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П Р Е Д Г О В О Р 
 

Одлуком  Општинског већа и Скупштине донетом крајем 
2004.године, општина Врање ушла је у пројекат израде «Стратегије 
развоја у периоду 2006-2010.». 

«Стратегија развоја општине Врање 2006-2010. » усвојена је на 
седници Скупштине општине Врање 14. јуна 2006. године. 
 Стратешки партнер у изради овог изузетно важног документа, 
био је UNDP кроз програме MIR и МIR 2, а процес прикупљања 
података, систематизације и дефинисања праваца развоја трајао је 
више од годину дана.  
 Општина Врање, стратегијом развоја одредила је смернице у 
доношењу најцелисходнијих одлука, које ће битно утицати на 
побољшање услова живота наших суграђана.Утврђивањем 
стратегије створени су предуслови за добијање веће финансијске 
подршке Владе Републике Србије, Европске уније, као и других 
инвеститора и донатора.Такође, пружене су веће могућности за 
учешће у програмима развоја региона, коме наша локална заједница 
припада. 
 Приликом израде стратегије руководили смо се следећим 
принципима: 
 1.Успостављање партнерског односа између локалне 
самоуправе, приватног и невладиног сектора.Чињеница да је овим 
процесом било обухваћено више од хиљаду појединаца, разних 
профила потврђује свеобухватност документа, којим је постигнут и 
одређен ниво консензуса, као и његова аполитичност.Ангажовање 
домаћих и експерата из иностранства омогућило је примену 
методологије засноване на позитивним и најбољим искуствима из 
земље и региона Балкана. 
 2.Урадити реалну, оствариву и одрживу стратегију.То значи, 
применљиву у пракси, а у том процесу начињен је корак више, у 
смислу израде акционих планова за наредних пет година. У односу 
на остале локалне самоуправе, то је наша предност, јер имамо 
процену шта треба радити и колико средстава уложити, за сваки 
појединачни акциони план. 
 3.Одредити приоритете, како за укупни развој у наредних пет 
година, тако и за сваку област, и у одређеним временским 
терминима их реализовати.Ово, такође значи, да неке ствари у овом 
периоду неће имати приоритетни значај. 
 4. Учешће јавности и потпуна транспарентност током целог 
процеса. 
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Водећи се овим принципима, радне групе идентификовале су 6 
најважнијих стратешких циљева, чијом реализацијом остварујемо 
визију и мисију општине Врање: 
  1.Развој града Врања као регионалног центра 
  2.Инфраструктурни развој села 
  3.Економски развој општине 
  4.Укључивање мањинских социјалних група у друштвени живот 
  5.Реформа локалне управе и сарадња три сектора (јавног, приватног 
и невладиног) 
  6.Заштита животне средине 

Ови стратешки циљеви су мање-више, једнаки по значају и 
одсликавају најважније потребе наше заједнице, на којима се, у 
следећем петогодишњем периоду могу надограђивати и остали 
аспекти живота у једној модерној општини. 

Један од најважнијих циљева је економски развој.Отварање 
нових, малих и средњих предузећа, одржавање постојећих, тржишно 
орјентисана пољопривреда, као и  рационално коришћење 
природних ресурса у смислу одрживог развоја,  представљају основ 
и за свеукупни развој.Снажнија економија значи и веће приходе, а то 
омогућава брже спровођење осталих стратешких циљева. 

Једном речју, овим документом дефинишу се смернице за 
будућност, а свеобухватна, координисана и правовремена 
имплементација ове Стратегије биће приоритет свих нас. 

Стратегија представља отворен документ, што значи да може 
претрпети одређене измене у складу са кретањима у друштву и 
остваривањем појединих циљева датих у овом документу.Наша 
визија је да то неће бити корените и суштинске промене, али 
флексибилност према евентуално новим околностима мора 
постојати.У складу са тим стратегија ће бити ревидирана годишње, 
када ће се и процењивати успешност имплементације, као и 
усклађеност буџета и акција општине са смерницама датим у овом 
документу.  
  Захвалност пре свега дугујемо запосленима у локалној 
самоуправи, домаћим и иностраним стручњацима, представницима 
невладиних и владиних организација, донатора и академских 
институција који су искуством, знањем и сугестијама омогућили 
креирање финалне верзије «Стратегије развоја општине Врање 2006-
2010. » 
 Посебно се захваљујемо UNDP-u, Evropskoj Agenciji za 
Rekonstrukciju за свеобухватну  подршку током реализације једног 
овако значајног процеса. 
                                                             Председник општине Врање 
                                                                      Мирољуб Стојчић 
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М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 
 
 
 

Стратегија развоја општине Врање усклађена је са више 
домаћих и међународних докумената као што су :  
 

• Миленијумски циљеви Уједињених нација 
• Локална Агенда 21  
• Стратегија за смањење сиромаштва  
• Интегративни план друштвено-економског развоја јужне 

Србије 
• Консултативна стратегија одрживог развоја Европске уније: 

Одржива Европа за бољи свет – Европска стратегија одрживог 
развоја 

• Повеља европских градова и општина ка одрживости – Алборг 
повеља  

• Лисабонски акциони план ''Од повеље до акције''  
• Позив из Хановера европским општинским лидерима на 

заокрету 21. века  
• ''Позив из Јоханесбурга''  
• Фано смернице  
• Завршни документ Конференције Алборг + 10 

 
Кораци у изради ове стратегије су били :  
 

1. Организовање ( доношење одлуке о изради стратегије, 
формирање радних група и избор координатора) 

2. Снимање ситуације, прикупљање података и информација, 
кроз вишемесечно ангажовање неколико десетина људи на 
терену, и више стотина сати разговора са привредницима, 
банкарима, незапосленима, службеницима, младима, старима, 
особама са посебним потребама, невладиним сектором – лична 
карта заједнице 

3. Идентификација најважнијих питања и дефинисање визије и 
мисије општине Врање 

4. Анализа прикупљених података и информација употребом 
модерних алата (PEST, SWOT);анализа предности и слабости 
општине, као и спољних позитивних и негативних утицај на 
развој Врања (шансе и претње) 
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5. Развој генералних  стратешких циљева, приоритета и 
детаљних циљева, као и акционих планова 

6. Јавне консултације са Месним заједницама и представницима 
невладиног и бизнис сектора 

Цео овај процес трајао је, са извесним прекидима, више од 14 
месеци, а у том периоду одржано је неколико десетина састанака, 
радионица и консултација.У периоду израде стретегије упућивани су 
јавни позиви свим члановима заједнице  да се укључе у процес. 
Учесници у изради стратегије за своје ангажовање нису имали 
материјалну надокнаду. 

Након усвајања стратегије уследиће имплементација стратешког 
плана, као и његово праћење и ажурирање. 

 
Користи од стратешког развојног плана су :  
 

1. Делотворније суочавање и управљање променама у 
општини Врање 

2. Делотворнији политички развој 
3. Оспособљавање локалне власти да препозна потребе 

заједнице и адекватно одговори на њих 
4. Већа повезаност заједнице и стварање партнерства на више 

нивоа 
5. Основ за јачање регионалног повезивања 
6. Смањење трошкова и ефикаснија, усмеренија финансијска 

ефективност 
7. Ефективно и ефикасно управљање ресурсима у складу са 

тенденцијом одрживог развоја 
8. Олакшан приступ развојним фондовима републике Србије, 

Европске уније,као и  других међународних донатора и 
инвеститора 
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ЛИЧНА КАРТА  ОПШТИНЕ  

 
 
  

Први писани траг о Врању датира из 1093. године. 
Врање је економски, административни, здравствени, образовни 

и културни центар Пчињског округа. Општина Врање се простире на 
површини од 860 квадратних километара, и спада у ред већих  у 
Србији. Има 105 насеља,32 Месне заједнице и 21 Месну 
канцеларију. 

Просечна надморска висина износи 480 метара, а клима је 
умерено-континентална. 

Град се налази у средишту комуникационих праваца (коридор 
Е-10), који представљају саобраћајне артерије изузетног 
међународног значаја. На три километра од града пролазе аутопут и 
железничка пруга Будимпешта-Београд-Скопље-Атина, који 
повезују Србију са суседном Македонијом, а тако и средњу Европу 
са Балканом. 

Удаљеност Врања од главних привредних центара у земљи и 
непосредном окружењу је: 

- Београд – 347 km 
- Приштина – 115 km 
- Ниш – 120 km 
- Скопље – 91 km 
- Солун – 354 km 

 
Гранични прелази са Македонијом налазе се на 35 км (Прохор 

Пчињски) и 48 км (Чукарка), а са Бугарском 74 км(Стрезимировце) и 
115 км (Рибарце). 
 
 
ВИЗИЈА :  Врање модеран град у Европској унији 
 
 
МИСИЈА : Брже, боље и лакше остваривање права грађана у 
локалној самооуправи 
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SWОТ анализа 

 
 
Снаге 
-Реформска опредељеност  
-Људски ресурси 
-Висок ниво радног морала 
-Добар географски положај 
-Плодно земљиште за одређене 
културе 
-Индустријске зоне 
-Коридор 10 
-Добра база података 
-Бања и манифестациони туризам 
-Велики број пројеката са 
комплетном пројектном 
документацијом 
-Природна богатства 
-Велики број финансијских 
институција и међународних 
организација у региону 
-Политички стабилна локална 
самоуправа 
 

Слабости 
-Недовољна стручност кадрова 
-Спори процес приватизације 
-Недостатак повољних финансија 
-Миграције младих 
-Низак стандард 
-Лоше стање регионалних и 
локалних путева 
-Недовољна инвентивност у 
економском сектору 
-Уситњени поседи 
-Застарела механизација 
-Недовршена приватизација агро 
комплекса 
-Спора гасификација 
-Застарели урбанистички планови 
-Лоша искоришћеност потенцијала 
-Неразвијеност туристичке понуде, 
лоша сигнализација и обележавање 
 

Могућности 
-Подршка Владе РС 
-Успешна децентрализација 
-Повезивање регија и европске 
интеграције 
-Повећање искоришћености 
природних ресурса 
-Отварање нових тржишта 
-Формирање слободне зоне 
-Едукација младих кадрова, 
преквалификација 
-Малогранични промет 
-Транзитни туризам 
-Туризам (Врањска Бања, Бесна 
Кобила, Првонек) 
-Коридор 10 
-Дијаспора-тржиште и капитал 
-Програми ЕУ, USAID-a 
-Стране директне инвестиције 
-Пораст интересовања за наше 
подручје у свим областима 
 

Претње 
 
-Политичка нестабилност у региону 
-Могућност ширења конфликата 
-Одлив капитала 
-Неуспешна децентрализација 
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• Становништво 
 
 
   ТАБЕЛА 1 

 
Година 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 
Број 
Стан. 
Врање 

62.659 65.367 72.209 82.527 85.591 87.155 

Пчињски 
округ 220.910 222.520 230.375 238.753 241.999 227.690

 
На основу  наведеног прегледа види се да од 1991.године број 

становника у Пчињском округу опада. У општини Врање, у периоду 
од 1991. до 2002.године, забележен је пораст  становника за 1.732, 
односно 2,03%, што значи да је годишњи прираштај 0,02 промила. 
Овај раст није услед повећања наталитета, већ је последица 
миграције становништва са Косова, као и из села у град. 

Од укупног броја становника, 63.86% живи у граду,7.02 % у 
Врањској Бањи, а 29.15 % у сеоским срединама. 

Полна структура је следећа:49.7% је жена, а 50.3 % су 
мушкарци.  Старосна структура становништва приказана је у табели 
2 :  

Старосна структура општине Врање доживела је снажне 
промене, нарочито у последњој деценији, и то у прилог пораста 
особа старијих од 60 година, које чине 18,8% од укупног 
становништва. 

 По опште прихваћеном критеријуму Популационе комисије 
ОУН старим становништвом се сматра ако је проценат већи од 7%. 
Општина Врање је захваћена овим процесом, због значајног удела 
старије популације (18,8%) у укупном броју становника. Треба рећи 
да је на нивоу Србије проценат становништва старог преко 60 
година чак 22,5%. 

Код етничке структуре становништва, битно је истаћи да у 
Врању тренутно живи 93.03% Срба, 5.3% ромске популације, док 
Бугари, Македонци, Албанци, Црногорци, Мађари, Бошњаци и 
Власи чине остатак становништва.  
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• Природни ресурси 
 

У  општини се налазе следеће реке: Јужна Морава, Бањштица, 
Корбевачка река, Вртогошка река,Ветерница, Коћурица, а у самом 
граду су Врањска  и Собинска река.Од планина и планинских врхова 
издвајају се: Бесна кобила (Бесна кобила 1.922 м и Патарица 1.806м), 
Зладовска  планина (Коћурица 1.568м), Кукавица (Влајна 1.442 м), 
Грот 1.325м, Облик 1.310,  Китка 1.295 м,Пљачковица 1.231м, 
Крстиловица 1.154м и Пржар 731м. Такође, ту је и Александровачко 
језеро(вештачко), удаљено осам километара од центра града. По 
природним ресурсима се истиче и Пољанички крај, и предео у 
захвату планине Мотина (Барелић са околним селима), као и 
Првонечки  крај са акумулационим језером и браном «Првонек». 

Врањска котлина богата је и шумама, како листопадним, тако и 
четинарима, као и разноврсним лековитим биљем.У самом граду 
постоји већи број зелених оаза - градски парк, Спортски центар, 
простори око Учитељског факултета,  Дома ученика средњих школа 
и Дома за децу и омладину,  прве Месне заједнице,  итд. Када 
говоримо о шумама и другом природном богатству морамо 
напоменути да општина Врање нема значајне ингеренције, односно 
да  њима управља Влада Републике Србије посредством ресорних 
министарстава и релевантних институција. Због тога један од 
проритета мора бити договор са надлежним министарствима о томе 
како више  пажње посветити овој области. 

Бесна кобила пружа изузетне погодности за развој зимског, 
рекреативног и планинског туризма које ни изблиза нису 
искоришћене. Активирањем овог комплекса створили би се услови 
за бржи развој читаве заједнице. 

Врањска Бања, као посебна целина, са заступљеним 
разноврсним природним ресурсима и то: земљишним, 
пољопривредним, шумским, водопривредним, минералним, као и 
туристичким,  представља изузетно значајан потенцијал. Боља 
искоришћеност неких од ових ресурса је проритет  Врања. Није 
реално очекивати огромна улагања у све ресурсе, али они, који су 
економски најоправданији, свакако морају бити обухваћени 
развојном политиком Врања. Овде се, најпре, мисли на комплекс 
«Првонек», и на ефикаснију експлоатацију термалних вода у 
Врањској Бањи, за шта  прво треба урадити комплетну 
документацију, којом ће се предвидети сви потребни радови.   

Са садашњим налазиштима рудног богатства, ова грана 
привреде има велику перспективу, с тим што развој треба усмерити, 
пре свега, на руде неметала, олова и цинка, које су изузетно тражене 
на иностраним тржиштима. 
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• Запосленост/незапосленост 
 

 
 

      Према статистичким подацима  Националне службе за 
запошљавање број незапослених у  општини у 2006 износи 11.936 
што је  (13,7%)1у односу на број становника, а у табели која следи 
приказан је број незапослених лица према степену стручне спреме у 
последње три године, табела 3 

Из статистике се види да је највише незапослених до четвртог 
степена стручне спреме. Као и у целој Србији, званични подаци о 
незапослености кориговани су у односу на стварно стање. Ово из 
разлога што одређен број људи ради у зони сиве економије, те иако 
привређују нису регистровани. С друге стране постоји и одређен 
број људи, који се воде као запослени, али у предузећима пред 
стечајем/приватизацијом, где остварују минималне приходе.С тога је 
потребно,  стимулативним мерама легализовати сектор сиве 
економије, за шта су неопходни повољни кредити из развојних 
фондова. 

Велики удео незапослених, без икакве квалификације, чине 
Роми (процењује се да је незапосленост међу Ромима преко 90%). 

Мора се обратити пажња и на недостатак преквалификационих-
доквалификационих програма, образовање кадрова потребних 
садашњем и будућем тржишту рада, и на крају програмима 
усмереним на запошљавање младих.   

Незапосленост је један од кључних проблема у Врању и његово 
решавање  умногоме ће одредити даљи развој општине и региона, а 
што ће зависити и од политичко-економских кретања у Србији.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 На нивоу Србије незапосленост је 27.1%. Пчињски округ има стопу од 62.5% незапослених, 
који чекају свој први посао, највећу у држави. 
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• Привреда 
 
 
У Врању је регистровано 4.729 приватних радњи и 1.343 мала и 

средња предузећа. Структура привреде има негативну коњуктуру, 
односно заступљене су радно интензивне гране – велики системи – 
који запошљавају велики број радника (37.000 од тога 2/3 ради у 
привреди) и који се тешко прилагођавају савременом начину 
пословања. 

То су ниско акумулативне гране, које су високо увозно- зависне, 
имају предимензиониране капацитете намењене извозу, чија је 
просечна старост 10 и више година, и које не могу да поднесу 
велики притисак светске конкуренције. Тешка ситуација је настала 
губитком великог броја радних места  (Јумко, Коштана...) и 
недовољним отварањем нових послова у малим и средњим 
предузећима. Да би се овај тренд променио, потребно је привући 
више страних инвестиција, а пример Дуванске индустрије Врање-
БАТ треба да покаже потенцијалним инвеститорима да је улагање у 
Врање добар пословни потез. 

Преглед локалне индустрије у табели 4 .   
Стварање средине атрактивне за привредна улагања представља 

фундаментални интерес за Врање.Ово ће се постићи изградњом 
одговарајуће инфраструктуре(посебно у индустријским и зонама 
унапређеног пословања у градском језгру), одговарајућим 
финансијским мерама општине, усвајањем и применом позитивних 
решења из Европе и Србије, промоцијом врањске привреде итд.  

Посебну пажњу треба посветити изградњи аутопута коридора 
10, изградњи дуплог колосека железничке пруге и изградњи 
гасовода како би трошкове производње свели на најмању могућу 
меру у постојећим условима. 

Проширењем постојећих индустријских зона као и отварањем 
нових, са одговарајућим подстицајним средствима за развој 
девастираних подручја од страна Владе Републике Србије, 
стимулативном пореском политиком, отварањем одељења 
Привредне коморе и Трговинског суда, створиће се услови за бржи 
напредак. 

Само тржишно пословање малих и средњих предузећа, 
наслоњено на стратешке партнере, понудом нових програма може 
довести до економског опоравка. 
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•   Пољопривреда 
 
 
 

Пољопривреда у општини је превасходно екстензивна, и 
најчешће традиционална, сем појединачних случајева, који су 
тржишно опредељени. То резултира продајом сезонских 
пољопривредних производа на територији  општине 
пољопривредника из других општина Пчињског,али и других  
округа. Недовољна заступљеност прерађивачких капацитета и 
нестабилност на тржишту пољопривредних производа демотивише 
пољопривреднике у интензивирању  производње.Услед транзиције 
велика предузећа,која се баве пољопривредом (Пољопродукт,  
задруге) нису више носиоци пољопривредног развоја општине 
Врање. 

Као и у осталим гранама привреде, недиференцијација у 
производњи резултира неконкурентним производима, чије су цене 
производње високе, а степен прераде низак. Неопредељеност 
становништва општине да се  бави само одређеном пољопривредном 
производњом, условљава стагнацију ове изузетно значајне гране 
привреде. 

За поједине области пољопривреде постоје потенцијали за 
развој и даље унапређење. У области пољопривреде посебну пажњу 
треба посветити изградњи мини акумулација за наводњавање 
пољопривредног земљишта. 

Препознавањем компаративних предности и применом 
интензивних техника за развој, пољопривреда може имати много 
већу заступљеност у укупним приходима по глави становника у 
општини. 
 
 

• Инфраструктура и коришћење земљишта 
 
 

Главни проблем из области инфраструктуре у општини Врање је 
непостојање новог Генералног урбанистичког плана (ГУП-а) и 
детаљних планова регулације (ови планови раде се на сваке четири 
године те су тренутно постојећи били на снази до 2004). Како ови 
планови представљаљу основни предуслов за развој 
инфраструктуре, Општинско веће је донело одлуку да се отпочне са 
њиховом израдом.У основи, проблеми са којима се суочава општина 
Врање идентични су са другим срединама. Они се  највише односе 
на лошу путну инфраструктуру у самом граду и сеоским срединама. 
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Упркос чињеници да је у протеклом периоду асфалтиран велики број 
улица, још увек постоји велики проценат оних које су само 
пошљунчане или се ради о земљаном коловозу.Стање водоводне и 
канализационе мреже, такође, није на задовољавајућем нивоу.Мање 
од половине Месних заједница (42 %) је прикључено на градску 
мрежу, 18 % су сеоски водоводи, а преосталих 39 % користи 
индивидуалне изворе-бунаре.Проблеми са канализацијом постоје, 
како у самом   граду, тако  и у сеоским срединама, где чак 76 % 
Месних заједница нема прописану мрежу.У местима где она постоји, 
отпадне воде директно одлазе у речне токове, тако да ће општина у 
најскоријем периоду морати да обезбеди средства за израду 
постројења за пречишћавање воде.  

Главна инфраструктура у  општини  је следећа:укупна дужина 
улица у Врању је 187 км, од којих је 116 км са асфалтним коловозом, 
35 км је пошљунчано, а 36 км су земљани путеви. Дужина улица у 
Врањској Бањи износи 66 км , од којих је 30 км асфалтирано, 15 км 
пошљунчано, а 21км су земљани путеви. 

Укупна дужина локалних путева износи 425 км, од чега су 
асфалтом покривена 123 км , туцаником 53 км, а земљом 249 км. 
Кроз  Врање пролази  железница, са једним колосеком, дужине  20 
км са три железничке станице (Врањска Бања, Врање и Ристовац), 
као и аутопут Београд-Скопље приближне дужине. 

Водоводна мрежа се може поделити на главну , укупне дужине  
75 км, 
и секундарну укупне дужине 130 км. 

Комплетирана мрежа фекалне канализације је укупне дужине  
85 км, док је постојећа атмосферска канализација  дужине  2.5 км. 

Стање телекомуникација у Месним заједницама је знатно боље 
и  само 12 % од укупног броја није покривено фиксном телефонијом. 
 

 
• Заштита животне средине 

 
 

На територији општине Врање налази се прва санитарна, 
еколошка депонија «Метерис», једина у Републици Србији. 
Стављена је у функцију  2002.године, и изграђена  по стандардима 
Европске уније. Корисна површина депоније је 30.670 м², а бруто 
62.250 м². Са предвиђених 220 м³ сакупљеног отпада дневно, 
предвиђен  рок трајања депоније је 15 година. «Метерис» испуњава 
све прописе и регулативе везане за удаљеност од насељених места. 
Налази се на 5.825 м од центра Врања и 8.335м од Врањске Бање. 
Најближе насеље је удаљено око 380м, а река Морава  1.6км. 
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 Надморска висина износи 480м, што је  за 15 м више од  
надморске висине самог Врања. Ружа ветрова је одговарајућа 
(Север-Исток) и дувају из правца града и околних насеља. Депонија 
поседује: систем канала за одвођење површинских вода до базена за 
пречишћавање,  компактор и булдожер за прекривање 
компактованог отпада слојевима земље, као и савремено опремљену 
лабораторију за испитивања.  

У будућности се треба усмерити на : 
• Рециклажу и редукцију отпада 
• Третман за пречишћавање отпадних вода по захтевима 

Европске уније 
• Превенцију илегалне сече шума 
• Технолошко, едукативно и кадровско јачање капацитета 

општинских комуналних предузећа, служби и одељења 
одговорних за заштиту животне средине  

( Комрад, Инспекција за заштиту животне средине, итд) , 
одношење смећа Табела 6.  

 
• Управа 

 
 

 У Општинској управи запослено је  око 270 људи. Органограм 
изгледа овако:  

Највећи проблем са којим се локална администрација суочава је 
раздвојеност појединих одељења. Општинске инспекције су 
измештене из главне зграде, што отежава координацију.  
Сарадњи са Месним заједницама и Месним канцеларијама се 
поклања велика пажња, а стратешким планом предвиђено је њихово  
опремање и умрежавање, како би грађани што лакше остваривали 
своја права.  

И информатичко опремање инспекцијских служби је битно, 
како би оне ефикасније обављале свој посао.  

Стратешко опредељење Општинске управе ће бити техничко 
осавремењавање свих Секретаријата и служби, као и обука 
запослених. Коришћење електронске писарнице биће императив, јер 
ће се на тај начин убрзати обрада предмета.  

Такође, значајан је проблем недостатка простора за смештај 
архивске грађе, која се по закону мора чувати 30 година. Тренутне 
просторије су мале и угрожене подземним водама, због чега је 
неопходно  што пре урадити санацију.  

Један од приоритета је и што већа  транспарентност у раду 
општинских службеника. Оснивање Услужног центра  је само  један 
од корака, који води ка том циљу.  
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Посебну пажњу треба усмерити на оне активности, које се 

морају остварити у сарадњи са  надлежним републичким органима 
(инспекције, катастар…). Ово ће бити од посебног значаја при 
изради Генералног урбанистичког плана(ГУП) за општину, који је 
неопходан услов за развој средине и чији је завршетак планиран у 
2007.години.  

На крају, да би се модернизовала локална управа и приближила 
европским стандардима посебна пажња ће бити посвећена додатној 
обуци службеника (управљање пројектима, финансијски менаџмент, 
комуникација, тимски рад…). 
 
 
 

• Образовање и култура 
 
 
 

Од културних објеката Врање има : два музеја, позориште, 
простор за биоскоп, концертни простор, библиотеку, галерије, Дом 
културе. 

У Врању постоји петнаест основних школа и   седам средњих 
школа( Гимназија, Економска, Медицинска, Хемијска, Техничка, 
Пољопривредна и Школа за децу ометену у развоју). 

Основно образовање похађа тренутно 9.065 ученика у 460 
одељења, а средње  4.366 ученика у 165 одељења (редовна настава). 
Ученика ромске популације  у основним школама има 905, и  11 у 
средњим. 

Највише ученика се одлучује за медицинску струку, друштвени 
и природни смер у Гимназији, економску струку, област 
електротехнике итд. У основним школама запослено је 900 радника, 
од којих 600 изводи наставу.  

У средњим школама има око 400 радника, од којих је 300 
ангажовано за васпитно-образовни процес. 

Буџет за 2005.годину, за ову област, је износио 69.745.000,00 
динара. Највише је планирано за инвестиције 17 милиона динара. У 
општини Врање има 73 школска објекта. 

Планирана је изградња средње стручне школе у Врању и 
основне у Александровцу.  
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• Ванредне ситуације 
 

У претходним годинама Србију су погодиле природне непогоде 
попут клизишта, пожара, града, земљотреса, поплава... Штете су 
биле огромне, и с тога велика пажња мора бити посвећена 
превенцији. 

Уштеде које се остварују на овакав начин нису занемарљиве и 
представљају осигурање, које је неопходно предузети. Општина 
Врање је и до сада издвајала средства за ове намене из Фонда за 
противпожарну заштиту и са других позиција буџета. 

Међутим,  у наредним годинама је важно обезбедити веће 
инвестиције за обнову противпожарног возног парка, постављање 
хидраната у граду, набавку и сервисирање противпожарних апарата 
и друге пратеће опреме, уређење склоништа итд. Ширење града 
узрокује повећани ризик и стратешко опредељење општине треба да 
буде рад на превенцији губитка људских живота, спречавање и 
минимизирање материјалне штете. 
 
Табела 2. 
Старосне групе у процентима (%) Врање 

0-19 25.64 
20-39 28.42 
40-59 27.13 
60-79 16.74 

80- 1.30 
Нерегистровани 0.77 

 
Табела 3. 

Степен стручне 
спреме 2005. Год. % 

I степен стр.сп. 5.253 41,95 
II степен стр.сп. 870 6,94 
III степен стр.сп. 2.813 22,46 
IV степен стр.сп. 2.789 22,27 
V степен стр.сп. 40 0,31 
VI степен стр.сп. 453 3,61 

VII степен 
стр.сп. 304 2,42 

Укупно 12.522 100 
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Табела 4.  
 
ПОСТОЈЕЋА ЛОКАЛНА ИНДУСТРИЈА 

 
Назив 

 
Делатност 

 

Број 
запослен

их 

Предности 
 

1.ХК»Јумко« 
АД, 
 

Текстилни 
комбинат 
 

3.200 

Највећи текстилни комбинат у Европи, 
заокружен технолошки процес. 
Високи квалитет производа, широки 
асортиман, јефтина 
висококвалификована радна снага. 
Очекује се продаја државног портфеља 
акција од 42%. 

 
2. »Симпо«, 
 
 

Дрвно-
прерађивачка 
индустрија 
 

6.576 

Једна од највећих европских компанија 
за производњу намештаја.  
Широк асортиман производа дрвно-
прерађивачке индустрије, репутација 
квалитетног произвођача широм Европе. 
 

3. »Алфа 
плам«  
 

Производња 
шпорета  
 

1.100 

Висококвалитетни шпорети, велики 
производни капацитети савремене 
технологије, имиџ поузданог партнера. 
 

4. 
»Расадници«  
Пред. за пр. и 
прер. цвећа 
врт. ур. п.д., 
546-462,  
546-432, 
Краља Петра I 
Ослоб 138 

Производња цвећа 
и поврћа, 
уређивање 
цветних вртова и 
дворишта 
 

40 

Могућност производње здраве хране и 
раног поврћа, могућност изградње 
пластеника са врућом бањском водом. 
 

5. 
»Неметали« 
ДП Рудници и 
индустрија 
неметала, 546-
496, 546-007, 
Јужн. бригаде 
10 

 
Рудник неметала 
и индустрија 
неметала 
 

 
95 

 
Атрактиван производни програм – 
зеолит и други. 

6. »ХИВ« ДП 
21-584, 21-585 
Омлад. бриг. 7 

Хемијска 
индустрија  
 

158 Флексибилан производни програм – 
ђонови за обућу. 

7. 
»Новоградња
« ГПДС, 22-
568, 22-200 
Карађорђева 2 

Грађевинарство 
 614 

Највећи грађевински капацитет на југу 
Србије. Референтна листа обухвата 
многе пројекте у иностранству. 
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8. 
»Угоститељс
ко предузеће 
Врање« ДП, 
Врање 17500 

Угоститељство 
 207 Атратиктивни угоститељски објекти 

погодни за пријем транзитних туриста. 

9. »Грот« ДП 
Рудник олова 
и цинка 

Рудник олова и 
цинка 
 

338 Богата налазишта руда која ће 
експлоатисати. 

10. 
»Заваривач« 
прав. служ. 
23-628ген. 24-
049, 23-933  
Радничка 

Метална 
идустрија 
 

749 Богато искуство у металској индустрији, 
атрактивна локација. 

11 
»Пољопродук
т« ДП за 
Пољоп. пр. 
откуп и 
прераду 
21-049 
ген.дир. 24-
257 
Омлад. 
бригада 
Врање 

 
Производња, 
прерада и откуп 
пољопривредних 
производа 
 

 
212 

 
Поседује обрадиву земљу за примарну 
пољопривредну производњу, хладњачу, 
кланицу. Очекује се да процес стечаја 
резултира смањењем броја запослених. 
Потребан капитал за сезону откупа 
пољопривредних производа и сетву. 
 Неискоришћено: хладњача 2.364м2, 
кланица 1.555м2, погон за прераду меса 
230м2, складиште за кромпир 560м2, 
виноград од 70 ха, плантажа вишања 
20ха. 

12. 
»Живинопро
дукт« ДП за 
пр. и промет 
живине 
Врањска Бања 

Живинарство 
 344 

Највећи капацитет за живинарство на 
југу Србије. У поступку стечаја је 
смањен број радника, тражи се 
стратешки партнер. 
Неискоришћено: фарма кока носиља 
капацитета 250.000,објекти за 
производњу подмлатка       130. 000 по 
турнусу, кланица 180.00 комада у једној 
смени са погоном за прераду меса, 
Фабрика сточне хране 20 тона 
концентроване хране на сат. 

13. 
»Водоградња
« ДП 
24-534, 23-581 
Врање 

Водопривредно 
предузеће 
 

120 Чека се доношење Закона о водама, 
висока профитна стопа. 

14.  
»Јединство « 
АД 
17500 Врање 

Саобраћајно 
предузеће за 
превоз путника 
 

676 

Највеће предузеће за превоз путника на 
југу Србије, савремени  возни 
парк,репутација сигурног превозника, 
међународне аутобуске линије. Једно од 
најатрактивнијих предузећа у општини 
Врање. 
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15. »ПЗП« 
Б. 
Станковића, 
17500 Врање 

 
 
Предузеће за 
путеве 
 

 
 
622 

 
 
Највећи капацитет за путну 
инфраструктуру на југу, одржава путну 
мрежу у целом Пчињском 
округу;референца од многих 
међународних организација 

16. »Плави 
камен«, 
Индустријски 
блок 9, Рашка 
бб, 17500 
Врање 

Приватно 
предузеће, 
производња 
готове хране за 
животиње 

28 Репутација произвођача квалитетних 
концентрата. 

17. »Кусо 
блато«, Ј.Ј. 
Лунге 3/б, 
17500 Врање,  

Приватно 
предузеће, 
прерада меса 

35 Високо тржишно учешће на локалном 
тржишту, квалитетни производи. 

18. 
»ПЕГАСУС« 
ОД, Собинска 
16 ,17500 
Врање , 
017/414-485 

Приватно 
предузеће за 
производњу и 
трговину 

7 
Производња гарнитура, квалитетни 
производи, савремени дизајн, добитник 
високих признања 

19. »СИК«  
Нерадовац, 
17500 Врање, 
22-058, 21-900 

Приватно 
предузеће, 
производња 
кламарица 

19 Високи квалитет производа, савремена 
технологија. 

20.»МИКРО
МОДЕЛИ« 
ОД, Браће 
Вељковић 15, 
17500 Врање, 
441-694 

Приватно 
предузеће 55 Производња одеће, извозно орјентисан, 

квалитет израде на високом нивоу. 

21. »ВИХОР« 
ДОО, 
М.Ракића 3, 
17500 Врање, 
425-750 

Приватно 
предузеће, 
производно 
услужне 
делатности  

9 Савремени капацитети за прераду млека 
и висок квалитет производа од млека. 

22. 
»АЛУМИНА
« ДОО, 
Ситничка 
3,17500 
Врање, 33-647 

Производња 
алуминијумске 
столарије 

24 Висок квалитет израде. 

23. 
»МИНЕКС« 
ПТПУ, 
Немањина 83, 
17500 Врање, 
433-927 

Производња 
ципела 90 Висок квалитет производа. 

 18



24. »ДВА 
ДРУГАРА« 
ДОО, 
Омладинских 
бригада бб, 
17500 Врање, 
21-091 

Прерада меса 20 Квалитет производа 

25. 
»МИКОМ« 
ДОО, 
К.С.Првовенч
аног бб, 17500 
Врање, 400-
657 

Рачунарска 
опрема 18 Квалитет услуге, иницијатива, добра 

организација,  

26. 
ПР»ХАНИБА
Л«, 
индустријска 
зона, 17500 
Врање, 400-
971  

Израда опруга за 
индустријски 
намештај 

18 Квалитет производа 

27. »ЛЕОН 
КОНДИТОР
С« ДОО, Баба 
Златина 8, 
17500 Врање, 
24-242 

Трговина на 
мало 37 Квалитет услуге 

28. 
»ЈУФЛИН« 
ДОО, 
Врањска 
банња, К.П. 
Ослободиоца, 
546-960 

Производња 
јуфлина 73 Висок квалитет 

29.Регионална агенција за економски развој и предузетништво Пчињског  округа 
"VEEDA" д.о.о. Врање, 22. децембар, 412-207, 414-893, 404-630, 404-629 
30.»Опште 
удружење 
предузетника 
општине 
Врање«, Иве 
Лоле Рибара 
бр. 8, 17500 
Врање, 22-182  

 Удружење приватних предузетника у општини Врање и може дати ближе 
податке о приватним предузећима и предузетницима 
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ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЕ 

Начелник Општинске управе 

Секретаријат за финансије и привреду 

Секретаријат за урбанизам и  
имовинско-правне послове

Секретаријат за здравствену, социјалну,  
дечју и борачко-инвалидску заштиту, избеглице и привремено расељена лица 

Секретаријат за образовање, културу, спорт, омладину и информисање 

Секретаријат за инспекцијске послове и 
заштиту животне средине

Секретаријат за општу управу 

Служба за јавне набавке 

Служба за заједничке послове 

Стручна служба за скупштинске послове 

Кабинет председника 

Завод за информациони систем 

Служба правне помоћи 

Услужни центар 
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Табела 5. 
 

Активно 
становништво 

Становништво 

Укупно 
У 

процент
има 

Број 
становника 
са личним 
дохотком 

Број 
становника без 

прихода 

Број становника 
који живи у 

иностранству 
мање од једне 

године 

Врање 
87.228 41.095 47.08 % 14.568 31.535 90 

 
Табела 6. 
 

 Т-1  Услуге у обиму     
     Индекс 
П.Ј. Делатности Јед. Мере 2004 год 2005 год 2005/2004 
1 2 3 6 6 7 
02 Изношење смећа број корсиника 13.395,0 13.844,0 103,35 
  Домаћинства 21,22,23 број корсиника 12.314,0 12.716,0 103,26 
  Привредни субјекти 27 број корсиника 1.081,0 1.128,0 104,35 
  Фекалија 28         
03 Димничарске услуге 30 број димњака 10.515,0 10.821,0 102,91 
04 Погребне услуге         
  Сахране број 361,0 387,0 107,20 
  Обнове и закуп гробних места број 365,0 413,0 113,15 
  Оквири (цокле) број 119,0 127,0 106,72 
05 Чишћење улица свакодневно- м2 172.043,0 194.350,0 112,97 
  Врање м2 165.043,0 187.350,0 113,52 
  Ноћно чишћење Врања м2 103.580,0 94.530,0 91,26 
  Врањска Бања м2 7.000,0 7.000,0 100,00 
  Чишћење улица свакодневно- м2 172.205,0 219.940,0 127,72 
  Врање м2 130.405,0 178.140,0 136,61 
  Врањска Бања м2 41.800,0 41.800,0 100,00 
06 Одржавање зеленила м2 200.340,0 237.720,0 118,66 
  Врање м2 129.160,0 128.360,0 99,38 
  Врањска Бања м2 71.180,0 109.360,0 153,64 

 
На основу података инкасантске службе укупна површина 

стана, која је  фактурисана 2005.године износила је  1.110.764 м2, 
док је укупна површина дворишта износила 1.261.867 м2. 

Подаци дати у претходној табели из месеца децембра 2004. и 
2005 .године, осим код погребне службе, где је дат обим извршених 
услуга за целу  2004. и 2005. годину. 
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Стратешки циљ I 
 
Развити Врање у атрактивни регионални центар, кроз циљано 

побољшање инфраструктуре и услуга 
 
 

Приоритети : 
 
1.1.Израдити Генерални  урбанистички план  Врања и Врањске 
Бање 
 

Детаљни циљеви: 
 

1.1.1.  Израда орто-фото снимка општине Врање 
1.1.2. Израда студије саобраћајног решења делова општине Врање 
1.1.3. Израда планова детаљне регулације2 за делове општине Врање 

 
1.2. Развити инфраструктуру у градским МЗ, како ради подршке 
развоју привреде и економије, тако и развоју свих 
комуникационих праваца (путеви, водовод, канализација, 
електрификација,топлификација,гасификација)уз координацију 
и размену искустава Jавних предузећа у региону. 
 

Детаљни циљеви: 
 

1.2.1. Заменити  коцке асфалтом са комплетном реконструкцијом 
(водовод, канализација) и урадити електрификацију улица у 
градском језгру по приоритету 

 
1.2.2. Изградити најмање три паркинг гараже у самом центру града 

 
1.2.3. Изградити веће трафостанице и унапредити енергетски биланс 
у општини Врање 

 
1.2.4. Урадити електрично јавно осветљење у 80 % улица у градском 
језгру 

 
1.2.5. Обновити и проширити мостове, који се налазе на главним 
комуникационим правцима у градским МЗ  

 
1.2.6. Изградити, проширити и одржавати инфраструктуру и објекте 
који поспешују економску размену 
                                                 
2 Раније урбанистичких планова, нови термин је усклађен са новим Законом о планирању и 
изградњи из 2003. 
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1.3. Јачати постојеће капацитете у образовању,здравству, 
култури у циљу регионалног повезивања 
 

Детаљни циљеви: 
 

1.3.1. Побољшати услове рада у предшколској установи и школама 
1.3.2. Проширити капацитете за смештај ученика и студената 
1.3.3. Технички осавременити постојеће капацитете у 

здравству,образовању и  култури 
1.3.4. Организовати обуке радника запослених у поменутим 

областима 
 

 
Стратешки циљ II 

 
 
Развити села и руралне области (укључујући инфраструктуру и 
услуге у њима) тако да буду привлачна за живот и утичу на 

свеукупни локални развој 
 
 
Приоритети: 
 
2.1.  Израдити план развоја села( план улагања у економски 
развој, инфраструктуру, образовање, омладину...) 
 
2.2. Развити инфраструктуру у селима (пут,водовод, 
канализација, телекомуникација) у складу са планом  
 
2.3.     Отворити  нове и уредити постојеће пијаце. 
 
2.4.    Унапредити примарну здравствену заштиту у селима 
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Стратешки циљ III 
 
 

Ревитализовати локалну економију проналажењем нових 
могућности ради задовољења потреба тржишта  

 
Приоритети : 
 
3.1. Јачање пољопривредне производње са циљем стварања 
тржишно оријентисане пољопривреде 

 
            Детаљни циљеви: 
 

3.1.1.  Стимулисање регистрације пољопривредних газдинстава 
3.1.2.  Израда студије развоја пољопривреде 
3.1.3. Заокруживање расцепканих и малих обрадивих површина 
3.1.4. Обука свих заинтересованих пољопривредних произвођача 

(сертификати, брендови, нове технологије, положај 
пољопривреде у ЕУ, могућност адаптирања локалне 
пољопривреде ЕУ стандардима…) у наредне четири године 

3.1.5. Помоћ прерађивачкој индустрији да више извози своје 
производе 

3.1.6. Стварање услова за развој нових грана ( узгој печурака, 
пчеларство, лековито биље…) 

 
 

3.2. Погодно окружење за стварање и опстанак привредних 
друштава 

 
Детаљни циљеви: 

 
3.2.1. Гаранцијски фонд за подршку предузећима 
3.2.2. Снажнија асоцијација привредника 
3.2.3. Планско управљање општинским буџетом усмерено ка 

подршци привреди 
3.2.4. Идентификовање нових прилика за пословање у Врању, како 

би се повећала конкурентност на ширем тржишту (стварање 
БИД зоне и Бизнис инкубатор центра) 

3.2.5. Израда Студије о развоју привреде 
 
 
 
 

 24



3.3. Рационално коришћење ресурса 
 
Детаљни циљеви: 
 

3.3.1. Повећан проценат искоришћености термалних вода у 
Врањској Бањи и инвестирање у пројекат акумулације «Првонек» 
3.3.2. Активно промовисање туризма у Врањској Бањи и комплекса 
«Првонек» 
3.3.3. Обнова и активирање културно-историјских споменика 

 
 

Стратешки циљ IV 
 
 
Обезбедити да сви грађани имају једнаке шансе и могућности  да 
учествују у економском и друштвеном животу општине Врање 

 
 
Приоритети:  
 
4.1.    Успоставити бољу комуникацију између институција 
социјалне заштите, општинских служби које се баве социјалним 
питањима, НВО-а и медија 
  
 
 

Детаљни циљеви: 
 

4.1.1. Израда социјалне карте свих угрожених слојева грађана (већ се 
ради социјална карта деце до 18 година) уз учешће поменутих 
заинтересованих група и појединаца, која ће бити у Центру за 
социјални рад 
4.1.2. Спровођење медијске кампање од стране свих релевантних 
субјеката кроз заједничку координисану активност. 
4.1.3. Облици социјалне заштите на нивоу локалне самоуправе 
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4.2. Афирмативна политика локалне самоуправе за 
ресоцијализацију угрожених категорија становништва 
(социјалних и мањинских група) уз сарадњу и учешће НВО 
сектора и  крајњих корисника. 

 
Детаљни циљеви: 

 
4.2.1. Укључење (привремено запослење) социјалних и мањинских 
група ангажовањем  на јавним радовима у проценту од 55% од 
укупне потребне радне снаге 
4.2.2. Стварање предуслова и услова за нормално учествовање особа 
са инвалидитетом и социјално угрожених група у економском и 
друштвеном животу општине Врање 
4.2.3.  Спровођење и пре/доквалификација 15% незапослених 
радника са циљем њиховог запошљавања/самозапошљавања 
4.2.4. Реализација програма из области  здравства, образовања и 
смањења незапослености припадника ромске националне мањине у 
општини Врање кроз реализацију програма Декада Рома 2005 – 2015 
4.2.5. Спровођење пре/доквалификације 20% ромске омладине, 
старости од 18-35 година 
4.2.6. Укључење омладине у процесе донешења одлука на 
општинском нивоу оснивањем  партиципативног тела 
4.2.7. Стварање услова за веће ангажовање омладине  издвајањем 
средстава од стране локалне самоуправе и вршење едукације младих  
(писање пројеката, сакупљање средстава, презентације Омладинског 
програма Европске Комисије...) 
 

 
Стратешки циљ V 

 
 
Подизање капацитета Oпштинске управе, Jавних предузећа, 

Jавних установа и цивилног сектора 
 

Приоритети: 
 
5.1. Подизање капацитета Mесних заједница и Mесних 
канцеларија 
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Детаљни циљеви: 
 

5.1.1. Инфо центри за Врање, Ратаје, Власе и Врањску Бању, а потом 
и за друге Месне заједнице 
5.1.2. Обука запослених у Месним заједницама-канцеларијама ради 
бољег пружања услуга грађанима и стандардизовања услуга 
5.1.3. Информатичко повезивање Месних канцеларија 
5.1.4. Реновирање објеката  Месних заједница 

 
5.2.    Већа ефикасност Општинске управе 
 

Детаљни циљеви: 
 

5.2.1. Уређивање простора архива 
5.2.2. Опремање и техничко осавремењавање инспекцијских служби 
5.2.3. Обједињавање делова управе под једним кровом ради боље 
координације 
5.2.4. Обука за општинске службенике 
5.2.5. Коришћење електронске писарнице 
5.2.6. Стварање комплетне електронске базе података до 2010.  

 
5.3. Већа ефикасност Јавних предузећа и Јавних установа 

 
Детаљни циљеви: 
 

5.3.1. Опремање ЈП и ЈУ и њихово информатичко повезивање 
5.3.2. Обука службеника ЈП и ЈУ 
5.3.3. Стварање комплетне електронске базе података до 2010. 
5.3.4. Обједињеност наплате услуга и е-наплата 

 
 
 
5.4.     Сарадња са владиним институцијама, организацијама и 
појединцима изван општине 
 
          Детаљни циљеви : 
 
5.4.1. Финансијски менаџмент, који би омогућио допунска средства 
за инвестиције  и пројекте уз учешће општине мање од 50% 
5.4.2. Уређење катастра  
5.4.3. Превентивно деловање – ванредне  ситуације 
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5.5.     Свеобухватна сарадња сва три (локална самоуправа, бизнис 
и невладин) сектора у општини 
 

Детаљни циљеви :  
 

5.5.1. Оснивање центра где ће припадници сва три сектора имати  
састанке и договоре, у циљу партнерског наступа и реализације 
одређених пројеката 
5.5.2. Обука за припаднике три сектора о томе како заједнички 
приступати развојним фондовима, потенцијалним партнерима и 
инвеститорима 
5.5.3. Јавност у раду свих организација (размена података, 
усклађивање активности…)    
 

Стратешки циљ VI 
 

Унапредити услове за живот и рад људи кроз побољшање и 
заштиту животне средине 

 
Приоритети: 
 
6.1.   Едукација и подизање свести грађана о значају заштите 
животне средине, као и увођење казнене политике за загађиваче. 

 
Детаљни циљеви: 

 
6.1.1. Испитивање потреба и сазнања грађана у области очувања 
животне средине спровођењем истраживања на случајном узорку од 
2% 
6.1.2. Израда Локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП) за 
општину Врање 
6.1.3. Организовање семинара, састанака и других видова едукације 
грађана, али и стручних служби којима је то потребно са циљем 
подизања свести о значају очувања животне средине и одрживог 
развоја 
6.1.4. Медијска кампања са циљем подизања свести реализована од 
стране свих заинтересованих група и појединаца, који се баве овом 
проблематиком (Комрад, НВО-и, Општинске управе и њене службе, 
друге институције...) 
6.1.5. Побољшање квалитета рада служби, које су задужене за 
спровођење казнене политике према загађивачима 
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6.1.6. Организовање акција сакупљања секундарних сировина од 
стране школа, локалне самоуправе и др. 
 
6.2.   Санација и ревитализација постојеће инфраструктуре и 
комуналне мреже у сфери екологије од стране свих релевантних 
субјеката (Републике, Општине,  комуналног предузећа, привреде, 
грађана...) 
 

Детаљни циљеви : 
 
6.2.1. Рекултивација старог сметлишта испод аутопута и смањење и 
сузбијање дивљих и старих сметлишта 
6.2.2. Израда пројекта за изградњу система за пречишћавање 
отпадних вода 
6.2.3. Изградња канализационих мрежа у блоковима, где оне не 
постоје 
6.2.4. Уградња филтера за пречишћавање ваздуха у градским 
топланама 
6.2.5. Установљен  систем за рециклажу чврстог отпада 
(осавремењен возни    парк Комрада, набавка контејнера, итд...) 
6.2.6. Нешкодљиво одлагање и уклањање медицинског отпада 
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Акција

Проистиче из 
ког 

приоритета/дета
љног циља 

Очекивани резултати Дугорочни утицај 
Временск
и оквир 

2006-2010 Ко
 је

 
од

го
во

ра
н? Извори 

финансирања   
(може бити 

више од једног)  

Износ  
(процењен
а вредност) 
у eврима

Оснивање тима за праћење 
израде Генералног урбанистичког 
плана општине Врање

1.1. Формиран тим 
стручњака

Боље организован рад и 
повезаност са сродним 
службама

2006. Општина Општина, 
Геодетски завод 
и други донатори 

Обука кадрова и набавка опреме 
за израду Генералног 
урбанистичког плана(ГУП) 
општине Врање

1.1. Урађен ГУП и обучени 
људи који могу радити 
ГУП и ван Врања

Економски развој, 
легализација постојећих и 
изградња нових објеката

2006-2007. Тим за 
праћење 
израде ГУП 
општине 
Врање

Општина, 
Министарство за 
капиталне 
инвестиције и 
други донатори 

30.000

Преузимање орто-фото снимака 
општине Врање од Републичког 
геодетског завода

1.1.1. Урађен орто-фото 
снимак

Евидентирано постојеће 
стање и израда студије 
саобраћаја Врања и 
Врањске Бање

2006. Тим за 
праћење 
израде ГУП 
општине 
Врање

Општина, 
Геодетски завод 
и други донатори 

Није 
одређена 
цена од РГЗ

Завршити скенирање и 
оријентисање подлога општине 
Врање(све остале подлоге у 
размери 1:2500 и 1:5000)

1.1.1. Урађен орто-фото 
снимак и комплетно 
покривање 
катастарским подлогама 
на ОФ снимцима

Израда ГУП-а, евиденција 
бесправно подигнутих 
објеката, израда студије 
саобраћаја

2006. Тим за 
праћење 
израде ГУП 
општине 
Врање

Општина, 
Геодетски завод 
и други донатори 

5.000

Израда пројекта саобраћајног 
решења главне улице у Врањској 
Бањи

1.1.2. Предуслов за слободно 
кретање пешака

Стварање услова да 
Врањска Бања постане 
урбана средина

2006. Општина Општина, 
Геодетски завод 
и други донатори 

Обука за израду студије 
саобраћаја дела општине Врање

1.1.2. Урађена студија и 
обучени кадрови за 
самостални рад

Израђена студија и 
побољшана регулација 
саобраћаја

2006-2007. Тим за 
праћење 
израде ГУП 
општине 
Врање

Општина Врање 
и други донатори

25.000

Израда детаљног урбанистичког 
плана за блокове Центар Врањске
Бање и друге блокове

1.1.3. Омогућити легализацију 
објеката

Дугорочно саобраћајно и 
урбанистичко решење 
Врањске Бање

2006-2007. Радна група
за 
инфраструк
туру и 
Управа 
Бање

Општина, 
донатори

100.000

Урадити приоритете кроз планове 
детаљне регулације(према 
постојећим наменама)

1.1.3. Урађен ПДР и 
омогућена изградња

Економски развој, 
легализација постојећих и 
изградња нових објеката

2006-2010. Тим за 
праћење 
израде ГУП 
општине 
Врање

Општина Врање 
инвеститори и 
други донатори

1Ха=1.000 

Израда пројекта топлификације 
Врањске Бање

1.2. Стварање услова за 
прикључење свих 
грађана и стварање еко 
зоне

Коришћење термалних 
извора и природних 
ресурса

2006. Радна група
и 
пројектанти

Општина, 
донатори

30.000

Изградња котларнице у насељу 
Ледена Стена

1.2. Повећан капацитет 
даљинског грејања за 
68%

Смањена потрошња 
електричне енергије и 
смањено аерозагађење

2007. ЈП ,,Нови 
дом,,

ЈП ,,Нови Дом,, 
општина, 
донатори...

1.000.000

Израда трасе гасовода за цео 
град

1.2. Израђен пројекат Спремност за инвестиције у 
енергетику и предност 
приликом конкурисања код 
републичких органа или 
донатора

2008-2009. ЈП ,,Нови 
дом,,

ЈП ,,Нови Дом,, 
општина, 
донатори...

Израда техничке документације за
топлификацију насеља Чешаљ

1.2. Повећан капацитет Спремност за инвестиције у 
енергетику и предност 
приликом конкурисања код 
републичких органа или 
донатора

2006-2007. ЈП ,,Нови 
дом,,

ЈП ,,Нови Дом,, 
општина, 
донатори...

12.000

Локални градски 
путеви(одржавање, 
асфалтирање...)

1.2. Текуће одржавање Стварање бољих услова за 
живот

2006-2010. Општина, 
руралне 
Месне 
заједнице

Општина, Месне 
заједнице,Влада 
РС, донатори

12.643.678

Канализација у граду 1.2. Текуће одржавање Стварање бољих услова за 
живот

2006-2010. Општина, 
руралне 
Месне 
заједнице

Општина, Месне 
заједнице,Влада 
РС, донатори

Локални градски водовод 1.2. Текуће одржавање Стварање бољих услова за 
живот

2006-2010. Општина, 
руралне 
Месне 
заједнице

Општина, Месне 
заједнице,Влада 
РС, донатори

Изградња атмосферске 
канализације у улици Бошка 
Ђорђевића, Врањска Бања

1.2. Текуће одржавање Стварање бољих услова за 
живот

2006. ЈП ,,Управа 
Бање,,

Општина, ЈП 
,,Управа Бање,, и 
донатори

Изградња водовода у Балканској 
улици, Врањска Бања

1.2. Решење проблема 
водоснабдевања

Стварање бољих услова за 
живот

2006. ЈП ,,Управа 
Бање,,

Општина, ЈП 
,,Управа Бање,, и 
донатори

10.000

 Стратешки циљ I - акциони планови
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Изградња водовода у 
Мечковчики, Врањска Бања

1.2. Решење проблема 
водоснабдевања

Стварање бољих услова за 
живот

2006. ЈП ,,Управа 
Бање,,

Општина, ЈП 
,,Управа Бање,, и 
донатори

60.000

Асфалтирање и пошљунчавање 
градских саобраћајница:           
Ђуре Пуцара, Браће Стошић, 
Димитрије Туцовића, Трајка 
Стошића, Игманска, Ђорће 
Лопачића, Томе Младеновића, 
Родољуба Чолаковића, Пере 
Мачкатовца-десни огранак, Ивана 
Мештровића, Данила Киша, 
Страхињића Бана, Јустина 
Поповића,Добривоја 
Стевановића, Рударска, сокак на 
потезу улица Христијана 
Карпоша, Учитељ Вићентије, 
Новосадска и Мирка Сотировића, 
тротоар у Змај Јовиној, тротоар у 
Јужноморавској.         Израда 
спортског терена на потезу улица 
Т.Стошића и Х.Карпоша

1.2.1 Безбедност саобраћаја 
путника и возила

Безбедност саобраћаја, 
путника и возила

2006. Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине

Општина 618.000

Асфалтирање и пошљунчавање 
градских саобраћајница:         
Фрање Клуза, Првобораца          

1.2.1 Безбедност саобраћаја 
путника и возила

Безбедност саобраћаја, 
путника и возила

2007. Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине

Општина 65.000

Израда канализационе мреже у 
следећим улицама:         
Златиборска, Отона Жупанчића, 
Црногорска                                       

1.2.1 Побољшање 
хигијенских услова

Побољшање хигијенских 
услова

2006. Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине

Општина 30.000

Просецање следећих улица:          
Лазе Костића, Црногорске, Доња 
махала, између Дечанске, 
Трифуна Стошића, Марка 
Орешковића, Марије Бурсаћ и 
Рудничке, Хаџипроданове ка 
Цетињској са пошљунчавањем, 
Панчевачке, Шантићеве са 
експропријацијом куће 

1.2.1. Безбедност саобраћаја 
путника и возила

Безбедност саобраћаја, 
путника и возила

2006. Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине

Општина 108.000

Асфалтирање локалног пута-
индустријски коридор  (ул. 
Косовска и Бунушевачки пут)

1.2.1. Безбедност саобраћаја 
путника и возила

Индустријски коридор, 
безбедност саобраћаја, 
путника и возила

2006. Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине

Републички 
фондови и други 
донатори

220.000

Асфалтирање Чегарске улице 1.2.1. Текуће одржавање Стварање бољих услова за 
живот

2006-2010. Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине

Општина, 
донатори,

40.000

Регулисање собинског канала и 
постављање цеви

1.2.1. Побољшање 
хигијенских услова, 
безбедност саобраћаја 
путника и возила

Стварање бољих услова за 
живот

2006-2010. Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине

Општина, 
донатори,

72.000

Ешкарпирање Собинске реке од 
ул. Косовске према Собини

1.2.1. Побољшање 
хигијенских услова, 
безбедност саобраћаја 
путника и возила

Стварање бољих услова за 
живот

2006. Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине

Републички 
фондови и други 
донатори

164.000

Уређење платоа и саобраћајница 
у насељу Ледена стена

1.2.1. Текуће одржавање 2006-2010. Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине

Општина, 
донатори,

16.000

Изградња фекалне канализације 
ул. Светозара Милетића

1.2.1. Текуће одржавање Економски ефекти 2006-2010. Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине

Општина, Месне 
заједнице,Влада 
РС, донатори

16.000

Асфалтирање паркинг простора 
код доње пијаце

1.2.1. Текуће одржавање Економски ефекти 2006-2010. Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине

33.000

Насеље испод аутопута - 
изградња канализације

1.2.1. Текуће одржавање Економски ефекти 2006-2010. Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине

Општина, Месне 
заједнице,Влада 
РС, донатори

111.000
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Изградња пијаце у насељу 
Огледна станица

1.2.1. Побољшање 
хигијенских услова и 
услова продаје

Економски ефекти 2007. Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине

Општина, 
комрад, 
донатори, 
Дирекција

33.000

Изградња јавне расвете у 
следећим улицама и објектима:     
ул. Булевар АВНОЈ-а, ул. Васе 
Смајевића, насеље ''Чешаљ'', 
Градски парк, црква Светог 
Николе

1.2.1. Општа безбедност,  
безбедност саобраћаја 
путника и возила

Општа безбедност,  
безбедност саобраћаја, 
путника и возила

2006. Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине

Општина 43.750

Изградња уличне водоводне 
мреже у следећим улицама:           
ул. Кумановска, ул. Сплитска

1.2.1. Побољшање животних 
услова  

Побољшање животних 
услова  

2006. Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине

Општина 14.000

Комплетна реконструкција 
раскрснице код Аутобуске 
станице до Пролетерских бригада 
и Колубарске

1.2.1. Уређен улаз у град Бољи саобраћај на једном 
од најпрометнијих места у 
граду

2006-2010. Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине

општински буџет, 
републички 
буџет, донатори

Комплетна реконструкција 
Колубарске улице - фекална и 
атмосферска канализација

1.2.1. Побољшан саобраћај у 
граду

Боља комуникација према 
центру града и новој 
индустријској зони 
Бунушевац

2006-2010. ЈП 
,,Водовод,, 
Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине

општински буџет, 
републички 
буџет, донатори

Реконструкција Мисарске улице - 
водовод, замена коцке асфалтом

1.2.1. Побољшан саобраћај и 
водоснабдевање у граду

Боља комуникација према 
новој индустријској зони 
Бунушевац

2006-2010. ЈП 
,,Водовод,, 
Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине

општински буџет, 
републички 
буџет, донатори

Реконструкција Косовске улице од 
Мишарске до моста - водовод, 
замена коцке асфалтом и 
евентуално проширење

1.2.1. Побољшан саобраћај и 
водоснабдевање у граду

Боља комуникација центра 
града, нове инд. зоне 
Бунушевац и села у правцу 
Вртогоша

2006-2010. ЈП,, 
Водовод,, 
Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине, 
урбанизам

општински буџет, 
републички 
буџет, донатори

Прикључење корисника фекалне 
канализације, који испустају 
отпадну воду у реку, на градску 
фекалну канализацију

2007-2008. Комунална 
инспекција, 
ЈП 
,,Водовод,,

Реконструкција Косовске улице од 
Партизанске до Мишарске - 
водовод, канализација, 
осветљење, замена коцке 
асфалтом и евентуално 
проширење

1.2.2 Побољшан саобраћај и 
водоснабдевање у граду

Боља комуникација центра 
града, нове инд. зоне 
Бунушевац и села у правцу 
Вртогоша

2006-2010. ЈП 
,,Водовод,, 
Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине, 
урбанизам

општински буџет, 
републички 
буџет, донатори

Изградња паркинг простора код 
хотела ''Врање''

1.2.2. Безбедност саобраћаја 
путника и возила

Безбедност саобраћаја, 
путника и возила

2006. Дирекција 
за изградњу

Општина 295.000

Изградња паркинг простора на 
Тргу ''Братства-јединства''

1.2.2. Безбедност саобраћаја 
путника и возила

Безбедност саобраћаја, 
путника и возила

2006-2007. Дирекција 
за изградњу

Општина 409.100

Изградња треће паркинг гараже у 
центру града

1.2.2. Побољшан саобраћај и 
паркирање у ужем 
центру града

Смањење саобраћајне 
гужве у центру града

2009-2010. Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине, 
урбанизам

општински буџет, 
републички 
буџет, донатори

300.000

Реконструкција улице Краљевића 
Марка - водовод од Немањине до 
Војводе Мишића ф300, од 
Војводе Мишића до Петог 
Конгреса ф 110; канализација 
50% дужине улице), замена коцке 
асфалтом и евентуално 
проширење

1.2.1. Побољшан саобраћај и 
водоснабдевање у граду

Боље водоснабдевање и 
саобраћај северног дела 
града са центром, улазом у 
град и индустријском зоном

2006-2010. ЈП 
,,Водовод,, 
Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине, 
урбанизам

општински буџет, 
републички 
буџет, донатори

Изградња 110 и 400 КV трафо 
станица и далековода

1.2.3. Побољшање 
енергетских услова

Бољи услови за привредни 
развој

2006-2008. Општина,Р
адна група 
за 
инфраструк
туру и 
Електро-
Исток

Општина, 
Агенција за 
енергетску 
ефикасност и 
други донатори 

Изградња две монтажне бетонске 
трафо станице(Савинци, 
Јарчиште) 

1.2.3. Побољшање 
енергетских услова

Стварање услова за 
прикључење 
новоизграђених објеката

2007. Радна група
за 
инфраструк
туру и 
Електро-
Исток

Општина, 
Агенција за 
енергетску 
ефикасност и 
други донатори 

200.000
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Реконструкција улице Боре 
Станковића - водовод, 
канализација фекална и 
атмосферска, замена коцке 
асфалтом и евентуално 
проширење

1.2.4 Побољшан саобраћај и 
водоснабдевање у граду

Бољи приступ Дому 
здравља, Болници и самом 
центру града

2006-2010. ЈП 
,,Водовод,, 
Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине, 
урбанизам

општински буџет, 
републички 
буџет, донатори

Изградња уличног осветљења и 
расвета

1.2.4. Већа видљивост у 
ноћним сатима

Безбеднији саобраћај и 
сигурност грађана

2007-2010. Радна група
за 
инфраструк
туру и 
Електро-
Исток

Општина, 
Агенција за 
енергетску 
ефикасност и 
други донатори 

200.000

Осветљење Златокопачке петље 
на улазу у Врање

1.2.4. Већа видљивост у 
ноћним сатима

Безбеднији саобраћај и 
сигурност грађана

2006-2007. Општина Општина, 
Агенција за 
енергетску 
ефикасност и 
други донатори 

150.000

Утврђивање постојећег стања, 
израда пројекта и извођење 
радова на осветљењу 80% улица 
у градском језгру

1.2.4. Осветљење већег дела 
градског језгра и тачан 
увид у стање на терену

Повећање безбедности у 
граду

2006-2010. Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине

општински буџет, 
републички 
буџет, донатори

Реконструкција раскрснице 
испред зграде Општине и 
Начелства

1.2.4. Побољшан саобраћај и 
приступ институцијама 
од општинског и 
регионалног значаја

Бољи приступ згради 
Општине и регионалним 
институцијама

2006-2010. ЈП,, 
Водовод,, 
Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине, 
урбанизам

општински буџет, 
републички 
буџет, донатори

Реконструкција раскрснице 
испред Дирекције и управе 
Новоградње

1.2.5 Побољшан саобраћај у 
ужем центру града

Боља саобраћајна 
ситуација у трговачком и 
административном делу 
града

2006-2010. ЈП 
,,Водовод,, 
Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине, 
урбанизам

општински буџет, 
републички 
буџет, донатори

Изградња моста на Бањској реци 1.2.5. Измештање саобраћаја 
из централног парка у 
Бањи  и стварање 
еколошке средине

Несметан прилаз 
угоститељским објектима

2006. Радна група
за 
инфраструк
туру и ЈП,, 
Управа 
Бање,,

Влада РС, 
општина и други 
донатори

65.000

Изградња моста у Радничкој и 
Доситејевој у Врањској Бањи

1.2.5. Спајање два потпуно 
одсечена дела Врањске 
Бање

Коначно решење за 
грађане у овом делу 
Врањске Бање

2006-2007. Радна група
за 
инфраструк
туру и ЈП 
,,Управа 
Бање,,

Општина и други 
донатори

55.000

Поправка пешачког моста у 
Врањској Бањи

1.2.5. Безбедније кретање 
пешака

Несметан прилаз 
угоститељским објектима

2007. Радна група
за 
инфраструк
туру и ЈП 
,,Управа 
Бање,,

Влада РС, 
општина и други 
донатори

20.000

Реконструкција моста у улици 
Пролетерских бригада

1.2.5. Отклањање "уског грла" 
у улици Пролетерских 
бригада - стари пут за 
Бујановац

Побољшање саобраћајне 
ситуацију у граду

2006-2010. Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине

општински буџет, 
републички 
буџет, донатори

Реконструкција моста у Косовској 
улици

1.2.5. Отклањање "уског грла" 
у Косовској улици, пут за
нову инд. зону 
Бунушевац и села у 
правцу Вртогош

Побољшање саобраћајне 
ситуације у граду и 
комуникације на важним 
правцима

2006-2008. Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине

општински буџет, 
републички 
буџет, донатори

Покривање пијаце у Врањској 
Бањи

1.2.6. Урбанизација пијаце и 
стварање хигијенских 
услова

Стварање услова за 
формирање централне 
пијаце свих околних села

2009. Радна група
за 
инфраструк
туру и ЈП 
,,Комрад,,

Влада РС, 
општина и други 
донатори

55.000

Партерно уређење парка у 
Врањској Бањи

1.2.6. Уређен парк Већи број угоститељских 
објеката

2008. Радна група
за 
инфраструк
туру и ЈП 
,,Управа 
Бање,,

Општина, 
донатори, Влада 
РС

33.000

Санације фонтане у парку и чесме
са термалном водом

1.2.6. Оперативна и 
функционална фонтана

Промовисање туристичких 
садржаја

2006. Радна група
за 
инфраструк
туру и ЈП 
,,Управа 
Бање,,

Општина, 
донатори, Влада 
РС

22.000
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Санације платоа испред хотелског
комплекса у Врањској Бањи

1.2.6. Плато спреман да 
прими више посетилаца

Већи број угоститељских 
објеката

2006. Радна група
за 
инфраструк
туру и ЈП 
,,Управа 
Бање,,

Општина, 
донатори, Влада 
РС

60.000

Санација трим стазе у центру 
Врањске Бање и зони парка

1.2.6. Већи број посетилаца Промовисање туристичких 
садржаја

2007. Радна група
за 
инфраструк
туру и ЈП 
,,Управа 
Бање,,

Општина, 
донатори, Влада 
РС

65.000

Изградња јавног WC-а у центру 
града и у Врањској Бањи

1.2.6. Побољшање 
хигијенских услова

Побољшање хигијенских 
услова 

2006. Дирекција 
за изградњу

Општина 22.000

Изградња нове сточне пијаце 
Врање

1.2.6. Побољшање 
хигијенских услова и 
услова продаје

Економски ефекти 2007. Општина , 
Комрад

Општина, 
Комрад, 
донатори, Влада 
РС

100.000

Проширење градске пијаце 1.2.6. Побољшање 
хигијенских услова и 
услова продаје

Економски ефекти 2006-2007. Општина , 
Комрад

Општина, 
Комрад, 
донатори, Влада 
РС

55.000

Изградња БИД зоне са ЕКСПО 
објектима

1.2.6. и 3.2.4. Стварање услова за 
уређење занатског и 
културног центра

Стварање нових радних 
места

2006. Радна група
за 
инфраструк
туру и 
привреду

Општина, 
донатори, Влада 
РС

70.000

Изградња вртића, блок 64 1.3.1.

Проширење капацитета 
за смештај предшколске 
деце

Дугорочно решење 
смештаја деце

Општина, 
месне 
заједнице

Општина Врање 
и други донатори

1.200.000
Реконструкција игралишта у 
градским Месним заједницама и 
Врањској Бањи

1.3.1. Стварање услова за 
спортске активности

Усмеравање омладине на 
спорт, превенција 
обољења...

2006-2010. Општина, 
Месне 
заједнице

Општина Врање 
и други донатори

5.000 -
15.000 по 
игралишту

Стварање услова за базични 
спорт и фискултуру са 
предшколском децом

1.3.1. Усмеравање деце Здрав развој деце 2007-2010. Општина, 
Секретариј
ат за 
образовањ
е

Општина и други 
донатори

Набавка спортских реквизита у 
средњим и основним школама

1.3.1. Бољи услови за 
извођење наставе 
физичког 

Здрав развој деце 2007-2010. Општина, 
Секретариј
ат за 
образовањ
е

Општина и други 
донатори

Реконструкција улице К.С. 
Првовенчаног од Дирекције до 
Општине - водовод, застор 
коловоза (асфалт, коцка, плоче...)

1.3.2. Побољшан саобраћај у 
ужем центру града

Боља саобраћајна 
ситуација у трговачком и 
административном делу 
града

2006-2010. ЈП 
,,Водовод,, 
Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине, 
урбанизам

општински буџет, 
републички 
буџет, донатори

Израда техничке документације 
110KV трафостанице и 
одређивање тима за презентацију 
републичким органима

1.3.2. Спремност за 
инвестиције у 
енергетику и предност 
приликом конкурисања 
код републичких органа 
или донатора

Побољшање 
електроенергетског 
биланса у општини Врање

2006-2010. Дирекција 
за изградњу 
и развој 
општине, 
Електродис
трибуција, 
Урбанизам

општински буџет, 
републички 
буџет, донатори

Мерење алергеног полена у 
ваздуху

1.3.3. Превенција обољења Смањивање броја 
оболелих од астме

2006-2010. Завод за 
заштиту 
здравља, 
општина

Општина, 
донатори

8.000

Биохемијски анализатор крви( 
бржа дијагноза)

1.3.3. Правовремена 
дијагностика

Смањен број оболелих 2006-2008. Биохемијск
а 
лаборатори
ја Дома 
здравља

Министарство 
здравља, 
општина, 
донатори

100.000

Скрининг урина на 5ПАСА 
(ученици основних и средњих 
школа)

1.3.3. Брже дијагностицирање 
и тријажирање 
уживаоца психо 
супстанци

Континуирана борба против 
корисника ПАСА-а

2006-2010. Канцелариј
а за 
превенцију 
болести, 
општина

Општина, 
донатори

7.000

Центар за рехабилитацију 
болесне и злостављане деце

1.3.3. Усмеравање деце Здрав развој деце 2007-2010. Општина, 
институције 
соц. 
заштите, 

Општина, 
Република и 
други донатори

200.000

Завршити велику салу Дома 
културе у Врању

1.3.3. Побољшање животних 
услова  

Побољшање животних 
услова  

2007-2010. Општона, 
дирекција

Општина, 
Република и 
други донатори
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Нови павиљон за Дом ученика и 
студената у Врању

1.3.3. Већи број корисника и 
бољи услови смештаја и 
исхране ученика и 
студената из региона

Квалитетан смештај ће 
позитивно утицати на 
квалитет учења и 
савлађивање градива

2006-2007. Општина, 
институције 
соц. 
заштите, 
НВО

Општина, 
Република и 
други донатори

2.000.000

Изградња дечјег одмаралишта на 
територији пштине Врање 

1.3.3. Побољшање животних 
услова  

Побољшање животних 
услова  

2008-2010. Општина, 
институције 
соц. 
заштите, 
НВО

Општина, 
Република и 
други донатори

300.000

Надоградња трећег спрата - Дом 
ученика у Врању

1.3.3. Већи број корисника и 
бољи услови смештаја и 
исхране ученика и 
студената из региона

Квалитетан смештај ће 
позитивно утицати на 
квалитет учења и 
савлађивање градива

2006-2007. Дом 
ученика, 
општина

Општина, Влада 
и други донатори

200.000

Изградња средње стручне школе 1.3.3. Већи број корисника и 
бољи услови смештаја 

Квалитетан смештај ће 
позитивно утицати на 
квалитет учења и 
савлађивање градива

2006-2008. Општина, 
Влада РС

Општина, Влада 
и други донатори

4.000.000

Формирање информатичког 
одељења у оквиру Дома за 
ученике и у Центру за таленте

1.3.3. Савремено образовање 
ученика и студената

Лакше укључивање у 
пословне активности након 
завршеног школовања

2006-2007. Дом 
ученика и 
Центар за 
таленте

Општина и други 
донатори

10.000

Организовани семинари за 
просветне раднике

1.3.4. Савремено образовање 
просветних радника

Јачање капацитета 
предавача у средњим и 
основним школама

2007-2010. Општина, 
Секретариј
ат за 
образовањ
е

Општина и други 
донатори

Едукација о медицинском 
стању(деформитети локомоторног
система и др.) предшколске и 
школске деце

1.3.4. Циљна група су 
родитељи, директори, 
професори физичког 
васпитања...

Развијање свести о 
потреби улагања у спортске
активности деце

2007-2010. Општина, 
Секретариј
ат за 
образовањ
е

Општина и други 
донатори
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Акција
Проистиче из ког 
приоритета/детаљ

ног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 2006-

2010

Ко је 
одговоран?

Извори 
финансирања     

(може бити више 
од једног)  

Износ  
(процењена 
вредност) у 
еврима

Изградња основне школе у 
Александровцу

Стратешки циљ 2. Бољи услови за рад Опстанак младих људи на 
селу

Општина Општина, Месне 
заједнице,Влада 
РС, донатори

Израда плана развоја села 2.1. План о томе на који 
начин инвестирати у 
развој села

Јасна представа о томе у 
којим ће се селима, у ком 
обиму и на који начин 
инвестирати у 
инфраструктуру, културу, 
образовање...

2007. Општина Општина 7.000

Локални сеоски 
путеви(одржавање, 
асфалтирање...)

2.2. Текуће одржавање Стварање бољих услова за 
живот

2006-2010. Општина, 
руралне 
Месне 
заједнице

Општина, Месне 
заједнице,Влада 
РС, донатори

Ревитализација и асфалтирање 
пута у селима Топлац и Кумарево

2.2. Бржи и лакши прилаз ка 
насељима

Повратак и останак људи 
на селу

2006. Радна 
група за 
инфрастру
ктуру и ЈП 
,,Управа 
Бање,,

Општина, Месне 
заједнице,Влада 
РС, донатори

140.000

Локални сеоски водоводи 2.2. Изградња и текуће 
одржавање

Стварање бољих услова за 
живот

2006-2010. Општина, 
руралне 
Месне 
заједнице

Општина, Месне 
заједнице,Влада 
РС, донатори

Набавка багера-булдозера, који 
би се користио за потребе села

2.2. Максимална 
ангажованост

Рашчишћавање путева у 
току године 

2006-2007. Општина, 
руралне 
Месне 
заједнице

Општина, Месне 
заједнице,Влада 
РС, донатори

50.000

Асфалтирање пута у селима 
Каталенац, Бујковац, Сливница, 
Топлац, Кумарево

2.2. Бржи и лакши прилаз 
насељима

Повратак људи на село и 
лакша обрада земље

2006-2010. Радна 
група за 
инфрастру
ктуру и ЈП 
,,Управа 
Бање,,

Општина, Месне 
заједнице,Влада 
РС, донатори

250.000

Реконструкција игралишта у 
сеоским Месним заједницама

2.2. Стварање услова за 
спортске активности

Усмеравање омладине на 
спорт, превенција 
обољења...

2006-2010. Општина, 
Месне 
заједнице

Општина Врање 
и други донатори

10-20.000 по 
игралишту

Изградња моста у Тибужду на 
Луковској реци, 

2.2. Безбедност саобраћаја, 
путника и возила

Безбедност саобраћаја, 
путника и возила

2006. Општина, 
Месне 
заједнице

Републички 
фондови и други 
донатори

110.000

Изградња два моста у селу 
Мијовце

2.2. Безбедност саобраћаја, 
путника и возила

Безбедност саобраћаја, 
путника и возила

2006-2010. Општина, 
Месне 
заједнице

Републички 
фондови и други 
донатори

110.000

Асфалтирање локалног пута за 
Дапчевац у дужини од 1,2км

2.2. Безбедност саобраћаја, 
путника и возила

Индустријски коридор, 
безбедност саобраћаја, 
путника и возила

2006. Општина, 
Месне 
заједнице

Републички 
фондови и други 
донатори

95.000

Асфалтирање локалног пута за 
Тесовиште у дужини од 4,5км

2.2. Безбедност саобраћаја, 
путника и возила

Безбедност саобраћаја, 
путника и возила

2006. Општина, 
Месне 
заједнице

Републички 
фондови и други 
донатори

245.000

Изградња електричне мреже у 
селу Балиновац

2.2. 2006-2007. Општина, 
Месне 
заједнице,
ЕЛ.дистри
буција

Општина, Месне 
заједнице, 
донатори, 
Ел.дистрибуција

55.000

Уређење путева и прилаза до 
сеоских газдинстава – имања 

2.2. Несметани и лакши 
приступ машинама до 
обрадивих површина, 
бржа комуникација и 
превоз робе и репро- 
материјала до тршишта 
и обратно.

Економски ефекти 2006-2007. Општина, 
Месне 
заједнице, 

Општина, Месне 
заједнице, 
донатори

12.000

 Стратешки циљ II - акциони планови
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Унапређење индустријске зоне 
Бунушевац, вода

2.2. Индустријска зона и 
унапређење рада 
приватних фабрика. 
Реконструкција 
водовода – Бунушевац. 
Налази се у стратешки 
веома битној зони за 
економски развој.

Помоћ привреди кроз 
инфраструктурне пројекте

2006-2007. Општина, 
Месне 
заједнице, 
Привредни
ци

Општина, Месне 
заједнице, 
донатори,Привре
дници

140.000

Реконструкција индустријског 
коридора Нерадовац - мост

2.2. Коридор за индустријску 
зону – Нерадовац ул. 
Пролетерских бригада.  
Налази се у стратешки 
веома битној зони за 
економски развој. Од 
изузетног значаја за 
безбедност и бржи 
промет.

Помоћ привреди кроз 
инфраструктурне пројекте

2006-2007. Општина, 
Месне 
заједнице, 
Привредни
ци

Општина, Месне 
заједнице, 
донатори,Привре
дници

90.000

Реконструкција коридора 
индустријске зоне Дапчевац

2.2. Индустријска зона и 
унапређење 
пољопривреде. Налази 
се у стратешки веома 
битној зони за економски 
развој. Од изузетног 
значаја за безбедност и 
бржи промет.

Помоћ привреди кроз 
инфраструктурне пројекте

2006-2007. Општина, 
Месне 
заједнице, 
Привредни
ци

Општина, Месне 
заједнице, 
донатори,Привре
дници

83.000

Пут до пословне зоне – 
Нерадовац, рег.пут (тротоари)

2.2. Коридор за индустријску 
зону – Нерадовац 
налази се у стратешки 
веома битној зони за 
економски развој. Од 
изузетног значаја је 
безбедност и бржи 
промет.

Помоћ привреди кроз 
инфраструктурне пројекте

2006-2007. Општина, 
Месне 
заједнице, 
Привредни
ци

Општина, Месне 
заједнице, 
донатори,Привре
дници,Републичк
а дирекција за 
путеве

130.000

Изградња и реконструкција ниско 
напонске мреже и јавне расвете у 
селима на територији општине 
Врање

2.2. Побољшање животних 
услова и безбедности 
саобраћаја путника и 
возила

Побољшање животних 
услова и безбедности 
саобраћаја, путника и 
возила

2006. Општина 4.500

Зелене пијаце Барелић и Крива 
Феја

2.3. Побољшање хигијенских 
услова и услова продаје

Економски ефекти 2006-2010. Општина, 
Месне 
заједнице

Општина Врање 
и други донатори

50.000

Изградња и реконструкција 
амбуланти у сеоским срединама и 
њихово активирање

2.4. Адекватна примарна 
здравствена заштита

Побошање животних 
услова, 

2006-2010. Општина, 
Месне 
заједнице,
Здравстве
ни центар

Општина, Влада 
РС, Месне 
заједнице,Здравс
твени центар, 
донатори
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Акција
Проистиче из ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 2006-

2010 Ко
 је

 
од

го
во

ра
н? Извори 

финансирања   
(може бити 

више од једног)  

Износ  
(процењена 
вредност) у 
еврима

Реконструкција воденица 
поточара

3.1. Реконструисано 
двадесетак воденица

Осим економског значаја за 
пољопривредне 
произвођаче, није 
занемарљив ни 
потенцијални туристички 
ефекат

2006-2010. Општина Општина, 
донатори, 
Министарство 
пољопривреде

50.000

Финансијски менаџмент, који 
омогућава повољна средства за 
пољопривреднике(континуиране 
акције у наредним годинама)

3.1.1. 2.500 регистрованих 
газдинстава

Повећана производња, раст 
стандарда и запослености

2006-2010. Стручне 
службе

Општина, 
донатори, 
Министарство 
пољопривреде

150.000

Набавка модерне опреме(нпр. 
лактофризи)

3.1.1. Модернизација 
производње и 
приближавање 
стандардима ЕУ

Већа запосленост 2007-2008. Власници 
предузећа 
и 
Удружење 
предузетни
ка

Фонд за развој, 
општина, 
Министарство за 
пољопривреду, 
донатори...

Израда студије развоја 
пољопривреде на територији 
Врања( хемијске анализе, 
педолошке анализе, узорци, 
презентација европских 
стандарда...)

3.1.2. Адекватна производња 
оријентисана на 
тржиште

Профитнија 
пољопривредна 
производња, раст 
запослености

2007. Општина Општина, 
донатори

50.000

Усмеравање произвођача ка 
стварању брендова и 
сертификовању пољопривредних 
производа(едукација и 
постављање производње за 
сертификовање)

3.1.4. Више брендираних и 
сертификованих 
производа

Тржишно и извозно 
оријентисана 
пољопривреда

2006-2010. Стручне 
службе

Општина, 
донатори, 
Министарство за 
пољопривреду...

100.000

Вештачко осемењавање 3.000 
грла

3.1.5. Повећан прираст и 
принос млека(око 1000 
литара по грлу више на 
годишњем нивоу)

Већи приход и упосљеност 2006-2007. Општина, 
НВО 
Човекољуб
ље, 
Ветеринар
ска 
станица 
Врање

Општина, 
донатори, 
Министарство за 
пољопривреду...

100.000

Производња здравствено 
исправних  повртарских производа 
у затвореним просторима и помоћ 
у отпочињању агробизниса кроз 
едукације и стручно усавршавање  

3.1.5. Повећање обима 
производње и 
производња 
здравствено  безбедне 
хране 

Већа упосљеност радно 
способног сеоског 
становништва, отварање 
посебних тезги на пијацама, 
промена свести и начина 
рада и повећање квалитета 
пољопривредних производа

Годину 
дана - 2006-
2007.

Министарс
тво 
пољопривр
еде, 
Општина 
Врање, 
НВО

УНДП 30.000

Подизање свести о меду као 
здравој храни, и његово 
популарисање организовањем  
мини сајма  "Дани меда" који ће се 
организовати у склопу 
манифестације "Дани Врања" у 
Врању и едукација пчелара .

3.1.6. Већи обим продаје 
меда, а самим тим и 
повећани профит, као 
додатни стимуланс за 
проширење пчеларске 
производње 

Промењена свест код 
потрошача и произвођача, 
квалитетнији процес 
производње, а самим тим и 
квалитетнији финални 
производ, повећан број 
пчелара и производних 
кошница и додатно 
ангажовање незапослених 
лица.

шест 
месеци 
2006-2007. 
година 

Општина 
Врање, 
НВО, 
пчеларска 
удружења 
из Врања

УНДП, Општина 
Врање

10.000

Набавка 2.000 пчелињих 
друштава

3.1.6. Повећана производња 
меда и осталих 
пчелињих производа

Јачање економије и 
смањење незапослености

до 2010. Удружење 
пчелара

Министарство 
пољопривреде, 
општина, 
донатори

200.000

Садња медоносног биља 3.1.6. Повећање 
продуктивности

Пад цене меда 2007-2010. Удружење 
пчелара, 
Србија-
шуме

Министарство 
пољопривреде, 
општина, 
донатори

30.000

Стратешки циљ III - акциони планови
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Едукација за гајење печурака 3.1.6. Подршка приватној 
иницијативи

Тржишно и извозно 
оријентисана 
пољопривреда

2007-2010. Општина 
Врање, 
Удружења 
фармера, 
Месне 
заједнице

Министарство 
пољопривреде, 
општина, 
донатори

30.000

Организовање сајмова пчелара-
меда

3.1.6. Подршка приватној 
иницијативи Удружења 
пчелара

Тржишно и извозно 
оријентисана 
пољопривреда

2007. Општина Општина, Влада 
РС, донатори...

2.000

Изградња објекта за гајење 
печурака

3.1.6. Квалитетна производња Могућност гајења разних 
врста печурака

2007-2009. Општина Општина, 
донатори, Влада 
РС

25.000

Опремање објекта за гајење 
печурака

3.1.6. Квалитетна производња Могућност гајења разних 
врста печурака

2007-2009. Општина Општина, 
донатори, Влада 
РС

15.000

Стварање радне групе која би се 
бавила пре и доквалификацијом и 
додатним образовањем радника

3.2. Тим који би се бавио 
повећањем капацитета 
људских ресурса на 
територији општине

Лакше налажење посла 2006-2010. Општина, 
НВО и 
јавне 
установе

Општина, 
донатори, Влада 
РС, 
предузетници...

25.000

Стимулисање удруживања 
предузетника

3.2.2. Јачање локалног 
Удружења предузетника

Оспособљеност за учешће 
у развоју МСП сектора и 
смањење трошкова 
производње

2006-2007. Привредна 
комора, 
општина, 
медији

Влада РС, 
општина, 
Привредна 
комора, 
донатори...

10.000

Формирање ИМРЦ центра за 
информисање, маркетинг и 
ресурсе

3.2.2. База података, техничке 
услуге, инкубатор, 
информисање

Промоција врањске 
привреде, интеграције, 
развој тржишта и 
мобилисање средстава

2006-2007. Општина, 
Удружење 
предузетни
ка, Влада 
РС

Општина, Влада 
РС, донатори...

15.000

Изградња нових и реконструкција 
постојећих путева који воде ка 
индустријским зонама

3.2.3. Побољшање 
саобраћајне ситуације у 
граду и комуникације на 
важним правцима

Економски ефекат 2006-2010. Општина, 
дирекција, 
привреда

Општина, 
донатори, Влада 
РС, 
предузетници...

Нефинансијска подршка привреди 
кроз јачање општинских 
капацитета и ефикаснији рад( 
континуиране акције на подизању 
ефикасности служби, бржем 
издавању докумената, допуњујућа 
средства програмима који за циљ 
имају стварање окружења 
погодног за бизнис - Канцеларија 
за локални економски развој, 
Бизнис инкубатори, БИД зоне...)

3.2.3. Креирање стабилног и 
стимулативног 
окружења

Више МСП, иновације у 
предузетништву засноване 
на модерним технологијама 
и знању

2006-2010. Општина, 
Комора, 
медији, 
предузетни
ци, Влада 
РС

Општина, Влада 
РС, комора, 
донатори...

5.000.000

Посебне погодности за 
предузетнике који запошљавају 
већи број радника

3.2.3. Подршка 
привредницима

Више МСП, иновације у 
предузетништву засноване 
на модерним технологијама 
и знању

2006-2010. Општина Општина

БИД - Зона унапређеног 
пословања

3.2.4. Стварање атрактивне 
зоне у граду, која ће 
омогућити боље 
пословање 
предузетника, који раде 
у њој кроз низ мера и 
активности.

Више МСП, иновације у 
предузетништву засноване 
на модерним технологијама 
и знању

2006-2007. Општина Општина, Влада 
РС, донатори...

33.000

БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР 3.2.4. Олакшавање 
предузетницима да 
крену у нови бизнис, 
кроз низ погодности, а 
све у циљу смањења 
незапослености.

Више МСП, иновације у 
предузетништву засноване 
на модерним технологијама 
и знању

2007. Општина Општина, Влада 
РС, донатори...

330.000

Креирањем дијалога између 
представника привреде, локалне 
власти, Универзитета и 
невладиног сектора, извршити 
оцену стања и дати конкретне 
предлоге мера за развој 
привредних друштава на 
територији општине Врање

3.2.5. Урађена стратегија 
развоја малих и 
средњих предузећа на 
територији општине 
Врање

Имплементација стратегије Годину 
дана - 2006-
2007.

Министарс
тво за 
привреду, 
општина 
Врање, 
НВО

УНДП 30.000

Организација мешовитих сајмова, 
привредних и пољопривредних

3.2.5.  и 5.5.1. Подршка МСП Тржишно и извозно 
оријентисана 
пољопривреда

2006-2010. Општина Општина, Влада 
РС, донатори...

10.000

Реконструкција чесама у Врањској 
Бањи и Врању

3.3.1. Уређене чесме Бољи услови за туризам 2006-2007. Општина, 
Музеј

Општина, 
донатори, Влада 
РС

20.000
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Етно кућа "Коштанина кућа" у 
Врањској Бањи

3.3.1. 2007-2008. 25.000

Изградња летње позорнице у 
Врањској Бањи

3.3.1. Богатији туристички 
садржај

Више посетилаца 2007-2009. Општина Општина, Влада 
РС

40.000

Уређење комплекса акваторијума 
испод бране ,,Првонек,,

3.3.1. Богатији туристички 
садржај

Више посетилаца 2007-2009. Општина, 
ЈП 
,,Водовод,,

Општина, 
донатори, Влада 
РС

230.000

Израда туристичког водича и 
промоција туризма

3.3.1. Више посетилаца 2007-2010. Општина, 
ЈП 
,,Водовод,,

Општина, 
донатори, Влада 
РС

Посета сајмовима 3.3.2. Боља информисаност 
потенцијалних туриста о 
Врањској Бањи

Повећан број туриста 2006-2009. Туристичка 
организаци
ја Врање

Општина, 
донатори, Влада 
РС

30.000

Туристичка сигнализација на 
нивоу општине

3.3.2. Боља информисаност 
потенцијалних туриста

Боља информисаност 
потенцијалних туриста

2007-2008. 50.000

Реконструкција ентеријера 
Народног музеја

3.3.3. Санација ентеријера у 
градском музеју

Потпуна заштита објекта и 
могућност за већа улагања 
у будућности

2006-2007. Општина, 
Музеј

Општина, 
донатори, Влада 
РС

Конзерваторски и рестаураторски 
радови на Белом мосту, Хамаму и 
Музеј кући ,,Боре Станковића,, и 
објеката под заштитом државе

3.3.3. Богатији туристички 
садржај

Више посетилаца 2006-2009. Туристичка 
организаци
ја Врање, 
Дирекција 
за 
Изградњу

Општина, 
донатори, Влада 
РС

400.000
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Акција
Проистиче из ког 

приоритета/детаљног 
циља 

Очекивани резултати Дугорочни утицај 
Временски 
оквир 2006-

2010
Ко је одговоран?

Извори финансирања   
(може бити више од 

једног)  

Износ  
(процењена 
вредност) у 
еврима

Регистар становништва 
по Mесним заједницама( 
по домаћинствима)

4.1.1. Боље праћење 
домаћинстава

Спремност Месних 
заједница да ефикасније 
испуњавају своју мисију, 
ангажовање младих на 
изради и допуни базе 
података

2007-2010. Референт за послове 
Месне заједнице, СУП, 
општина

Месне заједнице, МУП, 
Општина

25.000

Социо-економска карта 
становништва, 
формирање базе 
података о 
најсиромашнијим 
слојевима становништва

4.1.1. Боље праћење 
сиромашног 
становништва, 
превенција сиромаштва

Смањивање криминала, 
социјално девијантног 
понашања и сузбијање 
заразних болести

2006-2007. Центар за социјални рад 
Врање и др.

Општина, Република и 
други донатори

Превенција 
дискриминације у 
друштву

4.1.2. Кампања против 
дискриминације, као и 
кампања у вези са 
средствима на 
располагању у случају 
кршења права( и 
кампања на ромском 
језику)

Промена предрасуда, 
друштво осетљивије на 
проблеме и положај свих 
мањина

2006-2010. Општина, медији, НВО, 
образовне институције

Општина, донатори, 
медији, НВО

5.000

Побољшање услова 
становања  за 
припаднике ромске 
националности кроз 
реализацију програма : 
Декада Рома 2005-2015.

4.1.3. Унапређени услови 
становања

Побољшани положај 
ромског становништва

2007-2010. Општина, ромска 
удружења

Општина, ромска 
удружења, донатори, 
Светска банка, Влада 
РС...

Оснивање клуба за стара 
лица

4.1.3. Простор за 
социјализацију старих 
људи

Смањење усамљености, 
лепши и хуманији 
друштвени живот

2006-2010. Општина, Центар за 
социјални рад, НВО, 
Удружење пензионера

Општина, донатори

Изградња дома за стара 
лица

4.1.3. Простор за смештај и 
социјализацију старих 
људи

Смањење усамљености, 
лепши и хуманији 
друштвени живот

2006-2010. Општина, Центар за 
социјални рад, НВО, 
Удружење пензионера

Општина, 
донатори,Влада РС...

Формирање 
адолесцентног клуба

4.1.3. Формирање групе 
адолесцената, 
радионичарски рад

Промена комуникационог 
модела, бољи успех у 
школи, боља 
искоришћеност 
слободног времена

2006-2010. Општина, Центар за 
социјални рад, НВО

Општина, донатори

Едукација о заштити 
жена, деце и др. од 
злостављања

4.1.3. Виши ниво свести 
јавности за проблеме 
злостављања, кућног 
насиља, злоупотреба у 
породици...

Смањење нежељених 
друштвених појава

2006-2010. Општина, Центар за 
социјални рад, НВО

Општина, донатори

Систематско решавање 
проблема асоцијалног 
понашања деце

4.1.3. Закључен протокол о 
сарадњи између 
релевантних институција 
и рад са родитељима

Смањен број деце са 
девијантним понашањем

2006-2010. Општина, Центар за 
социјални рад, НВО...

Општина, донатори, 
НВО...

Клуб деце без 
родитељског старања за 
старатеље и усвојитеље

4.1.3. Већи број деце са 
старатељством

Смањена угроженост 
најрањивије популације

2006-2010. Општина, Центар за 
социјални рад, НВО

Општина, 
донатори,Влада РС...

Прихватна станица за 
децу од 5 до 18 година, 
до 15 дана

4.1.3. Збрињавање око 50 деце 
годишње

Адекватна помоћ деци до 
проналажења трајног 
решења

2006-2010. Општина, Центар за 
социјални рад, НВО

Општина, 
донатори,Влада РС...

5.000
Интервентни смештај 
деце до три 
месеца(адаптација и 
опрема)

4.1.3. Хитно збрињавање деце 
жртава насиља или 
тешке породичне 
ситуације

Адекватна помоћ деци до 
проналажења трајног 
решења

2006-2010. Општина, Центар за 
социјални рад, НВО

Општина, 
донатори,Влада РС...

3.000
Кућа на пола пута 
(збрињавање младих од 
18 до 24 година по 
изласку из Дома или 
хранитељске породице)

4.1.3. Запошљавање и 
осамостаљивање уз до и 
преквалификацију

Смањен број угрожених 
лица и њихово 
осамостаљивање

2006-2010. Општина, Центар за 
социјални рад, НВО

Општина, 
донатори,Влада РС...

5.000

Дневни боравак деце са 
инвалидитетом

4.1.3. Стално пружање услуга 
за око 20 корисника

Укључивање особа са 
инвалидитетом у 
друштвено економски 
живот Врања

2006-2010. Општина, Центар за 
социјални рад, НВО

Општина, 
донатори,Влада РС...

Акциони планови за Роме 
за образовање, 
запошљавање и 
здравство

4.1.3. 2006-2010. Општина, Центар за 
социјални рад, НВО, 
Ромска канцеларија

Општина, 
донатори,Влада РС...

Прихватна станица за 
одрасла лица

4.1.3. 12-15 корисника годишње Збрињавање у кратком 
року до обезбеђивања 
одговарајућег облика 
социјалне заштите

2006-2010. Општина, Центар за 
социјални рад, НВО

Општина, 
донатори,Влада РС...

Обезбеђивање услова за 
једнаку доступност 
културно развојних 
програма за децу из 
социјално угрожених 
категорија

4.2. 1. Бенифициране цене и 
бесплатан превоз 2. 
Уговори са културним 
институцијама о 
уступању бесплатних 
карата 3. Укључивање 
деце из социјално 
угрожених категорија у 
постојеће дечје програме 
и покретање нових 

Деца из социјално 
угрожених категорија 
укључена у културно-
образовне програме 

2006-2010. Општина, институције 
културе, НВО

Општина, институције 
културе, донатори

30.000

Стратешки циљ  IV - акциони планови
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Оснивање Теледом/ЕКО 
Центра и Балканског 
музичког центра у 
Врањској Бањи

4.2. ИТ обука, укључење 
Рома у културни живот, 
организација Балканског 
музичког фестивала, 
запошљавање локалног 
становништва, формално 
музичко образовање 
Рома, промоција 
Врањске Бање 

Локални допринос СЗСС, 
промоција културе и 
традиције Врањског 
краја, укјлучење Рома у 
социјални зивот 
заједнице...

2006-2007. Управа Бање, НВО 
Теледом центар, НВО 
Балкански музички 
центар

Теледом центри Србија, 
приватно спонзорство, 
комерцијални приходи, 
Simens CO, Немачка, 
донатори и буџетска 
средства

50.000

Повећање запослености  
Рома, особа са 
инвалидитетом, жена и 
омладине

4.2. 1. Обука из области 
пољопривреде, 
услуга...2. Субвенције за 
послодавце који упосле 
особе из социјално 
угрожених категорија 3. 
Израда и организовање 
краћих програма за 
описмењавање и 
оспособљавање особа 
које су прерасле 
старосну границу за 
редовно похађање школе

Већи број обучених 
припадника социјално 
угрожених категорија

2006-2010. НВО, Национална служба 
за запошљавање, 
Општина

Општина, донатори, НСЗ, 
образовне институције, 
НВО...

50.000

Укључење омладине и 
Рома у јавне радове у 
општини

4.2.1. Ублажавање последица 
сиромаштва

Стварање радних навика, 
растерећивање 
осиромашених фондова

2006-2010. ЦСР Врање и др. Општина, Република и 
други донатори

Медицинско збрињавање 
особа са инвалидитетом 
и социјално угроженог 
становништва у брдско 
планинским селима где 
нема амбуланти, кроз 
едукацију и промоцију 
права на здравствену 
заштиту

4.2.2. Преко 2.000 људи добиће 
неопходну медицинску 
негу и све потребне 
информације о праву на 
здравствену заштиту

Побољшано 
психофизичко и 
здравствено стање 
сеоског становништва и 
особа са инвалидитетом

Годину дана - 
2006- 2007.

Министарство здравља и 
Општина Врање, 
Животна помоћ

Министарство  рада, 
запошљавања и 
социјалне политике, 
Општина Врање, УНДП и 
Животна помоћ

20.000

Формирање радне групе 
на нивоу локалне 
заједнице( представници 
здравства, образовања, 
НВО) која би 
координирано деловала 
са циљем правовременог 
реаговања на 
специфичне потребе 
социјално угрожених 
особа

4.2.2. Постојање функционалне 
мреже институција ради 
праћења и извештавања 
о побољшању 
координације и укупне 
размене информација у 
вези са социјално 
угроженим категоријама

Припреме око 
формирања групе и 
формирање групе у 
наредних 6 месеци и 
састајање групе у 
наредне четири године 
на свака четири месеца

2006-2010. Општина, институције 
соц. заштите, НВО

Општина и донатори 1.000

Пружање правне помоћи 
жртвама дискриминације

4.2.2. Помагање, обука, 
сарадња и финансирање 
постојећих НВО и других 
служби, које већ пружају 
правну помоћ у случају 
дискриминације

Постојање механизма за 
заштиту права жртава 
дискриминације

2006-2010. Општина, медији, НВО... Општина, донатори, 
медији, НВО

20.000

Стварање могућности за 
самозапошљавање 
социјално угрожених 
категорија становништва

4.2.2. 1. Обука незапослених за 
покретање властитог 
бизниса, израду бизнис 
планова...2. Подршка 
кроз давање зајмова за 
обезбеђивање средстава 
за рад и пружање обуке 
за одређена занимања 3. 
Тренинг у области 
покретања сопственог 
бизниса, развоја 
пословног плана

Оријентација људи ка 
сопственом послу

2006-2010. Општина, НВО, 
Национална служба за 
запошљавање

Општина, НВО, 
Национална служба за 
запошљавање

4.000

Размена информација о 
запошљавању

4.2.2. Бољи приступ 
информацијама о 
запошљавању социјално 
угрожених категорија

Сарадња кроз размену 
информација између 
Агенције за 
запошљавање и грађана

2006-2010. Медији, НВО, 
Национална служба за 
запошљавање

Општина, донатори, 
НСЗ...

2.500

Запошљавање кроз 
приватне фирме

4.2.2. Обука у области нових 
технологија и нових 
захтева тржишта, обука о 
тренизима о 
унапређивању 
производње, процедура 
регистрације, о вођењу 
пословних књига...

Повећан број и изгледи 
радника из социјално 
угрожених категорија да 
задрже радна места у 
приватизованим 
предузећима, већи број 
људи из социјално 
угрожених категорија који 
су поново нашли посао, 
већи број људи који 
покрећу предузетништво 
са отпремнинама, 
смањен број људи у сивој 
економији

2006-2010. НВО, Национална служба 
за запошљавање, 
Општина

Општина, донатори, 
НСЗ...

20.000

Побољшавање социјалне 
прихваћености и 
укључености особа са 
инвалидитетом

4.2.2. Едукација грађана са 
циљем уклањања 
предрасуда према 
особама са 
инвалидитетом

Хуманије друштвено 
окружење

2007-2010. Општина, Центар за 
социјални рад, НВО

Општина, Република 
Србија, донатори, НВО

Помоћ породицама и 
деци која живе испод 
линије сиромаштва

4.2.2. Идентификација 
сиромашних породица, 
новчана помоћ и 
приоритет у 
запошљавању 
самохраних родитеља

Смањење броја 
сиромашних породица

2007-2010. Општина, Центар за 
социјални рад, НВО, 
приватни сектор

Општина, Република 
Србија, донатори, НВО
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Уклањање 
архитектонских баријера 
у граду ( ивичњаци и 
тротоари)

4.2.2. Лакше кретање и 
социјализација особа са 
инвалидитетом и мајки са 
децом 

Укључивање особа са 
инвалидитетом у 
друштвено економски 
живот Врања

2006-2008. Дирекција за изградњу Општина и други 
донатори

50.000

Адекватна здравствена 
заштита и здравствена 
нега особа са 
инвалидитетом

4.2.2. Превенција тежих рана 
код најмање 25% 
инвалида на територији 
општине

Продужен живот особа са 
инвалидитетом

2007-2010. Удружење параплегичара Општина и други 
донатори

50.000

Обука особа са 
инвалидитетом за 
обављања одређених 
послова

4.2.2. Обучене особе за 
фотокопирање, дуборез и 
друге делатности

Лакше запослење особа 
са инвалидитетом и 
могућност стицања 
пензије

2006-2009. Удружење параплегичара 
и Општинско веће

Општина и други 
донатори

Помоћ особама са 
инвалидитетом у 
пласирању својих 
производа и 
проналажењу посла

4.2.2. Заокруживање процеса 
обуке

Лакше запослење особа 
са инвалидитетом и 
могућност стицања 
пензије

2006-2009. Удружења инвалида Општина и други 
донатори

Фотокопир апарат као 
радни алат за особе са 
инвалидитетом

4.2.2. Запослење по две особе 
на сваке две године до 
стицања права на пензију

Стицање услова за 
пензију и самосталност

2007. Удружење параплегичара 
и Општинско веће

Општина и други 
донатори

2.500

Већа мотивисаност Рома 
за активније тражење 
посла

4.2.3. 1.Отварање клубова за 
тражење посла у 
ромским насељима 2. 
Обука из области 
тражења посла, писања 
биографије...3. 
Промовисање позитивних 
примера у заједници кроз 
медије, издаваштво и 
наставне програме

Активнија ромска 
популација

2006-2010. Општина, НВО, 
Национална служба за 
запошљавање

Општина, донатори, 
НСЗ...

5.000

Израда локалног 
акционог плана за младе

4.2.5. Пружање алтернативе 
ризичном понашању кроз 
образовне, спортске и 
културне садржаје, 
повећање запослености и 
развијање здравих 
стилова живота код 
младих

Повећање партиципације 
младих у локалној 
заједници и стварање 
бољих услова живота 
младих људи што би 
смањило одлазак младих 
из наше општине и у 
великој мери помогло 
њен развој

2006-2007. Омладинске организације Општина и други 
донатори

5.000

Учешће омладине у 
јавном и политичком 
животу

4.2.5. Континуирана едукација 
младих о људским 
правима, ЕУ, 
међународним 
стандардима и 
могућностима и потреби 
грађанског активизма

1. Веће учешће младих у 
друштвено-политичком 
животу, подизање свести 
у заједници о потреби за 
неговањем људских 
права

2006-2010. Организације младих, 
општина, НВО

Општина, донатори, 
НВО...

7.000

Помоћ старим особама у 
кући

4.2.5. Развијена мрежа сервиса 
и адекватно пружање 
услуге грађанима

Стварање услова за 
пружање услуга старим 
људима који не захтевају 
болнички третман

2006-2010. Општина, Центар за 
социјални рад, НВО, 
патронажна служба

Партиципација 
корисника, Општина
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Акција
Проистиче из ког 
приоритета/дета

љног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 2006-

2010 Ко
 је

 
од

го
во

ра
н? Извори 

финансирања   
(може бити 

више од једног)  

Износ  
(процењена 
вредност) у 
еврима

Разматрање потребе и могућности 
проширења програма Exchange и 
обезбеђивања финансијских 
средстава

5.1.1. Већа информисаност 
грађана о раду локалне 
самоуправе у новим 
месним заједницама

Веће укључивање грађана у 
јавни живот

2007. Менаџер 
пројекта и 
Секретариј
ат за 
финансије

Општина, 
донатори

Инфо центри за Врање, Ратаје, 
Власе и Врањску Бању

5.1.1.

Израда пројекта умрежавања 
зграде општине са Јавним 
предузећима, Јавним установама, 
Месним канцеларијама и др. 
органима

5.1.1. И др. Урађен пројекат Информатичко повезивање 
органа управе, ЈП, ЈУ и др.

2006. Општина Општина 2.000

Реализација друге фазе( 
укључивање у мрежу осталих ЈУ и 
градских Месних канцеларија)

5.1.1. И др. Мрежа Могућност стварања 
јединствених база података

2008. Завод за 
информац
иони 
систем

Општина, ЈП, 
донатори

10.000

Реализација прве фазе пројекта 
повезивања Општинске управе са 
дислоцираним органима управе, 
Водовода, Комрада и Новог Дома

5.1.1. И др. Мрежа Могућност стварања 
јединствених база података

2007. Завод за 
информац
иони 
систем

Општина, ЈП, 
донатори

30.000

Реализација треће фазе( 
укључивање сеоских Месних 
канцеларија)

5.1.1. И др. Мрежа Могућност стварања 
јединствених база података

2009-2010. Завод за 
информац
иони 
систем

Општина, ЈП, 
донатори

10.000

Организовање обуке из опште 
комуникације за запослене у 
Месним канцеларијама и 
општинској администрацији за 100 
учесника

5.1.2. Општинска управа има 
више оспособљених 
људи

Подизање стандарда и 
квалитета услуга грађанима

2007-2009. Начелник 
Општинске 
управе и 
начелник 
Секретариј
ата за 
општу 
управу

Општина, 
донатори

Разматрање потребе и могућности 
преношења одређених послова 
локалне самоуправе Месним 
заједницама

5.1.2. Непосредно 
остваривање права 
грађана

Растерећење органа 
локалне управе и 
приближавање грађанима

2007. Општинска 
управа и 
Секретариј
ат за 
општу 
управу

Општина, Месне 
заједнице, 
донатори

Обезбеђивање адекватних ПТТ 
веза Месних заједница са 
Општинском управом

5.1.3. Координација рада, 
коришћење података, 
достављање 
извештаја...

Приближавање локалне 
управе грађанима

2008. Завод за 
информац
иони 
систем

Општина, Влада 
РС, донатори

Утврђивање потребе за 
адаптацијом и реконструкцијом 
постојећих и изградњом нових 
објеката Месних заједница

5.1.4. Адекватан простор за 
МЗ

Трајно обезбеђење 
неопходних просторија за 
рад

2007. Општинско 
веће и 
општина 

Општина, 
донатори

Утврђивање стратегије 
размештаја и развоја Месних 
заједница

5.1.4. Адекватан простор за 
МЗ

Трајно обезбеђење 
неопходних просторија за 
рад

2007. Општинско 
веће и 
општина 

Општина, 
донатори

Побољшање услова рада у 
Услужном центру

5.2. Додати врата ради 
раздвајања шалтера од 
санитарног чвора и 
ваздушна завеса

Бољи услови за рад 2006-2007. Општинска 
управа

Општина, 
донатори

Израда полица за архиву 5.2.1. Урађене полице за нови 
простор

Трајно обезбеђење 
простора, који по условима 
и величини одговара за  
смештај архиве Општинске 
управе

2006. Заједничка 
служба

Општина

Израда пројекта за адаптацију 
изабраних просторија

5.2.1. Готов пројекат Трајно обезбеђење 
простора, који по условима 
и величини одговара за  
смештај архиве Општинске 
управе

2006. Начелник 
Општинске 
управе

Општина, 
донатори

Стратешки циљ V - акциони планови

Према постојећем програму Exchange за чију реализацију је одговоран менаџер пројекта и за који су 
обезбеђена средства( акција у току)
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Одређивање и уређење простора 
за архиву

5.2.1. Смештај архиве у 
одговарајуће просторие 
за рад 

Трајно обезбеђење 
простора, који по условима 
и величини одговара за 
смештај архиве Општинске 
управе

2006. Начелник 
Општинске 
управе и 
начелник 
Секретариј
ата за 
општу 
управу и 
руководил
ац службе 
писарнице

Општина, 
донатори

Размештај архиве у адаптиране 
просторији

5.2.1. Решавање архивске 
грађе на нови начин

Трајно решавање проблема 
чувања архивске грађе

2006. Начелник 
Секретариј
ата за 
општу 
управу и 
руководил
ац службе 
писарнице

Општина

Набавка рачунара и дигиталних 
фотоапарата за потребе 
инспекцијских служби

5.2.2. Брже и ефикасније 
пружање услуга 
грађанима

Јединствена база података 
за објекте грађене са 
одобрењем надлежног 
органа и објекте грађене 
без одобрења

до краја 
2010.

Начелник 
Општинске 
управе и 
начелник 
Секретариј
ата за 
инспекцијс
ке послове 
и заштиту 
животне 
средине

Општина и 
донатори

Утврђивање потребе за 
надоградњом поткровља над 
постојећом зградом општине

5.2.3. Боља организација и 
координација органа 
Општинске управе

Ефикасније, организованије 
и стручније пружање услуге 
грађанима

2007-2008. Председни
к општине 
и начелник 
Општинске 
управе

Општина и 
донатори

Утврђивање стратегије 
обједињавања истурених делова 
Општинске управе под једним 
кровом

5.2.3. Боља организација и 
координација органа 
Општинске управе

Ефикасније, организованије 
и стручније пружање услуге 
грађанима

2007-2008. Председни
к општине 
и начелник 
Општинске 
управе

Општина и 
донатори

Обука општинског особља на 
руководећим положајима

5.2.4. Обучено руководство за 
боље финансијско и 
организационо 
управљање

Ефикаснији рад органа 
локалне управе

2006-2007. Општинско 
веће

Општина, Влада 
РС, донатори

1.000

Обука запослених у стручним 
службама

5.2.4. Тренинзи за запослене 
из генеричких вештина( 
комуникација, тимски 
рад, финансијско 
управљање...)

Ефикаснија локална управа 2006-2007. Општинска 
управа и 
Секретариј
ат за 
општу 
управу

Општина, Влада 
РС, донатори

2.000

Упућивање запослених у 
Општинској управи на семинаре, 
научне скупове...

5.2.4. Подизање стручног 
нивоа знања

Примена стеченог знања у 
непосредном контакту са 
грађанима и решавању 
њихових проблема

до краја 
2010.

Председни
к општине 
и начелник 
Општинске 
управе

Општина

Набавка лиценци за 
ОПИС(програм електронске 
писарнице)

5.2.5. На свим рачунарима 
Општинске управе се 
користи електронска 
писарница

Лакше праћење предмета 2008. Општинска 
управа

Општина 3.000

Израда пројекта система 
повезаних база података( матичне 
књиге, бирачки списак, писарница, 
корисници услуга Водовода, 
Комрада...)

5.2.6. Пројекат из којег се види 
како у једном систему, 
на једном месту 
објединити све податке 
како би се 
централизовано 
складиштили, 
администрирали и 
архивирали

Стварање комплетне 
електронске базе података

2006-2007. Завод за 
информац
иони 
систем

Општина и ЈП 2.000

25.000
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Комплетирање базе података за 
матичне књиге

5.2.6. Све матичне књиге у 
електронском облику

Брже издавање свих извода 2007. Завод за 
информац
иони 
систем и 
Секретариј
ат за 
општу 
управу

Општина

Редовни састанци председника 
општине и руководства општине 
са директорима Јавних предузећа 
и установа

5.3. Боља координација 
наведених органа и 
организација

Ефикаснији рад органа 
локалне самоуправе

2006-2010. Општина, 
директори

Општина

Израда програма за наплату 
услуга Водовода, Комрада и 
Новог дома

5.3.1. Програм који ће 
користити јединствену 
базу података

Обједињеност наплате( 
плаћање јединственог 
рачуна путем интернета)

до 2010. Завод за 
информац
иони 
систем

Општина, ЈП, 
донатори

Набавка 25 компјутера за сеоске 
Месне заједнице

5.3.1. Бољи рад запослених Повезаност са другим ЈП и 
Општинском управом

2006-2010. Општина, 
Месне 
заједнице

Општина, Месне 
заједнице, 
донатори

12.000

Набавка 8 компјутера за градске 
Месне заједнице

5.3.1. Бољи рад запослених Повезаност са другим ЈП и 
Општинском управом

2006-2008. Општина, 
Месне 
заједнице

Општина, Месне 
заједнице, 
донатори

4.000

Набавка ИТ опреме у ЈП,, Управа 
Бање,,

5.3.1. Бољи рад запослених Повезаност са другим ЈП и 
Општинском управом

2006. ЈП 
,,Управа 
Бање,,

Општина, ЈП 
,,Управа Бање,, 
донатори

5.000

Обука запослених у ЈП и ЈУ 5.3.2. Запослени спремни да 
користе информатичку 
технологију

Повећан капацитет органа 
Општинске управе

2007-2008. Завод за 
информац
иони 
систем

Општина, ЈП 
,,Управа Бање,, 
донатори

Сарадња са суседним државама и 
државама ЕУ кроз партнерства и 
размену искустава у привреди, 
култури, спорту, образовању.

5.4. Нова знања, отварање 
нових радних места, 
добра сарадња, 
презентација ино 
партнерима стања 
наших ресурса, 
привлачење страних 
инвестиција,

Нова знања, отварање 
нових радних места, добра 
сарадња, презентација ино 
партнерима стања наших 
ресурса, привлачење 
страних инвестиција,

2006-2010. Општина Општина, Влада 
РС, донатори...

20.000

Емисија општинских обвезница 5.4.1. Повећање локалних 
прихода

Стабилнији приходи за 
општину

2007-2010. Општина Општина, Влада 
РС, донатори

10.000

Одвајање додатних 40 квадратних 
метара за потребе катастра

5.4.2. Адекватан простор за 
архивску грађу

Дугорочно решење 2007. Општина Општина

У сарадњи са катастром израђен 
комплетан катастарски план за 
Врање до 2008.

5.4.2. Израђен катастар у 
целости

Основ за уређене 
имовинских односа, будућих
инвестиција и веће правне 
сигурности

2006-2008. Катастар, 
Општина

Светска банка, 
Влада РС, 
општина

Обезбеђена 
средства од 
Светске 
банке

Отварање канцеларије за 
свеобухватну сарадњу локалне 
самоуправе, бизниса и НВ сектора

5.5.1. Координација 
активности, заједнички 
пројекти

Бржи развој општине 2007. Представн
ици сва 
три 
сектора

Општина, НВО и 
донатори

Обука на тему пројектног циклуса 
за представнике сва три сектора

5.5.2. Разумевање концепта 
управљања пројектима, 
као и формирање тима 

Подизање нивоа стручности 
и одговорности

2006-2008. Представн
ици 
општине, 
привредни
ка и НВО

Општина, НВО и 
донатори

Издавање Билтена два пута 
годишње, подношење извештаја о 
раду и контакт са медијима

5.5.3. Јавност у раду и 
доступност 
информацијама од 
јавног значаја грађанима

Размена података између 
три сектора и усклађивање 
активности

2008-2009. Представн
ици сва 
три 
сектора

Општина, НВО и 
донатори

Израда wеb портала 5.5.3. Информисање грађана 
путем интернета о раду 
локалне управе и 
изабраних лица у 
Јавним предузећима и 
установама

Транспарентност у раду 2007. Општинска 
управа

Општина
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Акција
Проистиче из ког 
приоритета/детаљ

ног циља 
Очекивани резултати Дугорочни утицај 

Временски 
оквир 2006-

2010

Ко је 
одговоран?

Извори 
финансирања     

(може бити више 
од једног)  

Износ  
(процењена 
вредност) у 
еврима

Здравствени мониторинг 
становништва ( област 
Пљачковица)

6.1. Упознавање са 
тренутном ситуацијом у 
вези нивоа аеро 
загађења

Ефикаснији рад на 
превенцији различитих 
обољења узрокованих 
радијацијом

2006-2010. Општина Општина

Анкета грађана из области 
очувања животне средине

6.1.1. Увид у стање и 
дефинисање потребних 
решења

Боља заштита животне 
средине

2006-2007. Општина, 
ЈП 
,,Комрад,,

Општина и 
донатори

300

Израда Локалног акционог плана 
за екологију

6.1.1. План( ЛЕАП) Стратегија деловања за 
област екологије у складу 
са захтевима ЕУ

2006-2007. Општина, 
ЈП 
,,Комрад,,

Општина и 
донатори

50.000

Семинари 6.1.3. Упознавање житеља 
Месних заједница са 
савременим 
проблемима загађивања
животне средине и 
заштитним мерама

Подизање свести грађана 2006-2010. Регионалн
и центар 
за 
таленте, 
општина, 
НВО

Регионални 
центар за 
таленте, Месне 
заједнице, 
општина, 
донатори

3.500

Летњи еколошки кампови 6.1.3. и 3.1.6. Подизање еколошке 
свести грађана кроз 
израду мапе 
ендемишног и лековитог 
биља и проучавање 
географских 
карактеристика краја

Резултати истраживања ће 
дати основу за очување 
природне средине и 
могућност гајења лековитог 
биља

2006-2008. Регионалн
и центар 
за 
таленте, 
општина, 
НВО

Регионални 
центар за 
таленте, Месне 
заједнице, 
општина, 
донатори

4.500

Едукација у подизању свести о 
значају заштите животне средине

6.1.4. Виши ниво свести и 
самим тим бољи однос 
према околини

Развијање свести о потреби
очувања животне средине, 
смањивање вирусних 
обољења, бољи услови 
живота

2006-2010. НВО 
сектор и 
општина

Општина и 
донатори

20.000

Отварање одељења смера 
заштите животне средине у 
средњој школи

6.1.4. Стручни кадрови Развијање свести о потреби
очувања животне средине, 
смањивање вирусних 
обољења, бољи услови 
живота

2007. Општина , 
Министарс
тво 
просвете

Општина , 
Министарство 
просвете

10.000

Сакупљање секундарних 
сировина ( школе, град)

6.1.6. Смањен отпад на 
депонији, додатни 
приход

Развој еколошке свести код 
грађана

2006-2010. Општина, 
ЈП 
,,Комрад,,

Општина 8.000

Рекултивација старог сметлишта 
насеља испод аутопута

6.2.1. Сређивање постојећег 
сметлишта

Трајно решавање проблема 2006-2008. Општина, 
ЈП 
,,Комрад,,

Општина и 
донатори

200.000

Сузбијање дивљих депонија и 
дератизација, дезинфекција и 
дезинсекција на подручју општине

6.2.1. Решавање великог 
еколошког проблема

Чистија и здравија средина 2006-2010. Општина, 
ЈП 
,,Комрад,,

Општина и 
донатори

30.000

Израда плана изградње 
канализационе мреже за наредне 
године

6.2.3. Одређивање 
приоритета у изради

Решавање великог 
еколошког проблема

2006-2007. Општина, 
Месне 
заједнице, 
донатори

Општина, Месне 
заједнице, 
донатори

Изградња канализационе мреже у 
Врањској Бањи(7. Јули, Гуштерци, 
Ђелинци, Ћосики, Чомољанци, 
Радничка улица, Штипљани)

6.2.3. Изгадња канализационе 
мреже по приоритетима

Трајно решавање проблема 2006-2008. ЈП 
,,Управа 
Бање,,

Општина, ЈП 
,,Управа Бање,, и 
донатори

350.000

Изградња канализационе мреже у 
селима

6.2.3. Изгадња канализационе 
мреже по приоритетима

Трајно решавање проблема до 2010. Општина, 
Месне 
заједнице, 
донатори

Општина, Месне 
заједнице,Влада 
РС, донатори

Изградња канализационе мреже у 
граду

6.2.3. Изгадња канализационе 
мреже по приоритетима

Трајно решавање проблема до 2010. Општина, 
Месне 
заједнице, 
донатори

Општина, Месне 
заједнице,Влада 
РС, донатори

Изградња постројења за 
рециклажу(МЕТЕРИС)

6.2.5. Рециклирање отпада Продужен век трајања 
депоније, нова радна 
места, економски 
исплатива инвестиција

до 2010. Општина, 
ЈП 
,,Комрад,,

Општина и 
донатори

2.000.000

Осавремењивање механизације 6.2.5. Лакши рад комуналних 
служби

Ефикаснији рад у наредним 
годинама

2006-2008. Општина, 
ЈП 
,,Комрад,,

Општина и 
донатори

450.000

Набавка судова за смеће 6.2.5. Већи број судова за 
смеће распоређених на 
прометнијим тачкама у 
граду

Бољи хигијенско стање у 
граду

2006-2008. Општина, 
ЈП 
,,Комрад,,

Општина и 
донатори

345.000
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	ЛИЧНА КАРТА  ОПШТИНЕ 
	Врање
	Пољопривреда у општини је превасходно екстензивна, и најчешће традиционална, сем појединачних случајева, који су тржишно опредељени. То резултира продајом сезонских пољопривредних производа на територији  општине пољопривредника из других општина Пчињског,али и других  округа. Недовољна заступљеност прерађивачких капацитета и нестабилност на тржишту пољопривредних производа демотивише пољопривреднике у интензивирању  производње.Услед транзиције велика предузећа,која се баве пољопривредом (Пољопродукт,  задруге) нису више носиоци пољопривредног развоја општине Врање.
	Као и у осталим гранама привреде, недиференцијација у производњи резултира неконкурентним производима, чије су цене производње високе, а степен прераде низак. Неопредељеност становништва општине да се  бави само одређеном пољопривредном производњом, условљава стагнацију ове изузетно значајне гране привреде.
	За поједине области пољопривреде постоје потенцијали за развој и даље унапређење. У области пољопривреде посебну пажњу треба посветити изградњи мини акумулација за наводњавање пољопривредног земљишта.
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