима, односно према 

условима власника инсталација.  

Минимална растојања каблова од осталих елемената 

инфраструктуре су:  

o кабл 10 kV - 10 kV, 10 cm код паралелног во-

ђења, а 30cm код укрштања;  

o кабл 10 kV - кабл 1 kV, 7 cm код паралелног 

вођења, а 30cm код укрштања;  

o Електроенергетски кабл - ТК кабп, 0,5м код 

паралелног вођења, а код укрштања О,З м за 

каблове напона 250V према земљи, односно 

0,5м за напоне према земљи веће од 250 V, а 

угао укрштања треба да буде што ближе 

вредности од 90О, а најмање 45О, односно уз 

посебну дозволу Предузећа за телекомуни-

кације ЗОО. Енергетски кабл се поставља 

испод ТK кабла  

o Електроенергетски кабл - водоводна или ка-

нализациона цев, 0,5м код паралелног вође-

ња, односно 0,4 м за 10 kV - не и 0,3 м за 1 

kV-не каблове код укрштања;  

o Електроенергетски кабл - топповод, 0,7м код 

паралелног вођења, 0,8м код укрштања;  

o Електроенергетски кабл - гасовод, паралелно 

вођење није дозвољено, а 0,8м код укршта-

ња.  

Уколико код паралелног вођења и укрштања енер-

гетских каблова са осталим инфраструктурним 
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објектима није могуће остварити услове из прописа 

потребно је применити следећу заштиту:  

o код укрштања паралелног вођења енергет-

ског и ТК кабла потребно је енергетски кабл 

провући кроз заштитну цев, али тада треба 

остварити минимално растојање од 0,3 м;  

o код укрштања са водоводним и канализацио-

ним цевима паотребно је енергетски кабл 

провући кроз заштитну цев;  

o код укрштања енергетског кабла са топлово-

дом потребно је учинити да топлотни утицај 

топловода не буде већи од 200, а то се чини 

уградњом металних екрана између енергет-

ског кабла и топловода или појачаном изола-

цијом топловода, или применом посебне 

кабловске кошуљице за затрпавање кабла и 

топловода (нпр. Мешавина шљунка следећих 

гранулација и процентуалног учешћа у ме-

шавини: до 4мм - 70%, од 4 до 8 мм -15% и 

од 8 до 16мм - 15%).  

У свим планираним саобраћајницама извести 

инсталације јавног осветљења, са светлотехничким 

карактеристикама зависно од ранга саобраћајнице. 

Трасе електроенергетских каблова прописно обеле-

жити реперима, а кабловске ознаке постављати у 

оси трасе изнад кабла, изнад спојнице, изнад тачке 

укрштања и изнад крајева кабловке канализације.  

Геодетско снимање трасе кабла врши се пре затрпа-

вања рова у року од 24h по завршеном полагању 

кабла.  

 

Услови за прикључење на електроенергетску 

инфраструктуру 

 Пре израде пројектне документације за 

појединачне објекте у обухвату плана  неопходно је 

у складу са важећом регулативом прибавити услове 

надлежног предузећа. 

 

2.2.4.4.Телекомуникациона инфраструктура 

 

Постојеће стање 

На подручју које је предмет овог плана 

постоји изграђена телекомуникациона мрежа недо-

вољног капацитета и пропусног опсега.   

Телекомуникациону мрежу на подручју плана  чине: 

- фиксна телекомуникациона мрежа националног 

оператора ("Телеком. Србија"), 

- мобилне телекомуникационе мреже националног 

оператора и приватних оператора, 

- национални и приватни интернет провајдери, 

- јавне и комерцијалне радио и ТВ мреже, 

- кабловски дистрибутивни системи (КДС), 

- функционални системи (ВЈ, МУП, ЕПС итд.) и 

На подручју које је предмет овог Плана фиксна 

телефонска мрежа има инсталисано десетину 

телефонских прикључака. Структура телефонских 

прикључака делимично одговара савременим 

техничким сандардима. На источном делу рубном 

подручју плана постојећа транспортна 

телекомуникациона мрежа изведена је у дигиталној 

технологији. Чини је мрежа оптичких каблова која 

се користи као медијум за повезивање дигиталних 

система преноса СДХ технологије. 

Приступна мрежа је изграђена кабловима са 

симетричним парицама и углавном је крутог типа. 

Каблови у главној дистибутивној мрежи су 

подземни, а у разводној мрежи  ваздушни.  

 Значајно место у понуди савремених 

телекомуникационих сервиса и услуга заузимају 

интернет провајдери. Услуге националних и 

приватних интернет провајдера на подручју Плана 

користи све више корисника. 

 У области јавне и комерцијалне радио и 

телевизијске мреже врши се пренос, емитовање и 

дистрибуција радио и ТВ програма и додатних 

сервиса, преко мреже предајника и репетитора, 

радио релејних (РР) веза, СТ и КТ предајника, КДС 

и ЗАС. На територији која је предмет овог Плана 

постоје јавне и комерцијалне радио и телевизијске 

станице. ЈП РТС, као јавни сервис грађана обавља 

емитовање, пренос и дистрибуцију својих програма 

на територији Врања преко мреже предајника и 

репетитора.  

 Кабловске дистрибутивне мреже урађене су 

делимично плански на појединим локацијама 

полжене су ПЕ цеви у заједничком рову са 

телефонским кабловима у новоизграђеним 

мрежама. Неконтролисана изградња КДС и ЗАС 

довела је до непостојања евиденције о тзв. 

операторима. Тако да се не може проценити број 

корисника. 

 Функционалне и приватне 

телекомуникационе мреже изграђене су према 

потребама корисника, с тим што њихов приступ на 

јавну телекомуникациону мрежу није довољно 

усаглашен са националним оператором, што је 

довело до њиховог преклапања и неусаглашености 

са капацитетима приступне и транспортне мреже 

националног оператора. Интерес града је изградња 

технолошки јединствене дигиталне инфраструктуре. 

Планирано стање 

 

Главна стратегија и циљеви за будућност 

У наредном периоду доћи ће до динамичног 

развоја телекомуникационе мреже применом 

најсавременијих телекомуникационих технологија, 

што ће омогућити да се корисницима понуде 

телекомуникациони сервиси и услуге у складу са 

европским стандардима. 
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У фиксној телекомуникационој мрежи планира се у 

наредном периоду: 

- потпуна дигитализација телекомуникационе 

мреже, 

- повећање броја корисничких приступа 

телекомуникационој мрежи, 

- стварање јединствене телекомуникационе мреже 

различитих сервиса, 

- увођење нових телекомуникационих сервиса и 

услуга, 

- примена најсавременијих телекомуникационих 

технологија. 

У области комутационих система неопходно је 

увођење дигиталне технологије, како за нове 

објекте, тако и за неопходну замену постојећих 

аналогних комутационих система (аналогне АТЦ), и 

инсталацију дигиталних (ББТФ, и XДСЛ) 

телефонских прикључака. Дигитализацију и 

проширење комутационих система треба да прати 

проширење транспортне мреже, које треба да се 

заснива на коришћењу постојећих и изградњи нових 

оптичких каблова и система преноса најсавременије 

дигиталне технологије. У области приступних 

мрежа користиће се оптички, симетрични и 

бежични приступ (WЛЛ), системи са вишеструким 

коришћењем каблова и комбинација наведених 

медијума. Реконструкцију и изградњу приступне 

мреже могуће је реализовати монтажом истурених 

степена( МСАН-ова, мИПАН-ова) у оптималном 

броју и на одговарајућим локацијама.На 

ситуационом плану су приказани положаји будућих 

приступних чворова као и траса (главних 

дистрибутивних каблова приступне мреже, 

оптичких каблова приступне и транспортне мреже, 

кабловске тт канализације и Система КДС )   

Према савременим техничким стандардима, КДС је 

вишенаменски широкопојасни телекомуникациони 

систем намењен, како дистрибуцији РА и ТВ 

сигнала, тако и пружању широкопојасних 

интерактивних, тј. двосмерних сервиса 

корисницима. Савремени КДС је комплексна 

целина која подразумева коришћење најновијих 

технолошких решења у погледу опреме у станицама 

и дистрибутивним центрима, као и у погледу мреже. 

Пун смисао овај систем добија решавањем на 

глобалном нивоу, односно интеграцијом у 

јединствен технолошки КДС Републике Србије. 

 

Планско решење 

            Планирана је изградња телефонске кабловске 

канализације (ТКК) на целом подручју плана са 

предвиђеним прикључењем на рубним крајевима 

подручја на постојећу транспортну мрежу у источ-

ном тротоару Нерадовачког пута, чијом изградњом 

ће бити омогућено повезивање свих објеката на 

подручју плана савременом приступном мрежом 

(Next Generation Network NGN). На овај начин 

постиже се велика флексибилност приликом проме-

не структуре и броја будућих корисника.  

Предвиђена је изградња mIPAN-а  за подручје плана 

који ће бити део ФТР мрежне архитектуре и тако 

обезбеди широк спектар различитих сервиса буду-

ћим корисницима. 

За веће кориснике на подручју плана капаци-

тет предвиђене ТКК дозвољава изградњу приступне 

мреже са оптичким кабловима  што подразумева 

ФТБ и ФТХ мрежну архитектуру. 

            Планирана ТКК на местима проширења сао-

браћајница треба да прихвати постојећу телекому-

никациону мрежу оператера „Телеком Србија“ ад 

Београд која положајно остаје у коловозу услед 

проширења постојећих саобраћајница на подручју 

плана. 

План изградње мреже радиће се на основу: 

- статистичких показатеља стања постојеће 

инфраструктуре, 

- типа средине (урбана, рурална), 

- густина насељености, 

- постојећих и предвиђених будућих саобраћајних 

захтева (потреба) корисника, 

- процене динамике пораста броја претплатника, и 

- процене структуре претплатника. 

У приступној мрежи ће се користити савремена 

техничка решења, заснована на најсавременијим 

технологијама система преноса и медијуми преноса 

и то: 

- уређаји који треба да омогуће веће протоке до 

корисника по постојећим бакарним парицама 

(ХДСЛ, АДСЛ / ВДСЛ, преплатнички 

мултиплексери итд); 

- уређаји за рад по оптичким кабловима (технике 

које се користе су ФТТБ - оптика до зграде и ФТТЦ 

-оптика до концентрације на тротоару); 

- у пословним објектима са више од 100 запослених 

планирају се концентрације типа МСАН/ИПАН ; 

- главне мреже (од централне до концентрације) 

реализују се оптичким кабловима (тежи се 

прстенастој структури); 

- приступне мреже се планирају са већим бројем 

концентрација међусобно повезаних у прстен; 

- бежичним приступом (WЛЛ). 

Постојећи и будући оператори мобилних 

телекомуникација ће инсталисати комутационо-

управљачке центре на локацијама које омогућавају 

оптимално повезивање са фиксном 

телекомуникационом мрежом на подручју плана. На 

истом подручју базне радио станице ће бити 

распоређене на више локација, да би се обезбедила 

захтевана количина услуга и квалитетан сигнал 

унутар зграда у густо развијеној урбанистичкој 
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инфраструктури (која представља препреку и уноси 

знатно слабљење при простирању радио таласа). 

За међусобно повезивање комутационо-

управљачких центара, контролора базних станица и 

базних радио станица, користиће се фиксна 

телекомуникациона мрежа или радио релејне 

станице. Ове радио релејне станице ће у већини 

случајева бити на локацијама базних радио станица. 

Уређаји базних радио станица и радио релејних 

станица ће бити инсталисани у постојећим 

објектима уз минималне адаптације, на крововима 

постојећих објеката (кровна контејнерска 

варијанта), или на земљи (контејнерска варијанта). 

Антене базних радио станица и радио релејних 

станица ће бити монтиране на типским носачима 

које се фиксирају за постојеће грађевинске објекте 

или на посебним самостојећим антенским 

стубовима висине од 8 м до 24 м.  

У области радиодифузних система планира се 

увођење предајничких места са дигиталним 

преносом радио и ТВ програма и других сервиса, 

повезивање радио дифузних капацитета оптичким 

кабловима, као и њихово повезивање оптичким 

путем са објектима од државног и националног 

значаја, културним, спортским и другим значајним 

објектима. 

КДС на територији плана ће се градити према 

глобалном идејном решењу које ће омогућити 

изградњу КДС као вишенаменског широкопојасног 

телекомуникационог система намењеног 

двосмерном преносу сигнала. Овако осмишљен 

систем треба да омогући примену свих постојећих и 

сада извесних будућих сервиса (једносмерних и 

интерактивних), дистрибуцију РА и ТВ сигнала, 

приступ интернету, видео на захтев, теленадзор, 

телерад, игрице на захтев и друге сервисе и 

апликације. Систем треба да буде отворен у смислу 

будућих проширења у погледу сервиса, нових 

технологија и интеграције са другим 

телекомуникационим системима. 

С обзиром на очекивано интензивно ширење КДС 

на подручју плана и потребу да се избегну 

непотребна накнадна раскопавања јавних површина, 

при планирању и изградњи кабловсе канализације 

предвидети бар једну цев за КДС. 

Функционални и приватни телекомуникациони 

систем ће се развијати према својим потребама и 

могућностима, уз поштовање стратегије развоја 

телекомуникација и међусобне сарадње и 

координације. 

  

Услови за прикључење на телекомуникациону 

инфраструктуру 

  Приликом планирања приступне мреже датог 

подручја планери приступних мрежа треба да 

сагледају и узму у обзир све специфичности дате 

територије (постојање неке инфраструктуре, специ-

јални захтеви за сервисима, перспективни планови 

развоја и тд.), а које нису наведене у овом поглављу. 

  Приликом планирања и изградње оптичких 

каблова руководити се следећим смерницама: 

1. Планирају се оптички каблови са 

 мономодним влакнима. 

2.  Користе се каблови без металних елемената   

 (TOSM) који се увлаче у полиетиленску цев. 

3. На релацијама где се очекује накнадно 

полагање оптичких каблова, поставља се 

више од једне полиетиленске цеви. 

4. На делу трасе која је заједничка са кабловима 

месне кабловске мреже обавезно се полажу 

полиетиленске цеви у исти ров како би се 

кроз њу накнадно могао увући кабл. 

5. У станицама у којима се завршава више од 

24 влакана предвиђају се оптички 

разделници. 

6. За станице које су у чвориштима у 

регионалном прстену предвиђају се две 

одвојене трасе оптичких  каблова до станице. 

 

2.2.4.5. Снабдевање топлотном енергијом 

За ово подручје снабдевање топлотном 

енергијом из централне котларнице није планирано. 

Оставља се могућност будућим потрошачима да се 

снабдевају топлотном енергијом из локалних 

топлотних и алтернативних извора енергије (дрво, 

угаљ, сунчева енергија, енергија био-масе, енергија 

ветра итд.). 

 

2.2.4.6. Обновљиви извори енергије 

На овом подручју постоји могућност примене и 

употребе обновљивих извора енергије.  

За искоришћење соларне енергије приликом 

изградње објеката препоручује се употреба 

фотонапонских модула и посебно топлотних 

колектора као фасадних и кровних елемената. 

Применом топлотних колектора ће се постићи 

значајна уштеда у загревању унутрашњих 

просторија у објектима.  

Сем побројаних, постоји и могућност примене енер-

гије биомасе за загревање објеката коришћењем 

брикета и пелета као пoгонског горива за пећи. 

Препоручује се и примена савремених изолационих 

елемената приликом изградње објеката ради 

смањења укупне енергетске потрошње у објекту. 

 

2.2.5. Уређење зелених површина 

Пожељно је да сви озелењени простори у 

граду буду међусобно повезани у систем зеленила 

који представља комплекс просторно повезаних 
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градских и приградских зелених површина свих 

категорија, са одређеном функцијом и наменом.  

 Зелене површине у обухвату овог плана чи-

не: зелене површине око трафостаница (ПЈН 10) и 

(ПЈН 11), зелене површине ограниченог коришћења 

- зелене  површине становања са малом привредом 

и зелене површине пословно – производног садржа-

ја.  

Зелене површине око трафостанице су повр-

шине специјалне намене које треба да обезбеде: 

- Смањење могућих непожељних утицаја на 

окружење 

- Унапређење естетске вредности простора уз 

објекат трафостанице 

За озелењавање слободних површина максимално 

користити мелиоративне финкције зеленила, како са 

санитарно – хигијенског, инжењерско – техничког 

тако и са естетског становништва.  

- Уз ограду комплекса формирати живу ограду 

или предвидети  слободне групације декора-

тивног жбуња; 

- Затрављивање слободних површина око 

објекта трафостанице као заштитног тампон 

појаса; 

- Поплочавање прилазних стаза. 

Зелене површине становања са малом при-

вредом треба да омогуће изолацију објеката за ста-

новање, објеката привреде као и главних пешачких 

праваца и да створи одређену просторну 

композицију у комплексу. 

Избор биљних врста одређује се према 

карактеристикама производње, карактеру и 

концентрацији штетних материја, а такође њиховим 

еколошким, функционалним и декоративним 

својствима. Засади треба да се карактеришу 

високом отпорношћу на гасове, дим и прашину. 

Главне функције зеленила пословно произ-

водног садржаја су: 

- стварање повољног микроклимата и 

заштиту од доминантних ветрова; 

- заштита од шкодљивих утицаја и загађења у 

току производње (гасови, дим, прашина); 

- стварање противпожарних зелених 

препрека; 

- психичко и емоционално дејство зеленила, 

као и 

- стварање архитектонско-урбанистичке 

композиције целокупне локације. 

Озелењавање територије у оквиру пословно-

производног комплекса има своју специфичност, 

одређену карактеристикама самог простора, 

карактеру производног процеса и режима рада. 

Засади треба да се карактеришу високом от-

порношћу на гасове, дим, прашину и сл. Није до-

пуштена примена врста које при цветању имају семе 

обрасло длаком, влакнастим материјама, обилан 

полен (женски примерци тополе, бреза, граб, храст, 

јасика, Јуниперус, смрча, бор и сл.) 

Заштитне зелене коридоре формирати у 

правцу доминантних ветрова ради бољег проветра-

вања делова парцеле где је концентрација штетних 

материја највећа. 

У оквиру противпожарних међупростора не 

допушта се такође садња дрвећа четинарских врста. 

Композициони план зелених површина је 

условљен ситуационим планом – распоредом згра-

да, саобраћајница, рампи. 

Високим растињем уоквирујемо зграде и са-

димо га тако да бисмо у основи ублажили контуре 

објеката и тиме утичемо и на стварање повољних 

микроклиматских услова. Предност је дата листо-

падним садницама, јер су хигијенски најефектније. 

Ободом сваког комплекса обавезна је 

поставка зеленог заштитног појаса. Треба га форми-

рати од обликованих форми стабала високог листо-

падног дрвећа. Дрвеће поред јавних путева садити 

тако да не омета прегледност јавног пута и не 

угрожава безбедност саобраћаја. Дуж саобраћајница 

планирати дрвореде од врста отпорних на аерозага-

ђење. 

Садни материјал који се користи при озеле-

њавању простора, треба да је квалитетан и да има 

одговарајућу старост. Подигнуто зеленило одржава-

ти редовно и уредно. Одржавање зеленила треба да 

има трајни карактер. На крају вегетационог периода 

треба извршити попуњавање у складу са насталим 

потребама. 

Обавезно је максимално очување и заштита 

високог зеленила и вреднијих примерака 

дендрофлоре (појединачна стабла, као и групе  ста-

бала). 

Обавезно усаглашавање места садње садница 

високог дрвећа са положајем надземних објеката, 

трасама  подземних инсталација и ивицама колово-

за, уз поштовање минималних прописаних одстоја-

ња. 

2.2.6.  Мере заштите природних и културних 

добара 

  Предметни простор се не налази унутар заш-

тићеног подручја за које је спроведен или покренут 

поступак заштите, не налазе се у просторном обу-

хвату еколошке мреже, нити на простору евиденти-

раних природних добара. 

Обавеза је инвеститора извођења радова, да 

уколико у току извођења радова наиђе на природно 

добро које је геолошко–палеонтолошког или мине-

ралошко–петролошког порекла, а за које се претпо-

ставља да има својство природног добра, сходно 

Закону о заштити природе („Службени гласник РС“, 

број 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16), о томе у року од 8 
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дана обавести министарство надлежно за послове 

заштите природе и да предузме све мере како се 

природно добро не би оштетило до доласка 

овлашћеног лица. 

У планском подручју нема непокретних, ни 

евидентираних културних добара, као ни евиденти-

раних археолошких локалитета. 

На основу члана 109. Закона о културним 

добрима („Службени гласник РС“, број 71/94, 52/11-

др. закони и 99/11-др. закон) обавеза извођача радо-

ва је да уколико наиђе на археолошко налазиште 

или археолошке предмете, одмах прекине радове и 

обавести надлежни завод за заштиту споменика 

културе и да предузме мере да се налаз не оштети, 

не уништи и да се сачува на месту и у положају у 

коме је откривен. 

 

2.2.7. Мере заштите од елементарних непогода 

Елеметарне непогоде се у Врању могу 

манифестовати као сеизмичка разарања, поплаве и 

бујице, олује и јаке кише, пожари и експлозије,  

саобраћајне несреће, као и друге (нпр. атмосферске) 

појаве које могу утицати неповољно на становнике 

и материјална добра.  

Неопходно је да Град Врање скупом својих 

урбанистичких и грађевинских својстава одговори 

потребама заштите и то пре свега тако да се смање 

дејства евентуалног разарања односно обим и 

степен разарања физичких структура. Стога је при 

планирању у обухвату овог плана, обезбеђена 

могућност примене и реализације мера заштите од 

елементарних и других већих непогода.  

 

2.2.8. Мере заштите од сеизмичких разарања  

Ризик од повредивости при сеизмичким 

разарањима може се смањити примењујући 

одређене принципе планирања, организације и 

уређења простора.  

Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности 

подразумевају: 

- поштовање степена сеизмичности од око 80 

МKS приликом пројектовања или оног 

степена сеизмичности за који се посебним 

сеизмичким истраживањима утврди да је 

меродаван за подручје Врања, 

 - поштовање регулације саобраћајница и 

међусобне удаљености објеката, 

 - обезбеђење оних грађевина чија је функција 

нарочито важна у периоду после евентуалне 

катастрофе. 

На основу досадашњих искустава и сазнања овим 

ПДР-ом се планира:  

• правилан размештај објеката са 

минималним растојањима између њих и 

регулационих линија улица;  

• избегавање кривудавих улица, са слепим 

завршецима где год је то могуће;  

Препоручује се да објекти, нарочито на стрмим 

падинама и одсецима не буду предугачки, да се 

обезбеди пролаз између објеката, а код 

пројектовања инсталација, водовода и електрике, да 

се поставе у неутралан положај у случају разарања и 

сл.  

Код организовања простора мора се водити рачуна 

о потреби евакуације људства, опреме и материјала 

у ванредним условима.  

Инфраструктура је у већој мери подложна 

повредљивости. Отуда је нужно предвидети 

појединачно за сваки од система одговарајуће мере:  

• саобраћај: улазно - излазни правци се 

трасирају на стабилним теренима, главне 

улице обезбеђују несметано комуницирање, 

а пословне улице омогућавају евакуацију 

људи, транспорт путника и роба;  

• водоснабдевање: главни водовод и 

секундарна мрежа планирају се са 

могућношћу искључења појединих деоница 

у случају оштећења; 

• каналисање отпадних вода: код евентуалног 

оштећења канализације постоји могућност 

да раде поједине функционалне целине;  

• електродистрибутивна мрежа, као и систем 

трафостаница (10/0,4kV), су дисперговани у 

простору, распоређени по зонама, везани у 

прстенове и полупрстенове, на такав начин 

да се могу у ванредним условима 

искључивати по сегментима; каблирање 

високонапонских водова је нужно због 

безбедости у ванредним условима; 

 • телефонска канализација се планира тако да 

се обезбеде алтернативне везе, у случају 

прекида у појединим линијама у ванредним 

условима.  

У односу на заштиту од потреса указује се да 

узроци насталих оштећења зависе од материјала и 

начина изградње објеката. У изградњи нових 

објеката неопходно је сеизмичкој безбедности 

посветити посебну пажњу.  

Ради заштите од потреса максимално 

очекиваног удара од 8° МCS, објекти морају бити 

пројектовани и реализовани у складу са 

Правилником о техничким нормативима за 

изградњу објеката високоградње у сеизмичким 

подручјима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 31/81, 

49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 

 

2.2.9. Мере заштите од експлозија и пожара  

 Мере заштите од експлозија односе се на мере 

заштите на раду, обезбеђивање технолошких 

процеса производње.  
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Мере заштите од пожара ће се обезбедити 

кроз димензионисање водоводне мреже, елементима 

грађења објеката и саобраћајница и осталим 

елементима у складу са законским прописима.  
Са аспекта заштите од пожара, као 

превентива, предвиђена је најбоља заштита 

окружења објеката слободним и зеленим 

површинама као мера која треба, пре свега, да 

онемогући лако и брзо преношење пожара са једног 

објекта на други.  

За потребе заштите од пожара неопходно је 

искористити део урбане опреме: јавне бунаре, 

каптиране изворе и потоке.  

Посебну пажњу треба поклонити изградњи 

објеката од мање запаљивих материјала.  

Ради заштите од пожара, овим планом 

утврђене су адекватне мере. Мере се односе на 

планирану удаљеност између објеката ради 

проходности саобраћајница после рушења објеката, 

а уједно и да саобраћајнице имају довољну ширину 

да би представљале противпожарну преграду. 

Угроженост од пожара зависи и од изграђености 

парцеле, материјала од кога је објекат изграђен, 

начина складиштења и од присуства  запаљивих и 

експлозивних материјала. Ради заштите од пожара, 

планира се таква саобраћајна мрежа која ће 

омогућити приступ ватрогасним возилима до сваког 

објекта у складу са Правилником о техничким 

нормативима за приступне путеве, окретнице и 

уређене платое за ватрогасна возила у близини 

објекта повећаног ризика од пожара (“Службени 

лист СРЈ”, број 8/95).  

Сви планирани садржаји морају бити 

пројектовани и реализовани у складу са Законом о 

заштити од пожара (“Службени гласник РС”, број 

111/09 и 20/15) и осталим важећим прописима и 

релевантним стандардима, као и у складу са усло-

вима надлежног одељења за ванредне ситуације.  

У грађевинском подручју се морају 

поштовати сви прописани хигијенски и 

противпожарни услови изградње. 

 

2.2.10.Остале мере и услови заштите 

 
▪ Мере заштите од саобраћајних несрећа и 

других непогода 

Заштита од саобраћајних несрећа спроводиће 

се кроз изградњу нових улица, увођење вертикалне 

и хоризонталне сигнализације. Као обавеза истиче 

се адекватно, нарочито зимско, одржавање свих 

саобраћајница у простору.  

Од осталих елементарних непогода најчешће се 

могу јавити атмосферске појаве: лед, снег, 

електрична пражњења, ветар и друго. 

Превентивне мере заштите од леда, снега и других 

атмосферилија подразумевају: 

- уређење и одржавање саобраћајних 

површина, 

- уређење и одржавање водених површина и 

објеката, 

- сваки објекат мора бити опремљен 

громобранском инсталацијом. 

Превентивне мере заштите од ветра подразумевају: 

- грађевинско-техничке мере које треба 

примењивати код изградње објеката у односу на 

дату ружу ветрова. 

 
▪  Мере заштите од ратних разарања и 

обезбеђења потреба одбране земље 

Мере заштите људи и материјалних добара 

од елементарних непогода, техничко-технолошких 

несрећа, као и све елементе заштите и спасавања у 

случају рата су уграђене у урбанистичко решење. 

Регулација јавних површина и позиција 

грађевинских линија у односу на исту, треба да 

омогуће несметано функционисање свих служби у 

случају елементарних непогода, пожара и ратних 

услова. Елементи саобраћајница у смислу 

зависности од зарушавања и могућности прилаза 

објектима у фази спасавања, дефинисање 

могућности прилаза местима за водоснабдевање 

противпожарних јединица као и други значајни 

елементи са аспекта заштите и спасавања људи и 

материјалних добара су уграђени у урбанистичко 

решење ПДР-а. 
Према процени угрожености од ратних 

разарања, простори намењени пословању могу бити 

и главни циљеви напада. То указује да је потребно 

предузети све техничко-технолошке и урбанистичке 

мере заштите да би се смањио обим повредивости 

околног простора. 

У повредиве тачке, у оквиру овог простора, 

улази сва саобраћајна и остала инфраструктурна 

мрежа.  

На основу Закона о ванредним ситуацијама 

("Сл.гласник РС", број 111/09, 92/11 и 93/12): 

„Ради заштите од елементарних непогода и 

других несрећа, органи државне управе, органи ло-

калне самоуправе и привредна друштва и друга 

правна лица, у оквиру својих права и дужности, 

дужна су да обезбеде да се становници, односно 

запослени, склоне у склоништа и друге објекте по-

годне за заштиту. 

Склањање људи материјаних и културних 

добара обухвата планирање и коришћење постоје-

ћих склоништа, других заштитних објеката, прила-

гођавање нових и постојећих комуналних објеката и 

подземних саобраћајница, као и објеката погодних 

за заштиту и склањање, њихово одржавање и ко-
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ришћење за заштиту људи од природних и других 

несрећа. 

Као јавна склоништа могу се користити и 

постојећи комунални, саобраћајни и други инфрас-

труктурни објекти испод површине тла, прилагође-

ни за склањање.  

 Инвеститор је дужан да приликом изградње 

нових комуналних и других објеката у градовима 

прилагоди те објекте за склањање људи. 

 Приликом изградње стамбених објеката са 

подрумима, над подрумским просторијама, гради се 

ојачана плоча која може да издржи урушавање 

објекта“. 

Инфраструктура се мора планирати тако да 

се у ратним условима обезбеди функционисање 

појединих система, макар редукованих капацитета. 

У редовним условима се мора рачунати са 

повредљивошћу ових система, који су 

најпривлачнији циљеви непријатељског деловања:  

• водоснабдевање - дистрибутивна мрежа се 

предвиђа на начин који обезбеђује да се може 

искључивати у сегментима; 

 • канализација - мрежа главних 

колектора, као и секундарна мрежа се планира тако 

да се поједини сегменти могу искључити у 

ванредним условима;  

• електродистрибуција - децентрализација 

трафо уређаја и изградња је таква да се избегне лака 

елиминација, а мрежа је предвиђена у прстеновима, 

па ће отежати или спречити распад система у 

ванредним условима;  

• телекомуникације - као посебно осетљив 

систем у ратним условима биће на удару 

непријатељских снага. Отуда се предвиђа замена 

телефона другим средствима комуницирања.  

У изванредним приликама, за случај крајње 

потребе онеспособљавања главне инфраструктуре, 

разрадиће се системи за брзо и ефикасно 

оспособљавање, о чему се мора водити рачуна већ 

код израде урбанистичких планова већег нивоа 

детаљности и пројектовања (саобраћајнице, 

гасоводи, хидротехничка и друга инфраструктура).  

 

➢ Мере и услови заштите и унапређења 

животне средине 

 Просторно-положајне карактеристике 

подручја Плана и условљеност обавезујућим 

смерницама Просторног плана Републике Србије, 

Просторног плана инфраструктурног коридора Ниш 

– граница БЈР Македоније и смерницама 

проистеклих из услова Завода за заштиту природе 

Србије и Завода за заштиту споменика културе, 

валоризација са аспекта заштите природних 

вредности и културних добара и зонирање са 

аспекта повољности потенцијала и ограничења, дају 

матрицу за планирање даљег одрживог развоја 

града Врања. 

 У току израде ГУП-а Врања, на основу 

Одлуке о приступању изради, Стратешку процену 

утицаја Генералног урбанистичког плана Врања на 

животну средину је урадило Предузеће доо 

ЕКОлогика Урбо из Крагујевца. 

Елементи стратешке процене утицаја 

Генералног урбанистичког плана на животну 

средину су уграђени у текстуални део ГУП-а Врања. 

Смернице и мере Стратешке процене утицаја 

Генералног урбанистичког плана Врања на животну 

средину су обавезујуће за хијерархијски ниво 

Планова генералне регулације. Обавезујуће 

смернице из Плана генералне регулације Зоне 2 су 

да је за израду Планова детаљне регулације 

обавезна израда Стратешке процене утицаја за све 

случајеве значајних промена у простору. 

Одлуку о неприступању изради стратешке 

процене утицаја Плана детаљне регулације потеза 

између Нерадовачког пута и обилазнице у Врању на 

животну средину („Службени гласник града Вра-

ња“, број  16/15), донео је  Секретаријат за урбани-

зам и имовинско правне послове Града Врања, по 

претходно прибављеном мишљењу Секретаријата за 

инспекцијске послове и заштиту животне средине, 

број  501-66/2015-11 од 17.08.2015. године. 

 

▪ Извод из Стратешке процене утицаја 

Генералног урбанистичког плана Врања 

на животну средину: 

 Предложени концепт Плана и намена 

површина у Генералном урбанистичком плану 

Врања, представља матрицу за: 

1.успостављање превентивне еколошке 

заштите простора на основу процењених 

потенцијалних утицаја, процењених 

негативних и позитивних ефеката на животну 

средину. Констатација је изведена на основу 

критеријума за вредновање предложених 

намена и могућих ефеката; 

2.заштиту од потенцијалног утицаја на 

природне вредности и културно наслеђе; 

3.заштиту од потенцијалног загађивања 

Градске реке планираном наменом, 

инфраструктурно уређивање и опремање и 

примена рестриктивних мера; 

4.заштиту  подземних вода  уз обавезна 

истраживања и испитивања терена за 

изградњу, обавезног претходног 

инфраструктурног опремања и примену свих 

техничких мера заштите на нивоу Пројеката;  

5.заштите земљишта од нерационалног 

коришћења и потенцијалног загађивања, 

дефинисањем грађевинског реона са 
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прописаним коефицијентима (индексом 

изграђености и заузетости парцеле), обавезним 

инфраструктурним опремањем за безбедну 

доступност, могућност фазне реализације у 

циљу успостављања потпуне комуналне 

контроле;  

6.очување квалитета и заштите ваздуха од 

загађивања на законом прописаном нивоу и 

смањење емисије гасова са ефектом стаклене 

баште, избором еколошки најприхватљивијих 

енергената, технологија, адекватним 

озелењавањем и повећањем енергетске 

ефикасности; 

7.рационално коришћење необновљивих и 

тешко обновљивих природних ресурса за 

развој садржаја, функција, објеката, 

урбанистичких целина и зона у Генералном 

урбанистичком плану Врања и ограничавање 

капацитета и извора загађивања.   

  Да би се проценили могући утицаји, ефекти и 

последице по природну и животну средину, 

извршено је вредновање простора са аспекта 

заштите животне средине. Резултат валоризације, 

према критеријумима за функционални еко-зонинг 

је јединствена еколошка целине и зоне подручја 

Плана, а према могућим значајним утицајима, 

условима за даљи развој и обезбеђивање капацитета 

и квалитета животне средине. Функционалним 

зонирањем (функционални еко-зонинг) подручје 

Плана је представљено јединственом еколошком  

целином. У оквирима граница Плана вредноване су 

еколошке зоне. 

  Смернице и мере за реализацију 

Еколошке целине „Врање”: 

- Доношење и спровођење одлука којима ће 

бити обезбеђена уравнотеженост економског 

развоја подручја, заштите природе, животне 

средине и здравља становништва, имплемен-

тацијом мера превенције, контроле, монито-

ринга и заштите; 

- Планирање простора за одрживо коришћење 

природних ресурса и очување природних 

вредности животне средине; 

- Развој подручја у складу са процењеним 

капацитетом просторно-еколошке целине, 

еколошких зона и локација;  

- Намена простора и услови коришћења 

природних ресурса усаглашени са 

просторно-еколошким капацитетом, значајем 

подручја и факторима ограничења; 

- Успостављање мониторинга - контроле ста-

ња природних добара, културних вредности 

и биодиверзитета, мониторинга природних 

вредности и стања и квалитета животне сре-

дине; 

- Планирани развој заснован на квалитативном 

унапређивању социо-економског и тржишно-

одрживог развоја, што представља услов за 

очување природних вредности и 

потенцијала, унапређивање еколошких 

вредности подручја; 

- Реализација планираних одрживих капаците-

та уз специјализацију заснованој на обеле-

жјима и предностима подручја, локалног и 

ширег значаја, уз валоризацију и планску 

подршку специфичним ограничењима и 

предностима просторне целине; 

- Развој инфраструктурне и комуналне опрем-

љености, сагласно мерама заштите и унапре-

ђења стања у простору и животној средини; 

- Управљање отпадом и отпадним водама; 

- Обавезне мере санације, ремедијације и 

ревитализације угрожених локација у 

еколошким зонама и зонама окружења 

(директног и индиректног утицаја);  

- Установљавање и успостављање индикатора 

и информационог система о стању животне 

средине; 

- Поступак процене утицаја је обавезан за све 

Пројекте - објекте и инфраструктуру, 

потенцијалне изворе негативних утицаја на 

природна и културна добра, биодиверзитет и 

животну средину.  

 

Обавезне мере заштите и услови за реализацију 

еколошких зона: 

-обавезно је поштовање услова Завода за 

заштиту споменика културе, Завода за 

заштиту природе Србије и осталих 

надлежних органа и институција при 

реализацији планираних намена, објеката, 

функција, садржаја и инфраструктурних 

система, 

-обавезно комунално и инфраструктурно 

опремање еколошких зона, у циљу 

спречавања потенцијално негативних утицаја 

на земљиште, подземне и површинске воде, 

становништво, 

-обавезан избор еколошки прихватљивих 

енергената и технологија, 

обавезно повећање енергетске ефикасности, 

рационално коришћење енергије и већа 

употреба обновљивих извора енергије, 

-пејзажно уређење уз стриктно поштовање 

принципа аутохтоности, 

-адекватно управљање отпадом и отпадним 

водама, 

-увођење различитих типова зеленила,за 

израду ГУП-ом прописаних Планова 

генералне регулације није потребна израда -
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стратешких процена утицаја, смернице и 

мере заштите животне средине прописане у -

стратешкој процени утицаја Генералног 

урбанистичког плана Врања на животну 

средину су обавезујуће за реализацију 

еколошких зона (Планова генералне 

регулације), 

   

-смернице и мере заштите животне средине 

прописане у Стратешкој процени утицаја 

Генералног урбанистичког плана Врања на 

животну средину су обавезујуће за 

реализацију еколошких зона (Планова 

генералне регулације), 

-за израду Планова детаљне регулације 

обавезна је Стратешка процена утицаја за све 

случајеве значајних промена у простору, 

потенцијалних утицаја и негативних ефеката 

по заштићена добра, животну средину и 

здравље становништва, 

-обавезан поступак Процене утицаја на 

животну средину за све планиране Пројекте 

у оквиру еколошких зона, 

успостављање мониторинга – праћења стања 

-чинилаца животне средине. 

 Смернице за ниже хијерархијске нивое - 

Еколошка процена Генералног урбанистичког плана 

Врања  представља основ за вредновање простора и 

предлог мера за заштиту природних вредности и 

ресурса, културног наслеђа, предеоно-пејзажних 

одлика и животне средине у циљу одрживог 

коришћења, даљег урбаног развоја и укупне 

презентације.                                                         

 Еколошке смернице дате су на основу 

општих циљева заштите животне средине и 

посебних циљева Плана, планиране намене и 

посебних циљева заштите животне средине. 

Обавезујуће смернице: 

1.Генерални урбанистички план Врања је 

стратешки урбанистички план чији је саставни 

део Стратешка процена утицаја Генерално 

урбанистичког плана Врања на животну средину 

(Извештај о стратешкој процени утицаја). 

2.За израду ГУП-ом прописаних Планова 

генералне регулације није потребна израда 

Стратешких процена утицаја. Смернице и мере 

заштите животне средине прописане у 

Стратешкој процени утицаја Генералног 

урбанистичког плана Врања на животну средину 

(Извештај о стратешкој процени утицаја) су 

обавезујуће за напред наведене планове 

генералне регулације. 

3.За израду Планова детаљне регулације 

обавезна је Стратешка процена утицаја за све 

случајеве значајних промена у простору, 

потенцијалних утицаја и негативних ефеката по 

заштићена добра, животну средину и здравље 

становништва. 

4.Реализацију планираних објеката, 

инфраструктурних система, радова и активности 

у простору, спровести у складу са  правилима 

уређења и грађења, условима надлежних органа, 

институција, завода и предузећа. 

5.Поступак Процене утицаја на животну средину 

обавезан је за све Пројекте - објекте и радове 

(реализација планираних радова, објеката, 

инфраструктурних објеката и система) изворе 

потенцијалног угрожавања и деградације 

природних и културних добара, природних 

вредности и ресурса, биодиверзитета, предеоно-

пејзажних карактеристика и животне средине. 

6.Мониторинг животне средине (мониторинг 

систем за контролу стања квалитета ваздуха, 

површинских и подземних вода, земљишта и 

буке, управљања отпадом и комуналне хигијене) 

је обавезан, у складу са важећом законском 

регулативом и представља услов за одрживи 

развој подручја Генералног урбанистичког плана 

Врања. 

7.Смернице Стратешке процене утицаја су 

обавезујуће у поступку имплементације ГУП-а 

Врања, Планова генералне регулације и 

исходовању локацијске и грађевинске дозволе, у 

складу са важећим планом и законском 

регулативом. 

 Обавезне смернице и мере заштите, 

контроле и мониторинга ваздуха: 

• избор најбоље понуђених решења загревања 

објеката и еколошки прихватљивих енерге-

ната за загревање објеката и комплекса, 

• процена еколошког капацитета зона и лока-

ција при реализацији планираних намена са 

аспекта утицаја на квалитет ваздуха, 

• препоруке, обавезујуће и стимулативне мере 

за коришћење обновљивих извора енергије 

при реализацији планираних намена, 

• обавезне мере биолошке заштите (озелења-

вање, пејзажно уређење) уз стриктно пошто-

вање принципа аутохтоности, 

• укључивање у јединствену стратегију и кон-

цепт градског и регионалног мониторинга за 

праћење стања загађености ваздуха и утицаја 

на људско здравље, природне вредности и 

културна добра, 

• обавезна процена утицаја на животну 

средину за постојеће и планиране Пројекте 

(објекте и садржаје) потенцијалне изворе 

аерозагађивања и угрожавања квалитета 

ваздуха (емисија и имисија), применом мера 

превенције, спречавања и отклањања 
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могућих извора загађивања и мера 

мониторинга стања и квалитета ваздуха. 

 Обавезне смернице, мере заштите, 

контроле и мониторинга вода на подручју 

Плана: 

• обавезно је стриктно поштовање важећих 

законских прописа из области заштите вода и 

водопривредних услова при реализацији 

планираних намена, 

• обавезан је третман (пречишћавања) свих 

отпадних вода до захтеваног нивоа, пре у-

пуштања у реципијент,   

• квалитет пречишћених отпадних вода мора 

задовољавати услове прописане Законом о 

водама („Сл. гласник РС” бр. 46/91, 53/93, 

48/94 и 54/96), Уредбом о категоризацији 

водотокова („Сл. гласник СРС” бр. 5/68), 

Правилником о опасним материјама у водама 

(„Сл. гласник СРС” бр. 31/82), 

• обезбедити очување простора око реке за 

слободан приступ реци и пешачке комуника-

ције дуж целог  водотока у подручју обухва-

ћеним Планом.  

• обавезна је заштита, очување тока и приоба-

ља река на подручју Врања од деградације и 

загађивања. 

 Обавезне мере заштите земљишта у 

спровођењу Плана: 

• изградња планираних намена је дозвољена уз 

стриктно поштовање прописаних правила 

уређења и грађења, 

• обавезна је заштита земљишта од свих обли-

ка нерационалног коришћења и деградације, 

загађивања, ерозионих процеса,  

• обавезне су мере ревитализације и 

ремедијације еродираних и деградираних 

локација, а избор врста мора бити сагласан 

условима еколошко-биолошке подлоге, 

• забрана депоновања отпада и других матери-

јала, 

• обавезна процена утицаја на животну среди-

ну за Пројекте (објекте и садржаје) потенци-

јалне изворе загађивања и угрожавања зем-

љишта, применом мера превенције, спреча-

вања и отклањања могућих извора загађива-

ња и деградације, као и мера мониторинга 

стања. 

Обавезне мере превенције, спречавања и 

минимизирања потенцијално штетних утицаја 

на биљни и животињски свет, екосистеме, 

станишта, заштићена природна добра:  

• уређење и заштита простора у границама 

Плана уз целовиту примену критеријума и 

стандарда заштите природе, заштите живот-

не средине, природне и културне баштине; 

• заштита нових јавних зелених површина 

парковског типа, као и оних  предвиђених за 

рекреацију (уређење спортских терена, игра-

лишта, дечјих терена); 

• формирање зелених појасева уз саобраћајни-

це, зоне водозахвата; 

• врсте дрвећа које ће се предвидети за озеле-

њавање треба одабрати тако да задовоље и 

критеријуме као што су брз раст, веће фи-

тонцидно и бактерицидно дејство, естетске 

вредности, већа отпорност на прашину и 

издувне гасове, а у заштитним коридорима 

треба комбиновати четинарске врсте дрвећа 

и жбуња са аутохтоним лишћарским и да се 

избегну алергене врсте; 

• уколико се у приликом извођења грађевин-

ских радова пронађу геолошка и палеонто-

лошка документа (фосили, кристали, мине-

рали и др.) која би могла представљати заш-

тићену природну вредност, налазач је дужан 

да исте пријави Министарству животне сре-

дине и просторног планирања, у року од о-

сам дана од дана проналаска, и предузме ме-

ре заштите од уништења, оштећивања или 

крађе. 

 

2.2.11. Мере енергетске ефикасности изградње  

Енергетска ефикасност поразумева примену 

енергетски ефикасних уређаја који имају мале гу-

битке приликом трансформације једног вида енер-

гије у други. Исто тако, области енергетске ефика-

сности припадају и обновљиви извори у оквиру 

потрошње енергије, односно они извори који се не 

прикључују на дистрибутивну електроенергетску 

мрежу, а користе се у сектору зградарства (биомаса,  

енергија ветра и сунчева енергија). То се пре свега 

односи на системе грејања и хлађења простора, као 

и загревање санитарне воде. Основне мере за пове-

ћање и обезбеђење енергетске ефикасности се одно-

се на правилан избор омотача зграде (кров, зидови, 

прозори), грејање објеката (котларница, подстани-

ца), регулацију-положај (оријентацију) објекта, 

осветљење и сл.  

За планирану изградњу на подручју Плана, 

примењивати начин пројектовања и изградње обје-

ката са ниским степеном потрошње енергије. Осно-

ву овог начина изградње представља употреба 

обновљивих извора енергије (сунчева енергије, био 

маса) за грејање објеката у зимском периоду, одно-

сно смањење потребе за хлађењем просторија током 

лета спречавањем упада сунчевог зрачења. Ради 

повећања енергетске ефикасности, приликом 

пројектовања, изградње и касније експлоатације 

објеката, као и приликом опремања енергетском 
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инфраструктуром, потребно је применити следеће 

мере: 

• приликом пројектовања водити рачуна о 

облику, положају и повољној оријентацији 

објеката; 

• применити висок ниво топлотне заштите 

комплетног спољашњег омотача објекта, 

• искористити топлотне добитке од сунца и 

заштитити објекте од претераног осунчања, 

• користити енергетски ефикасне системе гре-

јања, хлађења и вентилације и комбиновати 

их са обновљивим изворима енергије, 

• одредити оптималан волумен објекта због 

смањења топлотних губитака,  

• приликом пројектовања  груписати просто-

рије сличних функционалних захтева и уну-

трашње температуре, односно помоћне про-

сторе лоцирати на северу, а дневне на југу, 

• обезбедити оптималну топлотну заштиту: 

правилан избор спољашњег омотача објекта, 

обавезна топлотна изолација крова, односно 

плафона према негрејаном таванском про-

стору и пода према терену, правилан положај 

отвора у спољашњим зидовима, чиме се у 

великој мери спречавају топлотни губици у 

току ниских спољашњих температура,  

• приликом пројектовања посебну пажњу 

посветити заштити од претераног осунчања, 

као и прихвату сунца (зеленило, стрехе, над-

стрешнице, ролетне, рефлектујућа стакла и 

фолије, елементи унутар стакла за заштиту 

од сунца и усмеравања светла). 

Планирану нову изградњу и реконструкцију 

постојећих објеката реализовати у свему у складу са 

нормативима датим у складу са Правилником о е-

нергетској ефикасности зграда (“Службени гласник 

РС”, број 61/11) и Правилником о условима, садр-

жини и начину издавања сертификата о енергетским 

својствима зграда („Службени гласник РС”, бр. 

69/12). 

Неке зграде, као што су историјски спомени-

ци, верски објекти, пољопривредне зграде, могу 

бити изузете из ових мера. 

Пошто се планира коришћење обновљивих 

извора енергије, климатски услови подручја су по-

годни за коришћење сунчеве енергије. 

 

2.2.12. Правила парцелације 

Парцелација и препарцелација, односно 

деоба или укрупњавање грађевинских парцела у 

границама плана, планирана је у циљу формирања 

грађевинских парцела оптималних величина, облика 

и површина за грађење објеката одређене врсте и 

намене, у складу са наменом и утврђеним начином 

коришћења простора, правилима грађења и 

техничким прописима као и потребама обезбеђења 

саобраћајних и других инфраструктурних коридора. 

 Правила парцелације и препарцелације дају 

се различито у односу на то да ли на предметном 

терену има изграђених објеката који се користе и 

као такви се и задржавају, или се планира нова 

изградња, било да се постојећи објекти уклањају 

или на терену не постоје. У том смислу, дефинисана 

су различита правила парцелације и препарцелације 

за различите типичне целине. 

За све парцеле на подручју овог плана важе следећа 

правила: 

• формирање грађевинских парцела вршити у 

складу са важећим законом, уз поштовање 

правила парцелације и препарцелације овог 

плана, 

• катастарске или затечене парцеле које се, као 

такве, у тренутку израде овог плана већ ко-

ристе, и овим планом се само преузимају, а 

које су мање од дозвољеног прописаног ми-

нимума, не могу се користити за изградњу 

нових објеката, осим у случају замене објек-

та, што ће бити прописано правилима град-

ње, док се може вршити њихово спајање у 

циљу формирања грађевинских парцела које 

одговарају прописаним минималним повр-

шинама грађевинских парцела, 

• свака новоформирана парцела, мора да има 

директну везу са јавном саобраћајном повр-

шином. 

Парцеле и грађевинске парцеле у оквиру по-

јединачних типичних целина формирају се у складу 

са условима за поједине типичне целине. 

 

Парцеле у оквиру грађевинског земљишта 

за јавне објекте  

Парцеле намењене саобраћајним површина-

ма овим Планом дефинисане су регулационим ли-

нијама према другим наменама и аналитичко-

геодетским елементима за обележавање.Правила за 

формирање парцела јавних служби и осталих јавних 

намена ускладити са параметрима за поједину на-

мену. 

 

Парцеле у оквиру грађевинског земљишта 

за остале намене 

Основни принцип који је потребно 

поштовати приликом формирања парцела осталих 

намена је да се сва неопходна заштита (заштитна 

удаљености од суседа,  појасеви заштите и сл.) мора 

обавити унутар саме грађевинске парцеле. 

 За парцеле у оквиру осталог грађевинског 

земљишта важе следећа правила: 
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Пословно-производна намена: 

▪ Најмања површина грађевинске парцеле 

износи 1500m2; 

▪ Најмања ширина фронта грађевинске 

парцеле износи 30m. 

▪ Највећа површина грађевинске парцеле се 

не прописује. 

 

Становање са малом привредом: 

Становање: 

- слободностојећи објекти: 

- најмања површина грађевинске парцеле 

износи 300m2, 

- најмања ширина фронта грађевинске 

парцеле износи 12m. 

- двојни објекти: 

- најмања површина грађевинске парцеле 

износи 400m2 (2*200 м2), 

- најмања ширина фронта грађевинске 

парцеле износи 20m (2*10 м),. 

- објекти у низу: 

- најмања површина грађевинске парцеле 

износи 150m2, 

- најмања ширина фронта грађевинске 

парцеле износи 6m. 

Највећа површина грађевинске парцеле се не 

прописује. 

 

Мала привреда: 

▪ Најмања површина грађевинске парцеле 

износи 500m2; 

▪ Најмања ширина фронта грађевинске 

парцеле износи 15m. 

▪ Највећа површина грађевинске парцеле се 

не прописује. 

▪ Дозвољено је укрупњавање парцела спајањем 

две или више парцела или уситњавање, деобом 

једне парцеле на већи број парцела. 

Укрупњавање грађевинске парцеле у том 

случају утврђује се пројектом препарцелације, а 

уситњавање пројектом парцелације; 

▪ Спајањем парцела важећа правила изградње за 

планирану намену и целину се не могу мењати, 

а капацитет се одређује према новој површини; 

▪ Подела постојеће парцеле на две или више 

мањих парцела се врши у оквиру граница 

парцеле. Таквом поделом не могу се формирати 

парцеле које су субстандардне у погледу 

величине; 

▪ Препарцелацијом две или више постојећих 

парцела могу се формирати једна или више 

нових грађевинских парцела. 

Графички прилог број 10. „Начин 

спровођења плана и предлог поделе на грађевинске 

парцеле“ представља могућу препарцелацију 

предметног подручја. Ова препарцелација није 

обавезујућа, већ представља једно од могућих 

решења. 

 

2.2.13. Правила регулације 

 

Општа правила грађења и регулације 

Планирани објекат може се градити 

искључиво у границама сопствене парцеле. Могућа 

је изградња више објеката на једној грађевинској 

парцели, у складу са посебним правилима грађења 

овог плана. 

Изградња објекта на парцели дефинисана је 

следећим елементима: 

- регулационим линијама, 

- грађевинским линијама, 

- висином објекта, 

- спратношћу објекта, 

- односом објекта према суседним парцелама, 

- односом објекта према објектима на суседним 

парцелама, 

- индексом заузeтости, 

- индексом изграђености. 

 

Регулациона линија 

Регулациона линија дефинисана је границама 

парцела саобраћајница у обухвату плана, утврђује 

се у односу на осовину јавног пута и приказана је на 

графичком прилогу „Регулација и нивелационо ре-

шење саобраћаја“, у Р 1:1000. Регулационим 

линијама је разграничен простор предметног плана 

на површине јавне намене и површине остале 

намене. У оквиру регулационих линија 

саобраћајница дозвољена је изградња искључиво 

инфраструктурног система подземних инсталација. 

 

Грађевинска линија 

Грађевинска линија се утврђује у односу на 

регулациону линију тако да не представља сметњу 

функционисању објекта на парцели, да омогући 

насметано постављање инфраструктурне мреже, а 

положај је приказан на графичком прилогу 

„Регулација и нивелационо решење саобраћаја“, у Р 

1:1000. 

Све грађевинске линије дефинишу 

максималне границе градње и представљају линију 

до које је могућа градња и одређују однос 

планираног објекта према објектима на суседним 

парцелама и у оквиру којих се лоцира габарит 

објекта. Габарит објекта може бити мањи у односу 

на максималне границе градње. 

Грађевинска линија подземних етажа је 

линија којом се утврђује линија грађења подземних 

делова објеката. Грађевинска линија приземља је 
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линија приземног дела објекта у односу на 

дефинисану грађевинску линију објекта. 

Објекат се поставља предњом фасадом на 

грађевинску линију.  

 

Нивелација 

Планом је дефинисана нивелација јавних 

површина из које произилази нивелација простора 

за изградњу објеката, у свему према графичком 

прилогу „Регулација и нивелационо решење 

саобраћаја“ у Р 1:1000. 

Висинске коте на раскрсницама и пад улица 

су базни елементи за дефинисање нивелације 

осталих тачака које се добијају интерполовањем. 

Нивелација свих површина је детаљна, али мора се 

прецизније разрадити кроз израду техничке 

документације. 

 

Висинска регулација 

Висинска регулација одређена је спратношћу 

објеката (П+n). Спратност објекта представља број 

надземних етажа. Дозвољена је изградња подземних 

етажа, при чему се гараже, оставе и технолошки 

простори не рачунају у површине корисних етажа.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.2.14. Локације прописане за израду кроз Урба-

нистички пројекат 

 

У складу са одредбама Закона о планирању и 

изградњи, за поједине делове урбаног ткива унутар 

граница Плана детаљне регулације, дефинишу се 

локације за које се израђује урбанистички пројекат.  

Предметним планом није дефинисана 

обавеза за разраде потеза кроз Урбанистички 

пројекат.  

За све случајеве у којима је неопходно 

дефинисати ближе правила урбанистичко - 

архитектонског обликовања простора и 

компатибилне намене, могућа је израда 

урбанистичког пројекта.  

 

2.2.15. Приказ остварених урбанистичких пара-

метара и капацитета 

Површина плана на којој је дефинисана на-

мена која омогућује изградњу је 133300 m². На 

основу дозвољеног индекса заузетости процењује се 

да бруто површина под објектима може износити 

највише од око 79980 m². 

Бруто развијена грађевинска површина зависи од 

спратности објеката, а с обзиром на то да је 

спратност објеката другачије дефинисана за разли-

чите намене и не утврђује за производне објекте, не 

може се проценити могућа бруто развијена 

грађевинска површина у обухвату плана. 

 

2.3. ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  

 

2.3.1. Правила грађења за јавне просторе и 

површине  

Јавни градски или урбани простор 

дефинисан је: регулационим линијама блокова које 

га окружују. 

Јавни градски простори су: 

-саобраћајнице, прилази, улична раскршћа и зелене 

површине.  

-Приликом изградње новопланираних 

саобраћајница, поштовати утврђене стандарде по 

питању попречног профила. У прилозима су дати 

попречни профили улица.  

-Приликом пројектовања објеката и саобраћајних и 

пешачких површина применити Правилник о 

техничким стандардима, пројектовања и изградње 

објеката, којима се осигурава несметано кретање и 

приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 

особама ("Службени гласник РС", бр. 22/2015).  

-У оквиру сваког појединачног паркиралишта или 

гараже обавезно предвидети резервацију и 

обележавање паркинг-места за управно паркирање 

возила инвалида, у складу са стандардом SRPS 

U.А9.204.  

-Ограде, дрвеће и засаде поред јавних путева 

подизати тако да не ометају прегледност јавног 

пута и не угрожавају безбедност одвијања 

саобраћаја.  

 

2.3.1.1. Правила грађења на 

грађевинском земљишту јавних 

намена 2.3.1.1.1. Правила за 

образовање грађевинских парцела 

јавних намена 

 

-На графичком прилогу број 9. - „План 

препарцелације са елементима за обележавање 

површина јавне намене“ приказане су парцеле 

намењене за јавне намене, са потребним аналитичко 

– геодетским елементима.  

-Планом је одређена и дефинисана регулациона 

линија, као линија која раздваја површину јавне 

намене од површина осталих намена и као линија 

која раздваја површине јавних намена међусобно.  

-У складу са прописима о експропријацији 

земљишта, у планском подручју је потребно 

формирати парцеле намењене за јавне намене, 

приказане на графичком прилогу број 9. - „План 

препарцелације са елементима за обележавање 

површина јавне намене“.  

 

2.3.1.1.2. Правила грађења за саобраћајну 

инфраструктуру 
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Улична мрежа 

 

-Координате темених и осовинских тачака, 

елементи кривина и нивелациони елементи дати на 

графичком прилогу број 5. - „Регулација и 

нивелационо решење саобраћаја“ су оријентациони, 

а дефинитивни подаци се утврђују при изради 

пројектне документације.  

-Саобраћајнице пројектовати са параметрима у 

складу са функционалним рангом у мрежи, а 

раскрснице и кривине геометријски обликовати да 

омогућавају задовољавајућу безбедност и 

прегледност.  

-Код подужног профила и повлачења нивелете, 

применити падове у распону од 0,55 (ради 

обезбеђења услова за одвођење воде са коловоза) до 

7% - падови ће се прецизније дефинисати 

пројектном документацијом.  

-Код попречног профила, пројектовати улице 

минималне ширине коловоза и тротоара, у складу са 

попречним профилима приказаним на графичком 

прилогу 5.„Регулација и нивелационо решење 

саобраћаја“. Попречни пад коловоза на правцу треба 

да износи 2,50%.  

-Предвидети адекватан систем одвођења 

атмосферских вода са коловоза, путем кишне 

канализације, сливника и кишних решетки.  

-Тротоари  су  саставни елемент  попречног  

профила  саобраћајница.  Минимална ширина 

тротоара је 1,50 m, тако да је оптимално 

препоручена ширина, сагласно попречним 

профилима, приказаним на графичком прилогу број 

5. - „“Регулација и нивелационо решење саобраћаја“ 

у Р 1:1000“ износи 1,50 m. 

-Обавезна је примена одредби Правилник о 

техничким стандардима, пројектовања и изградње 

објеката, којима се осигурава несметано кретање и 

приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 

особама ("Службени гласник РС", бр. 22/2015) и то 

посебно: 1) тротоари и пешачке стазе мора да имају 

нагиб до 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12), 2) 

попречни нагиб тротоара и пешачких стаза на 

правац кретања износи максимално 2%, 3) за 

савладавање висинске разлике између тротоара и 

коловоза, максимални нагиб закошеног дела износи 

до 8,3%, у изузетним случајевима до 10%.  

-Оивичење саобраћајних површина извршити 

бетонским ивичњацима одговарајућих димензија.  

-Обавезно је пројектовати бетонске риголе дуж 

ивице саобраћајнице на деловима где је подужни 

нагиб саобраћајнице од 0,3%-0,5%.  

-Пројектни елементи пута прецизније ће се 

дефинисати пројектном документацијом.  

-У поступку израде пројектне документације, 

обавезна је израда синхрон плана инсталација, 

сарадња са надлежним институцијама на 

прикупљању података и услова.  

 

2.3.1.1.3. Правила грађења за зелене 

површине 

 

-За озелењавање слободних површина максимално 

користити мелиоративне финкције зеленила, како 

са санитарно – хигијенског, инжењерско – 

техничког тако и са естетског становништва.  

-Уз ограду комплекса формирати живу ограду или 

предвидети слободне групације декоративног 

жбуња.  

-Затрављивање слободних површина око објекта 

трафостанице као заштитног тампон појаса.  

-Обавезно усаглашавање места садње садница 

високог дрвећа са положајем надземних објеката, 

трасама подземних инсталација уз поштовање 

минималних прописаних одстојања.  

-Поплочавање прилазних стаза урадити савременим 

материјалима у складу са важећим прописима.  

 

2.3.2. Правила грађења објеката 

 

Правила грађења су основ за издавање 

Локацијске дозволе ради добијања грађевинске 

дозволе за изградњу у зонама где су јасно 

дефинисане регулације улица и за које Планом 

детаљне регулације није прописана даља разрада 

урбанистичким пројектима, односно где су 

грађевинске парцеле формиране у складу са 

Планом. 

У оквиру блока без обзира на врсту и намену 

објекта као и начина градње, морају бити 

испоштовани сви урбанистички показатељи – 

индекс заузетости и максимална дозвољена 

спратност као и сва остала прописана правила 

грађења која важе у тој зони. 

Планом су утврђени услови грађења за 

планиране намене. 

 

Врста и намена објеката који се могу 

градити у зони 
 

 

Претежна намена 

 

Компатибилна намена  

Пословно-

производне 

делатности  

објекти за 

пословање, објекти 

прерађивачке 

индустрије малих 

капацитета, 

складишни објекти (отво-

рени, затворени, магаци-

ни), објекти пословно-

услужних делатности, ад-

министративне зграде, 

објекти услужно-

сервисног карактера, ста-

нице за снабдевање гори-
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занатске 

производње, 

складишта, робно-

транспортних 

центара 

вом, и сличне делатности, 

пословно становање као 

повремено и привремено 

које не подразумева 

одговарајућу социјалну 

инфраструктуру, трговина, 

угоститељство, услуге, 

комунални објекти у 

функцији пословања, сер-

висни објекти, станице за 

снабдевање горивом  

 

Становање са ма-

лом привредом  

објекти за станова-

ње, објекти за 

пословање, 

стамбено-пословни, 

мала привреда, 

објекти 

прерађивачке 

индустрије малих 

капацитета, 

занатске 

производње, 

складишта, робно-

транспортних 

центара   

 

Трговина, угоститељство, 

услуге,  

комунални објекти у 

функцији пословања, 

сервисни објекти , станице 

за снабдевање горивом 

 

Компатибилне намене у оквиру зоне могу 

бити и 100% заступљене на појединачној 

грађевинској парцели у оквиру зоне и за њих се 

примењују правила грађења дефинисана за 

претежну намену земљишта у зони. 

У зони становање са малом привредом обим 

и капацитети производње треба да су ограничени и 

прилагођени условима у зони, како се не би 

угрозили затечени и планирани услови становања и 

живљења у зони. 

Област трговине може бити заступљена у 

свим видовима осим продаје расутих, запаљивих и 

експлозивних материјала и секундарних сировина. 

Занатство је заступљено услугама и 

производњом.  

У оквиру зона могу се градити објекти јавне 

намене, верски објекти, објекти за спорт и 

рекреацију. 

Зеленило, тргови, скверови, пејзажно 

уређење, споменици, фонтане, мобилијар и урбана 

опрема компатибилни су са свим наменама и могу 

се без посебних услова реализовати на свим 

површинама. 

У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у 

оквиру дозвољеног процента изграђености парцеле 

допуштена је изградња других објеката, као и 

пратећих и помоћних објеката који су у функцији 

коришћења главног објекта, чија намена не 

угрожава главни објекат и суседне парцеле. 

Објекти чија је изградња дозвољена на 

простору плана, према намени и врсти делатности 

која је у њима планирана, потребно је да задовоље 

утврђене прописе, техничке критеријуме, правила и 

услове грађења. 

Сви објекти могу имати подрумске или сутерен-

ске просторије ако не постоје сметње геотехничке и 

хидротехничке природе. 

Објекте извести у класичној или монтажној 

конструкцији, са акцентом на њихово 

архитектонско обликовање и просторно уређење 

свих слободних површина, посебно у делу према 

приступним и ободним улицама овог простора.  

Већ изграђене парцеле стамбене намене могу 

задржати постојећу намену и важиће правила про-

писана планом. 

 

▪ Врста и намена објеката чија изградња је 

забрањена у зони 

 

Није дозвољена изградња објеката који могу 

угрозити животну средину и услове становања раз-

ним штетним утицајима: буком, гасовима, отпадним 

материјама или другим штетеним дејствима, одно-

сно за која нису предвиђене мере којима се у потпу-

ности обезбеђује околина од загађења. 

Није дозвољена изградња објеката, за које се 

ради или за које се може захтевати процена утицаја 

на животну средину, а за које се у прописаној 

процедури не обезбеди сагласност надлежног 

органа за послове заштите животне средине на 

Студију процене утицаја на животну средину. 

Није дозвољена изградња објеката за које се, 

на основу извршене процене утицаја на животну 

средину по било ком основу утврди да производним 

технолошким процесом или пратећим утицајима 

могу угрозити услове становања и животну 

средину.  

 Забрањена је изградња објеката и намена који 

ометају обављање саобраћаја и приступ објектима и 

грађевинским парцелама. 

Забрањена је изградња објеката на постојећој и  

планираној  јавној површини. 

Забрањена је изградња објеката на геолошки 

нестабилним теренима, чија нестабилност је 

доказана у инжењерско-геолошким студијама, 

елаборатима и другом документацијом, а у складу 

са законом којим се уређује геолошка и 

инжењерско-геолошка истраживања. 
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У зони пословно-производних делатности није 

дозвољена изградња самосталних стамбених 

објеката и стамбено-пословних објеката. 

Становање је изузетно дозвољено у склопу послов-

них објеката, као повремено и привремено, с тим да 

стамбени простор мора да буде изведен истовреме-

но или након изградње пословних садржаја. 

 

2.3.3.Услови за формирање грађевинске парцеле 

Планом се дефинишу елементи 

препарцелације површина јавне намене и остале 

намене. Површине јавне намене одређене су 

аналитичко-геодетским елементима за обележавање 

датим на графичком приказу "План препарцелације 

са елементима за обележавање  површина јавне на-

мене " у Р 1:1000.  

На површини за остале намене могуће је 

образовати већи број грађевинских парцела на 

основу Пројекта парцелације или препарцелације, у 

зависности од потреба инвеститора, у складу са 

правилима датим у Плану.  

Утврђују се следећа правила парцелације за 

грађевинско земљиште остале намене: 

- грађевинска парцела мора имати приступ на 

јавну саобраћајницу директно или преко приступне 

саобраћајнице;  

-обавезно се припајају две или више 

катастарских парцела у случајевима када 

катастарске парцеле својим обликом, површином 

или ширином уличног фронта не задовољавају 

критеријуме за уређење или изградњу планираних 

садржаја или немају излаз на планирану 

саобраћајницу; 

- парцеле се могу делити под условом да све 

новоформиране парцеле имају приступ јавној 

саобраћајници директно или преко приступне 

саобраћајнице и да су у складу са планом 

прописаним минималним површинама парцеле; 

- обавезно се врши препарцелација 

постојећих катастарских парцела када су неопходне 

интервенције ради усаглашавања нових 

регулационих ширина улица. 

За све планиране садржаје утврђују се 

правила парцелације. Парцела мора имати излаз на 

јавну површину и бити што правилнијег облика. 

Услови парцелације су следећи: 

 

Услови парцелације за планиране послов-

но-производне садржаје су следећи: 

- минимална површина парцеле 1.500m2, 

- минимална ширина уличног фронта 30m. 

Услови парцелације за планиране садржа-

је мале привреде су следећи: 

- минимална површина парцеле 500m2, 

- минимална ширина уличног фронта 15m. 

Услови парцелације за планирано стано-

вање су следећи: 

- слободностојећи објекти: 

- минимална површина парцеле 300m2, 

- минимална ширина уличног фронта 12m. 

- двојни објекти: 

- минимална површина парцеле 400m2 

(2*200m2), 

- минимална ширина уличног фронта 20m 

(2*10m),. 

- објекти у низу: 

- минимална површина парцеле 150m2, 

- минимална ширина уличног фронта 6m. 

Даје се могућност формирања површине 

парцеле мања до 10% од планом прописаних, уз 

поштовање следећих параметара: максимална 

спратност објекта је П+1, индекса изграђености 1,0 

и индекса искоришћености 50%. 

Максимална површина грађевинске парцеле 

за све планиране садржаје се не прописује. 

За све планиране садржаје се даје могућност 

препарцелације већ изграђених парцела са могућ-

ношћу формирања парцела мањих од минималних 

прописаних планом. 

 

2.3.4. Утврђивање регулационе и грађевинске 

линије 

 

Планом су утврђене регулационе линије свих 

саобраћајница, и то као планиране регулационе 

линије по планираним границама парцела. 

У односу на регулационе линије, планирају 

се грађевинске линије. 

За планиране објекте утврђује се грађевинска 

линија на удаљености: 

• Пословно-производни објекти: 

-минимум 8m од регулационе линије 

градске саобраћајнице I реда (Нерадо-

вачки пут);  

 - минимум 5m од регулационих линија 

новопланираних саобраћајница  

• Објекти за становање и малу привреду: 

- минимум 5m од регулационих линија 

новопланираних саобраћајница. 

- минимум 3m од регулационих линија 

планираних приступа; 

Постављање могућих планираних трафо 

станица потребно је извршити у складу са условима 

надлежног јавног предузећа.  

Планиране комплексе формирати тако да се 

репрезентативнији објекти лоцирају уз 

саобраћајницу, а мање атрактивни или помоћни 

објекти, у дубини комплекса.  
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Сви технички елементи дефинисани су на 

графичком приказу “Регулација и нивелационо ре-

шење саобраћаја“ у Р 1:1000. 

 

 

 

2.3.5. Правила грађења за пословно-производне делатности   

2.3.6. Правила грађења за становање са малом привредом 

 

 

 

Пословно-производне делатности   

Највећи дозвољени индекс заузетости   60%; 

Највећи дозвољени индекс изграђености  1,5; 

Највећа дозвољена висина објекaта 

-15m - за пословни и пословни део објекта; 

-Висина производног дела утврдиће се на основу 

технолошког захтева; 

Највећа дозвољена спратност објекaта  

 

-Пословних објеката и пословни део објекта - П+1; 

-Производни и индустријски део објекта - утврдиће се 

на основу технолошког захтева 

Положај објекта у односу на бочне и 

задњу границу парцеле 
Мин  5,0m 

Положај објекта у односу на објекте на 

суседним парцелама 

 

½ висине објекта, али не мање од 10,0 m 

 

Положај објекта у односу на објекте на 

истој парцели 
1/2 висине објекта, али не мање од 8,0 m ; 

Минимални проценат незастртих и 

зелених површина на парцели 
Мин. 20%; 

 

Објекти мале привреде 

Највећи дозвољени индекс заузетости   60%; 

Највећи дозвољени индекс изграђености  1,8; 

Највећа дозвољена висина објекaта 

-15m за пословни део објекта; 

-висина производног дела објекта утврдиће се на осно-

ву технолошког захтева; 

Највећа дозвољена спратност објекaта  

 

-Пословних објеката и пословног дела објекта -  П+2  

-Производног дела објекта - утврдиће се на основу 

технолошког захтева; 

Положај објекта у односу на бочне и задњу 

границу парцеле 

Минимум  3,5m; 

 

Положај објекта у односу на објекте на 

суседним парцелама 
½ висине објекта, али не мање од 7,0m 

Положај објекта у односу на објекте на 

истој парцели 

 

½ висине објекта, али не мање од 8,0m 

Минимални проценат незастртих и 

зелених површина на парцели 
Минимум 20%; 

 

Стамбени објекти 
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Даје се могућност за стамбену намену да се 

локацијском дозволом за парцеле мање до 10% у 

односу на параметре у плану, омогући изградња уз 

поштовање следећих правила: максимална спрат-

ност објекта је П+1, индекса изграђености 1,0 и 

индекса заузетости 50%. 

 

Правила грађења за постојеће објекте  

Постојећи објекти се реконструишу и 

дограђују до Планом прописаних коефицијената. За 

изграђене објекте важе постојећа растојања. 

Задржава се спратност постојећих објеката, индекс 

зауазетости и изграђености парцеле у случајевима 

када су већи од максимално прописаних, уз могућ-

ност реконструкције објеката у постојећим габари-

тима. Уколико је прекорачена спратност може се 

градити до максималних коефицијената заузетости. 

Уколико је прекорачена заузетост може се градити 

до дозвољене спратности и висине али са смањеним 

габаритом на спрату. 

 

2.3.7. Услови за изградњу других објеката на 

истој грађевинској парцели 

У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у 

оквиру дозвољеног процента изграђености парцеле 

допуштена је изградња других објеката исте или 

компатибилне намене. За намену становање са 

малом привредом могуће је да се на истој парцели  

нађе и стамбени објекат и објекат мале привреде и у 

том случају ће важити индекс заузетости парцеле до 

60%. 

У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у 

оквиру дозвољеног процента изграђености парцеле 

допуштена је изградња пратећих и помоћних 

објеката који су у функцији коришћења главног 

објекта, чија намена не угрожава главни објекат и 

суседне парцеле. Помоћни објекат може бити 

спратности П, максималне дозвољене висине 5m и 

на растојању од границе бочне суседне парцеле од 

мин. 2,5m.  

 

➢ Посебна правила у односу на диспозицију 

више објеката на једној грађевинској 

парцели: 

▪ Дозвољена је изградња више слободностојећих 

објеката на заједничкој парцели под условом да 

су задовољени услови изградње и међусобног 

односа објеката као код појединачних објеката на 

парцели, као и параметри укупне изграђености на 

парцели дефинисани овим Правилима грађења. 

▪ Дозвољена је изградња више двојних објеката 

или објекта у низу на заједничкој парцели под 

условом да су задовољени услови изградње и 

међусобног односа објеката као код 

појединачних објеката на парцели, као и 

параметри укупне изграђености на парцели 

дефинисани овим Правилима грађења. 

▪ На парцели се може градити и више објеката 

уколико објекти представљају јединствену 

функционалну целину и заједнички користе 

парцелу. 

 

➢ Посебна правила у односу на нивелацију 

терена и саобраћајне приступе: 

▪ Кота приземља објеката на равном терену не може 

бити нижа од коте нивелете јавног или 

приступног пута;  

▪ Максимална кота приземља објеката (становање, 

услуге, угоститељство, пословање,    јавне службе, 

смештајни капацитети итд.) може бити највише ½ 

спратне висине од нулте коте; 

▪ Кота приземља објекта на стрмом терену са 

нагибом од улице (наниже) може бити максимум 

½ спратне висине нижа од коте нивелете јавног 

пута. 

▪  За објекте који имају индиректну везу за јавним 

путем, преко приватног пролаза, кота приземља 

утврђује се локацијским условима. 

Највећи дозвољени индекс заузетости   50%;; 

Највећи дозвољени индекс изграђености   1,6; 

Највећа дозвољена висина објекaта -9,5m; 

Највећа дозвољена спратност објекaта  

 

- П+1; 

 

Положај објекта у односу на бочне и задњу границу 

парцеле 

 

минимум 1,5m са северне, западне и 

источне стране, 

минимум 2,5m са јужне стране. 

Положај објекта у односу на објекте на суседним пар-

целама 

 

½ висине објекта,али не мање од 4,0m; 

 

Положај објекта у односу на објекте на истој парцели 

 
½ висине објекта, али не мање од 4,0m 
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▪ Код објеката који у приземљу имају нестамбену 

намену (пословање и делатности) кота приземља 

може бити максимум 0,20м виша од коте тротоара 

(денивелација до ½ спратне висине савладава се 

унутар објекта). 

▪ Код изграђених објеката задржавају се постојеће 

коте, али се у случају замене или реконструкције 

већег обима морају применити правила 

дефинисанa овим планом. 

▪ Ширина приватног пролаза за парцеле које немају 

директан приступ јавном путу не може бити мања 

од 3,5м. 

 

2.3.8. Услови и начин обезбеђивања приступа 

парцели и простора за паркирање возила 

За сваку грађевинску парцелу у оквиру плана 

биће обезбеђен колски и пешачки прилаз. Уколико 

грађевинска парцела нема директан приступ са 

саобраћајнице може имати приступ преко суседних 

парцела. Колски прилаз парцели је минималне 

ширине  3,5m. 

Сви објекти мале привреде и производне 

зоне морају имати обезбеђен противпожарни пут, 

који не може бити ужи од 3,5m, за једносмерну 

комуникацију, односно 6m за двосмерно кретање 

противпожарног возила.  

 Прилазе објектима и хоризонталне и 

вертикалне комуникације у објектима пројектовати 

тако да се обезбеди несметан приступ и особама са 

посебним потребама у простору, у свему према 

важећем Правилник о техничким стандардима, 

пројектовања и изградње објеката, којима се 

осигурава несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени 

гласник РС", бр. 22/2015). 

Део интерних саобраћајница је у рангу 

градских улица и њихова изградња мора бити у 

складу са нормативима и стандардима за такву 

врсте објеката. 

Манипулативне и паркинг-површине 

обезбедити унутар комплекса за све кориснике 

парцелa, користећи одговарајуће нормативе за 

поједине врсте делатности, и требло би их урадити 

од монтажних бетонских перфорираних плоча. 

Паркинг простор за кориснике објекта, по 

правилу решавати у оквиру парцеле, у складу са 

условима прикључка на јавну саобраћајницу. 

Паркирање возила планира се у оквиру 

грађевинских парцела изван површине јавног пута, 

а нормативи су дати табеларно. 

 

Табела :   Нормативи за паркирање за поједине на-

мене 

 

Врста садржаја 

 

Потребан број 

паркинг места 

СТАНОВАЊЕ  1 ПМ / 1 стан 

ПРОИЗВОДЊА, 

ИНДУСТРИЈА, 

МАГАЦИНСКИ 

ПРОСТОРИ  

1 ПМ / 200 м² корисне 

површине 

ПОСЛОВАЊЕ 10 ПМ /700 м² 

ТРГОВИНА 
20 - 40 ПМ / 1000 м² 

корисне површине 

УГОСТИТЕЉСТВО 
25 - 30 ПМ / 1000 м² 

корисне површине 

ПОСЛОВНО СТА-

НОВАЊЕ 
1 ПМ / по стану 

 

Паркинг простор се може оформити и у 

предњем делу парцеле, у оквиру простора између 

регулационе и грађевинске линије, уколико се 

постављањем објекта на већој удаљености од 

регулационе линије не нарушава остварени урбани 

ред у уличном потезу, блоку. 

 Паркинге за путничка возила пројектовати у 

складу са SRPS U.S4.234:2005, од савремених 

коловозних конструкција, при чему је обавезно 

водити рачуна о потребном броју паркинг места за 

возила особа са посебним потребама (најмање 5% 

од укупног броја, али не мање од једног паркинг 

места), њиховим димензијама (минималне ширине 

3,70m) и положају, у складу са Правилник о 

техничким стандардима, пројектовања и изградње 

објеката, којима се осигурава несметано кретање и 

приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 

особама ("Службени гласник РС", бр. 22/2015). 

Смештај возила – камиона и радних машина 

за утовар и истовар (виљушкари и слично) који су 

неопходне за обављање делатности планиране у 

склопу производних,  пословних, услужних и 

објеката унутар плана, решавати искључиво на 

припадајућој парцели, у складу са условима 

организације и уређења парцеле. 

Паркинге за тешка теретна возила и теретна 

возила пројектовати под углом од 0, 30 и 45 степе-

ни. Ширине паркинг места од 5m, дужине 11m за 

средње лако теретно возило и тешко теретно 

возило, дужине 15,50m за тешка теретна возила са 

полуприколицом и за тешко теретно возило са 

приколицом за паркирање под углом од 30 степени. 

Ширине паркинг места од 5m, дужине 15m за сред-

ње лако теретно возило и тешко теретно возило, 

дужине 19,50m за тешка теретна возила са полупри-

колицом и за тешко теретно возило са приколицом 
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за паркирање под углом од 45 степени. Саобраћај-

нице које опслужују ове паркинге пројектовати са 

ширином коловоза од 6,0m и превидети их за једно-

смерно кретање. 

Гаража унутар производног или пословног 

комплекса може бити и у склопу објекта, с тим да 

осим испод основног габарита објекта, габарит 

подземне етаже може да буде и изван габарита 

основног објекта, при чему се не смеју прећи 

границе парцеле. 

 Паркинге пројектовати од савремених коло-

возних конструкција. 

 Пре упуштања у канализацију, обавезан је 

претходни третман потенцијално зауљених атмос-

ферских вода са свих манипулативних и осталих 

површина преко сепаратора – таложника масти и 

уља, до захтеваног нивоа. 

  

2.3.9. Услови за ограђивање парцеле 

Грађевинске парцеле намењене становању 

могу се ограђивати зиданом оградом до висине 0,90 

m (рачунајући од коте тротоара) или 

транспарентном оградом висине до 1,40m. 

Грађевинске парцеле намењене малој при-

вреди могу се ограђивати транспарентном оградом 

до висине од 2,00m. 

За намену становање са малом привредом 

могуће је да се на истој парцели нађе и стамбени 

објекат и објекат мале привреде и у том случају се 

парцеле могу ограђивати транспарентном оградом 

до висине од 2,00m. 

Грађевинске парцеле на којима се налазе 

производни објекти и остали радни и пословни 

објекти пословно-производне зоне могу се 

ограђивати зиданом оградом висине до 2,20m, осим 

ако конкретна намена не условљава посебне услове 

ограђивања. 

Ограде поред јавних путева подизати тако да 

не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају 

безбедност саобраћаја. 

 

3.  СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА  

 

3.1.Смернице за спровођење плана 

 

     Директна примена плана 

У складу са одредбама Закона о планирању и 

изградњи, Планом детаљне регулације се врши раз-

рада потеза између Нерадовачког пута и обилазнице 

у Врању, дела урбаног ткива унутар граница Плана 

генералне регулације зоне 2. 

Основни циљ израде Плана је давање 

могућности за директну примену плана. 

Доношењем овог плана омогућено је издавање 

локацијске услова, која садржи правила уређења и 

правила грађења према графичком прилогу “Начин 

спровођења плана и предлог поделе на 

грађевивинске парцеле“ у Р 1:1000. Локацијски 

услови из Плана детаљне регулације се издају за 

сваку појединачну парцелу или деоницу 

саобраћајнице односно дела мреже инфраструктуре 

и представљају правни основ за издавање 

грађевинске дозволе и израду техничке 

документације. 

План детаљне регулације представља правни 

и плански основ за израду урбанистичких пројеката 

и издавање локацијских услова из урбанистичког 

плана, у складу са Законом о планирању и изградњи 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 

81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13, 

50/13, 98/13, 132/14 и 145/14).  

 

            Зоне за даљу урбанистичку разраду 

Предметним планом није дефинисана 

обавеза разраде потеза кроз Урбанистички пројекат.  

Moгуће је, План детаљније разрађивати кроз 

израду урбанистичког пројекта за потребе 

урбанистичко-архитектонског обликовања и разраде 

локације, могућа је, не и обавезна, израда 

урбанистичких пројеката за веће просторне целине, 

из функционалних и обликовних разлога. 

Укрупњавање и дељење катастарских 

парцела тј. препарцелација, парцелација  и исправке 

граница парцела су дозвољене ако су испуњени 

услови из поглавља: ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА. 

  

3.2. Извор финанасирања 

Изградња саобраћајница и инфраструктур-

них мрежа, формирање парцела, изградња објеката 

као и уређење појединих простора је приоритет. 

Финансирање радова у оквиру Плана обезбедиће 

Град Врање  кроз годишње програме пословања, 

приватни и други инвеститори. 

 

 

4.  АНАЛИТИЧКО-ДОКУМЕНТАЦИОНА 

ОСНОВА ПЛАНА  

 

 

Саставни део плана представља и засебан 

прилог Аналитичко-документациона основа плана, 

у коме се по доношењу плана прилажу: одлуке и 

мишљења прибављени током израде плана; услови, 

сагласности и мишљења надлежних предузећа и 

институција. 

 

 

5  ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА  

 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
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5.1.  ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ    

 РЕГУЛАЦИЈЕ  Р 1: 1000 

5.2.    ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ  

          РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ 2 У ВРАЊУ    

5.3. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА          

 Р 1: 1000 

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ 

5.4. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА 

 ПОВРШИНА        Р 1: 1000 

5.5.    РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ  

 САОБРАЋАЈА       Р 1: 1000 

5.6.   ВОДОПРИВРЕДНA ИНФРАСТРУКТУРA 

                         Р 1: 1000       

5.7. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И  

 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА 

 ИНФРАСТРУКТУРА             Р 1: 1000       

5.8.      СИНХРОНИ ПЛАН     Р 1: 1000 

5.9. ПЛАН ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ СА    

ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ   

ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ   Р 1: 1000 

5.10     НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА И  

             ПРЕДЛОГ ПОДЕЛЕ НА ГРАЂЕВИНСКЕ 

     ПАРЦЕЛЕ Р 1: 1000                                      

    

                     

6.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

План је урађен у шест примерака оригинала у 

аналогном облику, који су оверени и потписани од 

стране председника Скупштине града Врања и пет 

примерака у дигиталном облику, од којих: 

▪ један примерак у аналогном и дигиталном 

облику се доставља архиви Скупштине града; 

▪ два примерка у аналогном и два у дигиталном 

облику органу градске управе надлежном за његово 

спровођење;  

▪ два примерка у аналогном и један у дигиталном 

се достављају архиви ЈП "Завод за урбанизам" 

Врање; 

▪  један примерак у аналогном и један у 

дигиталном се достављају инвеститору; 

▪  један дигитални запис Плана доставља се за 

потребе регистра при Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

План детаљне регулације потеза уз нерадовачки 

пут у Врању доступан је на увид јавности у згради 

Скупштине града Врања. 

План ступа на снагу осмог дана од дана објав-

љивања у "Службеном гласнику града Врања". 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

258. 

 На основу чл. 24. ст. 3, чл. 25, чл. 41. ст. 4, 

чл. 42. ст. 2. и чл. 43. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/16), 

чл. 32.ст.1.тач. 9) и чл. 66.ст.3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Срби-

је“, број 129/07 и 83/14-др.закон), чл. 33,  чл. 35, чл. 

36. ст. 1. и 2, чл. 40. и чл. 41.  Одлуке о усклађивању 

пословања Јавног предузећа „Завод за урбанизам“ 

Врање са Законом о јавним предузећима („Службе-

ни гласник града Врања“, број 27/16 и 35/16-исп) и 

чл. 32. ст. 1. тач. 10) Статута града Врања („Слу-

жбени гласник града Врања“, број 3/17-пречишћен 

текст и 8/17), Скупштина града Врања, на седници 

одржаној 19.05.2017.године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗАВОД ЗА УРБАНИ-

ЗАМ“ ВРАЊЕ 

 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Миодраг Протић, 

дипл.инж.архитектуре из Врања, за директора Јав-

ног предузећа „Завод за урбанизам“ Врање, на пе-

риод од четири године. 

 

II 

 Именовани је дужан да ступи на функцију у 

року од осам дана од дана објављивања овог реше-

ња у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

III 

 Решење о именовању директора, са образло-

жењем, објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије“, „Службеном гласнику града Врања“ и на 

интернет страници Града. 

 

IV 

 Даном ступања на функцију именованог ди-

ректора у смислу одредбе члана II диспозитива овог 

решења, Миодрагу Протићу, дипл.инж.архитектуре  

из Врања, престаје мандат вршиоца дужности ди-

ректора овог јавног предузећа, именован Решењем 

Скупштине града Врања, број: 02-137/16-13 од 

21.07.2016.године („Службени гласник града Вра-

ња“, број 24/16) 

V 

 Решење o именовању директора је коначно. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одредбама чл. 24. ст. 3. Закона о јавним пре-

дузећима и чл. 36. ст. 1. и 2.  Одлуке о усклађивању 

пословања Јавног предузећа „Завод за урбанизам“ 

Врање са Законом о јавним предузећима, прописано 

је да директора јавног предузећа чији је оснивач 

јединица локалне самоуправе, односно Град Врање, 
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именује орган одређен статутом јединице локалне 

самоуправе, односно Статутом града Врања, надле-

жан за именовање директора, на период од четири 

године, на основу спроведеног јавног конкурса; да 

јавни конкурс спроводи комисија јединице локалне 

самоуправе, односно Комисија за спровођење јавног 

конкурса за избор директора  јавних предузећа и 

јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град 

Врање. 

 Одредбом чл. 32.ст.1.тач. 9) Закона о локал-

ној самоуправи, прописано је да скупштина општи-

не именује директоре јавних предузећа, а да се, 

према одредби чл. 66.ст. 3 истог закона, одредбе 

које се односе на скупштину општине сходно при-

мењују и на скупштину града. Такође, одредбом 

члана 32. став 1. тачка 10) Статута града Врања 

прописано је да Скупштина града именује директо-

ре јавних предузећа. У складу са статутарном 

одредбом, надлежност Скупштине града Врања за 

именовање директора јавних предузећа утврђена је 

и одредбом члана 33. ст. 1. Одлуке о усклађивању 

пословања Јавног предузећа „Завод за урбанизам“ 

Врање са Законом о јавним предузећима. 

 У складу са законском процедуром, Скуп-

штина Града донела је Одлуку о спровођењу јавног 

конкурса за именовање директора јавних предузећа 

и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач Град 

Врање, број: 02-16/17-10 од 13.02.2017.године и 

огласила јавни конкурс. 

 Јавни конкурс за именовање директора јав-

них предузећа и јавно-комуналних предузећа чији је 

оснивач Град Врање објављен је у „Службеном гла-

снику Републике Србије“, број 13/17, „Службеном 

гласнику града Врања“, број 2/17, дневном листу 

„Данас“ од 17. 02.2017.године и на званичној 

интернет страници Града Врања www.vranje.org.rs , 

са назнаком да је јавни конкурс објављен у „Слу-

жбеном гласнику Републике Србије“ 24. 

02.2017.године. 

 Рок за подношење пријава био је 30 дана од 

дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

 Јавни конкурс спровела је Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа и јавно-комуналних предузећа чији је 

оснивач Град Врање, именована Решењем 

Скупштине Града, број: 02-17/2017-10 од 

13.02.2017. године („Службени гласник града 

Врања“, број 2/17). 

 Након спроведеног поступка по јавном кон-

курсу, Комисији за мандатно-имунитетска и адми-

нистративна питања и избор и именовање достав-

љени су Записник о прегледу пријава и доказа при-

ложених уз пријаву учесника по јавном конкурсу, 

Записник о спроведеном изборном поступку и 

Листа кандидата који испуњавају мерила за избор 

директора јавних предузећа и јавно-комуналних 

предузећа чији је оснивач Град Врање. 

 Увидом у достављену документацију, Коми-

сија за мандатно-имунитетска и административна 

питања и избор и именовање утврдила је: 

1) да је благовремену и уредну пријаву на 

јавни конкурс за именовање директора Јавног  пре-

дузећа „Завод за урбанизам“ Врање поднео само 

један кандидат, и то Миодраг Протић, 

дипл.инж.архитектуре из Врања; 

2) да је кандидат уз пријаву приложио потре-

бне и валидне доказе који су конкурсом тражени;  

3) да је увидом у доказе приложене уз прија-

ву о испуњености услова за именовање директора 

овог јавног предузећа, прописаних законом, осни-

вачким актом и Статутом овог јавног предузећа, 

сачинила Листу са једним /поменутим/ кандидатом 

за спровођење изборног поступка; 

4)  да је Комисија за спровођење јавног кон-

курса, применом мерила прописаним Уредбом  о 

мерилима за именовање директора јавног предузећа 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 65/16), 

спровела изборни поступак у коме је извршила оце-

ну стручне оспособљености, знања и вештине кан-

дидата, и то: 

- стручну оспособљеност кандидата за прак-

тичну примену знања и вештина кандидата у обав-

љању послова директора јавног  предузећа; позна-

вање делокруга рада јавног предузећа; прописа ко-

јима се уређују услови и начин обављања делатно-

сти од општег интереса, општих прописа о раду; 

вештину кандидата у међуљудским односима- 

усменим разговором са кандидатом, према унапред 

припремљеним питањима; 

- стручну оспособљеност кандидата стечену 

високим образовањем и стручну оспособљеност 

кандидата стечену радним искуством / на послови-

ма за које се захтева високо образовање; на посло-

вима који су повезани са пословима јавног предузе-

ћа; као и радно искуство у организовању и вођењу 

послова/- увидом у податке из пријаве кандидата; 

5) да је провера вештине аналитичког резо-

новања и логичког закључивања кандидата изврше-

на од стране стручног лица- психолога, преко ста-

ндардизованих тестова, који је Комисији доставио 

писани налаз о резултатима теста са квалификаци-

јом знања кандидата; 

6) да је Комисија на основу усмене и писане 

провере стручне осособљености знања и вештине 

кандидата и утврђивања резултата, односно оцењи-

вања, утврдила Листу кандидата који је  испунио 

мерила  за избор директора овог јавног предузећа, и 

то са јединим кандидатом који је поднео пријаву на 
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јавни конкурс- Миодрагом Протићем, 

дипл.инж.архитектуре из Врања. 

 На основу утврђеног, да је Комисија за 

спровођење јавног конкурса за именовање директо-

ра јавних предузећа и јавно-комуналних предузећа 

чији је оснивач Град Врање поступак по расписаном 

јавном конкурсу спровела у свему у складу са 

одредбама чл.40. и 41. Закона о јавним предузећима, 

Комисија за мандатно-имунитетска и администра-

тивна питања и избор и именовање Скупштине Гра-

да, сагласно овлашћењима из одредаба чл. 39. ст. 4. 

Одлуке о усклађивању пословања јавног  предузећа 

„Завод за урбанизам“ Врање са Законом о јавним 

предузећима и чл. 51. ст. 1. тач. 2. Пословника 

Скупштине града Врања („Службени гласник града 

Врања“, број 3/17-пречишћен текст) утврдила је 

предлог акта о именовању Миодрага Протића, 

дипл.инж.архитектуре  из Врања, за директора ЈП 

„Завод за урбанизам“ Врање. 

 

 Скупштина Града, на предлог Комисије за 

мандатно-имунитетска и административна питања и 

избор и именовање, у складу са одредбама чл. 24. 

ст. 3, чл. 25,  чл. 41. ст. 4, чл. 42. ст. 2. и чл. 43. За-

кона о јавним предузећима,  чл. 33,  чл. 35, чл. 36. 

ст. 1. чл. 40. и чл. 41.  Одлуке о усклађивању посло-

вања јавног  предузећа „Завод за урбанизам“ Врање 

са Законом о јавним предузећима  и чл. 32. ст. 1. 

тач. 10) Статута града Врања, одлучила је као у 

диспозитиву овог решења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ. Против 

Решења може се поднети тужба Вишем суду у Вра-

њу у року од 30 дана од дана добијања Решења. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 19.05.2017. 

године, број: 02-84/2017-10  

                                                                      

ПРЕДСЕДНИК, 

         спец.двм. Дејан Тричковић, с.р. 

 

259. 

 На основу чл. 24. ст. 3, чл. 25, чл. 41. ст. 4, 

чл. 42. ст. 2. и чл. 43. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/16), 

чл. 32.ст.1.тач. 9) и чл. 66.ст.3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Срби-

је“, број 129/07 и 83/14-др.закон), чл. 33,  чл. 35, чл. 

36. ст. 1. и 2, чл. 40. и чл. 41.  Одлуке о усклађивању 

пословања Јавног предузећа „Управа Бање“ Врањ-

ска Бања са Законом о јавним предузећима („Слу-

жбени гласник града Врања“, број 27/16 и 35/16) и 

чл. 32. ст. 1. тач. 10) Статута града Врања („Слу-

жбени гласник града Врања“, број 3/17-пречишћен 

текст и 8/17), Скупштина града Врања, на седници 

одржаној 19.05.2017.године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УПРАВА БАЊЕ“ 

ВРАЊСКА БАЊА 

 

 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Ивица Миленковић, 

дипл.инж.машинства из с. Корбевац, за директора 

Јавног предузећа „Управа Бање“ Врањска Бања, на 

период од четири године. 

 

II 

 Именовани је дужан да ступи на функцију у 

року од осам дана од дана објављивања овог реше-

ња у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

III 

 Решење о именовању директора, са образло-

жењем, објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије“, „Службеном гласнику града Врања“ и на 

интернет страници Града. 

 

IV 

 Даном ступања на функцију именованог ди-

ректора у смислу одредбе члана II диспозитива овог 

решења, Ивици Миленковићу, дипл.инж.машинства  

из с. Корбевац, престаје мандат вршиоца дужности 

директора овог јавног предузећа, именован Реше-

њем Скупштине града Врања, број: 02-139/16-13 од 

21.07.2016.године („Службени гласник града Вра-

ња“, број 24/16) 

 

V 

 Решење o именовању директора је коначно. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одредбама чл. 24. ст. 3. Закона о јавним пре-

дузећима и чл. 36. ст. 1. и 2.  Одлуке о усклађивању 

пословања Јавног предузећа „Управа Бање“ Врањ-

ска Бања са Законом о јавним предузећима, пропи-

сано је да директора јавног предузећа чији је осни-

вач јединица локалне самоуправе, односно Град 

Врање, именује орган одређен статутом јединице 

локалне самоуправе, односно Статутом града Вра-

ња, надлежан за именовање директора, на период од 

четири године, на основу спроведеног јавног кон-

курса; да јавни конкурс спроводи комисија јединице 

локалне самоуправе, односно Комисија за спрово-

ђење јавног конкурса за избор директора  јавних 
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предузећа и јавно комуналних предузећа чији је 

оснивач Град Врање. 

 Одредбом чл. 32.ст.1.тач. 9) Закона о локал-

ној самоуправи, прописано је да скупштина општи-

не именује директоре јавних предузећа, а да се, 

према одредби чл. 66.ст. 3 истог закона, одредбе 

које се односе на скупштину општине сходно при-

мењују и на скупштину града. Такође, одредбом 

члана 32. став 1. тачка 10) Статута града Врања 

прописано је да Скупштина града именује директо-

ре јавних предузећа. У складу са статутарном 

одредбом, надлежност Скупштине града Врања за 

именовање директора јавних предузећа утврђена је 

и одредбом члана 33. ст. 1. Одлуке о усклађивању 

пословања Јавног предузећа „Управа Бање“ Врањ-

ска Бања са Законом о јавним предузећима. 

 У складу са законском процедуром, Скуп-

штина Града донела је Одлуку о спровођењу јавног 

конкурса за именовање директора јавних предузећа 

и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач Град 

Врање, број: 02-16/17-10 од 13.02.2017.године и 

огласила јавни конкурс. 

 Јавни конкурс за именовање директора јав-

них предузећа и јавно-комуналних предузећа чији је 

оснивач Град Врање објављен је у „Службеном гла-

снику Републике Србије“, број 13/17, „Службеном 

гласнику града Врања“, број 2/17, дневном листу 

„Данас“ од 17. 02.2017.године и на званичној 

интернет страници Града Врања www.vranje.org.rs , 

са назнаком да је јавни конкурс објављен у „Слу-

жбеном гласнику Републике Србије“ 24. 

02.2017.године. 

 Рок за подношење пријава био је 30 дана од 

дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

 Јавни конкурс спровела је Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа и јавно-комуналних предузећа чији је 

оснивач Град Врање, именована Решењем 

Скупштине Града, број: 02-17/2017-10 од 

13.02.2017. године („Службени гласник града 

Врања“, број 2/17). 

 Након спроведеног поступка по јавном кон-

курсу, Комисији за мандатно-имунитетска и адми-

нистративна питања и избор и именовање достав-

љени су Записник о прегледу пријава и доказа при-

ложених уз пријаву учесника по јавном конкурсу, 

Записник о спроведеном изборном поступку и 

Листа кандидата који испуњавају мерила за избор 

директора јавних предузећа и јавно-комуналних 

предузећа чији је оснивач Град Врање. 

 Увидом у достављену документaцију, Коми-

сија за мандатно-имунитетска и административна 

питања и избор и именовање утврдила је: 

1) да је благовремену и уредну пријаву на 

јавни конкурс за именовање директора Јавног  пре-

дузећа „Управа Бање“ Врањска Бања поднео само 

један кандидат, и то Ивица Миленковић, 

дипл.инж.машинства из с. Корбевац; 

2) да је кандидат уз пријаву приложио потре-

бне и валидне доказе који су конкурсом тражени;  

3) да је увидом у доказе приложене уз прија-

ву о испуњености услова за именовање директора 

овог јавног предузећа, прописаних законом, осни-

вачким актом и Статутом овог јавног предузећа, 

сачинила Листу са једним /поменутим/ кандидатом 

за спровођење изборног поступка; 

4)  да је Комисија за спровођење јавног кон-

курса, применом мерила прописаним Уредбом  о 

мерилима за именовање директора јавног предузећа 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 65/16), 

спровела изборни поступак у коме је извршила оце-

ну стручне оспособљености, знања и вештине кан-

дидата, и то: 

- стручну оспособљеност кандидата за прак-

тичну примену знања и вештина кандидата у обав-

љању послова директора јавног  предузећа; позна-

вање делокруга рада јавног предузећа; прописа ко-

јима се уређују услови и начин обављања делатно-

сти од општег интереса, општих прописа о раду; 

вештину кандидата у међуљудским односима- 

усменим разговором са кандидатом, према унапред 

припремљеним питањима; 

- стручну оспособљеност кандидата стечену 

високим образовањем и стручну оспособљеност 

кандидата стечену радним искуством / на послови-

ма за које се захтева високо образовање; на посло-

вима који су повезани са пословима јавног предузе-

ћа; као и радно искуство у организовању и вођењу 

послова/- увидом у податке из пријаве кандидата; 

5) да је провера вештине аналитичког резо-

новања и логичког закључивања кандидата изврше-

на од стране стручног лица- психолога, преко ста-

ндардизованих тестова, који је Комисији доставио 

писани налаз о резултатима теста са квалификаци-

јом знања кандидата; 

6) да је Комисија на основу усмене и писане 

провере стручне осособљености знања и вештине 

кандидата и утврђивања резултата, односно оцењи-

вања, утврдила Листу кандидата који је  испунио 

мерила  за избор директора овог јавног предузећа, и 

то са јединим кандидатом који је поднео пријаву на 

јавни конкурс- Ивицом Миленковићем, 

дипл.инж.машинства из с. Корбевац. 

 На основу утврђеног, да је Комисија за 

спровођење јавног конкурса за именовање директо-

ра јавних предузећа и јавно-комуналних предузећа 

чији је оснивач Град Врање поступак по расписаном 

јавном конкурсу спровела у свему у складу са 



802-Страна – Број  -11-      „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“       Понедељак,22.мај.2017.године. 

 

 

одредбама чл.40. и 41. Закона о јавним предузећима, 

Комисија за мандатно-имунитетска и администра-

тивна питања и избор и именовање Скупштине Гра-

да, сагласно овлашћењима из одредаба чл. 39. ст. 4. 

Одлуке о усклађивању пословања јавног  предузећа 

„Управа Бање“ Врањска Бања са Законом о јавним 

предузећима и чл. 51. ст. 1. тач. 2. Пословника 

Скупштине града Врања („Службени гласник града 

Врања“, број 3/17-пречишћен текст) утврдила је 

предлог акта о именовању Ивице Миленковића, 

дипл.инж.машинства из с. Корбевац, за директора 

ЈП „Управа Бање“ Врањска Бања. 

 Скупштина Града, на предлог Комисије за 

мандатно-имунитетска и административна питања и 

избор и именовање, у складу са одредбама чл. 24. 

ст. 3, чл. 25,  чл. 41. ст. 4, чл. 42. ст. 2. и чл. 43. За-

кона о јавним предузећима,  чл. 33,  чл. 35, чл. 36. 

ст. 1. чл. 40. и чл. 41.  Одлуке о усклађивању посло-

вања јавног  предузећа „Управа Бање“ Врањска Ба-

ња са Законом о јавним предузећима  и чл. 32. ст. 1. 

тач. 10) Статута града Врања, одлучила је као у 

диспозитиву овог решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ. Против 

Решења може се поднети тужба Вишем суду у Вра-

њу у року од 30 дана од дана добијања Решења. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 19.05.2017. 

године, број: 02-85/2017-10  

                                                                      

ПРЕДСЕДНИК, 

         спец.двм. Дејан Тричковић, с.р. 

 

 

260. 

 На основу чл. 24. ст. 3, чл. 25, чл. 41. ст. 4, 

чл. 42. ст. 2. и чл. 43. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/16), 

чл. 32.ст.1.тач. 9) и чл. 66.ст.3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Срби-

је“, број 129/07 и 83/14-др.закон), чл. 33,  чл. 35, чл. 

36. ст. 1. и 2, чл. 40. и чл. 41.  Одлуке о усклађивању 

пословања Јавног предузећа „Водовод“ Врање са 

Законом о јавним предузећима („Службени гласник 

града Врања“, број 27/16 и 35/16-исп) и чл. 32. ст. 1. 

тач. 10) Статута града Врања („Службени гласник 

града Врања“, број 3/17-пречишћен текст и 8/17), 

Скупштина града Врања, на седници одржаној 

19.05.2017.године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ ВРАЊЕ 

 

 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Горан Ђорђевић, 

дипл.економиста из Врања, за директора Јавног 

предузећа „Водовод“ Врање, на период од четири 

године. 

 

II 

 Именовани је дужан да ступи на функцију у 

року од осам дана од дана објављивања овог реше-

ња у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

III 

 Решење о именовању директора, са образло-

жењем, објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије“, „Службеном гласнику града Врања“ и на 

интернет страници Града. 

 

IV 

 Даном ступања на функцију именованог ди-

ректора у смислу одредбе члана II диспозитива овог 

решења, Горану Ђорђевићу, дипл.економисти  из 

Врања, престаје мандат вршиоца дужности дирек-

тора овог јавног предузећа, именован Решењем 

Скупштине града Врања, број: 02-103/16-13 од 

22.06.2016.године („Службени гласник града Вра-

ња“, број 20/16) 

 

V 

 Решење o именовању директора је коначно. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одредбама чл. 24. ст. 3. Закона о јавним пре-

дузећима и чл. 36. ст. 1. и 2.  Одлуке о усклађивању 

пословања Јавног предузећа „Водовод“ Врање са 

Законом о јавним предузећима, прописано је да ди-

ректора јавног предузећа чији је оснивач јединица 

локалне самоуправе, односно Град Врање, именује 

орган одређен статутом јединице локалне самоу-

праве, односно Статутом града Врања, надлежан за 

именовање директора, на период од четири године, 

на основу спроведеног јавног конкурса; да јавни 

конкурс спроводи комисија јединице локалне само-

управе, односно Комисија за спровођење јавног 

конкурса за избор директора  јавних предузећа и 

јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град 

Врање. 

 Одредбом чл. 32.ст.1.тач. 9) Закона о локал-

ној самоуправи, прописано је да скупштина општи-

не именује директоре јавних предузећа, а да се, 

према одредби чл. 66.ст. 3 истог закона, одредбе 

које се односе на скупштину општине сходно при-

мењују и на скупштину града. Такође, одредбом 

члана 32. став 1. тачка 10) Статута града Врања 

прописано је да Скупштина града именује директо-

ре јавних предузећа. У складу са статутарном 
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одредбом, надлежност Скупштине града Врања за 

именовање директора јавних предузећа утврђена је 

и одредбом члана 33. ст. 1. Одлуке о усклађивању 

пословања Јавног предузећа „Водовод“ Врање са 

Законом о јавним предузећима. 

 У складу са законском процедуром, Скуп-

штина Града донела је Одлуку о спровођењу јавног 

конкурса за именовање директора јавних предузећа 

и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач Град 

Врање, број: 02-16/17-10 од 13.02.2017.године и 

огласила јавни конкурс. 

 Јавни конкурс за именовање директора јав-

них предузећа и јавно-комуналних предузећа чији је 

оснивач Град Врање објављен је у „Службеном гла-

снику Републике Србије“, број 13/17, „Службеном 

гласнику града Врања“, број 2/17, дневном листу 

„Данас“ од 17. 02.2017.године и на званичној 

интернет страници Града Врања www.vranje.org.rs , 

са назнаком да је јавни конкурс објављен у „Слу-

жбеном гласнику Републике Србије“ 24. 

02.2017.године. 

 Рок за подношење пријава био је 30 дана од 

дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

 Јавни конкурс спровела је Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа и јавно-комуналних предузећа чији је 

оснивач Град Врање, именована Решењем 

Скупштине Града, број: 02-17/2017-10 од 

13.02.2017. године („Службени гласник града 

Врања“, број 2/17). 

 Након спроведеног поступка по јавном кон-

курсу, Комисији за мандатно-имунитетска и адми-

нистративна питања и избор и именовање достав-

љени су Записник о прегледу пријава и доказа при-

ложених уз пријаву учесника по јавном конкурсу, 

Записник о спроведеном изборном поступку и 

Листа кандидата који испуњавају мерила за избор 

директора јавних предузећа и јавно-комуналних 

предузећа чији је оснивач Град Врање. 

 Увидом у достављену документацију, Коми-

сија за мандатно-имунитетска и административна 

питања и избор и именовање утврдила је: 

1) да је благовремену и уредну пријаву на 

јавни конкурс за именовање директора Јавног  пре-

дузећа „Водовод“ Врање поднео само један канди-

дат, и то Горан Ђорђевић, дипл.економиста из Вра-

ња; 

2) да је кандидат уз пријаву приложио потре-

бне и валидне доказе који су конкурсом тражени;  

3) да је увидом у доказе приложене уз прија-

ву о испуњености услова за именовање директора 

овог јавног предузећа, прописаних законом, осни-

вачким актом и Статутом овог јавног предузећа, 

сачинила Листу са једним /поменутим/ кандидатом 

за спровођење изборног поступка; 

4)  да је Комисија за спровођење јавног кон-

курса, применом мерила прописаним Уредбом  о 

мерилима за именовање директора јавног предузећа 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 65/16), 

спровела изборни поступак у коме је извршила оце-

ну стручне оспособљености, знања и вештине кан-

дидата, и то: 

- стручну оспособљеност кандидата за прак-

тичну примену знања и вештина кандидата у обав-

љању послова директора јавног  предузећа; позна-

вање делокруга рада јавног предузећа; прописа ко-

јима се уређују услови и начин обављања делатно-

сти од општег интереса, општих прописа о раду; 

вештину кандидата у међуљудским односима- 

усменим разговором са кандидатом, према унапред 

припремљеним питањима; 

- стручну оспособљеност кандидата стечену 

високим образовањем и стручну оспособљеност 

кандидата стечену радним искуством / на послови-

ма за које се захтева високо образовање; на посло-

вима који су повезани са пословима јавног предузе-

ћа; као и радно искуство у организовању и вођењу 

послова/- увидом у податке из пријаве кандидата; 

5) да је провера вештине аналитичког резо-

новања и логичког закључивања кандидата изврше-

на од стране стручног лица- психолога, преко ста-

ндардизованих тестова, који је Комисији доставио 

писани налаз о резултатима теста са квалификаци-

јом знања кандидата; 

6) да је Комисија на основу усмене и писане 

провере стручне осособљености знања и вештине 

кандидата и утврђивања резултата, односно оцењи-

вања, утврдила Листу кандидата који је  испунио 

мерила  за избор директора овог јавног предузећа, и 

то са јединим кандидатом који је поднео пријаву на 

јавни конкурс- Гораном Ђорђевићем, 

дипл.економистом из Врања. 

 На основу утврђеног, да је Комисија за 

спровођење јавног конкурса за избор директора јав-

них предузећа и јавно-комуналних предузећа чији је 

оснивач Град Врање поступак по расписаном јавном 

конкурсу спровела у свему у складу са одредбама 

чл.40. и 41. Закона о јавним предузећима, Комисија 

за мандатно-имунитетска и административна пита-

ња и избор и именовање Скупштине Града, сагласно 

овлашћењима из одредаба чл. 39. ст. 4. Одлуке о 

усклађивању пословања јавног  предузећа „Водо-

вод“ Врање са Законом о јавним предузећима и чл. 

51. ст. 1. тач. 2. Пословника Скупштине града Вра-

ња („Службени гласник града Врања“, број 3/17-

пречишћен текст) утврдила је предлог акта о имено-

вању Горана Ђорђевића, дипл.економисте  из Вра-

ња, за директора ЈП „Водовод“ Врање. 
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 Скупштина Града, на предлог Комисије за 

мандатно-имунитетска и административна питања и 

избор и именовање, у складу са одредбама чл. 24. 

ст. 3, чл. 25,  чл. 41. ст. 4, чл. 42. ст. 2. и чл. 43. За-

кона о јавним предузећима,  чл. 33,  чл. 35, чл. 36. 

ст. 1. чл. 40. и чл. 41.  Одлуке о усклађивању посло-

вања јавног предузећа „Водовод“ Врање са Законом 

о јавним предузећима  и чл. 32. ст. 1. тач. 10) Стату-

та града Врања, одлучила је као у диспозитиву овог 

решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ. Против 

Решења може се поднети тужба Вишем суду у Вра-

њу у року од 30 дана од дана добијања Решења. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 19.05.2017. 

године, број: 02-81/2017-10  

                                                                      

ПРЕДСЕДНИК, 

         спец.двм. Дејан Тричковић, с.р. 

 

261. 

 На основу чл. 24. ст. 3, чл. 25, чл. 41. ст. 4, 

чл. 42. ст. 2. и чл. 43. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/16), 

чл. 32.ст.1.тач. 9) и чл. 66.ст.3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Срби-

је“, број 129/07 и 83/14-др.закон), чл. 33,  чл. 35, чл. 

36. ст. 1. и 2, чл. 40. и чл. 41.  Одлуке о усклађивању 

пословања Јавног предузећа „Нови дом“ Врање са 

Законом о јавним предузећима („Службени гласник 

града Врања“, број 27/16 и 35/16-исп) и чл. 32. ст. 1. 

тач. 10) Статута града Врања („Службени гласник 

града Врања“, број 3/17-пречишћен текст и 8/17), 

Скупштина града Врања, на седници одржаној 

19.05.2017.године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ ДОМ“ ВРАЊЕ 

 

 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Горан Петровић, 

дипл.економиста из Врања, за директора Јавног 

предузећа „Нови дом“ Врање, на период од четири 

године. 

 

II 

 Именовани је дужан да ступи на функцију у 

року од осам дана од дана објављивања овог реше-

ња у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

III 

 Решење о именовању директора, са образло-

жењем, објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије“, „Службеном гласнику града Врања“ и на 

интернет страници Града. 

 

IV 

 Даном ступања на функцију именованог ди-

ректора у смислу одредбе члана II диспозитива овог 

решења, Горану Петровићу, дипл.економисти  из 

Врања, престаје мандат вршиоца дужности дирек-

тора овог јавног предузећа, именован Решењем 

Скупштине града Врања, број: 02-38/17-10 од 

04.04.2017.године („Службени гласник града Вра-

ња“, број 7/17) 

 

V 

 Решење o именовању директора је коначно. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одредбама чл. 24. ст. 3. Закона о јавним пре-

дузећима и чл. 36. ст. 1. и 2.  Одлуке о усклађивању 

пословања Јавног предузећа „Нови дом“ Врање са 

Законом о јавним предузећима, прописано је да ди-

ректора јавног предузећа чији је оснивач јединица 

локалне самоуправе, односно Град Врање, именује 

орган одређен статутом јединице локалне самоу-

праве, односно Статутом града Врања, надлежан за 

именовање директора, на период од четири године, 

на основу спроведеног јавног конкурса; да јавни 

конкурс спроводи комисија јединице локалне само-

управе, односно Комисија за спровођење јавног 

конкурса за избор директора  јавних предузећа и 

јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град 

Врање. 

 Одредбом чл. 32.ст.1.тач. 9) Закона о локал-

ној самоуправи, прописано је да скупштина општи-

не именује директоре јавних предузећа, а да се, 

према одредби чл. 66.ст. 3 истог закона, одредбе 

које се односе на скупштину општине сходно при-

мењују и на скупштину града. Такође, одредбом 

члана 32. став 1. тачка 10) Статута града Врања 

прописано је да Скупштина града именује директо-

ре јавних предузећа. У складу са статутарном 

одредбом, надлежност Скупштине града Врања за 

именовање директора јавних предузећа утврђена је 

и одредбом члана 33. ст. 1. Одлуке о усклађивању 

пословања Јавног предузећа „Нови дом“ Врање са 

Законом о јавним предузећима. 

 У складу са законском процедуром, Скуп-

штина Града донела је Одлуку о спровођењу јавног 

конкурса за именовање директора јавних предузећа 

и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач Град 

Врање, број: 02-16/17-10 од 13.02.2017.године и 

огласила јавни конкурс. 

 Јавни конкурс за именовање директора јав-

них предузећа и јавно-комуналних предузећа чији је 

оснивач Град Врање објављен је у „Службеном гла-

снику Републике Србије“, број 13/17, „Службеном 
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гласнику града Врања“, број 2/17, дневном листу 

„Данас“ од 17. 02.2017.године и на званичној 

интернет страници Града Врања www.vranje.org.rs , 

са назнаком да је јавни конкурс објављен у „Слу-

жбеном гласнику Републике Србије“ 24. 

02.2017.године. 

 Рок за подношење пријава био је 30 дана од 

дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

 Јавни конкурс спровела је Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа и јавно-комуналних предузећа чији је 

оснивач Град Врање, именована Решењем 

Скупштине Града, број: 02-17/2017-10 од 

13.02.2017. године („Службени гласник града 

Врања“, број 2/17). 

 Након спроведеног поступка по јавном кон-

курсу, Комисији за мандатно-имунитетска и адми-

нистративна питања и избор и именовање достав-

љени су Записник о прегледу пријава и доказа при-

ложених уз пријаву учесника по јавном конкурсу, 

Записник о спроведеном изборном поступку и 

Листа кандидата који испуњавају мерила за избор 

директора јавних предузећа и јавно-комуналних 

предузећа чији је оснивач Град Врање. 

 Увидом у достављену документацију, Коми-

сија за мандатно-имунитетска и административна 

питања и избор и именовање утврдила је: 

1) да су благовремену и уредну пријаву на 

јавни конкурс за именовање директора Јавног  пре-

дузећа „Нови дом“ Врање поднела два кандидата, и 

то Горан Петровић, дипл.економиста из Врања и 

Слободан Игњатовић, дипл.инж.електротехнике из 

с. Павловац; 

2) да су оба кандидата уз пријаву приложила 

потребне и валидне доказе који су конкурсом тра-

жени;  

3) да је увидом у доказе приложене уз прија-

ву о испуњености услова за именовање директора 

овог јавног предузећа, прописаних законом, осни-

вачким актом и Статутом овог јавног предузећа, 

сачинила Листу  кандидата за спровођење изборног 

поступка, и то: Горан Петровић, дипл.економиста из 

Врања и Слободан Игњатовић, 

дипл.инж.електротехнике из с. Павловац; 

4) да је након обавештења о спровођењу из-

борног поступка, Слободан Игњатовић, 

дипл.инж.електротехнике из с. Павловац, писаним 

обавештењем од 21.04.2017.године, одустао од у-

чешћа у изборном поступку, те тиме и од поднете 

пријаве на јавни конкурс; 

5)  да је Комисија за спровођење јавног кон-

курса, применом мерила прописаним Уредбом  о 

мерилима за именовање директора јавног предузећа 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 65/16), 

спровела изборни поступак у коме је извршила оце-

ну стручне оспособљености, знања и вештине кан-

дидата Горана Петровића, дипл.економисте из Вра-

ња, и то: 

- стручну оспособљеност кандидата за прак-

тичну примену знања и вештина кандидата у обав-

љању послова директора јавног  предузећа; позна-

вање делокруга рада јавног предузећа; прописа ко-

јима се уређују услови и начин обављања делатно-

сти од општег интереса, општих прописа о раду; 

вештину кандидата у међуљудским односима- 

усменим разговором са кандидатом, према унапред 

припремљеним питањима; 

- стручну оспособљеност кандидата стечену 

високим образовањем и стручну оспособљеност 

кандидата стечену радним искуством / на послови-

ма за које се захтева високо образовање; на посло-

вима који су повезани са пословима јавног предузе-

ћа; као и радно искуство у организовању и вођењу 

послова/- увидом у податке из пријаве кандидата; 

6) да је провера вештине аналитичког резо-

новања и логичког закључивања кандидата изврше-

на од стране стручног лица- психолога, преко ста-

ндардизованих тестова, који је Комисији доставио 

писани налаз о резултатима теста са квалификаци-

јом знања кандидата; 

7) да је Комисија на основу усмене и писане 

провере стручне осособљености знања и вештине 

кандидата и утврђивања резултата, односно оцењи-

вања, утврдила Листу кандидата који је  испунио 

мерила  за избор директора овог јавног предузећа, и 

то са јединим кандидатом - Гораном Петровићем, 

дипл.економистом из Врања. 

 На основу утврђеног, да је Комисија за 

спровођење јавног конкурса за избор директора јав-

них предузећа и јавно-комуналних предузећа чији је 

оснивач Град Врање поступак по расписаном јавном 

конкурсу спровела у свему у складу са одредбама 

чл.40. и 41. Закона о јавним предузећима, Комисија 

за мандатно-имунитетска и административна пита-

ња и избор и именовање Скупштине Града, сагласно 

овлашћењима из одредаба чл. 39. ст. 4. Одлуке о 

усклађивању пословања јавног  предузећа „Нови 

дом“ Врање са Законом о јавним предузећима и чл. 

51. ст. 1. тач. 2. Пословника Скупштине града Вра-

ња („Службени гласник града Врања“, број 3/17-

пречишћен текст) утврдила је предлог акта о имено-

вању Горана Петровића, дипл.економисте  из Вра-

ња, за директора ЈП „Нови дом“ Врање. 

 Скупштина Града, на предлог Комисије за 

мандатно-имунитетска и административна питања и 

избор и именовање, у складу са одредбама чл. 24. 

ст. 3, чл. 25,  чл. 41. ст. 4, чл. 42. ст. 2. и чл. 43. За-

кона о јавним предузећима,  чл. 33,  чл. 35, чл. 36. 

ст. 1. чл. 40. и чл. 41.  Одлуке о усклађивању посло-
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вања јавног предузећа „Нови дом“ Врање са Зако-

ном о јавним предузећима  и чл. 32. ст. 1. тач. 10) 

Статута града Врања, одлучила је као у диспозитиву 

овог решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ. Против 

Решења може се поднети тужба Вишем суду у Вра-

њу у року од 30 дана од дана добијања Решења. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 19.05.2017. 

године, број: 02-83/2017-10  

                                                                      

ПРЕДСЕДНИК, 

         спец.двм. Дејан Тричковић, с.р. 

 

262. 

 На основу чл. 24. ст. 3, чл. 25, чл. 41. ст. 4, 

чл. 42. ст. 2. и чл. 43. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/16), 

чл. 32.ст.1.тач. 9) и чл. 66.ст.3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Срби-

је“, број 129/07 и 83/14-др.закон), чл. 34,  чл. 36, чл. 

37. ст. 1. и 2, чл. 41. и чл. 42.  Одлуке о оснивању  

Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ 

Врање („Службени гласник града Врања“, број 

35/16) и чл. 32. ст. 1. тач. 10) Статута града Врања 

(„Службени гласник града Врања“, број 3/17-

пречишћен текст и 8/17), Скупштина града Врања, 

на седници одржаној 19.05.2017.године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАР-

КИНГ СЕРВИС“ ВРАЊЕ 

 

 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Марјан Станковић, 

дипл.инж.грађевине из Врања, за директора Јавног 

комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Врање, на 

период од четири године. 

 

II 

 Именовани је дужан да ступи на функцију у 

року од осам дана од дана објављивања овог реше-

ња у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

III 

 Решење о именовању директора, са образло-

жењем, објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије“, „Службеном гласнику града Врања“ и на 

интернет страници Града. 

 

IV 

 Даном ступања на функцију именованог ди-

ректора у смислу одредбе члана II диспозитива овог 

решења, Марјану Станковићу, дипл.инж.грађевине 

из Врања, престаје мандат вршиоца дужности ди-

ректора овог јавног комуналног предузећа, имено-

ван Решењем Скупштине града Врања, број: 02-

297/16-13 од 25.11.2016.године („Службени гласник 

града Врања“, број 35/16) 

 

V 

 Решење o именовању директора је коначно. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одредбама чл. 24. ст. 3. Закона о јавним пре-

дузећима и чл. 37. ст. 1. и 2.  Одлуке о оснивању 

Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ 

Врање, прописано је да директора јавног предузећа 

чији је оснивач јединица локалне самоуправе, одно-

сно Град Врање, именује орган одређен статутом 

јединице локалне самоуправе, односно Статутом 

града Врања, надлежан за именовање директора, на 

период од четири године, на основу спроведеног 

јавног конкурса; да јавни конкурс спроводи комиси-

ја јединице локалне самоуправе, односно Комисија 

за спровођење јавног конкурса за избор директора  

јавних предузећа и јавно комуналних предузећа чи-

ји је оснивач Град Врање. 

 Одредбом чл. 32.ст.1.тач. 9) Закона о локал-

ној самоуправи, прописано је да скупштина општи-

не именује директоре јавних предузећа, а да се, 

према одредби чл. 66.ст. 3 истог закона, одредбе 

које се односе на скупштину општине сходно при-

мењују и на скупштину града. Такође, одредбом 

члана 32. став 1. тачка 10) Статута града Врања 

прописано је да Скупштина града именује директо-

ре јавних предузећа. У складу са статутарном 

одредбом, надлежност Скупштине града Врања за 

именовање директора јавних предузећа утврђена је 

и одредбом члана 34. ст. 1. Одлуке о оснивању  Јав-

ног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Врање. 

 У складу са законском процедуром, Скуп-

штина Града донела је Одлуку о спровођењу јавног 

конкурса за именовање директора јавних предузећа 

и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач Град 

Врање, број: 02-16/17-10 од 13.02.2017.године и 

огласила јавни конкурс. 

 Јавни конкурс за именовање директора јав-

них предузећа и јавно-комуналних предузећа чији је 

оснивач Град Врање објављен је у „Службеном гла-

снику Републике Србије“, број 13/17, „Службеном 

гласнику града Врања“, број 2/17, дневном листу 

„Данас“ од 17. 02.2017.године и на званичној 

интернет страници Града Врања www.vranje.org.rs , 

са назнаком да је јавни конкурс објављен у „Слу-

жбеном гласнику Републике Србије“ 24. 

02.2017.године. 
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 Рок за подношење пријава био је 30 дана од 

дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

 Јавни конкурс спровела је Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа и јавно-комуналних предузећа чији је 

оснивач Град Врање, именована Решењем 

Скупштине Града, број: 02-17/2017-10 од 

13.02.2017. године („Службени гласник града 

Врања“, број 2/17). 

 Након спроведеног поступка по јавном кон-

курсу, Комисији за мандатно-имунитетска и адми-

нистративна питања и избор и именовање достав-

љени су Записник о прегледу пријава и доказа при-

ложених уз пријаву учесника по јавном конкурсу, 

Записник о спроведеном изборном поступку и 

Листа кандидата који испуњавају мерила за избор 

директора јавних предузећа и јавно-комуналних 

предузећа чији је оснивач Град Врање. 

 Увидом у достављену документaцију, Коми-

сија за мандатно-имунитетска и административна 

питања и избор и именовање утврдила је: 

1) да је благовремену и уредну пријаву на 

јавни конкурс за именовање директора Јавног кому-

налног предузећа „Паркинг сервис“ Врање поднео 

само један кандидат, и то Марјан Станковић, 

дипл.инж.грађевине из Врања; 

2) да је кандидат уз пријаву приложио потре-

бне и валидне доказе који су конкурсом тражени;  

3) да је увидом у доказе приложене уз прија-

ву о испуњености услова за именовање директора 

овог јавног предузећа, прописаних законом, осни-

вачким актом и Статутом овог јавног предузећа, 

сачинила Листу са једним /поменутим/ кандидатом 

за спровођење изборног поступка; 

4)  да је Комисија за спровођење јавног кон-

курса, применом мерила прописаним Уредбом  о 

мерилима за именовање директора јавног предузећа 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 65/16), 

спровела изборни поступак у коме је извршила оце-

ну стручне оспособљености, знања и вештине кан-

дидата, и то: 

- стручну оспособљеност кандидата за прак-

тичну примену знања и вештина кандидата у обав-

љању послова директора јавног комуналног преду-

зећа; познавање делокруга рада јавног комуналног 

предузећа; прописа којима се уређују услови и на-

чин обављања делатности од општег интереса, 

општих прописа о раду; вештину кандидата у ме-

ђуљудским односима- усменим разговором са кан-

дидатом, према унапред припремљеним питањима; 

- стручну оспособљеност кандидата стечену 

високим образовањем и стручну оспособљеност 

кандидата стечену радним искуством / на послови-

ма за које се захтева високо образовање; на посло-

вима који су повезани са пословима јавног предузе-

ћа; као и радно искуство у организовању и вођењу 

послова/- увидом у податке из пријаве кандидата; 

5) да је провера вештине аналитичког резо-

новања и логичког закључивања кандидата изврше-

на од стране стручног лица- психолога, преко ста-

ндардизованих тестова, који је Комисији доставио 

писани налаз о резултатима теста са квалификаци-

јом знања кандидата; 

6) да је Комисија на основу усмене и писане 

провере стручне осособљености знања и вештине 

кандидата и утврђивања резултата, односно оцењи-

вања, утврдила Листу кандидата који је  испунио 

мерила  за избор директора овог јавног предузећа, и 

то са јединим кандидатом који је поднео пријаву на 

јавни конкурс-Марјаном Станковићем, 

дипл.инж.грађевине из Врања. 

 На основу утврђеног, да је Комисија за 

спровођење јавног конкурса за избор директора јав-

них предузећа и јавно-комуналних предузећа чији је 

оснивач Град Врање поступак по расписаном јавном 

конкурсу спровела у свему у складу са одредбама 

чл.40. и 41. Закона о јавним предузећима, Комисија 

за мандатно-имунитетска и административна пита-

ња и избор и именовање Скупштине Града, сагласно 

овлашћењима из одредаба чл. 40. ст. 4. Одлуке о 

оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг 

сервис“ Врање и чл. 51. ст. 1. тач. 2. Пословника 

Скупштине града Врања („Службени гласник града 

Врања“, број 3/17-пречишћен текст) утврдила је 

предлог акта о именовању Марјана Станковића, 

дипл.инж.грађевине из Врања, за директора ЈКП 

„Паркинг сервис“ Врање. 

 Скупштина Града, на предлог Комисије за 

мандатно-имунитетска и административна питања и 

избор и именовање, у складу са одредбама чл. 24. 

ст. 3, чл. 25,  чл. 41. ст. 4, чл. 42. ст. 2. и чл. 43. За-

кона о јавним предузећима,  чл. 34,  чл. 36, чл. 37. 

ст. 1. чл. 41. и чл. 42.  Одлуке о оснивању Јавног 

комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Врање  и 

чл. 32. ст. 1. тач. 10) Статута града Врања, одлучила 

је као у диспозитиву овог решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ. Против 

Решења може се поднети тужба Вишем суду у Вра-

њу у року од 30 дана од дана добијања Решења. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 19.05.2017. 

године, број: 02-86/2017-10  

                                                                      

ПРЕДСЕДНИК, 

         спец.двм. Дејан Тричковић, с.р. 

 

263. 

 На основу чл. 24. ст. 3, чл. 25, чл. 41. ст. 4, 

чл. 42. ст. 2. и чл. 43. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/16), 
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чл. 32.ст.1.тач. 9) и чл. 66.ст.3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Срби-

је“, број 129/07 и 83/14-др.закон), чл. 33,  чл. 35, чл. 

36. ст. 1. и 2, чл. 40. и чл. 41.  Одлуке о усклађивању 

пословања Јавног комуналног предузећа „Комрад“ 

Врање са Законом о јавним предузећима („Службе-

ни гласник града Врања“, број 27/16 и 35/16-исп) и 

чл. 32. ст. 1. тач. 10) Статута града Врања („Слу-

жбени гласник града Врања“, број 3/17-пречишћен 

текст и 8/17), Скупштина града Врања, на седници 

одржаној 19.05.2017.године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КО-

МРАД“ ВРАЊЕ 

 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Момир Стојилковић, 

дипл.инж.пољопривреде из Врања, за директора 

Јавног комуналног предузећа „Комрад“ Врање, на 

период од четири године. 

 

II 

 Именовани је дужан да ступи на функцију у 

року од осам дана од дана објављивања овог реше-

ња у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

III 

 Решење о именовању директора, са образло-

жењем, објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије“, „Службеном гласнику града Врања“ и на 

интернет страници Града. 

 

IV 

 Даном ступања на функцију именованог ди-

ректора у смислу одредбе члана II диспозитива овог 

решења, Момиру Стојилковићу, 

дипл.инж.пољоприведе из Врања, престаје мандат 

вршиоца дужности директора овог јавног комунал-

ног предузећа, именован Решењем Скупштине града 

Врања, број: 02-105/16-13 од 22.06.2016.године 

(„Службени гласник града Врања“, број 20/16) 

 

V 

 Решење o именовању директора је коначно. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одредбама чл. 24. ст. 3. Закона о јавним пре-

дузећима и чл. 36. ст. 1. и 2.  Одлуке о усклађивању 

пословања Јавног комуналног предузећа „Комрад“ 

Врање са Законом о јавним предузећима, прописано 

је да директора јавног предузећа чији је оснивач 

јединица локалне самоуправе, односно Град Врање, 

именује орган одређен статутом јединице локалне 

самоуправе, односно Статутом града Врања, надле-

жан за именовање директора, на период од четири 

године, на основу спроведеног јавног конкурса; да 

јавни конкурс спроводи комисија јединице локалне 

самоуправе, односно Комисија за спровођење јавног 

конкурса за избор директора  јавних предузећа и 

јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град 

Врање. 

 Одредбом чл. 32.ст.1.тач. 9) Закона о локал-

ној самоуправи, прописано је да скупштина општи-

не именује директоре јавних предузећа, а да се, 

према одредби чл. 66.ст. 3 истог закона, одредбе 

које се односе на скупштину општине сходно при-

мењују и на скупштину града. Такође, одредбом 

члана 32. став 1. тачка 10) Статута града Врања 

прописано је да Скупштина града именује директо-

ре јавних предузећа. У складу са статутарном 

одредбом, надлежност Скупштине града Врања за 

именовање директора јавних предузећа утврђена је 

и одредбом члана 33. ст. 1. Одлуке о усклађивању 

пословања Јавног комуналног предузећа „Комрад“ 

Врање са Законом о јавним предузећима. 

 У складу са законском процедуром, Скуп-

штина Града донела је Одлуку о спровођењу јавног 

конкурса за именовање директора јавних предузећа 

и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач Град 

Врање, број: 02-16/17-10 од 13.02.2017.године и 

огласила јавни конкурс. 

 Јавни конкурс за именовање директора јав-

них предузећа и јавно-комуналних предузећа чији је 

оснивач Град Врање објављен је у „Службеном гла-

снику Републике Србије“, број 13/17, „Службеном 

гласнику града Врања“, број 2/17, дневном листу 

„Данас“ од 17. 02.2017.године и на званичној 

интернет страници Града Врања www.vranje.org.rs , 

са назнаком да је јавни конкурс објављен у „Слу-

жбеном гласнику Републике Србије“ 24. 

02.2017.године. 

 Рок за подношење пријава био је 30 дана од 

дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

 Јавни конкурс спровела је Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа и јавно-комуналних предузећа чији је 

оснивач Град Врање, именована Решењем 

Скупштине Града, број: 02-17/2017-10 од 

13.02.2017. године („Службени гласник града 

Врања“, број 2/17). 

 Након спроведеног поступка по јавном кон-

курсу, Комисији за мандатно-имунитетска и адми-

нистративна питања и избор и именовање достав-

љени су Записник о прегледу пријава и доказа при-

ложених уз пријаву учесника по јавном конкурсу, 

Записник о спроведеном изборном поступку и 
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Листа кандидата који испуњавају мерила за избор 

директора јавних предузећа и јавно-комуналних 

предузећа чији је оснивач Град Врање. 

 Увидом у достављену документацију, Коми-

сија за мандатно-имунитетска и административна 

питања и избор и именовање утврдила је: 

1) да је благовремену и уредну пријаву на 

јавни конкурс за именовање директора Јавног кому-

налног предузећа „Комрад“ Врање поднео само је-

дан кандидат, и то Момир Стојилковић, 

дипл.инж.пољопривреде из Врања; 

2) да је кандидат уз пријаву приложио потре-

бне и валидне доказе који су конкурсом тражени;  

3) да је увидом у доказе приложене уз прија-

ву о испуњености услова за именовање директора 

овог јавног предузећа, прописаних законом, осни-

вачким актом и Статутом овог јавног предузећа, 

сачинила Листу са једним /поменутим/ кандидатом 

за спровођење изборног поступка; 

4)  да је Комисија за спровођење јавног кон-

курса, применом мерила прописаним Уредбом  о 

мерилима за именовање директора јавног предузећа 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 65/16), 

спровела изборни поступак у коме је извршила оце-

ну стручне оспособљености, знања и вештине кан-

дидата, и то: 

- стручну оспособљеност кандидата за прак-

тичну примену знања и вештина кандидата у обав-

љању послова директора јавног комуналног преду-

зећа; познавање делокруга рада јавног комуналног 

предузећа; прописа којима се уређују услови и на-

чин обављања делатности од општег интереса, 

општих прописа о раду; вештину кандидата у ме-

ђуљудским односима- усменим разговором са кан-

дидатом, према унапред припремљеним питањима; 

- стручну оспособљеност кандидата стечену 

високим образовањем и стручну оспособљеност 

кандидата стечену радним искуством / на послови-

ма за које се захтева високо образовање; на посло-

вима који су повезани са пословима јавног предузе-

ћа; као и радно искуство у организовању и вођењу 

послова/- увидом у податке из пријаве кандидата; 

5) да је провера вештине аналитичког резо-

новања и логичког закључивања кандидата изврше-

на од стране стручног лица- психолога, преко ста-

ндардизованих тестова, који је Комисији доставио 

писани налаз о резултатима теста са квалификаци-

јом знања кандидата; 

6) да је Комисија на основу усмене и писане 

провере стручне осособљености знања и вештине 

кандидата и утврђивања резултата, односно оцењи-

вања, утврдила Листу кандидата који је испунио 

мерила  за избор директора овог јавног предузећа, и 

то са јединим кандидатом који је поднео пријаву на 

јавни конкурс- Момиром Стојилковићем, 

дипл.инж.пољопривреде из Врања. 

 На основу утврђеног, да је Комисија за 

спровођење јавног конкурса за избор директора јав-

них предузећа и јавно-комуналних предузећа чији је 

оснивач Град Врање поступак по расписаном јавном 

конкурсу спровела у свему у складу са одредбама 

чл.40. и 41. Закона о јавним предузећима, Комисија 

за мандатно-имунитетска и административна пита-

ња и избор и именовање Скупштине Града, сагласно 

овлашћењима из одредаба чл. 39. ст. 4. Одлуке о 

усклађивању пословања јавног комуналног преду-

зећа „Комрад“ Врање са Законом о јавним предузе-

ћима и чл. 51. ст. 1. тач. 2. Пословника Скупштине 

града Врања („Службени гласник града Врања“, 

број 3/17-пречишћен текст) утврдила је предлог ак-

та о именовању Момира Стојилковића, 

дипл.инж.пољопривреде из Врања, за директора 

ЈКП „Комрад“ Врање. 

 Скупштина Града, на предлог Комисије за 

мандатно-имунитетска и административна питања и 

избор и именовање, у складу са одредбама чл. 24. 

ст. 3, чл. 25,  чл. 41. ст. 4, чл. 42. ст. 2. и чл. 43. За-

кона о јавним предузећима,  чл. 33,  чл. 35, чл. 36. 

ст. 1. чл. 40. и чл. 41.  Одлуке о усклађивању посло-

вања Јавног комуналног предузећа „Комрад“ Врање 

са Законом о јавним предузећима  и чл. 32. ст. 1. 

тач. 10) Статута града Врања, одлучила је као у 

диспозитиву овог решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ. Против 

Решења може се поднети тужба Вишем суду у Вра-

њу у року од 30 дана од дана добијања Решења. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 19.05.2017. 

године, број: 02-82/2017-10  

                                                                      

ПРЕДСЕДНИК, 

         спец.двм. Дејан Тричковић, с.р. 

 

 

264. 

 На основу члана 45. став 1. и 7. и члана 66. 

став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07 и 83/14- др.закон и 101/16), 

члана 64. став 1, члана 65. став 3. и 4. Статута града 

Врања („Службени гласник града Врања“, број 3/17-

пречишћен текст и 7/17),  члана 26. став 5 и 7. и 

члана 28. став 1. Пословника Скупштине града 

Врања („Службени гласник града Врања“, број 

3/17), Скупштина Града Врања, на седници 

одржаној 19.05.2017. године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА  ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 

ВРАЊА 
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I 

 БИРА СЕ Чедомир Марковић, 

дипл.инж.архитектуре из Врања, за члана Градског 

већа града Врања, за ресор урбанизам, комунална 

делатност и инфраструктура. 

 

II 

 Мандат новоизабраног члана Градског већа 

траје до истека мандата члана Градског већа коме је 

престао мандат. 

III 

 Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 19.05.2017. 

године, број: 02-76/2017-10  

                                                                      

ПРЕДСЕДНИК, 

         спец.двм. Дејан Тричковић, с.р. 

 

 

265. 

На основу члана  18. ст. 2. Закона о библио-

течко-информационој делатности („Службени гла-

сник РС“, број 52/11), члана 32. став 1. тачка 9. и 

члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14-

др.закон), члана 9а ст. 2. Одлуке о оснивању 

Установе – Јавна библиотека „Бора Станковић“ у 

Врању – („Службени гласник града Врања“, број 

26/09-пречишћен текст, 17/14 и 35/16) и члана 32. 

став 1. тачка 10. Статута града Врања („Службени 

гласник града Врања“, 3/17-пречишћен текст и 

8/17), Скупштина града Врања, на седници одржа-

ној 19.05.2017. године, донела је        

 

 

 

Р Е  Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА  

УСТАНОВЕ- ЈАВНА БИБЛИОТЕКА „БОРА 

СТАНКОВИЋ“ У ВРАЊУ 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ Јелена Симић, 

дипл.филолог за књижевност и српски језик из 

Врања, улица Драгутина Јовановића 6, дужности 

заменика председника Управног одбора Установе-

Јавна библиотека „Бора Станковић“ у Врању, из 

реда представника Оснивача, пре истека времена на 

које је именована 

 

II 

 Решење  ступа на снагу даном доношења. 

 

III 

 Решење  објавити у „Службеном гласнику  

града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 19.05.2017. 

године, број: 02-87/2017-10  

                                                                      

ПРЕДСЕДНИК, 

         спец.двм. Дејан Тричковић, с.р. 

 

266. 

На основу члана  18. ст. 1, 2. и 3. Закона о 

библиотечко-информационој делатности („Службе-

ни гласник РС“, број 52/11), члана 32. став 1. тачка 

9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14-

др.закон), члана 8.  Одлуке о оснивању Установе – 

Јавна библиотека „Бора Станковић“ у Врању  

(„Службени гласник града Врања“, број 26/09-

пречишћен текст, 17/14 и 35/16) и члана 32. став 1. 

тачка 10. Статута града Врања („Службени гласник 

града Врања“, број 3/17-пречишћен текст и 8/17), 

Скупштина града Врања, на седници одржаној 19. 

05. 2017. године, донела је        

 

 

Р Е  Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О  ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА  УСТАНОВЕ – ЈАВНА БИБЛИОТЕКА 

„БОРА СТАНКОВИЋ“ ВРАЊЕ 

 

I 

 Решење о именовању председника и чланова 

Управног одбора  Установе-  Јавна библиотека „Бо-

ра Станковић“ у Врању („Службени гласник града 

Врања“, број 24/16), у чл. I, у ст. „Заменик председ-

ника“, мења се и гласи: 

 „ Ивана Стаменковић, проф.разредне наставе 

из Врања, представник локалне самоуправе“ 

 

II 

 Мандат новоименованог заменика председ-

ника траје до истека мандата Управног одбора   

Установе-  Јавна библиотека „Бора Станковић“ у 

Врању, који је именован Решењем Скупштине града 

Врања, број: 02-175/16-13 од 21.07.2016.године 

(„Службени гласник града Врања“, број 24/16). 

III 

 Решење  ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се  у „Службеном гласнику  града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 19.05.2017. 
године, број: 02-88/2017-10  
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ПРЕДСЕДНИК, 

         спец.двм. Дејан Тричковић, с.р. 
 

 

267. 

На основу члана 134. Закона о социјалној 

заштити  („Службени гласник РС“, број 24/11), чла-

на 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о 

локалној самоуправи  („Службени гласник РС“, број 

129/07 и 83/14-др.закон), члана 13. Одлуке о осни-

вању ЈУ- Центар за развој локалних услуга социјал-

не заштите у Врању („Службени гласник града 

Врања“, број 23/11-пречишћен текст, 13/14 и 9/15), 

члана 32. став 1. тачка 10. Статута града Врања 

(„Службени гласник града Врања“, број 3/17-

пречишћен текст и 8/17), Скупштина града Врања, 

на седници одржаној 19.05.2017. године, донела је  

 

 

Р Е  Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБО-

РА  

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ - ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛО-

КАЛНИХ УСЛУГА  

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  У ВРАЊУ 

 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ Љиљана Станковић из 

Врања, дужности члана Надзорног одбора Јавне 

установе-Центар за развој локалних услуга социјал-

не заштите из реда представника запослених,, пре 

истека времена на које је именована, престанком 

основа по којем је именована. 

 

II 

 Решење  ступа на снагу даном доношења. 

 

III 

 Решење  објавити у „Службеном гласнику  

града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 19.05.2017. 

године, број: 02-93/2017-10  

                                                                      

ПРЕДСЕДНИК, 

         спец.двм. Дејан Тричковић, с.р. 

 

 

268. 

На основу члана 134. Закона о социјалној 

заштити  („Службени гласник РС“, број 24/11), чла-

на 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о 

локалној самоуправи  („Службени гласник РС“, број 

129/07 и 83/14-др.закон), члана 13. Одлуке о осни-

вању ЈУ- Центар за развој локалних услуга социјал-

не заштите у Врању („Службени гласник града 

Врања“, број 23/11-пречишћен текст, 13/14 и 9/15), 

члана 32. став 1. тачка 10. Статута града Врања 

(„Службени гласник града Врања“, број 3/17-

пречишћен текст-пречишћен текст и 8/17), Скуп-

штина града Врања, на седници одржаној 

19.05.2017.године, донела је  

 

 

Р Е  Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ  

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ – 

 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА  

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  У ВРАЊУ 

 

I 

 Решење о именовању председника и чланова 

Надзорног одбора Јавне установе – Центар за развој 

локалних услуга социјалне заштите у Врању („Слу-

жбени гласник града Врања“, број 24/16), у члану I, 

у ставу „ Чланови “, у тач. 2, мења се и гласи: 

 

„2 Дејан М. Трајковић из Врања, кувар  ЈУ-

Центар за развој локалних услуга социјалне заштите 

у Врању, представник запослених“. 

 

II 

 Мандат новоименованог члана траје до исте-

ка мандата Надзорног одбора Јавне установе – Цен-

тар за развој локалних услуга социјалне заштите у 

Врању, који је именован Решењем Скупштине града 

Врања, број:02-169/16-13 од 21.07.2016.године 

(„Службени гласник града Врања“, број: 24/16) 

 

III 

 Решење ступа на снагу даном доношења и   

објавиће се у „Службеном гласнику  града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 19.05.2017. 

године, број: 02-94/2017-10  

                                                                      

ПРЕДСЕДНИК, 

         спец.двм. Дејан Тричковић, с.р. 

 

269. 

На основу чл. 44а. ст. 1. и ст. 2. тач. 1) Закона 

о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 

13/16 и 30/16-испр.), чл. 32. ст. 1. тач 9) и чл. 66. ст 

3. Закона о локалној самоуправи („Службени гла-

сник РС“, број 129/07 и 83/14-др.закон), чл. 

18а.ст.2.тач. 1) Одлуке о оснивању Јавне установе- 

Позориште „Бора Станковић“ у Врању („Службени 

гласник града Врања“, број 23/11-пречишћен текст 

и 35/16) и чл. 32. ст 1. тач 10) Статута града Врања 
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(„Службени гласник града Врања“, број 3/17-

пречишћен текст и 8/17), Скупштина града Врања, 

на седници одржаној 19. 05. 2017. године, донела је  

 

 

Р Е  Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ – ПОЗОРИШТЕ 

„БОРА СТАНКОВИЋ“  У ВРАЊУ 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ Драгана Станојковић, 

дипл.економиста из Врања, улица Трг Братства је-

динства 25/45, дужности председника Управног 

одбора Јавне установе – Позориште „Бора Станко-

вић“ у Врању, пре истека времена на које је имено-

вана, подношењем писане оставке. 

 

II 

 Решење  ступа на снагу даном доношења. 

 

III 

 Решење  објавити у „Службеном гласнику  

града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 19.05.2017. 

године, број: 02-89/2017-10  

                                                                      

ПРЕДСЕДНИК, 

         спец.двм. Дејан Тричковић, с.р. 

 

 

270. 

На основу чл. 41. и чл. 42. ст 1, 2, 5. и 6.  За-

кона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 

13/16 и 30/16-испр), чл. 32. ст 1. тач. 9) и чл. 66. ст 3. 

Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник 

РС“, број 129/07 и 83/14-др.закон), чл. 17. ст. 2, 4, 5, 

6. и 7. Одлуке о оснивању Јавне установе- Позо-

риште „Бора Станковић“ у Врању  („Службени гла-

сник града Врања“, број 23/11-пречишћен текст и 

35/16), чл. 32. ст 1. тач. 10) Статута града Врања 

(„Службени гласник града Врања“, број 3/17-

пречишћен текст и 8/17), Скупштина града Врања, 

на седници одржаној 19. 05. 2017.године, донела је  

 

 

Р Е  Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

УПРАВНОГ ОДБОРА  ЈАВНЕ УСТАНОВЕ – 

ПОЗОРИШТЕ „БОРА СТАНКОВИЋ“ У ВРА-

ЊУ 

 

I 

 Решење о именовању председника и чланова 

Управног одбора Јавне установе- Позориште „Бора 

Станковић“ у Врању („Службени гласник града 

Врања“, број 24/16), у чл. I, у ставу „Председник“, 

мења се и гласи: 

 „ Милош Додић, дипл.економиста из Врања, 

представник Оснивача“. 

 

II 

 Мандат новоименованог председника траје 

до истека мандата Управног одбора Јавне установе- 

Позориште „Бора Станковић“ у Врању, који је 

именован Решењем Скупштине града Врања, број: 

02-171/16-13 од 21. 07.2016.године („Службени 

гласник града Врања“, број 24/16). 

 

III 

 Решење  ступа на снагу даном доношења. 

 

IV 

 Решење  објавити у „Службеном гласнику  

града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 19.05.2017. 

године, број: 02-90/2017-10  

                                                                      

ПРЕДСЕДНИК, 

         спец.двм. Дејан Тричковић, с.р. 
 

271. 

 На основу члана 54.став 15. и члана 55. 

Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 

52/11, 55/13, 35/15- аут.тумечење, 68/15 и 62/16-

одлука УС) и члана 32. став 1. тач. 10. Статута града 

Врања („Службени гласник града Врања“, број 3/17-

пречишћен текст и 8/17), Скупштина града Врања, 

на седници одржаној 19. 05. 2017.године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПОЈЕДИНИХ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БОРА СТАНКОВИЋ“ 

ТИБУЖДЕ 

 

I 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 

Школског одбора основне школе „Бора Станковић“ 

Тибужде, пре истека времена на које су именовани, 

и то: 

1. Милош Јовановић, проф.информатике и 

рачунарства из с. Златокоп, из реда представника 

локалне самоуправе, због сукоба интереса у вршењу 

функције у овом органу управљања. 

 2. Јовица Микић, наставник хемије, из реда 

представника запослених, на лични захтев. 
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3. Смиља Стојановић из с. Ћуковац, из реда 

представника родитеља, на лични захтев. 

4. Јовица Стојановић из с. Тибужде, из реда 

представника родитеља, на лични захтев. 

 

II 

 Решење је коначно. 

 

 

III 

 Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 19.05.2017. 

године, број: 02-95/2017-10  

                                                                      

ПРЕДСЕДНИК, 

         спец.двм. Дејан Тричковић, с.р. 

272. 

На основу члана 54. и члана 55. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 

52/11, 55/13, 35/15- аут.тумечење, 68/15 и 62/16-

одлука УС) и члана 32. став 1. тач. 10. Статута града 

Врања („Службени гласник града Врања“, број 3/17-

пречишћен текст и 8/17), Скупштина града Врања, 

на седници одржаној 19. 05. 2017.године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКИХ ОДБОРА 

У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ВРАЊА 

 

I 

 Решење о именовању чланова школских 

одбора у основним школама на територији града 

Врања („Службени гласник града Врања“, број 

13/14, 25/14, 6/15, 21/15, 20/16, 24/16, 35/16, 40/16 и 

8/17), у члану 1, у одељку: Школски одбор Основне 

школе „ Бора Станковић“ Тибужде, у тач. 1, 6, 7.и 8 

мења се и гласи: 

 „ 1. Александра Манчић, професор разредне 

наставе из Врања,_представник локалне 

самоуправе. 

   6.Љубинка Давитковић, наставник разредне 

наставе, представник запослених. 

  7.Слободан Величковић из с. Ћуковац, 

представник родитеља. 

  8. Горан Арсић из с. Доње Требешиње, 

представник родитеља“. 

 

II 

Мандат новоименованих чланова Школског 

одбора Основне школе „ Бора Станковић“ Тибужде 

траје до истека мандата чланова школских одбора у 

основним школама на територији града Врања, који 

су именовани Решењем Скупштине града Врања, 

број: 02-193/14-13 од 13.06.2014.године („Службени 

гласник града Врања“, број 13/14). 

 

III 

 Решење је коначно. 

 

IV 

 Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 19.05.2017. 

године, број: 02-96/2017-10  

                                                                      

ПРЕДСЕДНИК, 

         спец.двм. Дејан Тричковић, с.р. 

 

273. 

На основу чл. 44а. ст. 1. и ст. 2. тач. 1) Закона 

о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 

13/16 и 30/16-испр.), чл. 32. ст. 1. тач. 9. и чл. 66. ст. 

3. Закона о локалној самоуправи („Службени гла-

сник РС“, број 129/07 и 83/14-др.закон), чл. 20. ст. 2. 

тач. 1) Одлуке о оснивању Јавне установе- Школa 

анимираног филма Врање  („Службени гласник гра-

да Врања“, број 5/11 и 35/16) и чл. 32. ст. 1. тач. 10) 

Статута града Врања („Службени гласник града 

Врања“, број 3/17-пречишћен текст и 8/17), Скуп-

штина града Врања, на седници одржаној 19. 05. 

2017. године, донела је 

  

 

Р Е  Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ - ШКОЛА АНИМИРАНОГ 

ФИЛМА ВРАЊЕ 

 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ Милош Костић, 

дипл.правник из Врања, улица Партизански пут бб, 

представник Оснивача, дужности члана Управног 

одбора Јавне установе- Школа анимираног филма у 

Врању, пре истека времена на које је именован, на 

лични захтев, подношењем писане оставке. 

 

II 

 Решење  ступа на снагу даном доношења. 

III 

 Решење  објавити у „Службеном гласнику  

града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 19.05.2017. 

године, број: 02-91/2017-10  
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ПРЕДСЕДНИК, 

         спец.двм. Дејан Тричковић, с.р. 

 

 

274. 

На основу чл. 41. и чл. 42. ст. 1, 2, 5. и 6.  За-

кона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 

13/16 и 30/16-испр), чл. 32. ст. 1. тач. 9. и чл. 66. ст. 

3. Закона о локалној самоуправи  („Службени гла-

сник РС“, број 129/07 и 83/14-др.закон), чл. 18. ст 2, 

4, 5, 6. и 7.  Одлуке о оснивању Јавне установе-

Школа анимираног филма Врање  („Службени гла-

сник града Врања“, број 5/11 и 35/16), чл. 32. ст. 1. 

тач. 10. Статута града Врања („Службени гласник 

града Врања“, број 3/17-пречишћен текст и 8/17), 

Скупштина града Врања, на седници одржаној 19. 

05. 2017.године, донела је  

 

 

Р Е  Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О  ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

УПРАВНОГ ОДБОРА  ЈАВНЕ УСТАНОВЕ - 

ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА ВРАЊЕ 

 

 

I 

 Решење о именовању председника и чланова 

Управног одбора Јавне установе- Школа 

анимираног филма у Врању („Службени гласник 

града Врања“, број 24/16 и 35/16), у чл. I, у ставу 

„Чланови“, под тач. 2. мења се и гласи: 

 

 „ 2. Игор Илић, дипл.економиста из Врања, 

представник Оснивача“. 

 

II 

 Мандат новоименованог члана траје до 

истека мандата Управног одбора Јавне установе- 

Школа анимираног филма у Врању, који је 

именован Решењем Скупштине града Врања, број: 

02-200/2016-13 од 21. 07. 2016.године („Службени 

гласник града Врања“, број 24/16). 

 

 

III 

 Решење  ступа на снагу даном доношења. 

 

IV 

 Решење  објавити у „Службеном гласнику  

града Врања“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 19.05.2017. 

године, број: 02-92/2017-10  

                                                                      

ПРЕДСЕДНИК, 

         спец.двм. Дејан Тричковић, с.р. 

 

 

275. 

 Скупштина града Врања на седници одржа-

ној 19.05.2017. године, на основу чл. 6. ст. 1 2, 3, 4. 

и 5. Одлуке о главном урбанисти града Врања 

(„Службени гласник града Врања“, број 12/15), 

оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ 

ГРАДА ВРАЊА 

 

 

 Услови за именовање главног урбанисте гра-

да Врања: 

Право пријављивања на јавни конкурс има 

свако заинтересовано лице које поред општих усло-

ва прописаних Законом о радним односима у 

државним органима („Службени гласник РС“, број 

48/91, 66/91, 44/98 – др. закон, 49/99 – др. закон, 

34/01 – др. закон, 39/02, 49/05 – одлука УСРС, 79/05 

– др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 - испр. 

др. закона и 23/13 – одлука УС) испуњава и посебне 

услове прописане Законом о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-испр, 

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) 

и Одлуком о главном урбанисти града Врања 

(„Службени гласник града Врања“, број 12/15), и то: 

стечено високо образовање на академским студија-

ма другог степена  (дипломске академске студије- 

мастер, специјалистичке академске студије, специ-

јалистичке струковне студије), односно основне 

академске студије у трајању од најмање пет година 

у области архитектуре и одговарајућу лиценцу из-

дату у складу са законом и најмање десет година 

радног искуства у области урбанистичког планира-

ња и архитектуре. 

 

 Мандат главног урбанисте града Врања траје 

четири године. 

 Пријава на конкурс садржи: име и презиме 

кандидата, датум и место рођења, адресу становања, 

податке о образовању, податке о врсти и дужини 

радног искуства на пословима на којима је кандидат 

радио до подношења пријаве на јавни конкурс и 

одговорности на тим пословима, податке о струч-

ном усавршавању и друге податке о посебним обла-

стима рада. 

 Уз пријаву на јавни конкурс кандидат при-

лаже: 
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- извод из матичне књиге рођених; 

- уверење о држављанству, не старије од 

шест месеци; 

- доказ да има општу здравствену спосо-

бност, не старије од шест месеци; 

- доказ о стручној спреми; 

- доказ о издатој лиценци у складу са зако-

ном; 

- доказ о радном искуству у области урба-

нистичког планирања и архитектуре; 

- доказ да se против њега  не води истрага, 

нити да је покренут  кривични поступак;  

- доказ да није осуђиван за кривично дело 

на безусловну казну затвора од најмање 

шест (6) месеци или за кажњиво дело које 

га чини неподобним за обављање послова 

у државном органу.  

Докази се прилажу у оригиналу или у фото-

копији овереној од стране надлежног органа. 

Уз конкурсну документацију, кандидат је у 

обавези да поднесе програм рада за мандатни пери-

од именовања главног урбанисте града Врања. 

Рок за подношење пријава је тридесет (30) 

дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана 

објављивања јавног конкурса у „Службеном гла-

снику Републике Србије“. 

Пријаве се подносе на адресу: 

Град Врање- Скупштина Града, улица Краља 

Милана број 1, са назнаком: „За јавни конкурс- и-

меновање главног урбанисте града Врања“. 

Пријаве се подносе путем поште или на пи-

сарници Градске управе Града Врања. 

Пријаве се подносе у затвореним ковертама. 

Изборни поступак спроводи Комисија за и-

меновање главног урбанисте града Врања, у складу 

са Одлуком о главном урбанисти града Врања 

(„Службени гласник града Врања“, број 12/15), која 

је именована Решењем Скупштине града Врања, 

број 02-211/16-13 од 21.07.2016.године. 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз 

које нису приложени сви потребни докази (непот-

пуне пријаве), Комисија ће одбацити. 

Лице задужено за давање обавештења о јав-

ном конкурсу за именовање главног урбанисте гра-

да Врања је Сања Златковић, контакт телефон 017- 

402-399. 

 

Оглас о јавном конкурсу објавити у „Слу-

жбеном гласнику Републике Србије“, дневном 

листу „Српски телеграф“ и на интернет страници 

Града, с тим што се мора навести када је оглас о 

јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

Број 111-16/2017-10 

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Изборна комисија града Врања 

276. 

 На основу чл. 4. ст. 1. тач. 2) Пословника о 

раду Изборне комисије града Врања на спровођењу 

избора за чланове савета месних заједница на 

подручју градске општине Врање и градске општи-

не Врањска Бања, број: 013-3/2017-10 од 

15.05.2017.године, Изборна комисија града Врања, 

на седници одржаној 15.05.2017.године, донела је 

 

У  П  У  Т   С   Т  В  О 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ СА-

ВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 

И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА 

РАСПИСАНИХ ЗА 11. ЈУН 2017. ГОДИНЕ 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1 

 Овим упутсвом ближе се уређује  поступак 

спровођења избора за чланове савета месних зајед-

ница на подручју градске општине Врање и градске 

општине Врањска Бања, расписаних за 11. јун 

2017.године. 

 

Члан 2 

(1) Избори за чланове савета месних заједни-

ца на подручју градске општине Врање расписани 

су Одлуком Председника Скупштине града Врања, 

број: 013-2/2017-02 од 08.маја 2017.године. 

(2) Избори за чланове савета месних заједни-

ца на подручју градске општине Врањска Бања 

расписани су Одлуком председника Скупштине 

градске општине Врањска Бања, број:02-14/2017-01 

од 08.маја 2017.године. 

 

Члан 3 

 (1) Број чланова савета месних заједница ко-

ји се бира утврђен је Одлуком о оснивању месних 

заједница на подручју градске општине Врање 

(„Службени гласник града Врања“, број 4/13, 2/17 и 

8/17) и Одлуком о оснивању месних заједница на 

подручју градске општине Врањска Бања („Слу-

жбени гласник града Врања“, број:7/13, 11/13 и 

9/17). 

 (2) Број чланова савета месних заједница на 

подручју градске општине Врање који се бира јесте, 

за: 

1. Савет МЗ Врање „Два бреста“ (17) 
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2. Савет МЗ Врање „Горњи Асамбаир“ (15) 

3. Савет МЗ Врање „Доњи Асамбаир“ (13)  

4. Савет МЗ Врање „Текија“ (13) 

5. Савет МЗ Врање „Шапранце“ (17) 

6. Савет МЗ Врање „Бунушевац“11 

7. Савет МЗ Врање „Оџинка“ (13) 

8. Савет МЗ Врање „Огледна станица“ (13) 

9. Савет МЗ Врање „Собина“ (11) 

10. Савет МЗ Врање „Центар“(17) 

11. Савет МЗ Врање „Тулбе“ (17) 

12. Савет МЗ Врање „Бујковски мост“ (15) 

13. Савет МЗ Врање „Горња чаршија“ (19) 

14. Савет МЗ Врање „Рудина“ (15) 

15. Савет МЗ Врање „Рашка“ (13) 

16. Савет МЗ Врање „Кусо блато“ (17) 

17. Савет МЗ Врање „Доње Врање“ (19) 

18. Савет МЗ Буштрање (9) 

19. Савет МЗ Бресница (9) 

20. Савет МЗ Барелић (9) 

21. Савет МЗ Власе (11) 

22. Савет МЗ Горњи Вртогош (9) 

23. Савет МЗ Големо Село (11) 

24. Савет МЗ Дреновац (7) 

25. Савет МЗ Доњи Вртогош (7) 

26. Савет МЗ Доње Требешиње (11) 

27. Савет МЗ Дубница (9) 

28. Савет МЗ Доњи Нерадовац (11) 

29. Савет МЗ Катун ( 9) 

30. Савет МЗ Лепчинце (7) 

31. Савет МЗ Моштаница (7) 

32. Савет МЗ Павловац (11) 

33. Савет МЗ Ратаје (11) 

34. Савет МЗ Жапско (9) 

35. Савет МЗ Ристовац (7) 

36. Савет МЗ Давидовац (7) 

37. Савет МЗ Содерце ( 7) 

38. Савет МЗ Тибужде (11) 

39. Савет МЗ Тесовиште ( 7) 

40. Савет МЗ Ћуковац ( 11) 

41. Савет МЗ Рибинце (7) 

42. Савет МЗ Суви Дол (7) 

43. Савет МЗ Златокоп ( 9) 

 (3)Број чланова савета месних заједница на 

подручју градске општине Врањска Бања који се 

бира јесте, за: 

1. Савет МЗ Врањска Бања I (11) 

2. Савет МЗ Врањска Бања II (11) 

3. Савет МЗ Врањска Бања III (11) 

4. Савет МЗ Топлац (7) 

5. Савет МЗ крива Феја (7) 

6. Савет МЗ Корбевац (7) 

7. Савет МЗ Паневље (7) 

8. Савет МЗ Првонек (7) 

9. Савет МЗ Стари Глог (7) 

 

II ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

 

Члан 4 

 Органи за спровођење избора за чланове са-

вета месних заједница на подручју градске општине 

Врање и градске општине Врањска Бања су: Коми-

сија за спровођење избора за одборнике у Скупшти-

ни града Врања и Скуппштини градске општине 

Врањска Бања (у даљем тексту: Комисија)  и бирач-

ки одбори. 

 

Комисија  

Члан 5 

(1) Комисија: 

1) стара се о законитости спровођења избо-

ра; 

2) одређује бирачка места; 

3) именује бирачке одборе; 

4) доноси Правила о раду бирачких одбора; 

5) организује техничке припреме за спрово-

ђење избора; 

6) прописује потребне обрасце; 

7) утврђује да ли су изборне листе за члано-

ве савета месних заједница сачињене и 

поднете у складу са овим упутством; 

8) проглашава изборну листу кандидата за 

чланове савета месних заједница; 

9) утврђује и оглашава збирну изборну 

листу кандидата за чланове савета месних 

заједница, за сваку месну заједницу посе-

бно; 

10) утврђује број гласачких листића; 

11) утврђује резултате гласања; 

12) утврђује и објављује укупне резултате 

избора за чланове савета месних заједни-

ца; 

13) подноси извештај председнику Скупшти-

не града Врања о спроведеним изборима; 

14) обавља и друге послове у складу са овим 

упутством. 

 

(2)Ближа правила о раду Комисије утврђују 

се Пословником Комисије. 

  

Бирачки одбори 

Члан 6 

Бирачки одбор ради у сталном и прошире-

ном саставу, које именује Комисија, на начин и по 

поступку утврђеним  овим упутством. 

 

Стални састав бирачког одбора 

Предлагање кандидата и именовање 

Члан 7 
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 (1) Стални састав бирачког одбора чине: 

председник, три члана и њихови заменици- грађани 

са подручја месне заједнице. 

 (2) Предлоге кандидата за чланове бирачког 

одбора подносе одборничке групе у Скупштини 

града Врања, односно Скупштини градске општине 

Врањска Бања, сразмерно броју одборника које има-

ју у Скупштини, у складу са нумеричким приказом 

мерила  који утврђује  Комисија. 

 (3) Предлог кандидата за чланове бирачких 

одбора достављају се Комисији најкасније тринаест 

(13) дана пре дана одржавања избора. 

 (4) За члана бирачког одбора може бити пре-

дложено само лице које има изборно право, а није 

кандидат за члана савета месне заједнице, нити је 

члан Комисије. 

 (5) Предлог кандидата за чланове бирачких 

одбора треба да садржи: име и презиме лица, ЈМБГ, 

пребивалиште и адресу стана и број мобилног теле-

фона за контакт. 

 (6) Комисија именује бирачке одборе најка-

сније десет (10) дана пре дана одржавања избора. 

 (7) Решење о именовању бирачких одбора 

Комисија доставља члановима најкасније 48 часова 

од дана његовог доношења. 

 

Проширени састав бирачког одбора 

Члан 8  

 (1)Проширени  састав бирачког одбора чине 

по један опуномоћени представник (члан и заменик) 

подносилаца проглашене  изборне листе који је 

предложио најмање две трећине кандидата од укуп-

ног броја чланова савета месне заједнице који се 

бира. 

 (2)Право на опуномоћене представнике у 

проширени састав бирачког одбора имају подноси-

оци проглашене изборне листе који, поред услова из 

става 1.овог упутства, испуњавају и следеће услове: 

 - да је у називу подносиоца проглашене из-

борне листе наведена скраћена ознака политичке 

странке/ политичких странака, односно друге поли-

тичке организације, а да наведена политичка стран-

ка или друга политичка организација није заступ-

љена при одборничким групама у Скупштини Гра-

да/Скупштини Градске општине; 

 - да у називу подносиоца проглашене избор-

не листе није наведена скраћена ознака политичке 

странке / политичких странака, односно друге поли-

тичке организације. 

 (3)Право на опуномоћене представнике у 

смислу става 1. и 2. овог члана признаје се само за 

бирачке одборе у месној заједници на коју се одно-

си проглашена изборна листа кандидата за чланове 

савета.  

 (4) Комисија даном проглашења изборне 

листе истовремено решењем утврђује који подноси-

лац изборне листе испуњава услове за одређивање 

опуномоћених представника у проширени састав 

бирачких одбора. 

 

 (5)Решење о испуњењу или неиспуњењу 

услова за одређивање опуномоћеног представника 

подносиоца изборне листе у проширени састав би-

рачких одбора Комисија доставља подносиоцу из-

борне листе у року од 24 часа од доношења тог ре-

шења. 

 

Члан 9 

 (1)Предлог за именовање   опуномоћених 

представника у проширени састав бирачког одбора 

доставља се најкасније пет дана пре дана одржавања 

избора. 

(2) Предлог кандидата за чланове бирачких 

одбора треба да садржи: име и презиме лица, ЈМБГ, 

пребивалиште и адресу стана и број мобилног теле-

фона за контакт. 

(3)Предлог за именовање чланова бирачких 

одбора у проширеном саставу подноси лице 

овлашћено за подношење изборне листе или лице 

које он за то овласти. 

 (4)Комисија утврђује проширени састав у 

року од 24 часа од пријема обавештења о опуномо-

ћеним представницима која улазе у проширени 

састав бирачких одбора. 

 (5)Ако подносилац изборне листе не одреди 

опуномоћене представнике најкасније у року од пет 

дана пре дана одржавања избора, бирачки одбор у 

проширеном саставу се именује без опуномоћених 

представника тог подносиоца изборне листе. 

 

Провера изборног права за чланове бирачких одбо-

ра 

Члан 10 

(1)У бирачки одбор могу да се именују само 

лица која имају изборно право. 

(2)Пре подношења предлога за именовање 

лица у бирачке одборе, овлашћени предлагач је ду-

жан да од надлежне организационе јединице Град-

ске управе прибави доказ о изборном праву за свако 

предложено лице, тако што ће надлежна организа-

циона јединица на писани збирни предлог за имено-

вање лица у бирачке одборе ставити печат којим 

потврђује да предложена лица имају изборно право. 

(3)Ако неко предложено лице нема изборно 

право, надлежна организациона јединица Градске 

управе о томе обавештава предлагача и Комисију. 

 

Замена чланова бирачког одбора 

Члан 11 
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 (1)Замену лица именованих у бирачке одборе 

врши Комисија на захтев овлашћеног предлагача, 

најкасније 24 часа пре дана одржавања избора. 

 (2)Изузетно од става 1. овог члана, овлашће-

ни предлагачи могу да Комисији предложе замену 

за лица која не могу да буду у саставу бирачких 

одбора због ограничења утврђена овим упутством, 

односно из других оправданих разлога, најкасније 

11.06. 2017.године, у 07.00 часова. 

 (3) Постојање оправданих разлога из става 2. 

овог члана цени Комисија. 

 

Ограничења и разрешење чланова бирачких одбора 

Члан 12 

 (1)Исто лице не може истовремено да буде 

члан два бирачка одбора. 

 (2)Председник, чланови и њихови заменици 

не могу бити лица која су у међусобној сродности 

по правој линији без обзира на степен сродства, у 

побочној линији закључно са трећим степеном 

сродства, а у тазбинском сродству закључно са дру-

гим степеном сродства, као ни брачни другови и 

лица која су у међусобном односу усвојиоца и усво-

јеника, односно стараоца и штићеника. 

 (3)Комисија ће разрешити члана бирачког 

одбора који, применом критеријума из става 2. овог 

члана не може да буде у бирачком одбору, ако 

овлашћени предлагач није благовремено предложио 

његову замену и ако су истекли рокови из члана 11. 

овог упутства за замену члана у бирачком одбору. 

 

Рад бирачких одбора 

Члан 13 

 (1)Бирачки одбор непосредно спроводи гла-

сање на бирачком месту; обезбеђује правилност и 

тајност гласања и стара се о одржавању реда на би-

рачком месту за време гласања; обавља и друге 

послове у складу са овим упутством и Правилима о 

раду бирачких одбора. 

 (2)Правила о раду бирачких одбора достав-

љају се бирачким одборима уз изборни материјал. 

 

Члан 14 

 (1)За председнике и заменике председника 

бирачких одбора организује се и спроводи обука за 

спровођење гласања на бирачком месту и примену 

Правила о раду бирачких одбора, најкасније три 

дана пре дана одржавања избора. 

(2)Обуку организује и спроводи запослени из 

организационе јединице Градске управе у чијој 

надлежности је одређивање и опремање бирачких 

места, које одређује начелник Градске управе, о 

чему одмах подноси писани извештак Комисији. 

(3)Извештај из става 2. овог члана треба да 

садржи податке о времену и месту одржавања 

обуке, лицу које је обуку одржало, именима 

присутних председника и заменика председника 

бирачких одбора, кратак приказ тока обуке и 

питања која су посебно разматрана или евентуално 

оцењена као спорна. 

 

III ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

Предлагач кандидата за чланове савета месних 

заједница 

Изборна листа 

Члан 15 

 (1)Кандидате за чланове савета месних зајед-

ница могу предлагати групе грађана чије изборне 

листе својим потписом подржи најмање 10 бирача 

по предлогу за сваког кандидата на изборној листи 

за чланове савета месних заједница на подручју 

Врања/ Врањске Бање, односно најмање три бирача 

по предлогу за сваког кандидата на изборној листи 

за чланове савета месних заједница на подручју на-

сељених места Врања/Врањске Бање. 

 (2)Предлагач мора на изборној листи имати 

најмање једну трећину кандидата од укупног броја 

чланова савета месне заједнице који се бира, од ко-

јих најмање једна трећина морају бити припадници 

мање заступљеног пола. 

 

Члан 16 

 (1)Групу грађана могу основати најмање де-

сет грађана месне заједнице /бирача/ писаним спо-

разумом, чији потписи се оверавају у складу са За-

коном о оверавању потписа, рукописа и преписа 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 93/14 

и 22/15). 

 (2)Споразум о образовању групе грађана о-

бавезно садржи: назив групе грађана; навођење да 

се образује ради подношења изборне листе за кан-

дидате за чланове савета месне заједнице /са нази-

вом савета месне заједнице/; назив изборне листе; 

податке о лицима која су образовала групу грађана / 

име и презиме, ЈМБГ, пребивалиште и адреса стана, 

наведени према подацима из важеће личне карте, 

односно важећег пасоша/; податке о лицу које је 

овлашћено за подношење изборне листе /име и пре-

зиме, ЈМБГ, пребивалиште и адреса стана/, наведе-

ни према подацима из важеће личне карте, односно 

важећег пасоша/. 

 (3)Споразум о образовању групе грађана у 

смислу става 1. овог члана мора бити оверен пре 

почетка прикупљања потписа подршке изборне 

листе кандидата за чланове савета месних заједни-

ца. 

 (4)Изборну листу у име групе грађана може 

да поднесе само лице које је за то овлашћено у спо-
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разуму у образовању групе грађана и оно не мора да 

има посебно овлашћење, осим ако подносилац из-

борне листе другачије не одреди. 

Члан 17 

 Лице које је овлашћено за подношење избор-

не листе овлашено је да у име подносиоца изборне 

листе врши и све друге радње у изборима, осим ако 

подносилац изборне листе другачије не одреди. 

 

Рок за подношење изборне листе 

Члан 18 

Изборна листа подноси се Комисији најка-

сније 10 дана пре дана одржавања избора, на обра-

сцу који прописује Комисија. 

 

Назив подносиоца изборне листе 

Члан 19 

 (1)Подносилац изборне листе има свој назив, 

који се одређује споразумом о образовању групе 

грађана. 

 (2)Назив подносиоца изборне листе наводи 

се после речи: „Група грађана“. 

 (3)Назив подносиоца изборне листе може да 

садржи скраћену ознаку  политичке странке/ поли-

тичких странака, односно друге политичке органи-

зације, уз писану сагласност политичке странке 

/политичких странака, односно друге политичке 

организације. 

 

Назив изборне листе 

Члан 20 

 (1)Изборна листа има свој назив, који се 

одређује споразумом о образовању групе грађана. 

 

 (2) Назив изборне листе може да садржи и 

име и презиме једног лица, као носиоца изборне 

листе, уз његову писану сагласност која се даје на 

обрасцу који прописује Комисија. 

 

(3)У назив изборне листе може се навести и 

скрађена ознака политичке странке/  политичких 

странака, односно друге политичке организације 

која је назначена у називу подносиоца изборне 

листе . 

 

Садржина изборне листе 

Члан 21 

 (1)Изборна листа садржи: 

1) назив савета месне заједнице; 

2) назив подносиоца изборне листе; 

3) назив изборне листе, које може да садржи 

име и презиме носиоца изборне листе 

/ако је одређен/; 

4) податке о свим кандидатима за чланове 

савета месне заједнице /редни број на из-

борној листи; име и презиме; ЈМБГ, го-

дину рођења; пребивалиште и адресу 

стана кандидата према подацима из ва-

жеће личне карте, или важећег пасоша/; 

5) име и презиме и потпис лица које подно-

си изборну листу. 

 

(2) Ако изборна листа не испуњава услове 

утврђене одредбама овог члана, сматраће се да 

садржи недостатке за проглашење изборне листе. 

 

Члан 22 

 (1)Подносилац изборне листе одређује редо-

след кандидата за чланове савета месних заједница 

на изборној листи. 

 

 (2) Лице одређено за носиоца изборне листе 

може бити кандидат за члана савета месне заједни-

це. 

Документација која се доставља уз изборну листу 

 

Члан 23 

 Приликом подношења изборне листе за из-

бор чланова савета месних заједница, Комисији се 

истовремено  подноси следећа документација: 

1) овлашћење лица које подноси изборну 

листу, на обрасцу који прописује Комиси-

ја; 

2)  сагласност носиоца изборне листе ( ако 

је одређен) да буде носилац изборне 

листе, на обрасцу који потписује Комиси-

ја; 

3)  изјава сваког кандидата за члана савета 

месне заједнице да прихвата да буде кан-

дидат за члана савета месне заједнице, на 

обрасцу који потписује Комисија; 

4) потврда о изборном праву, не старија од 

шест месеци, за сваког кандидата за чла-

на савета месне заједнице, на обрасцу на-

длежног органа, у оригиналу или овере-

ној фотокопији; 

5)  фотокопија важеће личне карте, односно 

важећег пасоша; 

6) списак бирача који подржавају изборну 

листу, на обрасцу који прописује Комиси-

ја. Списак се доставља у писаном и е-

лектронском облику (ЦД), тако да садр-

жај списка у оба облика буде истоветан; 

7) најмање по 10 оверених изјава бирача по 

предлогу за сваког кандидата на изборној 

листи за чланове савета месних заједница 

на подручју Врања/ Врањске Бање, одно-

сно најмање по три оверене изјаве бирача 

по предлогу за сваког кандидата на из-

борној листи за чланове савета месних за-
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једница на подручју насељених места 

Врања/Врањске Бање, сређених по азбуч-

ном реду презимена кандидата, на обра-

сцу који прописује Комисија; 

8) оверен споразум о образовању групе гра-

ђана; 

9) потврда о изборном праву, не старија од 

шест месеци, за свако лице које образује 

групу грађана, на обрасцу надлежног 

органа, у оригиналу или овереној фото-

копији. 

 

Члан 24 

(1)Бирач може својим потписом подржати 

изборну листу само једног предлагача кандидата за 

чланове савета месне заједнице. 

(2) Уколико бирач својим потписом подржи  

више од једне изборне листе кандидата за чланове 

савета месне заједнице, важећим се сматра потпис 

којим је подржана раније поднета изборна листа. 

(3) Потпис бирача који подржава изборну 

листу мора бити оверен. 

(4) Овера потписа бирача врши се у складу са  

Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 93/14 

и 22/15). 

 (5) Проверу потписа бирача који подржавају 

изборну листу за чланове савета месних заједница 

врши стручно лице Градске управе, одређено посе-

бним актом Комисије. 

 (6) Поред провере аутентичности потписа по 

основу овере потписа бирача, провера потписа би-

рача врши се и електронским путем, преко посебне 

апликације повезане са бирачким списком. Прове-

ром на поменути начин издваја се посебан списак 

бирача чији потписи нису важећи, односно чијим 

потписима је подржана нека од раније поднете из-

борне листе. 

Члан 25 

 (1)Изглед и садржај обрасца изборне листе и 

образаца документације која се доставља уз изборну 

листу за избор чланова савета месних заједница, 

Комисија прописује и ставља на располагање уче-

сницима у изборима најкасније у року од три дана 

од дана расписивања избора. 

 (2)Поред образаца из става 1. овог члана, 

Комисија учесницима у избору доставља табелу у 

Excellu-u за дигитални унос бирача који подржавају 

изборну листу кандидата за чланове савета месних 

заједница. 

 

 

IV ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПОДНЕТОЈ ИЗБОРНОЈ 

ЛИСТИ 

 

 

Члан 26 

(1)Комисија проглашава изборну листу нај-

касније у року од 24 часа од часа пријема изборне 

листе. 

 (2)Решење о проглашењу изборне листе из 

става 1. овог члана Комисија доставља без одлагања 

подносиоцу. 

 

Члан 27 

 (1)Кад Комисија утврди да изборна листа 

није поднета благовремено, донеће решење о њеном 

одбацивању. 

 (2)Кад Комисија утврди да изборна листа 

садржи недостатке који су сметња за проглашење 

изборне листе у складу са овим упутством, донеће у 

року од 24 часа од часа пријема изборне листе за-

кључак којим се подносиоцу изборне листе налаже 

да најкасније у року од 48 часова од часа доставља-

ња закључка отклони те недостатке.  

 (3)Закључком из става 2. овог члана исто-

времено ће се подносиоцу изборне листе указати на 

радње које треба да обави ради отклањања недоста-

така. 

 (4)Кад Комисија утврди да недостаци избор-

не листе нису отклоњени, или нису отклоњени у 

предвиђеном року, донеће у наредних 24 часа ре-

шење којим се одбија проглашење изборне листе. 

 

V ПОВЛАЧЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

 

Члан 28 

 Подносилац изборне листе може повући 

листу најкасније до дана утврђивања збирне избор-

не листе. 

 

VI ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА 

Утврђивање и објављивање 

 

Члан 29 

 (1)Комисија  утврђује збирну изборну листу 

за сваку месну заједницу посебно и она садржи ре-

дом све проглашене изборне листе за чланове савета 

месне заједнице, са личним именима свих кандидата 

и подацима о  години рођења и пребивалишту. 

 (2)Редослед изборних листи  утврђује се 

према редоследу њиховог проглашавања. 

 (3) Утврђену збирну изборну листу за сваку 

месну заједницу посебно Комисија објављује у 

„Службеном гласнику града Врања“ и на интернет 

страници Града, односно Градске општине,  најка-

сније 7 дана пре дана одржавања избора. 

 

VII БИРАЧКА МЕСТА 

Надлежност за одређивање бирачких места 
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Члан 30 

(1)Бирачка места за месне заједнице одређују 

се актом Комисије, на предлог надлежне организа-

ционе јединице Градске управе, који се доставља 

Комисији најкасније 13 дана пре дана одржавања 

избора. 

(2)Одређена бирачка места у смислу става 1. 

овог члана морају бити идентична бирачким мести-

ма за локалне изборе. 

 (3)За свако бирачко место одређује се: број 

бирачког места, назив бирачког места, адреса би-

рачког места и подручје са којег гласају бирачи на 

том бирачком месту (улица, село, заселак, насеље и 

сл). 

 (4)Решење о одређивању бирачких места, 

одмах након доношења, Комисија објављује у 

„Службеном гласнику града Врања, на интернет 

страници Града, односно Градске општине, најка-

сније 10 дана пре дана одржавања избора. 

 

Уређивање бирачких места 

Члан 31 

 (1)Надлежна организациона јединица Град-

ске управе је дужна да благовремено обезбеди да 

простор, који је одређен као бирачко место, буде 

припремљен и отворен за гласање. 

 (2)На бирачком месту видно се истичу: број 

и назив бирачког места, државна застава Републике 

Србије, збирна изборна листа кандидата за чланове 

савета месне заједнице, решење о одређивању би-

рачког места (извод) и решење о именовању бирач-

ког одбора. 

 (3)На бирачком месту и на 50 метара од 

бирачког места забрањено је истицање било каквог 

пропагандног материјала. 

 (4)Одржавање реда на бирачким местима 

ближе се уређује Правилима о раду бирачких одбо-

ра. 

VIII БИРАЧКИ СПИСАК 

Обевештење о увиду у бирачки списак 

 Члан 32 

 Дан после достављања на располагање дела 

јединственог бирачког списка за подручје града 

Врања ( у даљем тексту: бирачки списак) од стране 

ресорног министарства, организациона јединица 

Градске управе надлежна за ажурирње бирачког 

списка обавештава грађане, путем јавног огласа или 

путем средстава јавног информисања, да могу 

извршити увид у бирачки списак и тражити, до за-

кључења бирачког списка, упис, брисање, измену, 

допуну или исправку бирачког списка. 

 

Ажурирање бирачког списка 

 

 

Члан 33 

Ажурирање бирачког списка врши се до за-

кључења бирачког списка, у складу са овим упут-

ством. 

Закључивање бирачког списка и укупан број бирача 

 

Члан 34 

(1)Надлежна организациона јединица Град-

ске управе решењем закључује бирачки списак се-

дам (7) дана пре дана одржавања избора и у решењу 

утврђује укупан број бирача у месним заједницама у 

градској општини Врање и градској општини Врањ-

ска Бања и по бирачким местима. 

(2)Решење о закључењу бирачког списка 

доставља се Комисији најкасније 24 часа од часа 

његовог доношења. 

 (3)По добијању решења о закључењу бирач-

ког списка, Комисија одмах објављује у „Службе-

ном гласнику града Врања“, на интернет страници 

Града, односно Градске општине Врањска Бања,  

укупан број бирача у месним заједницама и по би-

рачким местима. 

 

Изводи из бирачког списка 

Члан 35 

 (1)Надлежна организациона јединица Град-

ске управе припрема и оверава штампане изводе из 

бирачког списка, разврстане по бирачким местима. 

 (2)Извод из бирачког списка садржи све чи-

њенице о бирачу из бирачког списка и место за сво-

јеручни потпис бирача. 

 (3)Оверене изводе из бирачког списка, на-

длежна организациона јединица Градске управе 

доставља Комисији, најкасније у року од три (3) 

дана од дана доношења решење о закључењу би-

рачког списка. 

 

Коначан број бирача 

 

Члан 36 

 (1)После закључења бирачког списка, Коми-

сија узима у обзир само она решења на којима се 

заснивају промене у бирачком списку, која је при-

мила најкасније 48 часова пре дана одржавања из-

бора. 

 (2)На основу решења из става 1. овог члана, 

Комисија  уноси промене у изводе из бирачког спи-

ска и одмах потом утврђује и објављује у „Службе-

ном гласнику града Врања“, на интернет страници 

Града, односно Градске општине, коначан број би-

рача у месним заједницама у градској општини 

Врање и градској општини Врањска Бања и по би-

рачким местима. 

 

IX ОБАВЕШТЕЊЕ О ГЛАСАЊУ 
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Члан 37 

 (1)Бирач гласа на бирачком месту на коме је 

уписан у извод из бирачког списка. 

 (2)Сваком бирачу обавезно се доставља оба-

вештење о дану и времену одржавања избора, са 

бројем и адресом бирачког места на коме гласа и 

бројем под којим је уписан у извод из бирачког спи-

ска,најкасније пет (5) дана пре дана одржавања из-

бора. 

(3)Обавештење се може вршити и путем ме-

дија, као и другим средствима обавештавања јавног 

мнења. 

 

X ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА  

БИРАЧКИМ ОДБОРИМА ПРЕ ГЛАСАЊА 

 

Обезбеђивање изборног материјала 

Члан 38 

 (1)Комисија  благовремено обезбеђује за сва-

ки бирачки одбор: 

1) збирну изборну листу кандидата за чла-

нове савета месне заједнице; 

2) решење о одређивању бирачког места 

(извод); 

3) решење о именовању бирачког одбора; 

4) извод из бирачког списка за гласање на 

бирачком месту; 

5) контролни лист за проверу исправности 

гласачке кутије; 

6) потребан број гласачких листића који 

одговара броју бирача који су уписани у 

извод из бирачког списка; 

7) потребан број образаца потврде о бирач-

ком праву за гласање ван бирачког места; 

8) образац записника о раду бирачког одбо-

ра на спровођењу гласања и утврђивању 

резултата гласања; 

9) правила о раду бирачких одбора. 

(2)Градска управа- преко надлежне органи-

зационе јединице обезбеђује за сваки бирачки одбор 

1) гласачку кутију; 

2) параван за гласање; 

3) прибор за писање; 

4) прибор за печаћење ( печат и печатни во-

сак) гласачких кутија и другог изборног 

материјала; 

5) спреј за обележавање кажипрста десне 

руке бирача и УВ лампу; 

6) коверте за одлагање гласачких листића и 

другог изборног материјала; 

7) свеће; 

8) пластичне џакове; 

9) државну заставу Републике Србије. 

 

(3)Градка управа је дужна да благовремено 

обезбеде простор за безбедно чување изборног ма-

теријала и да се старају о томе да простор који је 

одређен за бирачко место буде уређен на начин 

прописан овим упутством и правилима о раду би-

рачких одбора. 

 

Предаја изборног материјала бирачким одборима 

Члан 39 

 (1)Изборни материјал, заједно са материја-

лом који је обезбедила Градска управа, Комисија 

предаје бирачким одборима у седишту Града, најка-

сније 24 часа пре дана одржавања избора. 

 (2)О примопредаји изборног материјала би-

рачким одборима пре гласања сачињавају се запи-

сници, на прописаним обрасцима. 

 

XI ГЛАСАЊЕ 

Члан 40 

 (1)Гласање на изборима се обавља на начин 

утврђен овим упутством и Правилима о раду бирач-

ких одбора. 

 (2)Гласање се врши на гласачким листићима. 

 (3) Гласачки листић садржи: 

 1) редни број који се ставља испред изборне 

листе; 

 2) назив изборне листе, према редоследу 

утврђеном на збирној изборној листи, посебно за 

сваку месну заједницу. 

 3) напомену да се гласа само за једну избор-

ну листу, заокруживањем редног броја испред нази-

ва те листе или назива листе. 

 

XII ПРИМОПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИ-

ЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА  

 

 

Члан 41 

 (1)Пошто утврди резултате гласања на би-

рачком месту, бирачки одбор без одлагања, а најка-

сније у року од осам часова од затварања бирачког 

места, предаје Комисији, у запечаћеним ковертама: 

оригинал записника о раду бирачког одбора; извод 

из бирачког списка; контролни лист за проверу 

исправности гласачке кутије; запечаћене коверте у 

којима су одвојено стављени неупотребљени, нева-

жећи и важећи гласачки листићи;потписане потврде 

о бирачком праву за гласање ван бирачког места, 

као и преосталу изборну документацију. 

 (2) На ковертама се исписује шта садрже, а 

на ковертама које садрже гласачке листиће исписује 

се број гласачких листића.  

 (3)О примопредаји изборног материјала Ко-

мисији после гласања сачињавају се записници на 

прописаним обрасцима. 
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XIII УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА 

 

Члан 42 

 (1)По пријему изборног материјала са бирач-

ких места, Комисија, у року од 24 часа од затварања 

бирачких места, утврђује, посебно за сваку месну 

заједницу: укупан број бирача уписаних у бирачки 

списак; број бирача који су гласали на бирачком 

месту; број бирача који су гласали ван бирачког 

места; укупан број примљених гласачких листића; 

укупан број неважећих гласачких листића; укупан 

број важећих гласачких листића и број гласова да-

тих за сваку изборну листу.  

 (2) Комисија објављује резултате избора у 

року од 24 часа од затварања бирачких места. 

 

Члан 43 

 (1)Комисија утврђује резултате гласања по-

себно за сваку месну заједницу. 

(2)Свакој изборној листи припада број ман-

дата /у односу на укупан број чланова савета месне 

заједнице који се бира/ који је сразмеран броју до-

бијених гласова у месној заједници. 

 (3)Комисија у року од  24 часа од затварања 

бирачког места, врши  расподелу  мандата за члано-

ве савета месних заједница, и то за сваку месну за-

једницу посебно, сходно прописима којима се уре-

ђује расподела одборничких мандата за локалне 

изборе, с тим што у расподели мандата учествују 

све изборне листе у смислу става 2. овог члана.    

 (4)Укупни резултати избора објављују се у 

року од 24 часа од затварања бирачких места. 

 (5) Комисија, најкасније у року од 10 дана од 

дана објављивања укупних резултата избора, посе-

бно за сваку месну заједницу,  добијене мандате са 

изборне листе додељује кандидатима по редоследу 

на изборној листи, почев од првог кандидата са 

листе. 

 (6) Комисија издаје  уверења о избору члано-

ва савета месних заједница.. 

 

XIV ПОНОВНИ ИЗБОРИ 

Члан  44 

 (1)Поновни избори спроводе се ако kомисија   

или Управни суд пониште изборе због неправилно-

сти у спровођењу  избора, у случајевима утврђеним 

овим упутством.  

 (2)Ако се избори пониште на поједином би-

рачком месту, гласање се понавља  само на том би-

рачком месту.  

 (3)Избори се понављају  у року од седам дана 

од дана утврђивања  неправилности у изборном 

поступку, на начин и по поступку утврђеним за 

спровођење  избора.  

 (4)Поновне  изборе  расписује Комисија.  

 (5)Поновни избори спроводе  се по листи 

кандидата  која је утврђена за изборе који су по-

ништени,  осим кад су избори поништени због  

неправилности у утврђивању изборне листе.  

 (6)У случају понављања избора  коначни ре-

зултати избора утврђују се по завршетку поновље-

ног  гласања. 

 

XV СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ 

Гласачка кутија 

Члан 45 

 Гласачка кутија израђује се према стандар-

дима које прописује министар надлежан за послове 

управе. 

Гласачки листићи 

Члан 46 

 (1)Гласачки листићи за избор чланова савета 

месних заједница штампају се на једном месту, у 

штампарији коју одреди Комисија. 

 (2)Гласачки листићи штампају се на хартији 

која је заштићена воденим жигом. 

 (3)Садржај, облик и изглед гласачких листи-

ћа утврђује Комисија. 

 (5)Комисија утврђује број гласачких листића, 

који је једнак броју бирача уписаних у бирачки спи-

сак за сваку месну заједницу посебно. 

 (6)Пре почетка штампања, Комисија утврђује 

број резервних гласачких листића, који не може 

бити већи од 0,3 % уписаних у бирачки списак за 

сваку  месну заједницу посебно. 

 

 

Члан 47 

 (1)Комисија припрема по један гласачки 

листић за сваку месну заједницу, који оверава печа-

том. 

 (2)На основу припремљеног гласачког 

листића у смислу става 1. овог члана, штампарија 

израђује утврђен број гласачких листића. 

 

Члан 48 

 Комисија, преко својих чланова, надзире 

штампање гласачких листића. 

 

XVI ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА 

Члан 49 

 (1)Сваки бирач и кандидат за члана савета 

месне заједнице има право да поднесе приговор Ко-

мисији због неправилности у поступку кандидова-

ња, спровођења избора и утврђивања резултата из-

бора. 

 (2)Приговор се подноси у року од 24 часа од 

дана када је донета одлука, односно извршена рад-

ња или учињен пропуст. 
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 (3)Комисија доноси решење у року од 48 ча-

сова од  часа пријема приговора и доставља га под-

носиоцу приговора. Решење је коначно. 

 

XVII СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

Члан 50 

 (1)Средства за спровођење избора обезбеђују 

се у буџету Града, односно Градске општине. 

 (2)Средства за спровођење избора користе се 

за: 

 -накнаде за рад чланова Комисије; 

 -накнаде за рад чланова бирачких одбора; 

 -накнаде за рад запослених у Градској управи 

који се посебним актом Комисије ангажују да за 

Комисију обављају стручне и друге послове у вези 

са спровођењем избора; 

 -накнаду канцеларијског и осталог потрош-

ног материјала; 

 -набавку хартије са воденим жигом и штам-

пање гласачких листића и осталог изборног матери-

јала; 

 -друге послове Комисије. 

  

XVIII ОБРАСЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОР-

НИХ РАДЊИ 

Члан 51 

(1)Изборне радње за спровођење избора за 

чланове савета месних заједница вршиће се према 

обрасцима /са ознакама које утврди Комисија/, који 

су саставни део овог упутства: 

1) изборна листа кандидата за чланове савета 

месних заједница; 

2) овлашћење да се у име групе грађана 

поднесе изборна листа кандидата за чланове савета 

месних заједница; 

3) сагласност носиоца изборне листе да буде 

носилац изборне листе кандидата за чланове савета 

месних заједница; 

4) изјава којом се прихвата кандидатура за 

члана савета месне заједнице; 

5) списак бирача који својим потписима 

подржавају изборну листу кандидата за чланове 

савета месних заједница; 

6) изјава бирача да подржава изборну листу 

кандидата за чланове савета месних заједница; 

7) споразум о образовању групе грађана; 

7) решење о утврђивању збирне изборне 

листе кандидата за чланове савета месних 

заједнице;; 

8) гласачки листић за избор чланова савета 

месних заједница; 

9) контролни лист за проверу исправности 

гласачке кутије; 

10) потврда о изборном праву за гласање ван 

бирачког места; 

11) записник о примопредаји изборног 

материјала пре гласања између Комисије и бирачког 

одбора; 

12)   записник о раду бирачког одбора на 

спровођењу гласања и утврђивању резултата 

гласања за избор чланова савета месних заједница; 

13) записник о примопредаји изборног 

материјала после гласања између бирачког одбора и 

Комисије; 

14) записник о раду Комисије на утврђивању 

резултата избора за чланове савета месних 

заједница; 

15) уверење о избору за члана савета месне 

заједнице. 

(2)Комисија може утврдити и друге обрасце 

за поједине изборне радње. 

 

XIX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 52 

 Комисија доноси Роковник за обављање из-

борних радњи у поступку избора члаанова савета 

месних заједница на подручју градске општине 

Врање и градске општине Врањска Бања. 

Члан 53 

Упутство ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику града Врања. 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВРАЊА,дана 

15.05.2017.године, број:013-4/2017-10. 

 

ЗАМ.  ПРЕДСЕДНИКА   

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

                                                          Тања Спасић,с.р. 

 

277. 

 На основу члана 4. Пословника о раду Из-

борне комисије града Врања на спровођењу избора 

за чланове савета месних заједница на подручју 

градске општине Врање и градске општине Врањска 

Бања, број: 013-4/2017-10 од 15.05.2017.године  и 

члана 5. Упутства за спровођење избора за чланове 

савета месних заједница на подручју градске 

општине Врање и градске општине Врањска Бања, 

број:013-4/2017-10 од 15. 05.2017. године, Изборна 

комисија града Врања, на седници одржаној 

15.05.2017.године, донела је 

Р О К О В Н И К 

ЗА ОБАВЉАЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 

ПОСТУПКУ ИЗБОРА 

ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 

И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА 

КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 11. ЈУН 207. ГОДИ-

НЕ 
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 Рокови за обављање изборних радњи у 

поступку спровођења избора за чланове савета 

месних заједница на подручју градске општине 

Врање и градске општине Врањска Бања утврђени 

су: 

1.Одлуком о расписивању избора за чланове савета 

месних заједница на подручју градске општине 

Врање, број 013-2/2017-02 од 08.маја 207.године; 

2.Одлуком о расписивању избора за чланове савета 

месних заједница на подручју градске општине 

Врањска Бања, број 02-14/2017-01 од 

08.05.2017.године; 

3. Одлуком о оснивању месних заједница на подру-

чју градске општине Врање („Службени гласник 

града Врања“, број 4/13, 2/17 и 8/17); 

4.Одлуком о оснивању месних заједница на подру-

чју градске општине Врањска Бања („Службени 

гласник града Врања“, број 7/13, 11/13 и 9/17); и 

5. Упутством за спровођење избора за чланове саве-

та месних заједница на подручју градске општине 

Врање и градске општине Врањска Бања, број: 013-

4/2017-10 од 15.05.2017.године. 

 

III Према наведеним прописима, рокови су 

следећи: 

 
     

 I РАСПИСИВАЊЕ ИЗБОРА И ПОЧЕТАК ИЗБОРНИХ РАДЊИ 

 

1. Расписивање избора (чл.1. одлука о расписивању избора и чл. 2. У-

путства) 

08.05.2017. 

2. Почетак изборних радњи (чл. 2.одлука о расписивању избора)  15.05.2017. 

3. 

 

Прописивање и стављање на располагање образаца за подношење 

изборне листе (чл. 25.ст.1. Упутства) 

најкасније до 18.05.2017 у 

24.00 

4. 

 

Прописивање осталих образаца за вршење појединих изборних рад-

њи 

у складу са изборним актив-

ностима 

 

II ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ВРАЊА 

(БИРАЧКИ СПИСАК) 

 

5. Излагање бирачког списка и обавештење грађана да могу до закљу-

чења бирачког списка захтевати доношење решења на којима се 

заснивају промене у бирачком списку- упис, брисање, измена, допу-

на или исправка (чл. 32. Упутства) 

дан после  

достављања на располагање 

бирачког списка од стране 

ресорног министарства 

6. Ажурирање бирачког списка од стране Градске управе, по службе-

ној дужности или на захтев грађана (чл. 33. Упутства) 

до закључења бирачког спи-

ска 

03.06. у 24.00 

7. Закључење бирачког списка (чл. 34.ст.1. Упутства) 7 дана пре дана 

одржавања избора 

03.06. у 24.00 

8. Достављање решења о закључењу бирачког списка (чл.34.ст.2. У-

путства) 

најкасније у року од 24 часа 

од часа доношења решења, 

односно најкасније 

04.06. у 24.00 

9. Објављивање укупног броја бирача у „Службени гласник града 

Врања“ и на интернет страници Града/Градске општине (чл. 34. ст.3. 

Упутства) 

одмах по добијању решења о 

закључењу бирачког списка 

10. Достављање овереног извода из бирачког списка Изборној комисији  

(чл. 35.ст. 3. Упутства) 

 најкасније 

07.06. у 24.00 

11. Доношење  решења на којима се заснивају промене у бирачком спи-

ску (чл. 36. Упутства) 

најкасније до 08.06. у 24.00 

 

12. Утврђивање и објављивање у „Службеном гласнику града Врања“ 

коначног броја бирача (чл.36.ст.2. Упутства)  

одмах по истеку рока за при-

јем решења о променама у 

изводе из бирачког списка  

 

 



826-Страна – Број  -11-      „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“       Понедељак,22.мај.2017.године. 

 

 

III ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

 

13.  

 

Достављање предлога кандидата за чланове бирачких одбора у ста-

лном саставу (чл. 7. ст. 3. Упутства) 

најкасније 13 дана пре дана 

одржавања избора, односно 

најкасније 

28.05. у 24.00 

14. 

 

Образовање бирачких одбора у сталном саставу (чл. 7.ст. 6. Упут-

ства) 

најкасније 10 дана пре дана 

одржавања избора, односно 

најкасније 

31.05. у 24.00 

 

15. 

Достављање решења о именовању бирачких одбора у сталном 

саставу (чл. 7. ст. 7. Упутства) 

најкасније 48 часова од дана 

доношења решења 

16. Доношење решења о испуњавању или неиспуњавању услова за 

одређивање опуномоћеног представника у проширени састав  би-

рачких одбора (чл. 8.ст.4. Упутства) 

истовремено на дан прогла-

шења изборне листе 

17. Достављање решења о испуњавању или неиспуњавању услова за 

одређивање опуномоћеног представника у проширени састав бирач-

ких одбора (чл. 8. ст. 5. Упутства) 

у року од 24 часа од дана до-

ношења решења 

18. Одређивање представника у проширени састав бирачких одбора од 

стране подносиоца изборне листе који испуњавају услове (чл. 9. ст. 

1. Упутства) 

најкасније пет дана пре дана 

одређеног за одржавање из-

бора, односно најкасније 

05.06. у 24.00 

19. Утврђивање проширеног састава бирачких одбора (чл. 9. ст. 4. У-

путства) 

у року од 24 часа од пријема 

обавештења о лицима која 

улазе у проширени састав 

20. Замена члана бирачких одбора (чл.11. ст. 1. и 2 Упутства) најкасније 24 часа пре дана 

одржавања избора, односно 

најкасније 10.06. у 24.00 или 

најкасније 11.06. у 07.00 ча-

сова 

 

IV БИРАЧКА МЕСТА 

 

21. Достављање Комисији предлога акта о одређивању бирачких места 

(чл. 30. ст. 1. Упутства) 

најкасније 13 дана пре дана 

одржавања избора, односно 

најкасније 

28.05. у 24.00 

 

22. 

Одређивање и оглашавање бирачких места у „Службеном гласнику 

града Врања“ (чл. 30. ст. 4. Упутства) 

најкасније 10 дана пре дана 

одржавања избора, односно 

најкасније 31.05. у 24.00 

 

V ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

 

23. Подношење изборне листе кандидата за чланове савета месних зајед-

ница (чл. 18. Упутства) 

најкасније 10 дана пре дана 

избора 

31.05. у 24.00 

24. Проглашење изборне листе ( чл. 26. ст. 1. Упутства) најкасније у року од 24 часа 

од пријема изборне листе 

25. Повлачење изборне листе (чл. 28. Упутства) најкасније до дана утврђи-

вања збирне изборне листе, 

односно до 03.06. у 24.00 

26. Утврђивање и објављивање збирне изборне листе (чл. 29.ст.3. Упут-

ства) 

најкасније 7 дана пре дана 

одржавања избора 

03.06. у 24.00 
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VI СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

 

27. Достављање обавештења бирачима о дану и времену одржавања из-

бора ( чл. 37.ст.2. Упутства) 

најкасније пет дана пре дана 

одржавања избора 

05.06.у 24.00 

28. Примопредаја изборног материјала бирачким одборима (чл.39.ст.1. 

Упутства) 

најкасније 24 часа пре дана 

одржавања избора, односно 

до 09.06.у 24.00 

29. Отварање бирачких места и гласање (Правила о раду бирачких одбо-

ра) 

на дан избора од 07.00 до 

20.00 часова 

30. Пријављивање бирача за гласање ван бирачког (Правила о раду би-

рачких одбора) 

 

на дан избора до 11.00 часо-

ва 

 

VII УТВРЂИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА 

 

31. Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и достављање из-

борног материјала Изборној комисији града  ( чл. 41. Упутства) 

најкасније у року од осам 

часова од затварања бирач-

ких места 

12.06. у 04.00 

32. Утврђивање резултата избора у Изборној комисији ( чл. 42. ст.1. У-

путства) 

 

најкасније у року од 24 часа 

од затварања бирачких 

места 

12.06.у 20.00 

33. Расподела  мандата чланова савета месних заједница ( чл. 43.ст.3. 

Упутства) 

у року од 24 часа од затва-

рања бирачких места 

12.06. у 20.00 

34. Објављивање укупних резултата избора (чл. 43.ст.4. Упутства) у року од 24 часа од затва-

рања бирачких места 

12.06. у 20.00 

35. Додељивање мандата кандидатима за чланове савета месних заједни-

ца ( чл. 43.ст.5. Упутства) 

најкасније у року од 10 дана 

од дана објављивања укуп-

них резултата избора 

22.06. у 20.00 

36. Поновни избори на бирачким местима на којима су избори пониште-

ни (чл. 44.ст.3. Упутства) 

 

у року од седам дана од дана 

утврђивања неправилности 

 

VIII ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА 

 

37. Подношење приговора Изборној комисији због повреде изборног 

права или изборног поступка (чл. 49.ст.2. Упутства) 

у року од 24 часа од дана 

када је донета одлуке, извр-

шена радња или учињен 

пропуст 

38. Доношење и достављање решења по приговору (чл. чл. 49.ст. 3. У-

путства) 

у року од 48 часова од часа 

пријема приговора 

 

X ОБЈАВЉИВАЊЕ РОКОВНИКА 

 Роковник објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“ и на званичној интернет страници  

Града Врања. 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВРАЊА, дана 

16.05.2017.године, број:013-5/2017-10 

 

                                                                          

ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА 

 ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

                                                    Тања Спасић.с.р. 
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278. 

На основу члана 24. Одлуке о оснивању 

месних заједница на подручју Градске општине 

Врање („Службени гласник града Врања“, број: 

4/13, 2/17 и 8/17) и члана 23. Одлуке о оснивању 

месних заједница на подручју Градске општине 

Врањска Бања („Службени гласник града Врања“, 

број: 7/13, 11/13 и 9/17), Изборна комисија града 

Врања на  спровођење избора за одборнике Скуп-

штине града Врања и Скупштине градске општине 

Врањска Бања, на седници одржаној 

15.05.2017.године, донела је 

 

  

П  О  С  Л  О  В  Н  И  К 

О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ВРА-

ЊА  НА  СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА  

ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА 

ПОДРУЧЈУГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ И 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА 

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1 

 Овим пословником уређује се организација, 

начин рада и  одлучивања Изборне комисије града 

Врања  на спровођењу избора за чланове савета месних 

заједница на подручју градске општине Врање и град-

ске општине Врањска Бања, као и друга питања од зна-

чаја за спровођење ових  изборе. 

 

Члан 2 

 Изборе за чланове савета месних заједница на 

подручју градске општине Врање и градске општине 

Врањска Бања спроводи Изборна комисија града Вра-

ња  за спровођење избора за одборнике Скупштине 

града Врања и Скупштине градске општине Врањска 

Бања ( у даљем тексту: Комисија). 

 Седиште Комисије је у Врању, у згради Скуп-

штине Града, ул. Краља Милана бр. 1. 

 

 

Члан 3 

 Комисија у свом раду користи један печат и 

један штамбиљ. 

Текст печата и штамбиља исписан је ћирилич-

ним писмом. 

  

II НАДЛЕЖНОСТ, САСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЈА  

КОМИСИЈЕ 

 

Надлежност  

Члан 4 

Комисија, у складу са Одлуком о оснивању 

несних заједница на подручју градске општине 

Врањска Бања („Службени гласник града Врања“, 

број 4/13, 2/17 и 8/17), Одлуком о оснивању месних 

заједница на подручју градске општине Врањска 

Бања („Службени гласник града Врања“, број:7/13, 

11/13 и 9/17), овим правилником и Упутством за 

спровођење избора за чланове савета месних зајед-

ница на подручју градске општине Врање и градске 

општине Врањска Бања, расписаних за 

11.06.2017.године ( у даљем тексту: Упутство): 

1)стара се о законитости спровођења избора; 

2)доноси Упутство за спровођење избора за 

чланове савета месних заједница на подручју 

градке општине Врање и градске општине 

Врањска Бања; 

3)одређује бирачка места; 

4)именује бирачке одборе; 

5)доноси Правила о раду бирачких одбора; 

6)организује техничке припреме за спрово-

ђење избора; 

7)прописује потребне обрасце; 

8)утврђује да ли су изборне листе за чланове 

савета месних заједница сачињене и поднете 

у складу са овим упутством; 

9)проглашава изборну листу кандидата за 

чланове савета месних заједница; 

10)утврђује и оглашава збирну изборну 

листу кандидата за чланове савета месних за-

једница, за сваку месну заједницу посебно; 

11)утврђује број гласачких листића за гласа-

ње; 

12)утврђује резултате гласања; 

13)утврђује и објављује укупне резултате из-

бора за чланове савета месних заједница; 

14)подноси извештај председнику Скупшти-

не града Врања о спроведеним изборима; 

15) обавља и друге послове у складу са осни-

вачким актима месних заједница, овим 

пословником и  упутством. 

 

Састав Комисија 

 

Члан 5 

 Комисију  чине: председник, шест чланова Ко-

мисије и њихови заменици. 

 Заменик члана Комисије има иста  права и оба-

везе као и члан којег замењује и може да присуствује 

седници Изборне комисије којој присуствује и члан, 

без права одлучивања. 

 Комисија име секретара и заменика секретара, 

који учествују у раду Комисије, без права одлучивања. 

 

Члан 6 
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 Комисија може образовати радне групе из реда 

својих чланова и запослених у Градској управи ради 

разматрања појединих питања, израде одређених аката 

и обављања других послова за потребе Комисије. 

 

Услови за рад Комисије 

Члан 7 

 Градска управа града Врања обезбеђује и пружа 

неопходну стручну, административну и техничку по-

моћ при обављању послова за потребе Комисије, анга-

жовањем одређеног броја запослених. 

 Акт о ангажовању запослених Градске управе 

доноси Комисија, на предлог председника Скупштине 

Града и  начелника Градске управе. 

 

III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

 

Председник Комисије 

Члан 8 

 Председник Комисије: 

- представља Комисију; 

- организује рад Комисије; 

- сазива седнице Комисије и председава сед-

ницама; 

- стара се о примени Пословника о раду Ко-

мисије;  

- стара се о томе да Комисија своје послове 

обавља у складу са прописима и благовре-

мено; 

- потписује акта Комисије; 

- одобрава службена путовања у земљи; 

- обавља друге послове утврђене овим 

пословником и Упутством. 

 

Заменик председника Комисије 

Члан 9 

 Заменик председника Комисије обавља дужно-

сти председника у случају његове одсутности или 

спречености за обављање функције, а може да обавља 

и послове за које га председник Комисије овласти. 

 

Чланови Комисије 

Члан 10 

 Чланови Комисије имају право и обавезу да: 

- редовно присуствују седницама Комисије; 

- учествују у расправи о питањима која су на 

дневном реду седнице Комисије и гласају о 

сваком предлогу о коме се одлучује на сед-

ници; 

- обављају све дужности и задатке које одре-

ди предесник Комисија и Комисија. 

 

Секретар Комисије 

Члан 11 

 Секретар Комисије: 

- припрема седнице Комисије; 

- координира рад чланова и заменика чла-

нова Комисије; 

- помаже председнику Комисије у обавља-

њу послова из његове надлежности; 

- стара се о припреми предлога аката које 

доноси Комисија; 

- обавља и друге послове у складу са овим 

пословником, Упутством и налозима 

председника Комисије. 

 

IV НАЧИН РАДА КОМИСИЈЕ 

 

Сазивање седнице Комисије 

Члан 12 

 Седницу Комисије сазива председник Коми-

сије на своју иницијативу или у најкраћем могућем 

року када сазивање затражи најмање трећина чла-

нова Комисије. 

 Седница Комисије се сазива писа-

ним/електронским  или телефонским путем, као и 

на други одговарајући начин, у зависности од мате-

ријала по тачкама из предложеног дневног реда и 

рокова изборних активности. 

 Писаним/електронским  путем седница Ко-

мисије се сазива најкасније два дана пре дана одре-

ђеног за одржавање седнице. 

 У случају потребе, седнице могу да буду саз-

ване и у року краћем од рока из става 3. овог члана. 

 Позив за сазив седнице садржи: дан, време, 

место одржавања седнице и предлог дневног реда. 

Уз позив се члановима и заменицима чланова Ко-

мисије доставља матријал (предлози аката) по тач-

кама предложеног дневног реда, као и записник са 

претходне седнице Комисије, уколико је сачињен. 

 Дневни ред седнице предлаже председник 

Изборне Комисије, уз помоћ секретара Изборне ко-

мисије, осим у случају сазивања седнице на захтев 

најмање  трећине чланова Комисије, када се дневни 

ред предлаже у захтеву за сазивање седнице. 

 Када се седница Комисије сазива телефон-

ским путем или на други одговарајући начин, днев-

ни ред седнице се предлаже и материјал се уручује 

на самој седници. 

 

Отварање седнице и учешће на седници Комисије 

Члан 13 

 Комисија ради и пуноважно одлучује ако 

седници присуствује већина од укупног броја чла-

нова, односно заменика чланова Комисије. 

 Седници председава председник Комисије, 

односно у његовом одсуству заменик председника 

Комисије. 
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 У случају када председник мора да напусти 

седницу, председавање преузима заменик председ-

ника, а у случају одсутности заменика председника, 

најстарији члан Комисије. Уколико најстарији при-

сутан члан Комисије не може или не жели да преу-

зме председавање седницом, председавање преузи-

ма следећи најстарији члан Комисије. 

 Отварајући седницу, председавајући конста-

тује број присутних чланова Комисије. 

 У расправи на седници могу да учествују 

председник, чланови, секретар Комисије и њихови 

заменици. 

 

Ток седнице 

Члан 14 

 Пре утврђивања дневног реда приступа се 

усвајању записника са претходне седнице Комисије.  

Уколико записник са претходне седнице није 

сачињен из оправданих разлога, записник се 

доставља, односно ставља на увид члановима Коми-

сије на једној од наредних седница Комисије. О 

оправданости разлога председник обавештава чла-

нове Комисије. 

Примедбе на записник може да изнесе сваки 

члан, односно заменик члана Комисије. 

О изнетим примедбама на записник, Комиси-

ја одлучује редоследом којим су изнете. 

Након одлучивања о примедбама на запи-

сник, председавајући ставља на гласање усвајање 

записника са прихваћеним примедбама. 

Уколико нема изнетих примедби на запи-

сник, председавајући ставља на гласање записник. 

   

Члан 15 

 Дневни ред седнице утврђује Комисија. 

 Право да предложи измену или допуну пре-

дложеног дневног реда има сваки члан Комисије, 

односно заменик члана. 

 О предлозима за измену или допуну предло-

женог дневног реда одлучује се без расправе, редом 

којим су предлози изнети на седници. 

 Након изјашњавања о предлозима за измену 

или допуну предложеног дневног реда, Комисија 

гласа о усвајању дневног реда у целини. 

 На предлог председавајућег или члана Коми-

сије, односно заменика члана, Комисија може да 

одлучи да се време за расправу сваког од учесника, 

по одређеној тачки дневног реда, ограничи на пет 

минута. 

 

Члан 16 

 На седници се ради по тачкама дневног реда. 

 Уколико се на седници разматра предлог ак-

та који доноси Комисија, пре отварања расправе, 

Комисију са предлогом акта упознаје секретар Ко-

мисије. 

 

Одржавање реда на седници 

Члан 17 

 Председавајући се стара о раду на седници и 

даје реч члановима и заменицима чланова Комисије 

пријављеним за учешће у расправи. 

 Када је то неопходно, председавајући може 

одредити паузу. 

 

Одлучивање 

Члан 18 

 Пошто утврди да је расправа по тачки днев-

ног реда исцрпљена, председавајући закључује рас-

праву, након чега се прелази на одлучивање. 

 Комисија доноси одлуке већином гласова 

присутних чланова Комисије. 

 Право да гласају имају само чланови Коми-

сије, док заменици чланова имају право гласа у слу-

чају одсуства члана којег замењују. 

 Уколико је изнето више предлога у оквиру 

једне тачке дневног реда, председавајући ставља на 

гласање предлоге редом којим су изнети. 

 

Одлучивање о предлозима аката које доноси 

Комисија 

Члан 19 

 Уколико су у току расправе изнети предлози 

за брисање, односно измене предлога акта, предсе-

давајући на гласање прво ставља те предлоге. У том 

случају, одлучује се према редоследу по ком су 

изнети предлози за брисање, односно измену, при 

чему председавајући на гласање прво ставља пре-

длог за брисање, а потом предлог за измену предло-

га акта. 

 Након гласања о свим предлозима, председа-

вајући ставља на гласање усвајање предлога акта у 

целини. 

Одлучивање по приговорима 

Члан 20 

 О приговорима који су упућени Комисији, 

секретар Комисије припремиће, најкасније  у року 

од 24 часа, стручно мишљење о начину решавања 

приговора и на основу тог мишљења сачиниће 

нацрт решења или другог акта. 

 Стручно мишљење из става 1. овог члана 

обухвата садржину приговора, чињенично стање, 

излагање законских одредби на основу којих се 

приговор решава и предлог како га треба решити. 

 У поступку по приговорима сходно се при-

мењују одредбе закона којим се уређује општи 

управни поступак. 

 

Члан 21 
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 Решење по приговору Комисија доноси се у 

року од 48 часова од часа пријема приговора и 

доставља га подносиоцу приговора. 

 Против решења Комисије донетом по приго-

вору може се изјавити жалба Управном суду у Бео-

граду-Одељење у Нишу у року од 24 часа од 

достављања решења. 

 

Записник 

Члан 22 

 О раду на седници сачињава се записник. 

 Записник садржи главне податке о раду на 

седници, и то: о присутним и одсутним члановима и 

заменицима чланова Изборне комисије, као и о дру-

гим присутним лицима, о тачкама, односно о пре-

длозима о којима се расправљало, са именима уче-

сника у расправи, о одлукама, закључцима и другим 

актима који су на седници донети, као и резултати-

ма гласања на седници. 

 Председник, члан и секретар Комисије, као и 

њихови заменици, могу захтевати да се у записник 

унесе њихово издвојено мишљење. 

 Записник потписују председавајући седници 

и секретар Комисије. 

 О сачињавању и чувању записника стара се 

секретар Комисије. 

 

Иворни  акти Комисије 

Члан 23 

 Изворником акта сматра се текст акта усво-

јен на седници Комисије, сачињен у прописаном 

облику, потписан од председавајућег седници и о-

верен печатом Комисије. 

 О сачињавању и чувању изворника стара се 

секретар Комисије. 

 

 

V ЈАВНОСТ РАДА 

 

Члан 24 

 Рад Комисије је јаван. 

 Комисија обезбеђује јавност рада путем 

објављивања аката и информација о свом раду на 

интернет презентацији Града Врања, објављивањем 

аката у „Службеном гласнику града Врања“ или на 

огласној табли Града Врања; издавањем саопштења 

за јавност; одржавањем конференција за медије и 

давањем изјава за медије, у складу са овим послов-

ником. 

 

Објављивање аката у „Службеном гласнику града 

Врања“ 

Члан 25 

 У „Службеном гласнику града Врања“ 

објављују се општи акти Изборне комисије. 

 Комисија може одлучити да се у „Службеном 

гласнику града Врања“ објави и одређени поједина-

чан акт Комсије. 

 О објављивању аката стара се секретар Ко-

мисије. 

 

Члан 26 

 Уколико текст акта објављеног у „Службе-

ном гласнику града Врања“ није сагласан изворни-

ку, исправку даје секретар Комисије. 

 Исправка из ст. 1. овог члана објављује се на 

исти начин као и акт који се исправља. 

 

Члан 27 

 Комисија може овластити секретара Комиси-

је да утврди пречишћен текст општег акта Комиси-

је. 

 Овлашћење за утврђивање пречишћеног тек-

ста општег акта може да буде садржано у акту којим 

се мења општи акт, или у посебном закључку који 

доноси Комисија. 

 Пречишћен текст општег акта објављује се у 

„Службеном гласнику града Врања“. 

 

Објављивање информација о раду Изборне комисије 

на интернет презентацији Града Врања 

 

Члан 28 

 Комисија на званичној интернет презентаци-

ји Града Врања објављује опште акте, извештаје о 

резултатима избора, информације о одржаним сед-

ницама и саопштења за јавност, као и друге инфор-

мације и документа који настају у раду или у вези са 

радом Комисије, а од значаја су за информисање 

јавности. 

 О ажурирању података о раду Комисије на 

званичној интернет презентацији Града Врања стара 

се секретар Комисије. 

 

Саопштење за јавност 

Члан 29 

 Текст саопштења за јавност утврђује Коми-

сија. 

 

Конференција за медије 

Члан 30 

 О раду Комисије јавност обавештава пред-

седник или члан којег председник Комисије овла-

сти, путем конференција за медије и изјава за меди-

је. 

 

Заштита података о личности 

Члан 31 

 Председник, чланови, секретар и њихови 

заменици Комисије и лица ангажована за обављање 
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стручних, административних и техничких послова 

за потребе Изборне комисије, дужна су да у свом 

раду поступају у складу са прописима којима се 

уређује заштита података о личности. 

 

VI ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 

Члан 32 

 Средства за спровођење избора и финанси-

рање изборне активности за избор чланова савета 

месних заједница на подручју градске општине 

Врање и градске општине Врањска Бања обезбеђују 

се у буџету Града Врања. 

 Наредбодавац за исплату средстава је пред-

седник Комисије. 

 

Члан 33 

 Председник, чланови и секретар Комисије, 

као и њихови заменици, имају право на накнаду за 

рад у Комисији. 

 Висина накнаде одређује се посебним актом 

Комисије. 

  

Члан 34 

Комисија посебним актом одређује накнаду 

председницима и члановима бирачких одбора, од-

носно њиховим заменицима. 

 

Члан 35 

 Комисија посебним актом одређује накнаду 

ангажованим лицима – запосленима у Градској 

управи за обављање послова за потребе Изборне 

комисије. 

 

 

VII КАНЦЕЛАРИЈСКО И АРХИВСКО 

ПОСЛОВАЊЕ 

 

 

Члан 36 

 На канцеларијско и архивско пословање Ко-

мисије примењују се прописи којима се уређује ово 

пословање. 

 

  

VIII ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА 

Члан 37 

 Право предлагања измена и допуна Послов-

ника има сваки члан и заменик члана Комисије. 

 Предлог за измену и допуну пословника 

подноси се у писаном облику. 

 

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 39 

 Ступањем на снагу овог пословника престаје 

да важи Пословник о раду Комисије за спровођење 

избора за чланове савета месних заједница на 

подручју градске општине Врање и градске општи-

не Врањска Бања („Службени гласник града Вра-

ња“, број 11/13). 

 

Члан 40 

 Пословник ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику града Врања“. 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВРАЊА,дана 

15.05.2017.године, број:013-3/2017-10. 

 

                                     ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА  

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

                                                        Тања Спасић,с.р.                                                       
 

Општинско веће општине Босилеград  

279. 

 На  основу  члана 68.  став 1. и члана 100. 

став 3. Закона  о  заштити  животне  средине („Слу-

жбени гласник РС“, бр.135/2004 и 36/2009, 36/2006 

– др закон и 72/2009 – др закон, 43/2011 – одлука 

УС и 14/2016), члана 6. Одлуке о накнади за зашти-

ту и унапређење животне средине („Службени гла-

сник града Врања“, број: 17/2013), члана 7. Одлуке о 

буџетском фонду за заштиту животне средине  

општине Босилеград („Службени  гласник  Града  

Врања“,  бр.34/09),  члана 63. Пословника о раду 

општинског већа Општине Босилеград (''Службени 

гласник града Врања'', број 19/2012),  Националног 

програма заштите животне средине („Службени 

гласник РС“, бр.12/10) и сагласности Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине број 401-

00-01073/2017-09 од 25.04.2014.године, Општинско 

веће општине Босилеград на седници одржаној дана 

12.05.2017.године, доноси 

 

 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИ-

ВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 Овим  Програмом  утврђују  се  расподела, 

намена и начин коришћења средстава Буџетског 

фонда за заштиту животне средине општине Боси-

леград (у даљем тексту: Фонд) намењених за реали-

зацију планова, програма, пројеката и других актив-

ности у области заштите и унапређивања животне 

средине на територији општине Босилеград за 2017. 
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годину, планираних у буџету општине Босилеград 

за 2017. годину, („Службени гласник града Врања“, 

бр.41/2016). 

 

Члан 2. 

 Средства Фонда из члана 1. овог Програма, у 

укупном износу од 5.860.000,00 динара, оствариће 

се по Одлуци о накнади за заштиту и унапређивање 

животне средине на територији општине Боси-

леград и то: 

▪ Накнаде за заштиту и унапређење животне 

средине (на основу члана 87. став 2. тачка 1. 

и 2. Закона о заштити животне средине) у 

износу од 2.245.081,52 динара. 

▪ Неутрошена средства Буџетског фонда из 

2016 године у износу од 3.614.918,48 динара. 

 

Члан 3. 

 „Средства Фонда из члана 2. овог Програма, 

у складу са обавезама локалне самоуправе утврђе-

ним законима из области заштите животне средине, 

користиће се наменски за финансирање: 

▪ подстицајних, превентивних и санационих 

програма и пројеката; 

▪ програми и пројекти праћења стања животне 

средине; 

▪ програма заштите и развоја заштићених при-

родних добара; 

▪ образовне активности и јачање свести о 

потреби заштите животне средине; 

▪ друге активности од значаја за заштиту жи-

вотне средине; 

 

I. Подстицајни, превентивни и санациони про-

грами и пројекти ................... 3.180.000,00 дина-

ра 

Планира се реализација пројеката и програма који се 

односе на следеће: 

 

I.1. Еколошки пројекти по предлогу и захтеву 

удружења грађана                                            

600.000,00 

I.2. Капитални наменски трансфери  јавним 

предузећима за пројекте   чији је циљ унапређење 

животне средине                                                                             

1.000.000,00 

I.3. Обезбеђивање садница за пролећну и јесењу 

садњу за допуну зелених   површина по свим 

насељеним местима у општини                                                                

550.000,00 

I.4. Програм чишћења дивљих депонија на терито-

рији општине Босилеград                      550.000,00 

I.5. Израда Локалног еколошког акционог плана 

општине Босилеград              

480.000,00 

 

 За реализацију наведених програма потписа-

ће се уговори са овлашћеним стручним и организа-

цијама и установама, након спроведеног одговара-

јућег поступка. 

 Ови програми и пројекти биће реализовани у 

складу са решењима и обавезама проистеклим из 

Закона и у сарадњи са другим субјектима система 

заштите животне средине. 

 

II. Програми и пројекти праћења стања животне 

средине ..............................  450.000,00 динара 

 

 У 2016. години планира се контрола и пра-

ћење стања животне средине у складу са Законом о 

заштити животне средине (Мониторинг: чланови 

69. до 73 „Сл. гласник РС“ бр.135/04, 36/09, 36/09 – 

др. закон и 72/09 – др. Закон, 43/2011 – одлука УС и 

14/2016), и посебним законима, и то: 

 

II.1. Mерење комуналне буке, у складу са општин-

ском Одлуком о мерама                                                                                                                           

150.000,00 

II.2. Повремена циљна мерења у животној средини                                                                     

100.000,00 

II.3. Контрола квалитета ваздуха на територији 

општине Босилеград                                     

200.000,00 

 

 За реализацију наведених мерења и испити-

вања потписиваће се уговори са овлашћеним струч-

ним и научним организацијама и установама, у скла-

ду са прописима. 

 

III. Програми заштите и развоја заштићених 

природних добара .......................  350.000,00 дина-

ра 

 

Средства ће се користити за заштиту, развој и 

унапређење заштићених природних добара на тери-

торији Општине Босилеград, на начин који ће омо-

гућити њихово очување. Планиране активности 

обављаће се у следећим активностима: 

 

III.1. Одржавање и уређење Споменика природе 

         „Црни бор у Црноштици“ с.Црноштица                                                                                    

150.000,00 

III.2. Одржавање и уређење Споменика природе   

         „Црни бор у Петковској махали“ 

с.Црноштица                                                                       

150.000,00 

III.3.  Остали трошкови                                                                                                                              

50.000,00 
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 Наведени програми реализоваће се у сарад-

њи са осталим стручним организацијама и  заинте-

ресованим странама. 

 

IV. Образовне активности и јачање свести о 

потреби заштите животне средине 

............................. 590.000,00 динара 

 

 У циљу популаризације заштите животне 

средине и подизања нивоа свести о проблематици 

исте, Служба за заштиту животне средине ће, само-

стално или у сарадњи са другим субјектима органи-

зовати или учествовати у следећим активностима: 

 

IV.1. Акција сакупљања пластичног отпада на те-

риторији читаве општине,  у сарадњи са основним 

школама                                                                                                  

40.000,00 

IV.2. Штампање едукативног материјала                                                                                             

50.000,00 

IV.3. Обележавање значајних датума и догађаја 

(Дан планете Земље, Светски  

        дан заштите животне средине, сајмови зашти-

те животне средине)                                 100.000,00 

IV.4. Организовање едукативних еколошких про-

грама за децу школског 

        узраста, кроз еколошке школе и курсеве                                                                                  

150.000,00 

IV.5. Обезбеђивање садница за зелене површине 

основне школе, гимназије, 

         дечијег вртића и дечијих игралишта                                                                                          

250.000,00 

 Средства наведена у овом ставу 

распоређиваће се на основу поднетих захтева за 

суфинансирање од стране образовних установа, 

јавних предузећа и удружења са територије 

општине Босилеград. Акт о додели средстава за 

суфинансирање из ове позиције доноси начелник 

Општинске управе на основу предлога надлежне 

Службе за заштиту животне средине. 

 

V. Друге активности од значаја за заштиту жи-

вотне средине ..........1.290.000,00 динара 

 

У смислу осталих активности значајних за 

заштиту животне средине Програмом се предвиђају 

следеће: 

 

V.1. Обезбеђивање суфинансирања за учешће на 

домаћим и међународним  

       конкурсима у областима заштите животне 

средине                                                               

300.000,00 

V.2. Благовремено, потпуно и објективно обавеш-

тавање јавности о стању  

        животне средине, преко средстава јавног 

информисања                                                      

50.000,00 

V.3. Остале активности, које нису посебно наведе-

не у оквиру овог Програма,  

        а укаже се потреба током 2017. године                                                                                     

710.000,00 

V.5. Накнаде члановима комисије и промотивне 

активности                                                     

230.000,00                                                        

 

Члан 4. 

Опредељена средства на позицији заштите 

животне средине – функција 560 износе укупно: 

5.860.000,00 динара у 2017. години и користиће се у 

складу са Програмом коришћења средстава 

Буџетског фонда за заштиту животне средине 

општине Босилеград за 2017. годину. 

 

Члан 5. 

 На крају периода 01. јануар - 31. децембар 

2017. године, неискоришћена средства Буџетског 

фонда преносе се у наредни период и распоређују у 

Програму коришћења средстава Буџетског фонда за 

заштиту животне средине општине Босилеград за 

2018. годину у складу са чланом 10. Одлуке о 

Буџетском фонду за заштиту животне средине 

општине Босилеград („Службени гласник града 

Врања“, бр. 34/09). 

 

 

Члан 6. 

 Финансирање, односно суфинансирање 

активности из овог програма, вршиће се у 

зависности од прилива средстава прикупљених у 

складу са Одлуком о буџетском фонду за заштиту 

животне средине општине Босилеград. Уколико се 

приходи не остварују у планираном износу, пред-

седник општине Босилеград одређује приоритетне 

активности, а пре свега, обавезе утврђене законом, 

на предлог надлежне Службе за заштиту животне 

средине. 

 

Члан 7. 

Реализацију Програма и надзор над извршава-

њем уговорених обавеза и реализацију појединач-

них програма и пројеката спроводи надлежна Слу-

жба заштите животне средине – Општинске управе 

општине Босилеград, а одобрење за финасирање 

сваког појединачног програма или пројекта 

одобрава начелник општинске управе Босилеград. 

      Извештај о реализацији овог Програма подноси 
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Општинска управа општине Босилеград, Служба за 

заштиту животне средине, пре усвајања Програма за 

наредну годину. 

 

Члан 8. 

Средства из члана 2. овог Програма могу да се 

увећају за износ донација и прихода из других 

извора, која ће се користити у складу са овим 

Програмом. 

 

Члан 9. 

Пријаве програма и пројеката за финансирање 

на основу расписаног Јавног конкурса достављаће 

се Општинској управи - Служби за заштиту 

животне средине, а комисија, коју формира 

Општинско веће, ће вршити избор програма и 

пројеката, ако су у сагласности са предложеним 

Програмом коришћења средстава за 2017. годину. 

Одлуку о расписивању конкурса доноси Општинско 

веће на предлог Службе за заштиту животне среди-

не. 

     Комисија за избор програма и пројеката биће 

састављена од три члана и то од: једног члана 

општинског већа, једног одборника и једног запо-

сленог у Општинској управи на пословима животне 

средине. 

 

Члан 10. 

  Општина Босилеград, Општинска управа - 

Служба за заштиту животне средине може бити 

наручилац израде програма или пројекта за 

финансирање, по одобрењу председника општине 

Босилеград, или по потреби расписати јавни позив 

за финансирање и суфинансирање програма и 

пројеката који су од интереса за општину Боси-

леград. 

 

Члан 11. 

  Овај Програм ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном гласнику Града 

Врања“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

дана 12.05.2017.године,број 06-140/2017 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Владимир Захаријев,с.р. 

 

Градско веће града Врања,  седница одржана да-

на 09.05.2017 године 

280. 

 На основу члана 61. Став 13., члана 69. став 

2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени  

гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – 

др.закон, 103/15 и 99/16), члана 42. и члана 44. тачка 

5. Закона о локалној самоуправи (129/2007 и 

83/2014-др.закон), члана 6. став 1. тачка 10, члана 

63. и 65. Пословника Градског већа града Врања 

(„Службени гласник града Врања“, број: 20/2016), 

Градско веће града Врања на седници одржаној да-

на 09.05.2017 године, донело је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 

Члан 1. 

Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Врања за 2017. годину („Службени гласник 

града Врања“ број 40/16), са раздела 4 – Градска 

Управа, главе 1 – Градска Управа, програма 15 – 

Локална самоуправа, програмске активности 0602-

0009 – Текућа буџетска резерва, функције 112 – Фи-

нансијски и фискални послови, позиције 165, еко-

номске класификације 49912-Текућа резерва, одо-

бравају се буџетска средства у износу од  12.000,00 

динара. 

 

Члан 2. 

Средства из члана 1. овог Решења распоређу-

ју се у оквиру раздела 4 – Градска Управа, глава 1 – 

Градска управа, програм 11 – Социјална и дечја 

заштита, програмска активност 0901 – 

0001:Социјалне помоћи, функције 070 –Социјална 

помоћ некласификована на другом месту, на апро-

пријацији број 84, економска класификација 472 –

Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од  

12.000,00 динара за одлазак ученице у Крагујевац 

ради учешћа на завршну селекцију репрезентације 

Рукометног савеза Србије. 

 

Члан 3. 

Решење ступа на снагу даном доношења 

 

 Члан 4. 

Решење објавити у Службеном гласнику гра-

да Врања. 

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ВРАЊА дана 

09.05.2017. годинеброј:06-101/1/2017-04  

                   

ПРЕДСЕДНИК  

    ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

        др Слободан Миленковић, с.р. 

 

281. 
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 На основу члана 61. Став 13., члана 69. став 

2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени  

гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – 

др.закон, 103/15 и 99/16), члана 42. и члана 44. тачка 

5. Закона о локалној самоуправи (129/2007 и 

83/2014-др.закон), члана 6. став 1. тачка 10, члана 

63. и 65. Пословника Градског већа града Врања 

(„Службени гласник града Врања“, број: 20/2016), 

Градско веће града Врања на седници одржаној да-

на 09.05.2017 године, донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

Члан 1. 

Из средстава утврђених Одлукoм о буџету 

града Врања за 2017. годину („Службени гласник 

града Врања“ број 40/16), са раздела 4 – Градска 

Управа, главе 1 – Градска Управа, програма 15 – 

Локална самоуправа, програмске активности 0602-

0009 – Текућа буџетска резерва, функције 112 – Фи-

нансијски и фискални послови, позиције 165, еко-

номске класификације 49912-Текућа резерва, одо-

бравају се буџетска средства у износу од  150.000,00 

динара. 

 

Члан 2. 

Средства из члана 1. овог Решења распоређу-

ју се у оквиру раздела 4 – Градска Управа, глава 13 

– Народни музеј, програм 13 – Развој културе,  про-

грамска активност  1201-0001: Функционисање 

локалних установа културе, функције 820 – Услуге 

културе, на апропријацији број 347, економска кла-

сификација 423 – Услуге по уговору, у износу од  

150.000,00 динара за штампање монографије слика-

ра Зорана Стошића. 

 

Члан 3. 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

Решење објавити у Службеном гласнику гра-

да Врања. 

 

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ВРАЊА дана 

09.05.2017. годинеброј:06-101/2/2017-04, 

                   

ПРЕДСЕДНИК  

 ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

  др Слободан Миленковић, с.р. 

 

Градско веће града Врања, седница одржана дана 

15.05.2017 године 

282. 

На основу члана 22, 61. и 63. Пословника 

Градског већа града Врања („Службени гласник 

града Врања“, број 20/2016), Градско веће града 

Врања, на седници одржаној дана 

15.05.2017.године, донело је  

 

 

Р    Е   Ш   Е   Њ   Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБО-

РА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГРАДСКЕ СЛАВЕ 

ГРАДА ВРАЊА „СВЕТА ТРОЈИЦА“ 

 

Члан 1. 

 Образује се Организациони одбор за реали-

зацију Програма прославе обележавања Градске 

славе града Врања,  у саставу: 

 председник, 

 др Слободан Миленковић, градоначелник 

Врања. 

 заменик председника: 

 др Дејан Тричковић, председник Скупшти-

не града, 

 секретар, 

 Вида Стојановић, самостални саветник за 

културу и информисање, 

 чланови, 

1. Зорица Јовић, члан Градског већа, 

2. Душан Аритоновић, начелник Градске 

управе, 

3. Ненад Антић, заменик градоначелника, 

4. Ненад Ђорђевић, члан Градског већа, 

5. Игор Живковић, начелник Полицијске 

управе Врање, 

6. Горан Филиповић, официр Одељења са-

обраћајне полиције града Врања, 

7. пуковник Слободан Стопа, командант 

4.бригаде КоВ, 

8. Љубиша Гачић, представник Епархије 

Врањске, 

9. Небојша Цветковић, председник Спорт-

ског савеза града Врања, 

10. Стефан Филиповић, представник Кан-

целарије за младе, 

11. Владица Ранђеловић, самостални савет-

ник, 

12. Миодраг Цветковић, шеф Кабинета гра-

донаечлника и 

13. Зоран Спасић, виши референт у Градској 

управи. 

 

Члан 2. 

Задатак Организационог одбора је да преду-

зме све потребне мере и активности ради реализаци-
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је Програма прославе обележавања Градске славе 

града Врања. 

 

Члан 3. 

 Мандат Организационог одбора траје до 

завршетка прославе Програма прославе обележава-

ња Градске славе града Врања. 

       

Члан 4. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 5. 

Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊАдана: 

15.05.2017.године, број: 06-113/2017-04. 

 

     ПРЕДСЕДНИК  

 ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

  др Слободан Миленковић, с.р. 

 

283. 

 На основу члана 61. Став 13., члана 69. став 

2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени  

гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – 

др.закон, 103/15 и 99/16), члана 42. и члана 44. тачка 

5. Закона о локалној самоуправи (129/2007 и 

83/2014-др.закон), Градско веће града Врања на 

седници одржаној 15.05.2017. године, донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

Члан 1. 

Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

града Врања за 2017. годину („Службени гласник 

града Врања“ број 40/16), са раздела 4 – Градска 

Управа, главе 1 – Градска Управа, програма 15 – 

Локална самоуправа, програмске активности 0602-

0009 – Текућа буџетска резерва, функције 112 – Фи-

нансијски и фискални послови, позиције 165, еко-

номске класификације 49912-Текућа резерва, одо-

бравају се буџетска средства у износу од  308.000,00 

динара. 

 

Члан 2. 

Средства из члана 1. овог Решења распоређу-

ју се у оквиру раздела 4 – Градска Управа, глава 10 

– Позориште „Бора Станковић“, програм 13 – развој 

културе, програмска активност 1201 – 0001: Функ-

ционисање локалних установа културе, функције 

820 – услуге културе, на апропријацији број 292, 

економска класификација 424221 – Специјализоване 

услуге у култури у износу од  308.000,00 динара за 

извођење едукативне  - позоришне радионице 

„Вождово радовање“ и „Од Куманова до Кајмакча-

лана“ који ће се реализовати у месецу мај/јун 2017. 

године у основним школама. 

 

Члан 3. 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

Решење објавити у “Службеном гласнику града 

Врања“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, да-

на:15.05.2017.године, број: 06-113/2017-04. 

 

 

     ПРЕДСЕДНИК  

 ГРАДСКОГ ВЕЋА, 

  др Слободан Миленковић, с.р. 

       

 

Неважећа документа: 

-Станковић Стаменковић Славица с Александровац, 

неважећа војна здравствена књижица ВП 4984 

-Минић Миомир из Врања, неважећи чек бр. 

00000157240136 издат 31,08,2016 године, Банка 

Интеса АД Београд 

–Нехат Саљихи неважећа Диплома бр. 02-1294/1 

издата 26.10.1978. године, висока Техничка школа 

струковних студија Нови Сад 
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