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ГОДИНА XXVIII
БРОЈ 32

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

ВРАЊЕ
Уторак,23.новембар.2021.године.

Градско веће града Врања, седница одржана
дана: 23.11.2021. године.
709.
На основу члана 15, 16, 61. и 63. Пословника
Градског већа града Врања („Службени гласник
града Врања број: 29/2020), Градско веће града
Врања, на седници одржаној дана: 23.11.2021.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ
ОДБОРА МАНИФЕСТАЦИЈЕ
„СВЕТОСАВСКА НЕДЕЉА 2022. ГОДИНЕ“
Члан 1.
Именује
се
Организациони
одбор
Манифестације „Светосавска недеља 2022.године“,
у следећем саставу:
- председник, др Слободан Миленковић,
градоначелник,
-заменик председника, др Дејан Тричковић,
председник Скупштине града,
-секретар,Мирјана Савов, шеф Одсека
образовање, информисање, култура, спорт и
омладину,
-чланови Одбора:
1.Зорица Јовић, заменица градоначелника,
2. Ненад Ђорђевић, члан Градског већа,
3.Ненад Јовић, директор Народног позоришта
„Бора Станковић“,
4.Јасмина Вељковић,
в.д директора ЈУ
Културно образовни центар,
5.Марина Стојановић, председник актива
директора основних школа,
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Излази по потреби.
Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин.
Цена овог броја 150,00 динара
Рок за рекламацију 10 дана

6.Гордана Јовановић, председник актива
директора средњих школа,
7. Јелена Пејковић, секретар Градског већа,
8. Маја Јовић, руководилац Одељења за
друштвене делатности,
9.Епископ врањски Пахомије,
10.представник Полицијске управе Врања,
11.Смиља Антић, кабинет градоначелника,
12.Сима Арсић, носилац ордена „Свети Сава“,
проф. у пензији,
13.Небојша Савић, Одељење за буџет и
финансије,
14.Лидија Стаменковић, шеф Одсека за јавне
набавке,
15. Тања Близнаковски, директор Музичке
школе „Стеван Мокрањац“,
16.Вида Стојановић, самостални саветник за
културу и информисање,
17. Маја Алексић, директор Јавне установе
Народни музеј,
18. Боривоје Манасијевић, директор Јавне
установе Историјски архив „31. јануар“,
19. Зоран Најдић, директор Установе јавна
библиотеке „Бора Станковић“ Врање“
20.
Марија
Благуновска,
кабинет
градоначелника,
21. Гордана Димитријевић, директор Јавне
установе Народни универзите и
22. Зоран Спасић, послови органа Града.
Члан 2.
Задатак Одбора је да припреми Програм
прославе
културно-просветне
манифестације
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„Светосавска недеља 2022. године“ и да се стара о
његовој реализацији.
Члан 3.
Мандат председника и чланова Одбора траје
годину дана.
Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:23.11.2021.
године, број:06-233/5/2021-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.

710.
На основу члана 15., 22. 61. и 63. Пословника
Градског већа града Врања („Службени гласник
града Врања“, број: 29/2020), Градско веће града
Врања,
на
седници
одржаној
дана
23.11.2021.године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ
ОДБОРА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
„31. ЈАНУАР – ДАН ГРАДА ВРАЊА“ И
ПРЕДСТОЈЕЋИХ НОВОГОДИШЊИХ И
БОЖИЋНИХ ПРАЗНИКА 2022. ГОДИНЕ
Члан 1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Организациони одбор за
обележавање „31. јануар – Дан града Врања“ и
предстојећих новогодишњих и божићних празника
2022. године, у саставу:
председник,
др Слободан Миленковић, градоначелник,
заменик председника,
Зорица Јовић, заменица градоначелника,
секретар,
Смиља Антић, Одељење за послове органа
Града,
чланови Одбора,
1. др Дејан Тричковић, председник
Скупштине града,
2. Драган Сентић, председник Градске
општине Врањска Бања,
3. Изабела Савић, члан Градског већа за
ресор –туризам и култура,
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4. Ненад Ђорђевић, члан Градског већа за
ресор – спорт и омладину,
5. Нанад Тасић, руководилац Одељења за буџет
и финансије,
6. Вида Стојановић, Одељење за друштвене
делатности,
7. Јасмина Вељковић, в.д директора ЈУ
Културно образовни центар,
9 .представник Епархије,
10. представник IV бригаде копнене Војске у
Врању,
11. Стефан Филиповић, директор ЈУ
Туристичка организација града Врања,
12. Боривоје Манасијевић, директор ЈУ
истроијски архив „31. Јануар“,
13. Зоран Најдић, директор Установе јавна
библиотеке „Бора Станковић“ Врање,
14. Гордана Димитријевић, директор ЈУ
Народни универзитет Врање,
15. Маја Алексић, в.д. директор ЈУ Народни
музеј Врање,
16. Горан Ђорђевић, директор ЈП „Водовод“
Врање,
17. Зоран Димитријевић, директор ЈКП
„Комрад“ Врање,
18. Горан Петровић, директор ЈП „Нови дом“
Врање,
19. Славољуб Стојменовић, директор ЈП
„Урбанизам и изграња града Врања,
20. Дејан Манић, дирекор ЈКП „Паркинг
сервис“ Врање,
21.Марија
Благуновска,
кабинет
градоначелника
22. Зоран Спасић, Кабинет градоначеника,
и
23. Лука Трајковић, представник Канцеларије
за младе.
Члан 2.
Задатак Организационог одбора је да
предузме све потребне мере и активности ради
обележавања Дана града Врања и предстојећих
Новогодишњих и Божићних празника 2022. године
и стара се о њиховој реализацији.
Члан 3.
Мандат Организационог одбора траје од дана
доношења Решења до реализације задатка из члана
2. овог Решења.
Члан 4.
Овлашћује се Организациони одбор
пријави јавни скуп надлежним органима.

да
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Члан 5.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:23.11.2021.
године, број:06-233/6/2021-04
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Решење објавити у “Службеном гласнику
града Врања”.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:23.11.2021.
године, број:06-233/7/2021-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
712.
711.
На основу члана 61. и 63. Пословника
Градског већа града Врања (“Службени гласник
града Врања” број: 29/2020), Градско веће града
Врања на
седници одржаној дана 23.11.2021.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
НАЈБОЉИХ У ВРАЊСКОМ СПОРТУ ЗА 2021.
ГОДИНУ
Члан 1.
Именује се Комисија за избор најбољих у
такмичарском и школском спорту града Врања за
2021. годину, у саставу:
1.Давор Тасковић, истакнути спортиста,
2.Мирослав Спасић, Одељење за друштвене
деалтности делатности,
3.Иван Кочић, председник Комисије за избор
програма у области спорта,
4.Марјан Станојковћ, професор физичке
културе,
5.Јовић Горан, истакнути спортиста,
6.Марко Ристић, професор физичке културе
и
7.Тамара Мишић, Одељење за друштвене
деалтности делатности.
Члан 2.
Задатак Комисије је да на основу конкурса за
„избор најбољих у Врањском спорту” који се
објављује у средствима јавног информисања града
Врања, након приспелих предлога, на седници
Комисије према оствареним резултатима у 2021.
години, изврши избор најбољих у такмичарском и
школском
спорту
у
категоријама
и
по
критеријумима датим у конкурсу.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења .

На основу члана 61. и 63. Пословника
Градског већа града Врања (“Службени гласник
града Врања” број: 29/2020), Градско веће града
Врања на
седници одржаној дана 23.11.2021.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ
ОДБОРА МАНИФЕСТАЦВИЈЕ НАЈБОЉИ У
ВРАЊСКОМ СПОРТУ У 2021. ГОДИНИ
Члан 1.
Образује
се
Организациони
одбор
Манифестације „Најбољи у врањском спорту у
2021. години“, у саставу:
1.Ненад Ђорђевић, члан Градског већа,
2.Бојан Костић, члан Градског већа,
3.Мирослав Спасић, Одељење за друштвене
деалтности делатности.
4.Мартин Ђорђијевић, Јавна установа за
управљање спортским објектима у својини
града Врања – Спортски објекти,
5.Слађан Стојковић, члан Управног одбора
Спортског Савеза Србије,
6.Марко Ристић, професор физичке културе
и
7.Тамара Мишић, Одељење за друштвене
деалтности делатности.
Секретар Организационог одбора , Смиља
Антић, кабинет градоначелника.
Члан 2.
Задатак Организационог одбора је да
предузме све потребне мере и активности ради
обележавања Манифестације „Најбољи у врањском
спорту у 2021. години“.
Члан 3.
Мандат Организационог одбора траје од дана
доношења Решења до реализације задатка из члана
2. овог Решења.
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Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:23.11.2021.
године, број:06-233/8/2021-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.

713.
На основу члана 7. Правилника о начину,
мерилима, и критеријумима за избор пројеката из
области екологије и заштите животне средине који
се финансирају и суфинансирају из буџетског
Фонда за заштиту животне средине града Врања
(„Службени гласник града Врања“, број: 9/2018),
члана 6. став 1. тачка 10. и члана 17, 18, 24, 61. и 63.
Пословника Градског већа града Врања („Службени
гласник града Врања“, број: 29/2020), Градско веће
града Врања, на седници одржаној дана: 23.11.2021.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
ЕКОЛОГИЈЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА
Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за вредновање
пројеката у области екологије и заштите животне
средине на територији града Врања, у саставу:
председник, Небојша Стаменковић, члан
Градског већа,
Александар
заменик
председника,
Ђорђевић, Одељење за привреду и економски
развој,
секретар Комисије,Маја Јовић, руководилац
Одељења за друштвене делатности,
чланови,
1. Тања Ивановић, Одељење за привреду и
економски развој,
2. Милош Илић, Одељење за инвестиције и
грађевинско земљиште и
3. Ненад Симонов, Одељење за привреду и
економски развој.
Члан 2.
Задатак Комисије је да спроводе поступак по
расписаном
конкурсу
Градског
већа
за
финансирање и суфинансирање пројеката из
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области екологије и заштите животне средине из
буџетског Фонда за заштиту животне средине града
Врања, у складу са Правилником о раду Комисије за
вредновање пројеката из области екологије и
заштите животне средине, који се финансирају и
суфинансирају из буџетског фонда за заштиту и
унапређивање животне средине града Врања и
Правилником о начину, мерилима и критеријумима
за избор пројеката који се финансирају и
суфинансирају из области екологије и заштите
животне средине из буџетског Фонда за заштиту и
унапређивање животне средине града Врања.
Комисија врши преглед финансијских
извештаја организација, којима су одобрена
средства на претходном конкурсу.
Члан 3.
Стручне, административне и техничке
послове за потребе Комисије обавља секретар
Комисије.
Члан 4.
Мандат Комисије траје 4 (четири) године.
Члан 5.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да
важи Решење о именовању Комисије за вредновање
програма из области екологије и заштите животне
средине на територији града Врања, број:06118/1/2019-04.
Члан 6.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:23.11.2021.
године, број:06-233/1/2021-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.

714.
На основу члана 100. Закона о заштити
животне средине („Службени гласник РС“
бр.135/2004 и 14/2016), члана 38 став 4 Закона о
удружењима ( Службени гласник РС бр:51/09,99/11
– др закон) и 61и 63 Пословника Градског већа
града Врања („Службени гласник Града Врања“,
број: 29/2020) Градско веће Града Врања, на
седници одржаној дана:23.11.2021. године, донело
је
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ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ, МЕРИЛИМА И
КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР
ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕКОЛОГИЈЕ И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈИ СЕ
ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ
ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ГРАДА ВРАЊА
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређују намена,
начин, мерила и критеријуми за избор пројеката из
области екологије и заштите животне средине који
својим
квалитетом
доприносе
заштити
и
унапређивању животне средине, а финансирају се,
односно суфинансирају из буџетског Фонда за
заштиту и унапређивање животне средине Града
Врања.
Члан 2.
Финансирање и суфинансирање пројеката из
области екологије и заштите животне средине из
буџетског Фонда за заштиту и унапређивање
животне средине Града Врања врши се по основу
јавног конкурса ( у даљем тексту: конкурс), у
складу са законом, овим правилником и другим
прописима.
Висина средстава за намене из става 1. овог
члана одређује се Програмом за заштиту и
унапређивање животне средине Града Врања.
Члан 3.
Конкурс расписује Градско веће Града
Врања (у даљем тексту: Градско веће).
Конкурс се објављује у средствима јавног
информисања и на званичном сајту Града.
Конкурс се расписује једном годишње.
Члан 4.
На конкурс се могу пријавити невладине
организације (удружења грађана), под условима и
на начин прописаним овим правилником и другим
прописима.
Члан 5.
Рок за подношење пријаве на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса у средствима
јавног информисања.
Пријава на конкурс мора да садржи:
1) основне податке о подносиоцу пројекта, са
одговарајућом документацијом;
- назив, делатност, структуру запослених и
ангажованих на пројектима, ПИБ, партнере;
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- програме који су реализовани или су у току;
- евалуацију најзначајнијих активности у
претходној години (скраћена верзија);
- одлуку надлежног органа правног лица о
усвајању предлога пројекта;
- професионалну биографију;
2) пројекат којим се конкурише за средства,
са описом истог, циљевима који се постижу
његовом реализацијом, тачним подацима о
средствима пројекта и изворима финансирања,
времену и носиоцима реализације пројекта;
3) друге податке који су саставни део
пријаве на конкурс;
4) изјаву учесника конкурса да ће наменски
утрошити средства и да ће након завршетка
програма, односно пројекта доставити извештај о
реализацији програма.
Комисија за вредновање пројеката из области
екологије и заштите животне средине који се
финансирају из буџетског Фонда за заштиту и
унапређивање животне средине Града Врања по
службеној дужности утврђују да ли је удружење
уписано у регистар надлежног органа и да ли се,
према статутарним одредбама, циљеви удружења
остварују у области екологије и заштите животне
средине.
Образац пријаве на конкурс је саставни део
конкурса.
Пријава се подноси за укупна (финансирање)
или недостајућа средства (суфинансирање) за
реализацију новог или завршетак започетог
пројекта.
Образац пријаве, односно Листе за
подношење предлога пројеката, прилога и изјаве
биће доступни свим учесницима конкурса, у виду
формулара на web сајту Града Врања.
Члан 6.
Неће се разматрати
непотпуне пријаве.

неблаговремене

и

Члан 7.
Поступак по конкурсу спроводи Комисија за
вредновање пројеката из области екологије и
заштите животне средине који се финансирају из
буџетског Фонда за заштиту и унапређивање
животне средине Града Врања (у даљем тексту:
Комисија).
Комисију именује Градско веће.
Састав и број чланова Комисије, мандат,
начин рада и одлучивања Комисије, уређују се
посебним актом Градског већа.
Чланови комисије дужни су да потпишу
изјаву да немају приватни интерес у вези са радом и
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одлучивањем комисије, односно спровођењем
конкурса (Изјава о непостојању сукоба интереса).
Именовано лице не може предузимати радње
у својству члана Комисије пре него што потпише
Изјаву из става 2. овог члана.
У случају сазнања да се налази у сукобу
интереса, члан комисије је дужан да о томе одмах
обавести остале чланове комисије и да се изузме из
даљег рада комисије. О решавању сукоба интереса
Градско веће одлучује у сваком случају посебно, а
када утврди сукоб интереса, именоваће у комисију
новог члана као замену.
Сукоб интереса постоји ако члан комисије
или чланови његове породице (брачни или
ванбрачни друг, дете или родитељ), запослени или
члан органа удружења које учествује на конкурсу
или било ког другог удружења повезаног на било
који начин са тим удружењем, или у односу на та
удружења има било који материјални или
нематеријални интерес, супротан јавном интересу и
то у случајевима породичне повезаности,
економских интереса или другог заједничког
интереса.
Чланови комисије не добијају накнаду за свој
рад.
Поступак одлучивања
Члан 8.
Комисија је дужна да најкасније у року од 30
дана од дана истека рока за подношења пријава по
расписаном конкурсу размотри приспеле пријаве са
прилозима, у смислу одредаба овог правилника и
сачини листу вредновања и рангирања пријављених
програма.
Листа из става 1. овог члана објављује се на
званичној интернет страници Града Врања и на
порталу е‒Управа.
Учесници конкурса имају право увида у
поднете пријаве и приложену документацију у року
од три радна дана од дана објављивања листе из
става 1. овог члана.
На листу из става 1. овог члана учесници
конкурса имају право приговора у року од осам
дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору, која мора бити
образложена, Градско веће доноси у року од 15 дана
од дана његовог пријема.
Одлуку о избору програма Градско веће
доноси у року од 30 дана од дана истека рока за
подношење приговора.
Oдлука из става 6. овог члана објављује се на
званичној интернет страници Града Врања и на
порталу е‒Управа.
Коришћење средстава
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Члан 9.
Средства која се, у складу са овим
Правилником, одобре за реализацију програма јесу
наменска средства и могу да се користе искључиво
за реализацију конкретног пројекта и у складу са
уговором који се закључује између Града Врања и
удружења.
Пренос средстава из става 1. овог члана врши
се у складу са прописима којима се уређује пренос
средстава и отварање рачуна корисника јавних
средстава.
Уговором се уређују међусобна права,
обавезе и одговорности уговорних страна, а
нарочито: утврђен предмет програма, рок у коме се
програм реализује, конкретне обавезе уговорних
страна, износ средстава и повраћај неутрошених и
ненаменски утрошених средстава.
Корисник средстава дужан је да пре
склапања уговора Градском већу достави изјаву да
средства за реализацију одобреног пројекта нису на
други начин већ обезбеђена.
Праћење реализације програма
Члан 10.
Град Врање прати реализацију пројеката за
која су одобрена средства у складу са овим
Правилником.
Праћење реализације програма обухвата:
1) обавезу удружења да обавештава Град
Врање о реализацији програма, у роковима
одређеним уговором;
2) прегледање извештаја од стране Комисије;
3) мониторинг посете представника Град
Врања;
4) обавезу
удружења
да
омогући
представницима Града Врања да изврше увид у
релевантну документацију насталу у току
реализације програма;
5) прикупљање информација од корисника
програма;
6) друге активности предвиђене уговором.
Удружење
односно
реализатор
програма је дужно да омогући праћење реализације
програма.
Члан 11.
Пројекат се мора реализовати до 30.
новембра године за коју је расписан конкурс.
Средства ће се уплаћивати у складу са
приливом средстава у буџету града Врања за текућу
годину, односно по приоритету реализације
програма или пројеката од стране учесника
конкурса.
Корисници средстава дужни су да у року од
15 дана од завршетка, односно реализације
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пројеката,а најкасније до 31. децембра године за
коју је расписан конкурс Градском већу доставе
извештај
о
реализацији
са
финансијским
показатељима утрошка средстава.
Праћење реализације пројекта и
наменског трошења средстава
Члан 12.
Прегледом финансијских извештаја утврђује
се да ли су буџетска средства наменски коришћена
и да ли постоји рачуноводствена документација која
указује на наменски утрошак истих.
Плаћања и издаци који нису у складу са
уговорним обавезама и/или без припадајуће
рачуноводствене
документације
неће
бити
признати, о чему се носилац програма обавештава
писаним путем.
Прегледом наративног извештаја остварује
се увид и врши процена квалитета и успешности
програма у смислу реализације постављених
циљева.
О извршеној процени Градско веће
обавештава корисника средстава.
Удружење на захтев Комисије доставља
допуну и додатно објашњење навода изнетих у
извештају у року од осам дана од пријема захтева
надлежног органа за доставу допуне документације.
У случају не достављања, односно
неблаговремене доставе извештаја, или одступања
од одбреног пројекта без предходне сагласности
Комисије, подносилац пројекта са којим је закључен
уговор дужан је да Граду врати укупан износ
средстава одобрених за финансирање или
суфинансирање пројекта из буџета Града, у складу
са уговором.
Уколико корисник не поднесе извештај у
складу са одредбама овог правилника, неће моћи да
учествује у наредном конкурсном поступку за
финансирање или суфинансирање пројекта.
Ако се приликом праћења реализације
програма утврди ненаменско трошење средстава
Град Врање у обавези је да раскине уговор, захтева
повраћај пренетих средстава, а удружење је дужно
да средства врати са законском каматом.
МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР
ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕКОЛОГИЈЕ И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 13.
Избор
програма
који
ће
се
финансирати/суфинансирати средствима буџета
Града Врања, врши се применом следећих
критеријума:
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1) референце програма: дужина трајања
програма, број корисника програма, могућност
развијања програма и његова одрживост;
2) циљеви који се постижу: обим
задовољавања јавног интереса, степен унапређења
стања у области екологије и заштите животне
средине;
3) суфинансирање програма из других
извора: сопствених прихода, буџета Републике
Србије, аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе, фондова Европске уније, поклона,
донација, легата, кредита и друго, у случају
недостајућег дела средстава за финансирање
програма;
4) законитост и ефикасност коришћења
средстава и одрживост ранијих програма: ако су
раније коришћена средства буџета, да ли су
испуњене уговорне обавезе.
Члан 14.
Пројекти
који
се
финансирају
и
суфинансирају из буџетског Фонда за заштиту и
унапређивање животне средине Града морају да
испуњавају следеће општа мерила:
• Подршка реформи локалне политике
заштите животне средине кроз садржајну
иновативност понуђеног пројекта;
• Побољшање квалитета животне средине,
односно конкретна корист већег броја
грађана Врања.
Пројекти из става 1. овог члана, поред
општих мерила морају да испуњавају и најмање
једно од следећих посебних мерила, и то:
1) Развијање еколошке свести, културе и
мишљења деце или одраслих на територији града
Врања;
2) Подстицање грађана са посебним
потребама да се укључе у пројекте заштите животне
средине;
3) Континуирана и одржива афирмација
бриге о заштити животне средине на територији
града Врања.
Члан 15.
Правилник ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:23.11.2021.
године, број:06-233/3/2021-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.
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715.
На основу члана 100. Закона о заштити
животне средине („Службени гласник РС“
бр.135/2004и 14/2016), Програма коришћења
средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине града Врања члана 6. став 1. тачка 10.,
члана 61. и 66. Пословника Градског већа града
Врања(„Службени гласник Града Врања“, број:
29/2020)Градско веће Врања,на седници одржаној
дана:23.11.2021. године, донело је
П Р А В И Л Н И К
О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ
ЕКОЛОГИЈЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И
СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ГРАДА ВРАЊА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређује
делокруг, начин рада и одлучивања и друга питања
од значаја за рад Комисије за вредновање програма
и пројеката из области екологије и заштите животне
средине који се финансирају и суфинансирају из
буџетског Фонда за заштиту и унапређивање
животне средине Града Врања (у даљем тексту:
Комисија).
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Председник Комисије представља Комисију,
заказује и председава седницама, потписује акта
Комисије и обавља друге послове у складу са овим
правилником и другим прописима.
Члан 6.
Члановима Комисије престаје мандат пре
истека времена на које су именовани, подношењем
оставке или разрешењем.
Градско веће може разрешити поједине
чланове Комисије на образложен писани предлог
најмање једне трећине чланова Комисије.
Члан Комисије се разрешава у случајевима
када најмање три пута неоправдано одсуствује са
седница Комисије, када несавесним радом
онемогућава рад Комисије, као и када својом
неактивношћу не доприноси раду Комисије.
Члан 7.
У случају престанка мандата члана Комисије
пре истека времена на које је именован, до
именовања новог члана, преостали број чланова
Комисије чини његов пуни састав за постојање
кворума за одлучивање, с тим што не може бити
мањи од четири члана.
Члан 8.
Комисија има секретара.
Секретар Комисије обавља стручне и
администартивно техничке послове за потребе
Комисије.
III ДЕЛОКРУГ КОМИСИЈЕ

Члан 2.
Комисију образује Градско веће посебним

Члан 4.
Комисија предлаже висину и начин
коришћења средстава из става 1. овог члана.

Члан 9.
Комисија спроводи поступак по расписаном
конкурсу Градског већа за финансирање и
суфинансирање програма и пројеката из области
екологије и заштите животне средине из буџетског
Фонда за заштиту и унапређење животне средине
Града Врања.
Комисија врши вредновање програма и
пројеката из става 1 овог члана, у складу са овим
правилником и Правилником о начину, мерилима и
критеријумима за избор пројеката који се
финансирају и суфинансирају из области екологије
и заштите животне средине из буџетског Фонда за
заштиту и унапређивање животне средине града
Врања.

II САСТАВ КОМИСИЈЕ

IV НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА

Члан 5.
Комисија има пет чланова, укључујући и
председника Комисије.

Члан 10.
Седнице Комисије сазива
Комисије, по потреби.

актом.
Комисија је независна у свом раду.
Комисија за свој рад одговара Градском већу
Града Врања ( у даљем тексту: Градско веће).
Комисија је дужна да на захтев Градског
већа, а најмање једном годишње, поднесе извештај о
свом раду.
Члан 3.
Рад Комисије је јаван.

председник
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Председник Комисије је дужан да сазове
седницу на писани предлог најмање једне трећине
чланова Комисије.
У смислу става 1. и 2. овог члана, сазивају се,
по потреби, консултативне седнице Комисије.
Члан 11.
Седницама Комисије председава председник
Комисије, кога у његовом одсуству мења заменик
председника Комисије.
У случају одсуства председника Комисије,
чланови Комисије, под условом да је обезбеђен
кворум за рад и пуноважно одлучивање, бирају
председавајућег за ту седницу Комисије.
Члан 12.
Комисија може да ради и пуноважно
одлучује, ако седници присуствује већина од
укупног броја чланова Комисије.
Консултативна седнице Комисије може да се
одржи ако седници присуствује најмање три члана
Комисије.
На консултативним седницама, ставови и
предлози заузимају се консензусом.
Члан 13.
Вредновање предлога програма и пројеката
врши се попуњавањем формулара, који садржи три
опције:

Број -32- Страна-2633

Члан 14.
У случају конфликта интереса, односно када
је подносилац предлога програма или пројекта
институција у којој је члан Комисије запослен, или
је на било који други начин укључен у актвности
везане за тај пројекат, такав члан Комисије је дужан
да о томе обавести остале чланове Комисије и
изузима се из гласања о том предлогу пројекта.
Члан 15.
Комисија је дужна да најкасније у року од 20
дана од дана истека рока за подношење пријава по
расписаном конкурсу, размотри приспеле пријаве и
у складу са прописаним критеријумима утврди
предлог програма и пројеката са расподелом
средстава за финансирање или суфинансирање из
буџета Града Врања.
Приликом утврђивања предлога из става 1
овог члана, предност имају програми, односно
пројекти који предвиђају суфинансирање из
средстава буџета Града и задовољавају критеријуме
одрживости, као и који су вредновани већим бројем
гласова за опцију: „Снажно подржавам пружање
финансијске подршке овом пројекту“.
Утврђени предлог из става 1 и 2 овог члана,
Комисија доставља Градском већу, ради доношења
одлуке о избору програма или пројекта и расподели
средстава.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

1) „Снажно подржавам пружање финансијске
подршке овом пројекту“;
2) „ Подржавам пружање финансијске
подршке овом пројекту; или
3) „Изричито сам против пружања
финансијске подршке овом пројекту“.
Позитивним гласањем за финансирање
предлога програма или пројекта сматра се
попуњени формулар са заокруженим опцијама:
„Снажно подржавам пружање финансијске подршке
овом пројекту“ или „ Подржавам пружање
финансијске подршке овом пројекту“, уколико је
такве формуларе попунила већина од укупног броја
чланова Комисије.
У изузетним околностима, у случају
неопходности
одлучивања
о
пројектном
финансирању, позитивним гласањем сматрају се и
прибављени потписани формулари од стране
чланова који нису присуствовали седници, уколико
су попуњени у смислу става 2. овог члана.
О неопходности одлучивања у смислу става
3. овог члана, присутни чланови Комисије на
седници одлучују консензусом.

Члан 17.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана:23.11.2021.
године, број:06-233/4/2021-04
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић,с.р.

БОСИЛЕГРАД
716.
На основу члана 63. Закона о буџетском
систему (« Службени гласник РС», број и 54/09 и
73/2010,101/2010,101/2011
,93/2012,62/2013
и
63/2013 исправка,108/2013,142/2014 и 68/2015др.Закон,103/2015 , 99/2016 и 113/2017,95/2018 и
31/2019,79/2019 и 149/2020) и члана 20. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»,
број129/07 и 83/2014- др. Закон 101/2016- др закон и
47/2018) и члан 40. став 1. тачка 2. Статута
Општине Босилеград ( „Службени гласник града

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“
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Врања“, 3/19), Скупштина општине Босилеград на
седници одржаној дана 15.11.2021. године, донела
је

Члан 1.
По VI. ребалансу буџета извршене су измене
допуне у члану 5 код планираних капиталних
издатака датих ниже у табеларном прегледу

ОДЛУКУ
О VI РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
БОСИЛЕГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ

Планирани капитални издаци буџетских
корисниказа, 2021, 2022 и 2023 годину исказују се у
следећем прегл

I. ОПШТИ ДЕО

ре
дн
и
бр
ој

еко
но
мск
а
кла
сиф
ика
циј
а

511

2021по
петом
ребалан
су

опис

2022

2023

А
КАПИТАЛНИ
ПРОЈЕКТИ
Пројекат:
"Пренамена
зграде бивше ВС у
објекат
социјалне
заштите
за
смештај
старијих,
изнемоглих,
социјално, породичном,
сексуалном и другим
терором угрожених лица
у Босилеграду" - извор
01 - 8.128.290,00 динара
- извор 07 - 46 060 319,00
динара
50 000,00 2 950 000,00

Укупна
вредност
пројеката
по петом
ребалансу
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у

2022
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Укупна
вредност
пројекат
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ребаланс
у

2023

54.188.609,
00

Члан 2.
По VI. ребалансу буџета извршене су измене и у члану 6 у посебном делу одлуке у ниже датом
табеларном прегледу
БУЏЕТ ОПШТИНЕ
БОСИЛЕГРАД

Позиција
Економска
класификација

Функција

програмска класификација

Глава

раздео

1
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у

1

2

5

1.06

1.06

09015006

3

4

070
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5

6
Програм
11Социјална и
дечја заштита
0901-Пројекти
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бивше
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другим терором
угрожених лица
у Босилеграду"

511
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1.474.583,0
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00
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0
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1.522.400,00
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00
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0
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0
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м
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в
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2.704.721,0 126.748.033,0
0,00
0
0

Члан 3.
По VI . ребалансу буџета извршене су измене и у члану 7 у посебном делу одлуке у
табеларном прегледу
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА
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ед
но
ст
у
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у „Службеном гласнику града
Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана
15.11.2021 године, број:06-241 /2021
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.

717.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр.
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018), Закључка Владе Републике Србије бр. 46410366/2021 од 10.11.2021.године,, члана 40. став 1.
тачка 2. Статута општине Босилеград („Сл.гласник
града Врања“, бр. 3/19), Скупштина општине
Босилеград
на
седници
одржаној
дана
15.11.2021.године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕНАМЕНИ ЗГРАДЕ БИВШЕ
ВЕТЕРИНАРСКЕ СТАНИЦЕ У ОБЈЕКАТ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА СМЕШТАЈ
СТАРИЈИХ, ИЗНЕМОГЛИХ, СОЦИЈАЛНО,
ПОРОДИЧНОМ, СЕКСУАЛНО И ДУГИМ
ТЕРОРОМ УГРОЖЕНИХ ЛИЦА У
БОСИЛЕГРАДУ“

50 000,00

50
000,00

50
000,00

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се приоритет
Општине Босилеград за пренамену зграде бивше
Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите
на катастарској парцели бр. 1150 КО Босилеград 1.
Члан 2.
Постојећа социјална инфраструктура на
територији општине Босилеград нема капацитета –
објекат за пружање услуге смештаја социјално
угроженим лицима из свих категорија, те је
потребно зграду – објекат из члана 1. ове одлуке
пренаменити у социјални објекат за смештај истих.
Члан 3.
Средства за радове на реконструкцији,
санацији, адаптацији и доградњи објекта обезбеђује
општина Босилеград из сопствених средстава,
конкурисањем по јавним позивима министарстава,
међународних донатора и програма и других
општини доступних извора финансирања.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД дана
15.11.2021 године, број:06-241 /2021
ПРЕДСЕДНИК,
Славчо Владимиров,с.р.

Уторак,23.новембар.2021.године.
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Општинско веће општине Босилеград
718.
На основу члана 6.7. и 60. Закона о
финансирању локалне самоуправе (“Службени
гласник Републике Србије” , број 62/06, ...99/2021ускл.дин.износи), члана 6. став 5 до 9. и члана 7а.
Закона о порезима на имовину (“Службени гласник
РС”, број 26/01...144/20), члана 2. Одлуке о
општинском већу („Сл. гласник града Врања“ бр.
8/2019) и члана 60. Пословника Општинског већа
Општине Босилеград („Сл.гласник града Врања“,
бр. 10/2018), Општинско веће општине Босилеград
на седници одржаној дана 15.11.2021. године на
предлог
локалне
пореске
администарције
Општинске управе Општине Босилеград, донело је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ТРЖИШНЕ
ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА
НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се просечне
тржишне цене квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2022. годину на територији општине Босилеград.
Члан 2.
Просечна тржишна цена квадратног метра за
следеће непокретности на територији Општине
Босилеград за 2022. годину по зонама и то:
ВРСТЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ
Станови
Кућа за становање
Пословне зграде и
други
грађевински
објекти за обављање

ЗОНА 1

ЗОНА 2

ЗОНА 3

22.100,00
22.100,00
50.795,00

17.680,00
17.680,00
40.636,00

8.620,00
8.620,00
20.318,00

делатности
Гараже и помоћни
објекти
Грађевинско
земљиште
Пољопривредно
земљиште
Шумско земљиште
Друго земљиште
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11.457,00

9.165,60

4.582,80

800,00

640,00

250,00

240,00

180,00

90,00

50,00
240,00

50,00
180,00

50,00
120,00

Члан 3.
Утврђена цена из члана 2. oве Одлуке
представља основни елемент за утврђивање
тржишне вредности непокретности.
Члан 4.
Наведене тржишне цене квадратног метра
непокретности биће коришћене за обрачун пореза
на имовину за 2022. годину.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику града
Врања”, а примењиваће се од 01.01.2022. године и
биће објављена на интернет страници општине
Босилеград.
Члан 6.
Даном почетке примене ове Одлуке престаје
да важи Одлука о утврђивању тржишне цене
квадратног метра непокретности на територији
општине Босилеград за 2021 годину („Сл.гласник
града Врања“, бр.37/2020).
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
дана: 15.11.2021. године, број 06-240-3/2020
ПРЕДСЕДНИК,
Владимир Захаријев,с.р.
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