
 
 

Скупштина општине Владичин Хан на седници одржаној дана 10.04.2013. 
године, констатовала је следеће: 

 
-Приликом утврђивања предлога Закона о седиштима и подручјима судова и 

јавних тужилаштва уопште нису поштовани критеријуми и мерила утврђена за рад 
радне групе за израду радног текста Закона о седиштима и подручјима судова и јавних 
тужилаштва; 

-Грубо је повређено прокламовано начело о равномерном друштвено- 
економском развоју Републике Србије и локалних самоуправа у оквиру Републике 
(постоје чињенице да је радна група имала другачији предлог); 

-При утврђивању предлога државни орган се очигледно руководио неким другим 
принципима (политичким или сл.). 

Полазећи од напред констатованог, а на основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07), члана 41. и 138. Статута Општине 
Владичин Хан (Сл. Гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Сл. гласник града 
Врања“ број 11/13) и члана 128. Пословника (Сл. Гласник Града Врања“ број 15/10), 
Скупштина општине Владичин Хан на седници одржаној дана 10.04.2013. године 
донела је 

О Д Л У К У  

1. Захтевамо од Народне Скупштине Републике Србије да усвоји 

модификовани предлог Радне групе за израду радног текста Закона о седиштима и 

подручјима судова и јавних тужилаштва којим се предлаже установљавање Основног 

суда у Владичином Хану за територију општине Владичин Хан и Одељења Основног 

јавног тужилаштва Сурдулица у Владичином Хану. 

2. Одлуку доставити Народној скупштини PC, Влади PC, Одбору за 

правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, Министарству правде и државне 

управе и председнику PC. 

 

 
О б р а з л о ж е њ е  

Радна група за израду радног текста Закона о седиштима и подручјима судова и 
јавних тужилаштва дала је предлог радног текста Закона којим је предложено 
установљавање Основног суда у Владичином Хану за територију општина Владичин 
Хан, Сурдулица и Босилеград и Основног јавног тужилаштва у Врању за подручје 
Основног суда у Врању и Основног суда у Владичином Хану са Oдељењем у 
Владичином Хану. Како Влада Републике Србије није усвојила предлог Радне групе, 
Скупштина општине Владичин Хан захтева усвајање модификованог предлога Радне 
групе, јер сматра да постоје основани аргументи да Основни суд и Одељење Основног 
јавног тужилаштва буду у Владичином Хану, и то: 

 
* На основу службене евиденције Основног суда Врање - Судска јединица 

Владичин Хан, утврђује се да постоји тенденција сталног и значајног прилива предмета 
по годинама узевши од 2000. до 2012. године и то по свим судским материјама, а од 
2010. године само у грађанској материји, пошто се у Судској јединици Владичин Хан 
поступа само по овој материји. 



 
* За поступања у кривичној материји странке у поступку, адвокати па чак и 

судије и тужиоци морају да одлазе у Врање где је седиште Основног суда (напомињемо 
да из Владичиног Ханa у седиште Основног суда тј. тужилаштва у Врању раде четири 
заменика јавног тужиоца и двоје судија). 

* Број нерешених предмета тадашњег Општинског суда у Владичином Хану, 
приликом претходне реформе судства током 2010. године, који су пренети у 
новоуспостављени Основни суд у Врању је био далеко мањи у односу на остале 
Општинске судове на нивоу Окружног суда у Врању о чему такође говоре службени 
подаци и евиденција о броју нерешених предмета. 

* Број систематизованих места судија у Општинском суду Владичин Хан је у 
последњих неколико деценија увек био већи од броја судова у општинама из окружења 
и то значајно. Овакво стање, када је у питању број судија у суду, проистиче како из 
броја предмета по којима је поступао Општински суд у Владичином Хану, тако и из 
разноврсности материје и поступака који су вођени пред овим судом. Наиме, због 
географског положаја пред Општинским судом у Владичином Хану су вођени предмети 
и са међународним елементом. 

* Процентуално највећи број судија који су своју судијску каријеру започели у 
Општинском суду у Владичином Хану изабрани су на више судијске позиције, некада у 
Окружном и Врховном, а данас у Вишем, Апелационом и Врховном Касационом суду. 
Резултати Општинског суда у Владичином Хану су више деценија уназад процењивани 
као најбољи на нивоу Окружног суда Врање. 

* Владичин Хан се налази на раскрсници магистралног пута број 1, будућег 
Коридора 10 и међународног пута према Бугарској, кроз Владичин Хан пролази 
међународна пруга Београд - Солун читавом дужином општине као и регионални пут Р 
214, такође читавом дужином општине. Највећи део Грделичке клисуре у дужини од 30 
километара пролази кроз територију Општине Владичин Хан. Уколико знамо да се на 
овим путевима дешавају врло често саобраћајне незгоде чак и са смртним исходима, да 
имају врло често међународни карактер, да су ово најфреквентнији канали за 
кријумчарење људи као и наркотика, а што се може врло лако и екзатно утврдити 
увидом у службену документацију МУП-а, тужилаштва и суда, то проистиче да се на 
територији општине Владичин Хан због свог географског положаја врло често 
извршавају малопре побројана кривична дела. Ако је један од основних принципа у 
кривичном праву LOCUS REGIT ACTUM тј да је надлежан суд по месту где се одиграо 
акт кривичног дела, онда логично проистиче и теза да Општина Владичин Хан 
апсолутно има предност у односу на друге када је у питању седиште Основног суда у 
чијој надлежности су ова кривична дела. 

* Зграда ранијег Општинског суда, данас Судске јединице Владичин Хан 
Основног суда у Врању, није девастирана, испуњава све просторно техничке услове за 
независтан рад суда, поготово ако се има у виду одвојеност од полиције и тужилаштва, 
јер је то једна од претпоставки за независност суда. Ово није случај са неким суседним 
општинама где ће у истој згради бити смештени полиција, тужилаштво и суд. Општина 

је такође спремна да уложи у опремању зграде у којој се суд налази ако то процени 

надлежни орган ресорног Министарства. 
* Општина Владичин Хан је општина са израженом тенденцијом промене 

националне структуре и то пре свега под утицајем исељавања већинског српског 
становништва у централне и северне делове Србије под утицајем економске кризе и 
изражено већег наталитета ромског и бугарског дела становништва. Дакле српско 
становништво је већинско, али је доминантна тенденција повећања учешћа ромског и 
бугарског становништва у укупном становништву. Овакву ситуацију не сматрамо 
својим недостатком, јер хетерогеност националне структуре утиче на богатство 
културе, али и толеранције, пошто је и поред изражене тенденције смањења српског 
становништва није забележен нити један међунационални инцидент. 



 

Треба узети у обзир и да суд у Владичином Хану има вишедеценијску традицију 
кроз коју је мењао називе у зависности од устројства државе и правосудног 
законодавства али никада није мењао свој однос према праву и правди. Такође 
постојање суда као и тужилаштва представља битан фактор привредног развоја једне од 
најнеразвијених општина у Србији која спада у групу девастираних општина са 
најнижом зарадом по становнику у округу и разорeном привредном структуром. 

На основу образложених аргумената сматрамо оправданим прихватање 

предлога Радне групе, јер по свим, како основним тако и допунским 

критеријумима, Општина Владичин Хан испуњава услове за установљење 

Основног суда и Одељења Основног јавног тужилаштва у Владичином Хану. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВЛАДИЧИН ХАН, 

БРОЈ: 06-40/1/2013-01 

 

 

 

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК,  

                                                                                             Миљан Стојановић 


