
IZLAZI PO POTREBI
LESKOVAC

1. FEBRUAR 2019.  BROJ  4 GODINA XXX

ISSN 2334-7260
COBISS.SR-ID 196458764

Цена овог броја је  80 динара

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ВЛАСОТИНЦЕ
26.
На основу члана 20. тач. 13 и 15, члана 46. став 1. тач. 6 
и 8 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", број 129/07, 83/14, 101/16 – др. закон и 47/18) члана 
40. Статута општине Власотинце, ("Сл. Гласник Града 
Лесковца", бр. 12/08, 24/11 и 17/17), и чланова 36. и 38. 
Одлуке о Општинском већу општине Власотинце ("Сл. 
гласник града Лесковца" бр. 12/08) Општинско веће 
општине Власотинце је на 116. седници одржаној дана 
17.01.2019. године, донело:

ПРАВИЛНИК

О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Садржина Правилника

Члан 1

Овим Правилником ближе се уређује поступак утврђи
вања и преиспитивања области од јавног интереса, и 
по ступак утврђивања приоритетних области од јавног 
инте реса у општини Власотинце (у даљем тексту 
општи на).

Примена Правилника

Члан 2

Овај Правилник примењује се приликом финансирања 
и суфинансирања програма, пројеката и активности 
од јавног интереса, средствима из буџета општине, а 
нарочито програма и пројеката која спроводе удружења 
и који следе јавне потребе општине, у складу са општим 
актима општине.

Члан 3.

Шире области од јавног интереса на територији општи
не су:

 Социјална заштита;
 Борачкoинвалидска заштита;
 Заштита лица са инвалидитетом;
 Друштвена брига о деци и младима;
 Друштвена брига о старијим особама;
 Превенција свих облика насиља и дискриминације;
 Заштита и помоћ жртвама насиља у породици;
 Заштита и помоћ жртвама мобинга;
 Подршка социјално угроженим грађанима;
 Афирмисање женских права;
 Афирмисање родне равноправности;
 Заштита и промовисање/унапређење људских и 

мањинских права;
 Заштита интерно расељених и избеглих лица;
 Хуманитарне активности;
 Заштита здравља;
 Превенција, лечење и рехабилитација болести 

зависности;
 Подстицање наталитета;
 Рекреација;
 Образовање, неформално образовање и стручно 

усавршавање;
 Наука и научноистраживачки рад;
 Култура;
 Развој културноуметничког стваралаштва;
 Очување културне и историјске традиције;
 Очување и подстицање народног стваралаштва и 

народних обичаја;
 Промоција општине;

 Заштита животне средине;
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 Екологија;
 Заштита и очување природе;
 Одржив развој;
 Пољопривреда;
 Органска производња хране;
 Подстицање и промоција здраве исхране;
 Подстицање руралног развоја;
 Подстицање и развој привредних делатности као 

што су занатство, стари и ретки занати, задругарство 
и др.;

 Туризам;
 Заштита животиња;
 Заштита потрошача;
 Неговање и развој међународне сарадње;
 Борба против корупције;
 Подстицање развоја електронских комуникација 

и информационог друштва;
 Афирмисање демократизације локалне самоупра

ве;
 Промовисање волонтерског рада;
 Афирмација грађанског активизма и веће укључе

ности рањивих група у локалну заједницу;
 Противпожарна заштита;
 Друге области од јавног интереса које доприносе 

убрзаном и одрживом развоју општине.

Поступак утврђивања области од јавног интереса

Члан 4.

Области од јавног интереса на територији општине 
утврђују се у поступку консултација са циљним групама 
и осталим заинтересованим странама у општини, као и 
на основу сагледавања друштвених и економских по
треба општине.
Области од јавног интереса на територији општине утвр
ђују се на основу закључака из процеса консултација 
из члана 5. овог правилника и закључака анализе дру
штве них и економских потреба на територији општи не 
из члана 6. овог правилника.

Поступак консултација

Члан 5.

Општинско веће иницира и води поступак консулта
ција у циљу утврђивања области од јавног интереса 
на територији општине.

Општинско веће је дужно да омогући учешће предста
вника свих циљних група из реда грађана и привредних 
субјеката, организација цивилног друштва, научно
истраживачких, струковних и других организација, као и 
представника локалних власти и институција и осталих 
заинтересованих страна у поступку консултација из 
става 1. овог члана.
Поступак консултација спроводи се тако што Општинско 
веће организује састанке на које позива представнике 
свих циљних група и осталих заинтересованих страна, 
фокус групе, интервјуе и анкетирање циљних група и 
осталих заинтересованих страна из става 3. овог члана.
Обавештење о почетку поступка консултација из става 
1. овог члана, као и начину и терминима одржавања 
ко нсултација из става 4. овог члана, Општинско веће 
објављује на интернет страни и огласној табли општине/
града, најмање седам дана пре датума одржавања ко
нсултација.
Општинско веће организује јавну расправу у циљу 
утврђивања области од јавног интереса на територији 
општине, у складу са законом који уређује плански си
стем.
Током поступка консултације и јавне расправе, Општи
нско веће све примљене коментаре, мишљења и пре
длоге циљних група и осталих заинтересованих стра на 
о областима од јавног интереса и приоритетним обла
стима од јавног интереса у општини, прикупља на стру
ктуриран и транспарентан начин.
Општинско веће је дужно да размотри сва мишљења, 
коментаре и сугестије циљних група и заинтересованих 
страна који су изнети током поступка консултација и 
јавне расправе.
Општинско веће информишe учеснике консултација и 
јавне расправе о резултатима спроведених консултација 
и јавне расправе, а посебно о разлозима због којих одре
ђене сугестије нису усвојене.
Општинско веће сачињава извештај о спроведеним ко
нсултацијама и извештај о спроведеној јавној распра ви.
Извештај о спроведеним консултацијама садржи инфо
рмације о исходу спроведених консутлација, а нарочито 
податке о консултованим странама, обиму и методима 
консултација, питањима о којима се расправљало током 
консултација, затим мишљењима, сугестијама и ко ме
нтарима који су узети у разматрање и онима који нису 
уважени, као и о разлозима за њихово неприхватање.



Страна 103 — Број 4SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA1. фебруар 2019.

Извештај о спроведеној јавној расправи садржи инфо
рмације о исходу спроведене јавне расправе, а наро
чито податке о учесницима јавне расправе, обиму јавне 
расправе, питањима о којима се расправљало током 
јавне расправе, затим мишљењима, сугестијама и ко
ментарима који су узети у разматрање и онима који нису 
уважени, као и о разлозима за њихово неприхватање.
Општинско веће дужно је да извештај о спроведеним 
консултацијама и извештај о спроведеној јавној ра
справи објави на интернет страници и огласној табли 
Општине најкасније у року од 15 дана од дана завр
шетка консултација, односно јавне расправе.
Општинско веће може формирати и радну групу за 
утврђивање области од јавног интереса на територији 
општине, где морају бити заступљени представници 
свих циљних група и заинтересованих страна из чла
на 2. овог правилника.

Анализа друштвених и економских потреба на 
територији општине

Члан 6.

Општинско веће анализира друштвене и економске по
требе на територији општине/града ХХ на бази сагле
давања приоритета развоја општине садржаних у важе
ћим планским документима општине, као што су план 
развоја општине, стратегије, акциони планови и про
грами општине.

Поступак утврђивања приоритетних области од 
јавног интереса

Члан 7.

На основу области од јавног интереса на територији 
општине установљених у поступку из члана 4. овог 
пра вилника, утврђују се приоритетне области од јавног 
интереса за које ће бити финансирани програми, про
јекти и активности средствима из буџета општине у 
наредном периоду од две године.
Одлуку о приоритетним областима од јавног интереса 
из става 1. овог члана доноси Општинско веће општине, 
на предлог Општинског већа изведеног из извештаја о 
спроведеним консултацијама, извештаја о спроведеној 
јавној расправи и анализе друштвених и економских 
потреба на територији општине.
Одлуку из става 2. овог члана, Општинско веће обја
вљује на интернет страни и огласној табли општине.

Одлука из става 2. овог члана, поред утврђених при
оритетних области од јавног интереса за двогодишњи 
период, мора да садржи циљеве и показатеље оствари
вања циљева за период за који се доноси.

Дефинисање приротетних области  
од јавног интереса

Члан 8.

Приликом дефинисања приоритетних области од јавног 
интереса, неопходно је дефинисати циљну групу и њене 
конкретне потребе, односно проблеме на које треба 
усме рити задовољење јавног интереса кроз спровођење 
програма, пројеката и активности финансираних сре
дстви ма из буџета општине.
Крајњи корисници јавног интереса, по правилу, треба 
да буду припадници рањивих група – жене, деца, стари, 
млади, самохрани родитељи, једнородитељске поро
дице, рурално становништво, жртве насиља, особе са 
инвалидитетом, и припадници других рањивих група 
на територији општине обухваћени областима од јавног 
инте реса из члана 3. овог правилника.

Поступак преиспитавања области  
од јавног интереса

Члан 9.

Области од јавног интереса из члана 3. овог прави лника, 
утврђују се на сваке две године, у поступку преиспи
тивања релевантности дотадашњих области од јавног 
интереса.
Преиспитивање постојећих области од јавног интере са 
и њихово поновно утврђивање спроводи се на основу 
новог поступка консултација са циљним групама и 
осталим заинтересованим странама из члана 5. овог 
правилника, и анализе друштвених и економских потре
ба општине идентификованих у планским докуме нтима 
општине, као и оцене постигнутих ефеката реализације 
јавног интереса у протеклом периоду од две године.
Општинско веће је дужно да започне поступак преиспи
тивања постојећих области од јавног интере са и њихово 
поновно утврђивање, а нарочито процес консултација 
из става 2. овог члана, најкасније 6 месе ци пре истека 
важе ња утврђених приоритетних
области од јавног интереса.
Током поступка консултација из става 2. овог члана, 
Општинско веће је дужно да обезбеди учешће 
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представника циљних група и осталих заинтере
сованих страна из сваке од области које су биле дефи
нисане као области од јавног интереса у претхо дном 
периоду од две године.

Оцена постигнутих ефеката реализације  
јавног интереса

Члан 10.

По утврђивању области и приоритетних области од 
јавног интереса, Општинско веће, преко одређеног ве
ћника/це надлежног/не за област установљеног при
ори тетног јавног интереса, прати ниво реализације и 
задовољавања јавног интереса у општини.
У циљу оцене у којој је мери декларисани јавни интерес 
остварен у протеклом периоду од две године, на основу 
постављених циљева и показатеља, анализирају се и 
вреднују постигнути резултати, исходи и ефекти спро
ведених програма, пројеката и активности који су 
следили јавни интерес у истом периоду, а који су били 
финансирани средствима из буџета општине.
Анализа и вредновање постигнутих резултата, исхода и 
ефеката из става 2. овог члана спроводи се на основу 
техника анализе ефеката прописане законом који уре
ђује плански систем у Републици Србији.
Општинско веће може ангажовати стручњаке за поје
дине области ради оцене постигнутих резултата, исхода 
и ефеката из става 1. овог члана, и припреме анализе о 
успешности, обиму и квалитету остварења јавног инте
реса у протеклом периоду од две године.

Извештавање о оцени постигнутих резултата

Члан 11.

Општинско веће сачињава годишњи извештај о оцени 
постигнутих резултата у погледу задовољења јавног 
интереса на основу спровођења програма, пројеката 
и активности који су следили јавни интерес у истом 
периоду, а који су били финансирани средствима из 
бу џета општине.
На основу годишњих извештаја из става 1. овог 
члана, Општинско веће сачињава збирни извештај о 
оце ни постигнутих резултата у погледу задовољења 
јавног интереса за период од две протекле године.
Изве штаје из ст. 1. и 2. овог члана усваја Општинско 
веће општине.

Извештаје из ст. 1. и 2. овог члана Општинско веће/ 
обја вљује на интернет страни и огласној табли 
општи не.

Ступање на снагу

Члан 12.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Лесковца ".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
01 број 06013/19, дана 17.01.2019.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Тодоровић

27.
На основу члана 20 и 46. Закона о локалној само управи 
("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14, 101/16 
– др. закон и 47/18), члана 38. Закона о удружењима 
("Службени гласник РС", број 51/2009, 99/2011  др. 
закон и 44/2018 – др. закон), Уредбе о средствима за 
подстицање програма или недостајућег дела средстава 
за финансирање програма од јавног интереса која 
реализују удружења ("Сл. гласник РС", број 16/2018) и 
чланова 36. и 38. Одлуке о Општинском већу општине 
Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца" бр. 12/08), 
Општинско веће општине Власотинце је, на 116. 
седници одржаној дана, 17.01. 2019. године, донело:

ПРАВИЛНИК

О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ 
ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ 
ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Садржина Правилника

Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређују услови, кри те
ријуми, начин, поступак доделе, као и начин и посту
пак враћања средстава за подстицање пројеката или 
недостајућег дела средстава за финансирање пројеката 
(у даљем тексту: пројекат) које реализују удружења, 
средствима из буџета општине Власотинце (у даљем 
тексту општина), а који су од јавног интереса.
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Примена Правилника

Члан 2.

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења 
која су регистрована на територији општине, односно 
друге општине или града Републике Србије, с тим 
да пројектне активности реализују на територији 
општи не.

Пројекат и Програм

Члан 3.

Општина подстиче пројекте које реализују удружења, 
а који су од јавног интереса у складу са одредбама 
овог правилника и аката општине донетих у складу са 
одредбама закона и овог правилника.
Општина у подстицању пројеката које реализују 
удружења учествује у границама средстава одобрених за 
ту намену у буџету општине на основу одлуке о буџету 
општине за годину у којој се та средства додељују.
Пројекат нарочито садржи: област у којој се реализује, 
опис стања у области и уочених проблема чијем реша
вању ће пројекат допринети, јасно дефинисан циљ, 
односно шта се жели постићи спровођењем про јекта, 
територију на којој ће се пројекат реализовати, трајање 
пројекта, врсту и обим активности које ће се спро
водити током пројекта, предвиђени број директних и 
индиректних корисника пројекта са описом циљне гру
пе и њихових потреба, укупан број лица који је потребан 
за извођење пројекта.
Пројекат може трајати најмање 3 месеца, а најдуже 
годину дана и мора бити реализован најкасније до 
истека буџетске године.
Општина може подстицати и програме удружења која 
реализују програм свог рада на територији општине у 
конкретној години, ако су корисници програмских акти
вности удружења особе са инвалидитетом са територије 
општине које су уједно и чланови удружења, а програмске 
активности се спроводе у циљу већег укључивања ових 
чланова удружења у друштвене токове на територији 
општине. У том случају, ова удружења приликом пријаве 
на јавни конкурс, у оквиру конкурсне документације 
подносе и свој план и програм за конкретну годину, са 
прегледом програмских активности које ће спровести 
у циљу већег укључивања својих чланова у друштвене 
токове на територији општине.

Намена средстава из буџета општине за подстицање 
пројеката удружења од јавног интереса

Члан 4.

Средства из буџета општине за подстицање пројеката 
удружења намењена су за реализацију пројеката који 
су од јавног интереса за општину.
Средства из става 1. овог члана опредељују се 
Одлуком о буџету општине за сваку буџетску годину.
Средства из става 1. овог члана додељују се на основу 
јавног конкурса.
Висина средстава из става 1. овог члана опредељује 
се у апсолутном износу, у распону од минималних до 
максималних средстава по пројекту.

Члан 4а

Из буџета општине неће финансирати пројекти:
• Са комерцијалним ефектима
• Који су претходних година већ били финансирани 

средствима из буџета општине, а
нису реализовани
• Који заговарају насиље, нетолерантност или било 

коју врсту дискриминације

Члан 5.

Јавни конкурс расписује се за подстицање пројеката у 
областима од јавног интереса на територији општине.
Шире области од јавног интереса утвдиће се на начин 
прописан правилником којим се утврђује јавни интерес.
Tеме јавног конкурса/приоритетне области од јавног 
интереса за сваки посебан јавни конкурс биће устано
вљене на основу усвојене одлуке општине о приори те
тним областима од јавног интереса за наредне две го дине.
Одлуку општине о темама јавног конкурса/приори те
тним областима од јавног интереса из става 3. овог чла
на доноси Општинско веће.

II ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Годишњи план јавних конкурса

Члан 6.
Годишњи план расписивања јавних конкурса општи
нска управа објављује најкасније до 31. јануара 
на зва ничној интернет страници и огласној табли 
општи не, и исти доставља Канцеларији за са ра дњу 
са ци вилним друштвом.
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Покретање поступка доделе средстава из буџета 
за подстицање пројеката удружења

Члан 7.

Поступак доделе средстава из буџета општине за подсти
цање пројеката удружења покреће и спроводи Комисија 
за доделу средстава удружењима за финансирање и 
суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини 
(у даљем тексту: Комисија).
Комисију из става 1. овог члана образује Општинско 
веће.
Општинска управа обезбеђује услове за рад Комисије.

Састав Комисије

Члан 8.

Комисију из члана 7. овог правилника чине председник 
и 4 члана.
Комисију чине представници запослених или радно 
ангажованих по другом основу у органима општин.
Чланови Комисије добијају накнаду за свој рад у складу 
са усвојеним актима општине.
Као чланови Комисије могу бити именована и лица 
представници стручне јавности.
Чланови Комисије дужни су да потпишу изјаву да 
немају приватни интерес у вези са радом и одлучивањем 
Комисије, односно спровођењем јавног конкурса (Изја
ва о непостојању сукоба интереса).
Именовано лице не може предузимати радње у својству 
члана Комисије пре него што потпише Изјаву из става 
5. овог члана.
Сукоб интереса постоји ако члан комисије или чланови 
његове породице (брачни или ванбрачни друг, дете или 
родитељ), запослени или члан органа удружења које 
учествује на конкурсу или било ког другог удружења 
повезаног на било који начин са тим удружењем, или 
у односу на та удружења има било који материјални 
или нематеријални интерес, супротан јавном интересу 
и то у случајевима породичне повезаности, економских 
интереса или другог заједничког интереса.
У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан 
Комисије је дужан да о томе одмах обавести остале 
чланове Комисије и да се изузме из даљег рада Комисије. 
О решавању сукоба интереса Општинско веће одлучује 
у сваком случају посебно, а када утврди сукоб интереса, 
именоваће у Комисију новог члана као замену.

Ближа садржина Изјаве из става 5. овог члана и ближи 
поступак у коме се води рачуна о непостојању сукоба 
интереса уређени су у Прилогу 1. овог правилника, који 
чини његов саставни део.

Јавни конкурс

Члан 9.

Општинско веће, на предлог Комисије из члана 7. овог 
правилника, сваке године доноси одлуку о расписи ва
њу јавног конкурса за доделу средстава за подсти ца
ње пројеката или недостајућег дела средстава за фи 
на нсирање пројеката из буџета општине, у складу са 
важећом одлуком о темама јавног конкурса/приори те
тним областима од јавног интереса за текући период.
Ја вни конкурс се расписује једном годишње, најкасније 
до 1. фебруара текуће године.
Јавни конкурс траје 15 дана.
Јавни конкурс се, без одлагања по његовом расписивању, 
објављује на званичној интернет страници општине, 
огласној табли општине, на локалним медијима и на 
порталу еУправа.

Текст јавног конкурса садржи:
 Предмет јавног конкурса;
 Једну или неколико сродних приоритетних обла

сти од јавног интереса;
 Ко може бити учесник конкурса  критеријуме 

које удружење предлагач пројекта мора да испуни;
 Обим средстава која се додељују, и то минимални 

и максимални износ;
 Начин пријављивања на конкурс;
 Преглед конкурсне документације коју је потре

бно доставити, уз попуњен образац предлога про је
кта;

 Трајање пројекта;
 Критеријуме бодовања  основне и допунске крите

ријуме који су специфични за одређену област, а чи јом 
применом се врши вредновање пријављених проје ката;

 Ближа упутства о условима за подношење пријава 
и критеријумима за доделу средстава;

 Место и рок за подношење пријава;
 Рок за доношење одлуке о избору пројеката;
 Жалбени рок;
 Начин објављивање одлуке о избору пројеката;
 Друге потребне елементе.
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Средства која нису расподељена на јавном конкурсу, 
биће пренамењена.
Изузетно од става 2. овог члана, ако се на основу ра
списаног јавног конкурса не расподеле сва плани рана 
средства, јавни конкурс се може расписати и више 
пута.

Конкурсна документација

Члан 10.

Конкурсна документација садржи:
 Попуњен пријавни образац (Прилог 2);
 Попуњен образац предлога пројекта (Прилог 3);
 Попуњен образац буџета пројекта (Прилог 4);
 Попуњен образац наративног буџета пројекта 

(При лог 5);
 Писмену изјаву о обезбеђивању сопственог фина

нсирања или суфинансирања;
 Писмене изјаве партнера о сарадњи на пројекту, 

ако се пројекат реализује на тај начин;
 Изјаву сагласности да Комисија за потребе по

ступка јавног конкурса може извршити увид, при ба
вити и обрадити личне податке о чињеницама о који
ма се води службена евиденција;

 Другу документацију која је, по процени удруже
ња предлагача пројекта/учесника конкурса, од значаја 
за доделу средстава.

У случају да удружење предлагач пројекта/учесник ко
нкурса пријављује на јавни конкурс предлог програма 
свог рада на територији општине у конкретној години, 
а корисници програмских активности удружења су осо
бе са инвалидитетом са територије општине које су 
уједно и чланови удружења, и програмске активности 
се спроводе у циљу већег укључивања ових чланова 
удружења у друштвене токове на територији општине, 
ово удружења приликом пријаве на јавни конкурс, по
дноси и свој план и програм за конкретну годину, са 

прегледом програмских активности које ће спровести 
у циљу већег укључивања својих чланова у друштвене 
токове на територији општине.
Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса пре
длог пројекта доставља на српском језику.
Коми сија, по службеној дужности, утврђује да ли је 
удружење предлагач пројекта/учесник конкурса упи
са но у регистар надлежног органа, да ли се, према 
статутарним одредбама, циљеви тог удружења оства
рују у области у којој се пројекат реализује, као и да ли 
је рачун тог удружења у блокади.

Пријава на јавни конкурс

Члан 11.

Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса по дно
си пријаву Комисији у току трајања конкурса.
Пријаве на конкурс подносе се Комисији на посе бним 
обрасцима који су саставни део конкурсне докуме нта
ције и чине саставни део овог правилника, у складу са 
ста вом 1. члана 10. овог правилника.Пријаве на конкурс 
подносе се у електронској форми или у пошиљци 
предатој пошти, и то најкасније до истека последњег 
дана утврђеног за подношење пријаве на конкурс.
Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непо
тпуне пријаве ће се сматрати неисправним.
Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса може 
поднети само једну пријаву на јавни конкурс, са једним 
предлогом пројекта.

Критеријуми за избор пројеката

Члан 12.

Комисија оцењује пријаве пристигле у складу са усло
вима конкурса, према критеријумима прописа ним овим 
правилником.
Оцена и избор пројеката који ће се финансирати 
средствима из буџета општине врши се применом 
следећих основних критеријума:

Критеријуми Објашњење критеријума Број бодова

Релевантност пројекта за 
стратешко опредељење општине

Да ли је и у којој мери је пројекат стратешки 
утемељен, односно у складу са важећим 
стратешким опредељењем општине?

15
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Дефинисани циљеви пројекта, 
циљна група и корисници 
пројекта, број директних и 
индиректних корисника пројекта 
и њихове потребе

Да ли су циљеви пројекта јасно дефинисани, 
достижни у предвиђеном времену трајања 
пројекта и да ли недвосмислено представљају 
решење уочених проблема у локалној 
заједници, односно могу да задовоље јавни 
интерес?
Да ли су циљна група и корисници јасно 
дефинисани?
Да ли је представљена процена броја
директних и индиректних корисника пројекта?
У ком обиму ће потребе циљне групе и 
корисника пројекта бити задовољене – обим 
задовољења јавног интереса?

30

Одрживост пројекта Да ли је ће се активности пројекта наставити 
и после финансирања пројекта средствима 
из буџета општине и на који начин ће се 
спроводити и финансирати активности 
пројекта по престанку финансирања 
средствима из буџета општине? Да ли је 
пројекат одржив у институци оналном и 
развојном смислу – да ли ће пројектне 
активности бити спровођене и по истеку 
времена за спровођење пројекта у оквиру којег 
ће се финансирати/суфинансирати средствима
из буџета општине?

20

Очекивани резултати и ефекти 
пројекта

Да ли су резултати и ефекти пројекта 
мерљиви? Да ли ће очекивани позитивни 
ефекти бити далекосежни – у ком року се 
очекују позитивни ефекти на директне и 
индиректне кориснике пројекта?

20

Економичност буџета пројекта 
и однос трошкова и очекиваних 
резултата и ефеката

Да ли су трошкови усклађени са предложеним 
пројектним активностима? Да ли су трошкови 
пројекта реални? Да ли ће очекивани 
позитивни ефекти надмашити потенцијалне 
негативне ефекте спровођења пројекта и 
његове трошкове  Да ли је однос између 
процењених трошкова и очекованих резултата 
и ефеката задовоља вајући?

10

Суфина нсирање пројекта из 
других извора

Да ли је удружење предлагач пројекта/
учесник конкурса обезбедило сопствено 
новчано учешће или други вид учешћа и/или 
суфинансирање пројекта из других извора?

5

УКУПНО: 100
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Општина може, приликом расписивања јавног кону
рса, утврдити и допунске критеријуме који су спе ци
фични за одређену област, укључујући следеће до
пунске критеријуме:

 Обезбеђено партнерство (да ли удружење предлагач 
пројекта/учесник конкурса има обезбеђено партнерство 
са неким од актера из приватног, јавног или невладиног 
сектора за потребе спровођења проје кта, са јасно де
финисаним међусобним правима и обавезама у вези 
пројектних активности);

 Иновативност пројектне идеје;
 Капацитет удружења предлагача пројекта које ће 

бити носилац пројекта током његовог спровођења и ка
пацитет партнера, ако постоје, и

 Друге допунске критеријуме, у складу са потре бама 
задовољења јавног интереса.

Поступак одлучивања

Члан 13.

Ради потпунијег сагледавања квалитета предлога про
јеката, Комисија може тражити појашњења предлога 
пројекта и/или обавити интервју са удружењем предла
гачем пројекта/учесником конкурса, као и предложити 
корекцију предлога пројекта.
Чланови комисије појединачно бодују сваки пројекат 
на основу критеријума из члана 12. овог правилника. 
Просечан број бодова представља коначан број бо дова 
за тај предлог пројекта.
Пројекат који је вреднован са мање од 60 бодова и који 
није подржала већина чланова Комисије неће бити пре
дмет избора за доделу средстава из буџета општине.
О спроведеном поступку јавног конкурса Комисија во
ди записник.
Комисија, у складу са условима јавног конкурса и кри
теријумима из члана 12. овог правилника, утвр ђу је 
прелиминарну листу изабраних пројеката и сачи ња
ва предлог одлуке о избору пројеката који ће се фина
нсирати или суфинансирати из буџета општине, са 
наведеним износима новчаних средстава, и исти до
ставља Општинском већу најкасније 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријаве на јавни конкурс, 
одно сно најкасније до 1. априла текуће године.
Прелиминарна листа из става 5. овог члана објављује 
се на званичној интернет страници и огласној табли 
општи не и на порталу еУправа, без одлагања по 

достављању предлога одлуке о избору пројеката који ће 
се финансирати или суфинансирати из буџета општине.
Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса има 
право увида у поднете пријаве и приложену доку
ментацију у року од три радна дана од дана објављивања 
прелиминарне листе из става 5. овог члана.
На прелиминарну листу из става 5. овог члана удружења 
учесници конкурса имају право приговора у року од 
осам дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору, која мора бити образложена, Ко
мисија доноси у року од 8 дана од дана истека рока за 
подношење приговора.
По окончању поступка по приговорима, Комисија сачи
њава коначни предлог одлуке о избору пројеката који ће 
се финансирати или суфинансирати из буџета општине 
у року од 3 дана од доношења одлуке о приговору и 
подноси га Општинском већу.
Одлуку о избору пројеката доноси Председник општи
не, на основу записника о спроведеном јавном конкурсу 
и коначног предлога одлуке Комисије, у року од 8 дана 
од дана подношења коначног предлога одлуке од стране 
Комисије.
Одлука из става 11. овог члана објављује се на званичној 
интернет страници и огласној табли општине и на 
порталу еУправа, без одлагања по њеном доношењу.

III КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА И ПРАЋЕЊЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА

Средства из буџета за финансирање и 
суфинансирање пројеката удружења  

од јавног интереса

Члан 14.

Средства која се одобре за реализацију пројеката јесу 
наменска средства и могу се користити искључиво за 
реализацију конкретног пројекта од јавног интереса 
и у складу са уговором који се закључује између 
општи не и удружења корисника средстава.
Пренос средстава из става 1. овог члана врши се у 
складу са прописима којима се уређује пренос средстава 
и отварање рачуна корисника јавних средстава.
Удружење корисник средстава дужно је да, пре за
кљу чења уговора, отвори посебан наменски рачун 
код Управе за трезор, како би се буџетска средства за 
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реализацију пројекта од јавног интереса пренела на 
тај рачун и користила са тог рачуна.
Удружење корисник средстава дужно је да, пре скла
пања уговора о додели средстава, достави Коми сији:

 Изјаву да средства за реализацију одобреног про
јекта нису на други начин већ

обезбеђена;
 Изјаву о непостојању сукоба интереса;
 Интерни акт о антикорупцијској политици;
 Ревидирани буџет и ревидирани наративни буџет 

пројекта у складу са одобреним средствима;
 Одговарајући инструмент обезбеђења.

Са удружењем неће бити закључен уговор у случају 
да документацију из става 3. овог члана не достави у 
предвиђеном року.

Уговор о додели средстава

Члан 15.

Председник општине закључује са удружењем уговор 
о додели средстава из буџета општине/града ХХ на
јкасније у року од 15 дана од дана коначности одлу ке 
о избору пројеката који ће се финансирати или су фи
нансирати из буџета општине.
Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одго
ворности уговорених страна, и нарочито садржи следе
ће елементе:

 Назив одобреног пројекта;
 Утврђен предмет пројекта;
 Време реализације пројекта;
 Висину додељених средстава из буџета општине 

за реализацију пројекта;
 Укупну вредност пројекта;
 Процентуално учешће удружења корисника сре

дстава у укупној вредности пројекта или средстава из 
других извора, уколико су ова средства обезбеђена;

 Начин обезбеђења и преноса средстава;
 Инструменти обезбеђења за случај ненаменског 

тро шења средстава обезбеђених за реализацију про
је ката, односно за случај неизвршења уговорне оба
везе  предмета пројеката;

 Начин повраћаја неутрошених средстава;
 Међусобна права, обавезе и одговорности угово

рених страна;
 Начин праћења реализације пројекта;

 Обавезе носиоца пројекта у погледу реализације 
и подношења извештаја о реализацији пројекта;

 Услове за раскид уговора пре истека времена на 
који је закључен;

 Права и обавезе уговорних страна у случају ра
ски да уговора пре истека времена на који је закљу
чен;

 Начин решавања спорова.
Одобрени пројекат, са свим прилозима, саставни је 
део уговора.

Праћење реализације пројеката

Члан 16.

Поступак праћења реализације пројеката удружења 
за које су одобрена средства у складу са овим пра
ви лником спроводи Комисија из члана 7. овог прави
лника.
Праћење спровођења пројекта и контрола његове 
реализације обухвата:

 Обавезу удружења корисника средстава да оба
вештава Комисију о реализацији пројеката, у роко
вима одређеним уговором, достављањем перио ди
чних и завршршних извештаја;

 Прегледање извештаја од стране Комисије;
 Мониторинг посете представника Комисије и 

непосредан увид у реализацију одобреног пројекта;
 Обавезу удружења корисника средстава да омо

гу ћи Комисији да изврши увид у сву потребну доку
ме нтацију;

 Прикупљање информација од корисника пројекта 
у непосредном контакту са Комисијом;

 Друге активности предвиђене уговором.

Праћење може обухватити и ревизију овлашћеног ре
визора, уколико је то предвиђено конкурсним усло вима 
и уговором.
Општинско веће може ангажовати и стручњаке за по
једине области ради оцене и припреме анализе о успе
шности, квалитету и остварењу циљева пројеката који 
се реализују.
Удружење корисник средстава дужно је да Комисији из 
члана 7. овог правилника и стручњацима ангажованим 
за оцену успешности пројеката из става 4. овог члана 
омогући праћење реализације пројекта и увид у сву по
требну документацију, у сваком тренутку.
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Мониторинг посета

Члан 17.

У циљу праћења реализације пројеката, Комисија 
реализује мониторинг посете.
Под мониторинг посетом сматра се: посета удружењу 
кориснику средстава, одржавање састанака Комисије 
са овлашћеним представницима удружења корисника 
средстава, присуство одређеним догађајима и манифе
стацијама или другим пројектним активностима које 
удружење корисник средстава спроводи у склопу 
реализације пројеката, о чему је удружење корисник 
средстава у обавези да благовремено, писменим путем 
поштом или путем емаила, обавести Комисију о 
времену и месту реализације активности на пројекту, 
и др. Мониторинг посета може бити најављена или не
најављена.
За пројекте чије је трајање дуже од шест месеци 
и чија је вредност одобрених средстава већа од 
500.000,00 динара, Комисија реализује најмање једну 
мо ниторинг посету у току трајања пројекта, односно 
најмање једном годишње.

Извештај о мониторинг посети

Члан 18.

Комисија израђује извештај о мониторинг посети из 
члана 17. овог правилника у року од десет дана од 
дана спроведене посете.
Поред извештаја из става 1. овог члана, Комисија 
израђује и препоруке за отклањање недостатака и 
рокове за њихову реализацију и упућује их удружењу 
кориснику средстава.

Прерасподела одобреног износа средстава

Члан 19.

Удружење корисник средстава може, у изузетним ситу
ацијама у току реализације пројекта, да тражи сагла сност 
Комисије за прерасподелу средстава за реализацију 
планираних активности у оквиру одобреног пројекта.
Захтевом за прерасподелу средстава не може се 
тражити повећање расхода који се односе на људске 
ресурсе.
Прерасподела средстава може се извршити тек након 
добијања писмене сагласности или потписивањем 
ане кса уговора са председником општине.

Извештавање

Члан 20.

Удружење корисник средстава дужно је да Комисији 
подноси периодичне и завршне наративне и фина
нсијске извештаје о реализацији пројекта, у роковима 
предвиђеним закљученим уговором.
Периодични извештај се доставља квартално, осим у 
случају када пројекат не траје дуже од шест месеци и 
тада се периодични извештај доставља једном у току 
трајања пројекта.
Завршни наративни и финансијски извештај доста
вљају се најкасније 30 дана по истеку трајања про
јекта.
Периодични и завршни наративни извештај садржи:

 Детаљан опис активности и резултата реализације 
пројекта у односу на планиране активности дефини
сане уговором, како би се могла извршити процена 
успешности од стране Комисије;

 Образложење за свако одступање од пројекта, и
 Преглед корективних мера чије се предузимање 

планира од стране удружења корисника средстава.
Периодични и завршни финансијски извештај из 

става 1. овог члана садржи:
 Приказ буџета, који је саставни део уговора, са 

прегледом свих трошкова који су настали током изве
штајног периода, као и

 Целокупну документацију која оправдава настале 
трошкове.

Контролу финансијског извештаја спроводи Одељење 
за буџет, финансије, проивреду и друштвене делатно
сти.
Контролу наративног извештаја спроводи Комисија.
Удружење корисник средстава из буџета општине 
најмање једанпут годишње чини доступним јавности 
извештај о свом раду и обиму и начину стицања и 
ко ришћења тих средстава, при чему је дужно да 
јасно назначи да је реализацију конкретног пројекта 
подржала општина.
У случају да удружење корисник средстава не подне
се извештаје о реализацији пројекта из става 1. овог 
члана, губи право учешћа на јавном конкурсу за до делу 
средстава из буџета општине за подстицање про је ката 
удружења од јавног интереса у наредне две године.
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Прегледање и процена извештаја

Члан 21.

Надлежни органи из члана 20. овог правилника разма
трају периодичне и завршне наративне и финансијске 
извештаје.
Прегледом финансијских извештаја Одељење за буџет, 
финансије, привреду и друштвене делатности утврђује 
да ли су буџетска средства наменски коришћена и да ли 
постоји рачуноводствена документација која указује на 
наменски утрошак истих.
Плаћања и издаци који нису у складу са уговорним 
обавезама и/или без припадајуће рачуноводствене 
документације неће бити признати, о чему се удружење 
корисник средстава обавештава писаним путем.
Прегледом наративног извештаја Комисија остварује 
увид и врши процену квалитета и успешности пројекта 
у смислу реализације постављених циљева.
О извршеној процени финансијских и наративних 
изве штаја, Комисија обавештава удружење корисника 
средстава.
Удружење корисник средстава, на захтев Комисије, до
ставља допуну и додатно објашњење навода изнетих у 
извештајима, у року од осам дана од пријема захтева 
Комисије за доставу допуне документације.
Обрасци за достављање периодичних и завршних нара
тивних и финансијских извештаја чине саставни део 
овог правилника (Прилог 6).

Сукоб интереса код удружења  
корисника средстава

Члан 22.

Удружење корисник средстава предузима све потребне 
мере у циљу избегавања сукоба интереса приликом 
коришћења наменских средстава и одмах по сазнању 
обавештава Комисију из члана 7. овог правилника 
о свим ситуацијама које представљају или би могле 
довести до сукоба интереса, у складу са законом.
Сукоб интереса постоји у ситуацији у којој је непри
страсно извршење уговорних обавеза било ког лица 
ве заног уговором угрожено због прилике да то лице 
сво јом одлуком или другим активностима учини пого
дно ст себи или са њим повезаним лицима (чланови 
породице: супружник или ванбрачни партнер, дете 
или родитељ), запосленом, члану удружења корисни

ку средстава, а на штету јавног интереса и то у случају 
породичне повезаности, економских интереса или 
другог заједничког интереса са тим лицем.
Сваки сукоб интереса Комисија из члана 7. овог прави
лника посебно разматра и може од удружења корисника 
средстава затражити сва потребна обавештења и доку
ментацију.
У случају утврђеног постојања сукоба интереса у 
спровођењу уговора, Комисија ће затражити од удруже
ња корисника средстава да без одлагања, а најкасни је у 
року од 30 дана, предузме одговарајуће мере.
Не сматра се сукобом интереса када удружење кори
сник средстава спроводи пројекат који је усмерен на 
чланове удружења као кориснике пројекта који при
падају социјално осетљивим групама или особама са 
инвалидитетом.

Поступање у случају неправилности

Члан 23.

Комисија обавештава удружење корисника средстава 
да ће покренути поступак за раскид уговора и повраћај 
средстава са припадајућом каматом уколико су непра
вилности такве природе да није могуће утврдити да ли 
су додељена средства наменски коришћена, односно у 
случају да се утврди ненаменски утрошак средстава.

Раскид уговора и повраћај средстава

Члан 24.

Ако се приликом праћења реализације пројекта утвр
ди ненаменско трошење средстава, Општинско веће, 
на предлог Комисије, захтева раскид уговора, повра
ћај пре нетих средстава, односно активирање инстру
ме ната обезбеђења.
У случају ненаменског трошења буџетских средстава, 
удружење корисник средстава је дужно да средства 
врати са законском каматом и губи право учешћа 
на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета 
општине за подстицање пројеката удружења од јавног 
инте реса у наредне две године.

Извештај Комисије

Члан 25.
Комисија израђује извештај о реализованој фина нси
јској подршци пројектима удружења из буџетских 
средстава општине у претходној календарској години.
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Извештај из става 1. овог члана објављује се на звани
чној интернет страници и огласној табли општи не и 
на порталу еУправа, без одлагања по његовом са
стављању.
Комисија спроводи анализу успешности, квалитета 
и степена остварености циљева пројеката за која 
су додељена средства на јавном конкурсу, како би 
оценила у којој мери је то довело до унапређења 
стања у одређеној области од јавног интереса у којој 
се удружењима додељују финансијска средства.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Спровођење започетих поступака

Члан 26.
Поступци доделе средстава који су отпочели пре 
ступања на снагу овог правилника а нису окончани, 
спровешће се према прописима који су важили пре 
ступања на снагу овог правилника.

Ступање на снагу

Члан 27.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у "Службеном гласнику Града Лесковца".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
01 број 06014/19, дана 17.01.2019.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Тодоровић

28.
На основу чл. 36 и 38. Одлуке о Општинском већу општи
не Власотинце ("Службени гласник града Ле сковца", бр. 
12/08), чл. 40. Статута Општине Вла со тинце ("Сл. гласник 
града Лесковца", број 12/08 и 24/11), чл. 19. Пословника 
о раду општинског већа општине Власотинце (01Бр.06
10/08 од 30.06.2008. год.), Општинско веће Општине 
Власотинце на 116. се дници одржаној 17.01.2019. године, 
донело је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилнику о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Тури
стичкој организацији општине Власотинце, број 311 

од 28.12.2018. године, који је код општине Власотинце 
заведен под 01бр.1101/19 дана 04.01.2019. године

II

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а диспо
зитив Решења ће се објавити у "Службеном гласнику 
града Лесковца".

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Тодоровић

29.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС" број 129/2007, 83/2014  др. 
закон, 101/16др. закон и 47/18) и члана 173. ст. 1. 
Закона о запосленима у аутономним покрајинма и 
јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број 
21/16), и члана 38. Одлуке о Општинском већу општине 
Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца", број 12/08), 
Општинско веће општине Власотинце на 116. седници 
одржаној дана 17.01.2019. године, донело је

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 
ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ И ИМЕНОВАЊУ 

НОВОГ ЧЛАНА

I

УТВРЂУЈЕ СЕ да је Марији Коцић дипл. правнику из 
Власотинца, престала функција на месту члана Жа
лбене Комисије, због подношења оставке.

II

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Жалбене Комисије, Бобан Пе
тровић, дипл. правник из Власотинца.

III

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и обја
виће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

IV

Ово Решење је коначно. Против овог Решења може се 
покренути поступак код Управног суда у Београду у 
року од 30 дана од пријема Решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Тодоровић
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30.
Општинско веће на основу члана 46. ст. 1. тачка 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 
129/07 и 83/14др. закон), члана 40. ст. 1. тач. 2. Ста
тута општине Власотинце ("Сл. гласник града Ле
сковца", бр. 12/08 и 24/11) и члана 36 и 38. Одлуке 
о Општинском већу општине Власотинце ("Сл. гла
сник града Лесковца", број 12/08), на 116. седници, 
одржаној дана 17.01.2019. године, донело је

ЗАКЉУЧАК

Даје се сагласност на завршн извештај Спортског 
савеза општине Власотинце и спортских клубова 
за 2018. годину, од 15.01.2019. године, који је код 
општи не Власотинце заведен под 01бр 028/19 дана 
15.01.2019. године.

Закључак објавити на сајту општине Власотинце и 
у "Службеном гласнику града Лесковца".

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Тодоровић

БОЈНИК
31.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
Гласник РС", бр. 129/07 и 83/14 – др. закон, 101/2016
др. закон и 47/2018), члана 58. Статута општине 
Бојник ("Службени гласник града Лесковца" бр. 11/08, 
23/08, 3/09, 9/09, 21/2015, 1/2016 и 27/17) и члана 24. 
Пословника Општинског већа општине Бојник ("Сл. 
гласник града Лесковца бр. 17/2012), Општинско веће 
општине Бојник, на седници одржаној дана 16.01.2019. 
године, доноси

П Р О Г Р А М

 Инвестиција одржавања објеката
 Текуће (редовно) одржавање објеката
 Набавка и поправка канцеларијског намештаја
 Компјутерска опремa
 Набавка путничког аутомобила

Програм инвестиционог одржавања објеката за 2019. 
годину (у даљем тексту: програм) уређује се извођењем 
грађевинскозанатских, односно других радова зависно 
од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења 
објеката у току експлоатације.
Програм текућег (редовног) одржавања објеката за 2019. 
годину, уређује извођење радова који се преузимају 
ради спречавања оштећења која настају употребом 
обје  ката или ради отклањања тих оштећења, а састоје 
се од прегледа, поправки и преузимања превентивних 

и заштитних мера, односно сви радови којима се обе
збе ђује одржавање објекта на задовољавајућем нивоу 
упо требљивости.
Реализација овог Програма врши се на основу годи
шњег Плана набавке Општинске управе Бојник, закљу
че них уговора, Одлука општинског већа и решења Пре
дседника општине.
Програм је израђен у складу са Одлуком о буџету 
Општине Бојник за 2019. годину.
Надзор над реализацијом Програма, врши Општинска 
управа Бојник.
Уколико у 2019. години дође до измене планираних сре
дстава буџета општине, биће закључени анекси уго вора 
у зависности од могућности реализације плани раних 
по слова.
У оквиру средстава планирани за реализацију овог Про
грама, допуштена је прерасподела средстава, одно сно 
измена висине и намене средстава у скалду са актом 
Општинског већа.
Плаћање за реализоване послове врши се по испо ста
вљеним ситуацијама, односно рачунима, овереним 
од стране Општинске управе Начелника општинске 
управе.

Планирана средства за инвестионо одржавање плани
рана су Одлуком о буџету за 2019.год., програм 0501, 
пројекат 050101, функционална класификација 130, 
економска класификација 511, позиција 65, у укупном 
износу од 2.400.000,00.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
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Укупна планирана средства без ПДВ 2.000.000,00
ПДВ 20 % 400.000,00
УКУНО СА ПДВом 2.400.000,00

Текуће (редовно) одржавање објеката општиске згра
де и месних  канцеларија:

 извођење радова који се предузимају ради спре
чавање оштећења која настају употребом објеката или 
ради отклањања тих оштећења (преглед, поправак и 
предузимање превентивних и заштитних мера, односно 
сви радови којима се обезбеђује одржавање објеката на 
задовољавајућем нивоу употребљивости)
Планирана средства за текуће одржавање планирана су 
Одлуком о буџету за 2019.год., програм 0602, активност 
001, функционална класификација 130, економска 
кла си фикација 425, позиција 76, у укупном износу од 
600.000,00.

Укупна планирана средства без ПДВ 500.000,00
ПДВ 20 % 100.000,00
УКУНО СА ПДВом 600.000,00

Радови на инвестиционом и текућем одржавању обје
ката, који нису обухваћени овим програмом могу се 
изводити под условом да се обезбеде средства за фина
нсије. 
Обавезе по овом програму могу се предузети само до 
износа планираних и остварених средстава за поје
дине намене предвиђене програмом.
Након усвајања програма исти ће бити објављен у 
''Службеном гласнику града Лесковца''.

Набавка и поправка канцеларијског намештаја
Набавка и поправка канцеларијског намештаја неопхо
дне количине за нормалан рад службе. 
Планирана средства за набавку и поправку канцела
ријског намештаја планирана су Одлуком о буџету за 
2019. год., програм 0602, активност 001, раздео 5, фу
нкци  онална класификација 130, економска класифи ка
ција 512, позиција 83, у укупном износу 600.000,00.

Укупна планирана средства без ПДВ 500.000,00
ПДВ 20 % 100.000,00
УКУНО СА ПДВом 600.000,00

Компјутерска опрема
Компјутерска опрема подразумева обезбеђивање 
одре ђене количине компјутерске опреме која је нео
пхо дна за рад службеника.
Планирана средства за набавку компијутерске 
опреме планирана су Одлуком о буџету за 2019.год., 
програм 0602, активност 001, раздео 5, функционална 
класификација 130, економска класификација 512, 
позиција 83, у укупном износу од 720.000,00

Укупна планирана средства без ПДВ 500.000,00
ПДВ 20 % 120.000,00
УКУНО СА ПДВом 720.000,00

Набавка путничког аутомобила
Набавка путничког аутомобила за потребе пре дсе
дника општине Бојник.
Планирана средства за набавку путничког аутомобила 
планирана су Одлуком о буџету за 2019.год., раздео 2, 
функционална класификација 110, економска класи
фи кација 512, извор финансирања 01, позиција 37/0, у 
укупном износу од 3.500.000,00.

Укупна планирана средства без ПДВ 2.916.666,67
ПДВ 20 % 583.333,33
УКУНО СА ПДВом 3.500.000,00

Програм објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

03 Број: 121271/2019.
Бојник, 16.01.2019. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
Председник 

Небојша Ненадовић

32.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. Гласник РС", бр. 129/07 и 83/14 – др. закон, 
101/2016др. закон и 47/2018), члана 58. Статута општи
не Бојник ("Службени гласник града Лесковца" бр. 
11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 21/2015, 1/2016 и 27/2017), 
члана  1. Правилника о одобравању и финансирању 
програма у области спорта којима се задовољавају 
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потребе и интереси грађана у општини Бојник (''Слу
жбени гласник града Лесковца'', бр. 10/2018) и члана 24. 
Пословника Општинског већа општине Бо јник ("Сл. 
Гласник града Лесковца бр. 17/2012), Општинско веће 
општине Бојник, на седници одржа ној дана 21.01.2019. 
године, доноси

ОДЛУКУ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ 
КЛУБОВИМА И УДРУЖЕЊИМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК 

I

Укупан износ одобрених средстава у износу од 
12.208.992 динара по основу конкурса објављеног 
11.12.2018. године, намењених за финансирање про
грама/пројеката спортских клубова и удружења из 
области спорта у 2019. години расподељују се на 
следећи начин:

1. Фудбалском клубу ''Пуста Река'' Бојник, за уна
пређење фудбала у општини Бојник у 2019. години, 
износ од 7.000.000 динара,

2.  Kaрате клубу ''Пуста Река'' Бојник, за активности 
клуба, износ од 1.532.492 динара,

3. Кошаркашком клубу ''Пуста Река'' Бојник, за 
развој кошарке у Бојнику у 2019. години, износ од 
1.100.000 динара,

4. Женском одбојкашком клубу ''Пуста Река – 
Ковач'', за развој одбојке у Бојнику у 2019. години, 
износ од 820.000 динара,

5. Спортско боксерском удружењу ''Пуста Река'', за 
школу бокса, износ од 500.000 динара,

6. Планинарско бициклистичком клубу ''Змај са 
Радана'', за промоцију планинарења кроз организацију 
спортских манифестација, такмичења и лига, износ 
од 450.000 динара,

7. Стонотениском клубу ''Пуста Река'', за развој 
стоног тениса, рад са млађим категоријама и попу
ларизација такмичарског и перспективног спорта – 
млађе категорије, износ од 400.000 динара, 

8. Шаховском клубу ''Подгора'', за унапређење 
шаховског спорта у општини Бојник у 2019. години, 
износ од 300.000 динара и 

9. Удружењу спортских риболоваца ''Пуста Река'', 
за пројекат Штапом против дроге, износ од 106.500 
динара.

II

Уколико се подносилац одобреног програма не одазове 
позиву за закључење уговора у року од осам дана 
од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од 
предлога програма.
Одобрена средства се преносе спортским удружењима 
на основу уговора за реализовање одобрених програма
пројеката, закључених између општине Бојник и спо
ртских удружења.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се  
у ''Службеном гласнику града Лесковца''.

03 Број: 171291/2019
Бојник, 21.01.2019. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Ненадовић

33.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. Гласник РС", бр. 129/07 и 83/14 – др. закон, 
101/2016др. закон и 47/2018), члана 58. Статута 
општине Бојник ("Службени гласник града Лесковца" 
бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 21/2015, 1/2016 и 27/2017) 
и члана 24. Пословника Општинског већа општине 
Бојник ("Сл. гласник града Лесковца бр. 17/2012), 
Општинско веће општине Бојник, на седници одржа
ној дана 25.01.2019. године, доноси

ПРОГРАМ
- прва измена и допуна -

 Набавка путничког аутомобила

Врши се измена и допуна програма 03 Број: 12127
1/2019 до 16.01.2019.год. у делу набавка путничког 
аутомобила, замењује се износ од 3.500.000,00 динара 
са износом од 3.700.000,00 динара.
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Наведени износ од 3.700.000,00 динара планиран за 
набавку путничког аутомобила планирана средства 
предвиђена су Одлуком о буџету за 2019.год., раздео 
2, функционална класификација 110, економска кла
сификација 512, извор финансирања 01, позиција 37/0. 

Набавка путничког аутомобила за потребе пре дсе
дника општине Бојник

Укупна планирана средства без ПДВ 3.083.333,00

ПДВ 20 % 616.666,60

УКУНО СА ПДВом 3.700.000,00

Након усвајања Програма, исти ће бити објављен у 
''Службеном гласнику града Лесковца''.

03 Број: 251301/2019
Бојник, 25.01.2019. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

Председник 
Небојша Ненадовић

ЛЕБАНЕ
34.
На основу члана 66. Статута општине Лебане ("Сл. 
гласник града Лесковца", бр. 16/2008, 21/2008, 9/2009, 
17/09, 4/10, 14/14, 21/14, 12/15, 18/15 и 27/15) Општи
нсков веће општине Лебане, на седници одржаној да
на 25.01.2019. године, доноси

ОДЛУКУ

I

Путничко возило марке Opel MV/N4UE/S109B17, 
бр. шасије W0VMVU602KB166440, боја SBELA M, 
регистарске ознаке LB 014SF, које је у власништву 
општине Лебане, даје на привремно коришћење 
Аутобуској станици Д.О.О. и то на период од годину 
дана од дана потписивања записника о примопредаји 
возила.

II

Овлашћује се председник општине да закључи Уговор 
о давању на привремено коришћење службеног вози
ла из тачке I ове Одлуке, којим ће се уредити међу
собна прав и обавезе.
Овлашћује се начелник Општине управе општине 
Ле бане да, након закључења Уговора о давању на 
ко ри шћење службеног возила, потпише Записник о 
примопредаји возила из тачке I ове Одлуке.

III

Ова Одлука ће се објавити у "Службеном гласнику 
града Лесковца".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
04 Број 4041/1

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Бобан Пејић

35.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 
 83/14, 101/16 и 47/18), члана 66. Статута општине 
Лебане ("Службени гласник општине Леско вац", 
број 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009, 04/2010, 
14/2014, 21/14, 12/2015, 18/2015 и 27/2015) и члана 
3. Одлуке о општинском већу ("Службени гла сник 
града Лесковца", број 22/17), разматрајући Пре длог 
Локалног акционог плана за запошљавање за 2019. 
годину, Општинско веће општине Лебане на седни ци 
одржаној 25.01.2019. године, доноси

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  

ЗА 2019. ГОДИНУ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
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I

УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљавања за 
2019. годину.

II

Одлуку доставити Савету за запошљавање општине 
Лебане.

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном гласнику града Лесковца".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
04Број: 0217/1

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Бобан Пејић

ЛЕСКОВАЦ
36.
На основу члана 15. став 2. Закона о објављивању За
кона и других прописа и аката ("Службени гласник 
РС", бр. 45/2013), дана 1. фебруара 2019. године, даје 
се

ИСПРАВКА

ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ПОСЛОВНИКУ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА, 

ОБЈАВЉЕНОМ У "СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 
ГРАДА ЛЕСКОВЦА" БРОЈ 3 ОД 17. ЈАНУАРА 

2019. ГОДИНЕ

Члан 1.

У Пословнику Скупштине града Лесковца, објављеном 
у "Службеном гласнику града Лесковца" број 3 од 17. 
јануара 2019. године, врши се исправка техничке грешке 
у поглављу "VIII СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ", редни 
број Одељка "Јавност рада Скупштине", уместо "9", 
треба да буде "10" док текст Пословника Скупштине 
града Лесковца остаје непромењен.

Члан 2.

Ову Исправку објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

О б р а з л о ж е њ е

Увидом у текст Пословника Скупштине града Лесковца 
који је објављен у "Службеном гласнику града Леско
вца" број 3 од 17. јануара 2019. године, утврђено је да је 
у поглављу "VIII СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ", у редном 
броју Одељка "Јавност рада Скупштине", начињена го
ре наведена техничка грешка.
Из тих разлога, а у складу са чланом 15. став 2. Закона о 
објављивању Закона и других прописа и аката врши се 
исправка техничке грешке, на начин наведен у члану 1. 
ове исправке, док текст Пословника Ску пшти не града 
Лесковца остаје непромењен.

Број: 061/19I
У Лесковцу, 1. фебруара 2019. године

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА
И ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

"СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА"
Зоран Вукашиновић

АКТИ ГРАДСКИХ ОРГАНА
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