
ЦРНА ТРАВА

116.

На основу члана 8. став 3. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима (“Службени гласник РС
бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014,
96/2015 и 9/2016) и члана 57. Статута општине
Црна Трава („Службени гласник града Лесковца“,
број 17/2012), Општинско веће општине општине
Црна Трава на седници одржаној дана 23. 3. 2018.
године доноси

ПРАВИЛНИК 
О РАДУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником се ближе уређује делокруг

рада, начин рада и одлучивања, начин финанси-

рања и друга питања од значаја за рад Савета за

безбедност саобраћаја на територији општине

Црна Трава (у даљем тексту: Савет).

Члан 2.

Одредбе овог Правилника су обавезне за све чла-

нове Савета и друга лица која учествују у раду

Савета или присуствују седницама овог органа,

по позиву председника Савета.

Члан 3.

Председник Савета се стара и одговоран је за

правилну примену одредаба овог Правилника.

Члан 4.

Седнице Савета су отворене за јавност, осим ако
овим Правилником, за поједине случајеве, није
другачије одређено.

Члан 5.

Савет је независтан у свом раду.

Савет за свој рад одговара Општинском већу оп-
штине Црна Трава (у даљем тексту: Општинско
веће).

Савет је дужан да на захтев Општинског већа, а
најмање једном годишње, поднесе извештај о
свом раду. 

ДЕЛОКРУГ РАДА САВЕТА

Члан 6.

Задаци Савета су да:

1. полугодишња анализа безбедности саобраћаја
на путевима општине Црна Трава

2. разматрање упућених предлога стручних ре-
шења везаних за безбедност саобраћаја (Урба-
нистички планови, идејна решења, пројекти и
др.)

3. успостављање и остваривање сарадње са ор-
ганима и организацијама из области безбедности
саобраћаја и усклађивање послова у функцији
унапређења безбедности саобраћаја на путевима
општине Црна Трава

4. иницирање и праћење превентивне и друге ак-
тивности у области безбедности саобраћаја на
путевима на територији општине Црна Трава

5. предлагање Општинском већу општине Црна
Трава локалне стратегије и годишњег плана
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безбедности саобраћаја на путевима на тери-
торији општине Црна Трава

6. извештавање Општинског већа о стању без-
бедности саобраћаја на путевима на територији
општине

7. организовање саобраћајно-васпитних манифе-
стација из области саобраћајне превентиве,
као и стручних скупова из области сагледавања
и разматрања одређених проблема безбедности
саобраћаја на путевима

8. давање мишљења и предлога о мерама за тех-
ничко уређење саобраћаја на путевима и по-
бољшање безбедности свих учесника у саоб-
раћају

9. друге активности у вези са унапређењем без-
бедности саобраћаја на путевима

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА САВЕТА

Члан 7.

Извори средстава за функционисање и финанси-
рање унапређења безбедности саобраћаја на пу-
тевима на територији општине Црна Трава су:

1. буџет општине Црна Трава,

2. средства у висини од 30% наплаћених новчаних
казни за прекршаје предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима учињених
на територији општине Црна Трава,

3. поклони и донације општини и

4. остали приходи.

Средства у висини од 50% од средстава предви-
ђених из тачке 2. овог члана користе се за по-
прављање саобраћајне инфраструктуре, а пре-
осталих 50% за финансирање:

- рада Савета,

- унапређење саобраћајног васпитања и образо-
вања,

- превентивно-промотивне активности из области
безбедности саобраћаја,

- техничко опремање јединица саобраћајне по-
лиције које контролишу и регулишу саобраћај
на путевима и других органа надлежних за
послове безбедности саобраћаја.

Програм расподеле средстава од наплаћених нов-
чаних казни за прекршаје предвиђене прописима

о безбедности саобраћаја на путевима учињених
на територији општине Црна Трава доноси Оп-
штинско веће, на предлог Савета.

АКТИ САВЕТА

Члан 8.

Савет доноси одлуке, као и предлоге и закључке

који се достављају Општинском већу на даљу

надлежност.

РАДНА ТЕЛА САВЕТА

Члан 9.

За вршење послова предвиђених овим Правил-

ником, Савет образује сталне и повремене радне

групе као облик непосредног рада чланова Савета

које су задужене за поједине области рада у без-

бедности саобраћаја на путевима.

Члан 10.

Радна група образује се ради проучавања одре-

ђених питања и извршавања појединих послова

и задатака из надлежности рада Савета.

Чланови радних група се именују из реда чланова

Савета, стручних и јавних радника.

Председник радне групе именује се из реда

чланова Савета.

НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА САВЕТА

Члан 11.

Савет ради и одлучује на седницама.

Савет је у сталном заседању.

Председник Савета је дужан да сазове седницу

на предлог најмање једне трећине чланова Савета

или најмање једне трећине чланова Општинског

већа.

Члан 12.

Савет може да ради и пуноважно одлучује ако

седници присуствује већина од укупног броја

чланова Савета.

Савет доноси одлуке већином гласова присутних

чланова Савета.
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ПРИПРЕМА И ЗАКАЗИВАЊЕ СЕДНИЦА

Члан 13.

Седницу Савета припрема и заказује председник
Савета, а у случају његове одсутности или спрече-
ности, члан Савета кога је овластио председник
Савета да га замењује. 

Председнику Савета у припремању седнице по-
маже Општинска управа, Одељење за урбанизам,
грађевинарство, комунално-стамбене, инспекцијске
и имовинско-правне послове.

Члан 14.

Седница Савета се заказује писаним путем.

Уз позив за седницу Савета доставља се предлог
дневног реда и материјал по коме ће се водити
расправа.

У хитним случајевима, седница Савета се може
заказати и усменим путем.

Позив за седницу Савета се, по правилу, доставља
најкасније 3 дана пре дана одређеног за одржавање
седнице.

ТОК И НАЧИН РАДА СЕДНИЦЕ

Члан 15.

Седницу Савета отвара председник Савета и ут-
врђује да ли седници присуствује довољан број
чланова за пуноважно одлучивање.

У случају да седници не присуствује довољан
број чланова за одлучивање, седница се одлаже.
У том случају се одсутним члановима доставља
писано обавештење о дану одржавања нове сед-
нице.

У случају да седници не присуствује председник
Савета, седницом председава члан Савета кога је
овластио председник Савета.

Члан 16.

Дневни ред се утврђује на основу предлога
дневног реда који је назначен у позиву за седницу
Савета.

Председник Савета позива чланове да се изјасне
о предлогу дневног реда. Ако нема примедби на
предлог дневног реда, предлога за измену и
допуну, председник констатује да је предложени
дневни ред усвојен.

Члан 17.

Када је дневни ред утврђен, прелази се на рад
према усвојеним тачкама дневног реда.

Ако је то потребно, расправљање по појединим
тачкама дневног реда може почети излагањем
одређеног известиоца.

После излагања известиоца (ако га има), води се
расправа о питању које је на дневном реду.

Сваки учесник у дискусији може да изнесе предлог
за решење питања о коме се дискутује.

Члан 18.

Када председник Савета сматра да је питање,
које је на дневном реду седнице, довољно рас-
ветљено може предложити да се дискусија оконча
и да се приступи доношењу одговарајуће одлу-
ке.

Члан 19.

На седници Савета нико не може дискутовати
пре него што затражи и добије реч од председника
Савета. 

На предлог председника Савета, у зависности од
обима дневног реда, Савет може пре преласка на
дневни ред да одлучи да се трајање појединачних
дискусија ограничи.

У раду Савета, по позиву, могу учествовати, без
права одлучивања, представници општинских и
републичких предузећа, установа, органа и орга-
низација, када се на седници разматрају питања
из њихове надлежности.

Члан 20.

О реду на седници стара се председник.

За повреду реда на седници Савета може се
изрећи мера упозорења и одузимања речи.

Члан 21.

Мера упозорења се изриче члану Савета који
својим понашањем, узимањем речи када му пред-
седник није дао, упадање у реч говорнику или
сличним поступком нарушава ред на седници
или поступа противно одредбама овог Правил-
ника.

Мера одузимања речи изриче се члану Савета
који својим говором нарушава ред на седници
или повређује одредбе овог Правилника, а већ је
на истој седници упозорен на придржавање реда.
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Уколико члан Савета и после одузимања речи
настави да својим говором и понашањем нарушава
ред на седници Савета или поступа супротно од-
редбама овог Правилника, председник може да
прекине седницу с тим што ће одредити време и
датум наставка седнице.

Меру упозорења и одузимања речи изриче пред-
седник Савета.

Члан 22.

Чланство у Савету престаје:

- разрешењем,

- подношењем оставке,

- истеком мандата и

- и у другим случајевима прописаним законом.

Члан 23.

Председника и чланове Савета разрешава Оп-
штинско веће.

Општинско веће истовремено доноси одлуку о
разрешењу и избору председника или члана Са-
вета.

Председнику или члану Савета, који је разрешен,
дужност престаје даном разрешења.

Члан 24.

У случају подношења оставке од стране пред-
седника или члана Савета, истом престаје функција
даном одржавања седнице Општинског већа на
којој је констатовано да је оставка поднета односно
даном одржавања прве наредне седнице Већа,
ако је оставка поднета између две седнице Већа.

О поднетој оставци се не отвара претрес, нити се
одлучује.

На истој седници на којој је констатована оставка
председника или члана Савета, на основу предлога
овлашћеног предлагача, именује се нови пред-
седник или члан Савета. 

Члан 25.

На седници Савета води се записник.

Записник садржи основне податке о раду седнице,
о времену и месту одржавања седнице, о присут-
ним и одсутним члановима Савета, евиденцију
свих осталих присутних на седници Савета, име-
нима лица која по позиву учествују на седници,
попис учесника у дискусији, о питањима која су
разматрана на седници и о одлукама донетим на
седници Савета.

Члан 26.

Стручне, организационе и административно-тех-
ничке послове за потребе Савета врши Општинска
управа општине Црна Трава - Одељење за урба-
низам, грађевинске, стамбено-комуналне, инспек-
цијске и имовинско-правне послове.

Члан 27.

Одлуке које донесе Савет потписује председник
Савета, а у случају његове спречености, члан
кога је овластио председник Савета.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

Овај Правилник ступа на снагу даном доноше-
ња.

Правилник објавити у "Службеном гласнику града
Лесковца".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Број 06-53/2018-02

23. 3. 2018. године 

ПРЕДСЕДНИК

Славољуб Благојевић
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ВЛАСОТИНЦЕ

117.

Општинско веће општине Власотинце на основу
члана 136. и 137. Закона о општем управном по-
ступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016), члана 46.
ст. 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон), члана
40. ст.1. тач.5. Статута општине Власотинце („Сл.
гласник града Лесковца", бр. 12/08 и 24/11) и
члана 36. и 38. Одлуке о Општинском већу оп-
штине Власотинце („Сл. гласник града Лесковца"
број 12/08), на седници одржаној дана 23. 3. 2018
године, донело је

РЕШЕЊЕ 
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ

ПРАВИЛНИКА О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА
НА ЈЕДНОКРАТНУ ФИНАНСИЈСКУ

ПОДРШКУ СТУДЕНАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА ШКОЛСКУ

2017/2018. ГОДИНУ 
(01број06-5-2/2018, од 1. 2. 2018.) 

Члан 1.

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Правилник о оства-
ривању права на једнократну финансијску подршку
студената са територије општине Власотинце за
школску 2017/2018 годину, 01 бр.06-5-2/18 од
01.02.2018. године и Решење о образовању коми-
сије за спровођење конкурса за доделу једнократне
финансијске подршке студентима са територије
општине Власотинце за школску 2017/2018. годину
01 бр.06-5-3/18 од 01.02.2018. године, са даном
доношења

Члан 2.

Ово решење је коначно.

Члан 3.

Диспозитив решења објавити у „Службеном глас-
нику града Лесковца“.

01 број 06-13-6/2018

23. 3. 2018. године

Општинеко веће

ПРЕДСЕДНИК

Зоран Тодоровић

118.

На основу чл. 36. и 38. Одлуке о Општинском
већу општине Власотинце („Службени гласник
града Лесковца“, бр. 12/08), и чл. 19. Пословника
о раду (01Бр.06-10/08 од 30. 6. 2008. год.), Оп-
штинско веће Општине Власотинце на 89. седници
одржаној 23. 3. 2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на ценовник услуга Зоохи-
гијене за општине Власотинце и Бојник, ЈКП
"Комуналац" Власотинце број 480 од 09.03.2018
године, који је код општине Власотинце заведен
под 01бр.434-2/18 дана 14. 3. 2018. године.

Саставни део ценовника од позиције 2.1 до 3
биће и Одлука о избору најповољнијег понуђача
за ветеринарске услуге у поступку јавне набавке
који спроводи ЈКП "Комуналац" Власотинце.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења а
диспозитив јрешења ће се објавити у „Службеном
гласнику града Лесковац".

Доставити:

- ЈКП „комуналац" Власотинце,

- одељењу за буџет и финансије

- архиви.

01 број 06-13-6/2018

23. 3. 2018. године

Општинеко веће

ПРЕДСЕДНИК

Зоран Тодоровић
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МЕДВЕЂА

119. 

На основу члана члана 55. Статута општине Мед-
веђа („Службени гласник града Лесковца", бр.18/08
и 38/2012) Административна комисија Скупштине
општине Медвеђа на седници одржаној дана 8.
3. 2018. године, донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О

ДНЕВНИЦАМА ОДБОРНИКА И ЧЛАНОВА
РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

МЕДВЕЂА И ЊЕНИХ ОРГАНА

Члан 1.

Овом Одлуком врши се измена и допуна Одлуке
о дневницама одборника и чланова радних тела
Скупштине општине Медвеђа и њених органа
која је донета од стране Административне коми-
сије, бр.06-538/2008-01 од 17.12.2008. године,
којом се регулишу дневнице одборника и чланова
раднихтела и њенихоргана.

Члан 2.

Члан 4. Одлуке о дневницама одборника и чланова
радних тела Скупштине општине Медвеђа и
њених органа мења се и гласи:

„Износ дневнице одборника за присуствовање
седницама Скупштине општине Медвеђа утврђује
се у висини од 6.000,00 динара, по одржаној сед-
ници.

Члановима радних тела Скупштине општине
Медвеђа утврђује се дневница у висини од 3.000,00
динара, по одржаној седници.

За присуствовање свечаним седницама Скупштине
општине, дневнице се не исплаћују".

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеном гласнику града
Лесковца".

АДМИНИСТРТИВНА КОМИСИЈА СКУПШТИНЕ

ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

8. март 2018. године

06Број:06-5/2018/1

ПРЕДСЕДНИК,

Драги Филиповић

MEDVEGJËS

119.

Në bazë të nenit 55. Statuti i komunës së
Medvegjës(Gazeta zyrtare e qyteti i Leskocit nr
18/08 dhe 38/2012)Komisioni Administrativ i Ku-
vendit të komunës së Medvegjës në seancën e mbajtur
me 8. 3. 2018. nxjerr

VENDIMI 
MBI NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E

VENDIMIT TË MEDITJEVE TË
KËSHILLTARËVE DHE ANËTARËVE TË
TRUPEVE PUNUESE TË KUVENDITTË

KOMUNËS SË MEDVEGJËS DHE
ORGANEVE TË SAJ

Neni 1.

Me këtë Vendim bëhet ndryshimi dhe plotësimi i

Vendimit mbi meditjet e këshilltarëve dhe anëtarëve

të trupeve punuese të Kuvendit komunal të Medvegjës

dhe organeve të saj të cilat i ka aprovuar Komisioni

Administrativ nr 06-538/2008-01 prej 17.12.2008

me të cilën rregullojnë meditjet e këshilltarëve dhe

anëtarëve të trupeve punuese dhe organeve të saj.

Neni 2.

Neni 4. Vendimi mbi meditjet e këshilltarëve dhe

anëtarëve të trupeve punuese të Kuvendit të komunës

së Medvegjës dhe organeve të saj ndryshon dhe:

"Shuma e meditjeve të këshilltarëve për pjesmarrjen

në seancat e Kuvendit të komunës së Medvegjës

përcaktohen në lartësin prej 6.000.00 dinarë, sipas

mbajtjes së seancës.

Anëtarëve të trupeve punuese të Kuvendit të komunës

së Medvegjës përcaktohet meditja në lartësin prej

3.000.00 dinarë sipas mbajtjes së seancës.

Në pjesamrrjen e seancave solemne të Kuvendit ko-

munal meditjet nuk paguhen.
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Neni 3.

Ky Vendim hynë në fuqi ditën e aprovimit dhe do të
shpallet në "Gazeta zyrtare e qytetit të Leskocit".

KOMISIONI ADMINISTRATIV I KUVENDIT TË

KOMUNËS SË MEDVEGJËS

06 Numër 06-5/2018/1

8. mars viti 2018.

Kryetari

Dragi Fillipoviq

120.

На основу члана 63. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
93/2012, 62/2013, исправка, 108/2013,142/2014 и
68/2015 др.закон) и члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007
и 83/2014 др.закон) и члана 44. Статута општине
Медвеђа („Службени лист града Лесковца“
број:18/2008), Скупштина општине Медвеђа је
на седници од 22. марта 2018. године донела

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА ЗА 2018.
ГОДИНУ (I)

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Медвеђа за 2018.го-
дину, у Посебном делу Одлуке, Плану расхода,
члан 2. мења се и гласи:

Раздео 1 – Скупштина општине

Програм 16: 2101 – Политички систем локалне
самоуправе

Програмска активност: 2101-0001

Извор финансирања 01: Приходи из буџета

Функција:111

Позиција:1

Економска класификација:417 – Посланички до-
датак у износу од 1.500.000,00 замењује се износом
од 2.000.000,00 динара.

Раздео 5  - Општинска управа

Програм 15: 0602 – Опште услуге локалне сма-
оуправе

Програмска активност: 0602-0001

Извор финансирања 01: Приходи из буџета

Функција:130

Позиција:56

Економска класификација: 423 – Услуге по уговору
у износу од 13.200.000,00 замењује се износом
15.571.000,00 динара

Раздео 5  - Општинска управа

Програм 15: 0602 – Опште услуге локалне сма-
оуправе

Програмска активност: 0602-0001

Извор финансирања 01: Приходи из буџета

Функција:130

Позиција:64

Економска класификација: 511 – Зграде и грађе-
вински објекти у износу од 1.000.000,00 замењује
се износом 2.000.000,00 динара

Раздео 5  - Општинска управа

Програм 15: 0602 – Опште услуге локалне сма-
оуправе

Програмска активност: 0602-0001

Извор финансирања 01: Приходи из буџета

Функција:130

Позиција:65

Економска класификација: 512 – Машине и опрема
у износу од 4.000.000,00 замењује се износом
4.329.000,00 динара

Раздео 5  - Општинска управа

Програм 14: 1301 – Развој спорта и омладине

Пројекат: 1301-01

Извор финансирања 01: Приходи из буџета

Функција:810

Позиција:119
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Економска класификација: 511 – Зграде и грађе-
вински објекти у износу од 1.320.000,00 замењује
се износом 1.650.000,00 динара

Раздео 5  - Општинска управа

Програм 9: 2002 – Основно образовање и васпи-
тање

Програмска активност: 2002-0001

Извор финансирања 01: Приходи из буџета

Функција:912

Позиција:124

Економска класификација: 463 – Трансфери оста-
лим нивоаима власти у износу од 31.239.477,00
замењује се износом 31.639.477,00 динара

Раздео 5  - Општинска управа

Програм 8: 2001 – Предшколско образовање и

васпитање

Програмска активности: 2001-0001

Извор финансирања 01: Приходи из буџета

Функција:911

Након позиције 128 уводе се нове позиције, и то:

Позиција 128/1 – Економска класификација 421

– Стални трошкови у износу 3.082.167,00

Позиција 128/2 – Економска класификација 422

– Трошкови путовања у износу од 1.212.019,00

дин

Позиција 128/3 – Економска класификација 423

– Услуге по уговору у износу од 229.570,00 дин.

Позиција 128/4 – Економска класификација 424

– Специјализоване услуге у износу од 228.850,00

д.

Позиција 128/5 - Економска класификација 425 –

Текуће поправке и одржавање у износу од

909.700,00 дин.

Позиција:129

Економска класификација 426 – Материјал у из-

носу 1.808.671,00 замењује се износом од

3.159.574,00 дин.

Раздео 5  - Општинска управа

Програм 13: 1201 – Развој културе и информиса-
ња

Програмска активности: 1201-0001

Извор финансирања 01: Приходи из буџета

Функција:820

Позиција:180

Економска класификација:411 – Плате, додаци и
накнаде запослених у износу од 2.071.000,00 ди-
нара замењује се износом од 2.176.000,00 динара

Раздео 5  - Општинска управа

Програм 13: 1201 – Развој културе и информиса-
ња

Програмска активности: 1201-0001

Извор финансирања 01: Приходи из буџета

Функција:820

Позиција:181

Економска класификација:412 – Социјални до-
приноси на терет послодавца у износу од
376.000,00 динара замењује се износом од
394.800,00 динара.

Након позиције 189 уводи се нова позиција, и то:

Позиција 189/1 – Економска класификација 511
– Зграде и грађевински објекти у износу од
1.000.000,00 динара

Раздео 5  - Општинска управа

Програм 13: 1201 – Развој културе и информиса-
ња

Програмска активности: 1201-0002

Извор финансирања 01: Приходи из буџета

Функција:820

Позиција:193

Економска класификација:424 – Специјализоване
услуге у износу од 320.000,00 динара замењује
се износом од 737.800,00 динара

План прихода мења се и гласи:

Економска класификација 733150 у износу од
280.000.000,00 динара замењује се износом
287.019.209,00 динара.
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Економска класификација 741520 у износу од

2.500.000,00 динара замењује се износом

5.000.000,00 динара.

Економска класификација 742150 у износу од

10.000.000,00 динара замењује се износом од

13.000.000,00 динара.

Економска класификација 745150 у износу од

1.000.000,00 динара замењује се износом од

1.771.600,00 динара

Члан 2.

Овлашћује се Одељење за привреду и финансије

општинске управе општине Медвеђа да изврши

техничке корекције у осталим деловима Одлуке

о буџету општине Медвеђа за 2018.годину у

складу са  наведеним променама у члану 1. ове

Одлуке и уради пречишћен текст Одлуке о буџету

општине Медвеђа за 2018. годину.

Члан 3.

Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику

града Лесковца.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

06 Број:06-7/2018/1 од 22. марта 2018. год.

ПРЕДСЕДНИК

Милисав Милетић, дипл.економиста

120.

Në bazë të nenit 63 të Ligjit mbi Sistemin e Buxhetit
("Gazeta Zyrtare e RS", nr. 54 / 2009,73 / 2010,93 /
2012,62 / 2013, korrigjim, 108 / 2013,142 / 2014
dhe 68/2015 ligji tjetër) dhe nenit 32. të Ligjit mbi
Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta Zyrtare e Republikës
së Serbisë" nr. 129/2007 dhe 83/2014 të Ligjit tjetër)
dhe nenit 44 të Statutit të Komunës së Medvegjës
("Fleta Zyrtare e qytetit të Leskovcit" nr. 18/2008)
Kuvendi i komunës së Medvegjës në seancën e 22
marsit 2018, ka miratuar

VENDIMN 
MBI NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E

VENDIMIT PËR BUXHETIN TË KOMUNËS
SË MEDVEDËS PËR VITIN 2018(1)

Neni 1.

Në vendimin e buxhetit të komunës së Medvegjës
për vitin 2018. në pjesën e veqantë të Vendimit, të
Planit të shpenzimeve , neni 2. ndryshohet dhe lex-
on:

Pjesa 1 - Kouvendi komunal

Programi 16: 2101 - Sistemi politik I vetëqeverisjes
lokale

Aktiviteti programik: 2101-0001

Burimi I financimit 01: Të ardhurat nga buxheti

Funksioni :111

Pozicioni :1

Klasifikimi ekonomik :417 -Shtojca e deputetëve në
shumën prej 1.500.000,00 ndryshohet me shumën
prej 2.000.000,00 dinar

Pjesa 5 - Administrata komunale

Programi 15: 0602 - Shërbimet themelore të vetëqev-
erisjes lokale

Aktiviteti programik: 0602-0001

Burimi I financimit 01: të ardhurat nga buxheti

Funkcioni:130

Pozicioni:56

Klasifikimi ekonomik : 423 - Shërbimet sipas

kontratës në shumën prej 13.200.000,00 ndryshohen

me shumën prej 15.571.000,00 dinar

Pjesa 5 - Administrata komunale

Programi 15: 0602 - Shërbimet themelore të vetëqev-

erisjes lokale

Aktiviteti programik: 0602-0001

Burimi I finansimit 01: të ardhurat nga buxheti

Funkcioni:130

Pozicioni:64
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Klasifikimi ekonomik : 511 - Ndërtesat dhe objektet
ndërtimore prej 1.000.000,00 ndryshohen me shumën
prej 2.000.000,00 dinar

Pjesa 5 - Administrata komunale

Programi 15: 0602 - Shërbimet themelore të vetëqev-
erisjes lokale

Aktiviteti programik: 0602-0001

Burimi I finansimit 01: të ardhurat nga buxheti

Funkcioni:130

Pozicioni:65

Klasifikimi ekonomik: 512 - Makinat dhe paisjet në
shumën prej 4.000.000,00 ndryshohen me shumën
prej 4.329.000,00 dinar

Pjesa 5 - Administrata komunale

Programi 14: 1301 - Zhvillimi I sportit dhe të rin-
jëve

Projekti: 1301-01

Burimi I finansimit 01: të ardhurat nga buxheti

Funksioni:810

Pozicioni:119

Klasifikimi ekonomik: 511 - Ndërtesat dhe objektet
ndërtimore në shumën prej 1.320.000,00 ndryshohen
me shumën prej 1.650.000,00 dinarë

Pjesa 5 - Administrata komunale

Programi 9: 2002 - Arsimi fillor dhe edukimi

Aktiviteti programi: 2002-0001

Burimi I finansimit 01: të ardhurat nga buxheti

Funksioni :912

Pozicioni :124

Klasifikimi ekonomik : 463 -Transveret e niveleve
tjera të pushtetit nga 31.239.477,00 ndryshohen me
shumën prej 31.639.477,00 dinarë

Pjesa 5 - Administrata komunale

Programi 8: 2001 - Arsimi parashkollor dhe eduki-
mi

Aktiviteti programik : 2001-0001

Burimi I finansimit 01: Të ardhurat nga buxheti

Funksioni :911

Pas pozicionit 128 futen pozicionet e reja

Pozicioni 128/1 - Klasifikimi ekonomik 421 - Sh-
penzimet e përherëshme në shumën prej 3.082.167,00
Pozicioni 128/2 - Klasifikimi ekonomik 422 - Sh-
penzimet e transportit në shumën prej 1.212.019,00
din Pozicioni 128/3 - Klasifikimi ekonomik 423 -
Shërbimet sipas kontratës në shumën prej 229.570,00
din. Pozicioni 128/4 - Klasifikimi ekonomik 424 -
Shërbimet e specijalizuara në shumën prej 228.850,00
din. Pozicioni 128/5 - Klasifikimi ekonomik 425 -
Riparitmet aktuale dhe mirëmbajtja në shumën prej

909.700.00 dinarë.

Pozicioni:129

Ekonomska klasifikacija 426 - Matrijali në shumën
prej 1.808.671,00 ndryshohen me shumën prej
3.159.574.00 dinarë

Pjesa 5 - Administrata komunale

Programi 13: 1201 - Zhvillimi I kulturës dhe in-
formimit

Aktiviteti programik : 1201-0001

Burimi I finansimit 01: të ardhurat nga buxheti

Funksioni :820

Pozicioni:180

Klasifikimi ekonomik :411 - Pagat, shtesat dhe kom-
penzimete të punësuarve prej 2.071.000,00 dinarë

ndryshohen me shumën prej 2.176.000,00 dinarë

Pjesa 5 - Administrata komunale

Programi 13: 1201 - Zhvillimi I kulturës dhe in-
formimit

Aktiviteti programik: 1201-0001

Burimi I finansimit 01: të ardhurat nga buxheti

Funksioni:820

Pozicioni:181

Klasifikimi ekonomik:412 - Kontributet sociale në

barrë të punësdhënësit në shumë prej 376.000,00

dinarë ndryshohen me shumën prej 394.800,00 dinarë

Pas pozicionit 189 shtohet poziconi, dhe atë:
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Pozicioni 189/1 - Klasifikimi Ekonomik 511 - Ndërte-

sat dhe objektet ndërtimore në shumën prej 1.000.

000,00 dinarë

Pjesa 5 - Administrata komunale

Programi 13: 1201 — Zhvillimi I kulturës dhe in-
formimit

Aktiviteti programik: 1201-0002

Burimi I finansimit 01: të ardhurat nga buxheti

Funksioni: 820

Pozicioni :193

Klasifikimi ekonomik: 424 - Shërbimet e specializuara
në shumën prej 320.000,00 dinarë ndryshohen me
shumën prej 737.800,00 dinarë

Plani I të ardhurave ndryshohet dhe lexohet:

Klasifikimi ekonomik 733150 në shumën prej
280.000.000,00 dinarë ndryshohet me shumën prej
287.019.209.00 dinarë

Klasifikimi ekonomik 741520 në shumën prej
2.500.000,00 dinarë ndryshohet me shumën prej
5.000.000.00 dinarë

Klasifikimi ekonomik 742150 në shumën prej
10.000.000,00 dinarë ndryshohet me shumën prej
13.000.000.00 dinarë.

Klasifikimi ekonomik 745150 y износу од
1.000.000,00 dinarë ndryshohet me shumën prej
1.771.600.00 dinarë

Neni 2.

Autorizohet Departamenti i Ekonomisë dhe Financave
të Administratës Komunale të Komunës së Medvegjës
të kryejë korrigjime teknike në pjesët tjera të Vendimit
mbi Buxhetin e Komunës së Medvegjës për vitin
2018, në përputhje me ndryshimet e theksuara në
Nenin 1. të këtij Vendimi dhe të bëjë rishikimin e
tekstit të Vendimit mbi Buxhetin e Komunës së
Medvegjës për vitin 2018.

Neni 3.

Ky Vendim të shpallet në Gazetën zyrtare të qytetit
të Leskovcit.

Neni 4.

Ku Vendim hynë në fuqi me ditën e miratimit.

KUVENDI I KOMUNES SE MEDVEGJES

06 Numer: 06-7/2018/1 prej 22. mars te vitit 2018

KRYETAI

Millisav Milletiq, ek. i dip.

121.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 и
101/2016 ), члана 41. Статута општине Медвеђа (
„Сл. гласник града Лесковца, бр. 18/08 и 38/12 ),
а у вези члана 27. Став 10. Закона о јавној својини
(„Сл. гласник РС“ бр. 114/2011 ), Скупштина оп-
штине Медвеђа на седници одржаној 22. марта
2018. године, доноси

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ

НЕПОКРЕТНОСТИ ДП АИК „ЛЕСКОВАЦ“

ИЗ МЕДВЕЂЕ У СТЕЧАЈУ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се јавни интерес Општине

Медвеђа за прибављање непокретности ДП АИК

„Лесковац“ из Медвеђе у стечају, у јавну својину

Општине Медвеђа и одређују се лица која ће, у

име и за рачун општине Медвеђа предузимати

све потребне процесно-правне радње у том циљу.

Члан 2.

Прибављање непокретности из члана 1. ове

Одлуке од виталног интереса и у складу је са ду-

горочним планом развоја Општине Медвеђа јер

ће се на тај начин створити услови за активирање

и ревитализацију постојећих производних и ин-

фраструктурних капацитета, као један од битних

услова за упошљавање локалног становништва.

Члан 3.

Утврђује се јавни интерес Општине Медвеђа за

прибављање свих непокретности ДП АИК „Лес-

ковац“ из Медвеђе у стечају, у јавну својину, које

се у катастарском операту РГЗ СКН Медвеђа

воде на име овог привредног субјекта.
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Члан 4.

Овлашћују се Председник општине Медвеђа и
Општински правобранилац општине Медвеђа да,
у циљу прибављања непокретности назначене у
чл. 3. ове Одлуке, могу предузимати све потребне
правне, процесне и друге радње пред надлежним
судским и другим органима државне управе.

Члан 5.

О свим предузетим радњама које се односе на
реализацију ове Одлуке, овлашћена лица ће ре-
довно извештавати Општинско веће општине
Медвеђа.

Члан 6.

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику
Града Лесковца“, а ступа на снагу са даном до-
ношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

06 Број:06-7/2018/2 од 22. марта 2018. године

ПРЕДСЕДНИК,

Милисав Милетић, дипл.ек.

121.

Në bazë të nenit 46. Ligji mbi vetqeverisjen lokale
(“Gazeta zyrtare e Republikës së Seribisë”, numër
129/07 dhe 101/2016), neni 41. Statuti i komunës së
Medvegjës (Gazeta zyrtare e qytetit të Leskovcit”,
numër 18/08 dhe 38/12), në lidhje me nenin 27.
Paragrafi 10. Ligji mbi pronon publike (Gazeta
zyrtare e RS” nr. 114/2011), Kuvendi i komunës së
Medvegjës në seancën e mbajtur më 22. mars të vitit
2018. nxjerr 

VENDIMIN 
MBI PËRCAKTIMIN E INTERESIT PUBLIK

TË KOMUNËS SË MEDVEGJËS PËR
PROKURIMIN E PATUNDËSHMËRIS SË

NSH AIK “LESKOVC” NGA MEDVEGJA NË
FALIMENTIM

Neni 1.

Me këtë vendim përcaktohet interesi publik i komunës
së Medvegjës për prokurimin e patundëshmërit të

NSH AIK “Leskovc” nga Medvegja në falimentim
në pronë publike të komunës së Medvegjës dhe për-
caktohen personat të cilit, në emër dhe për llogari të
komunës së Medvegjës do të ndërmarrin të gjitha
veprimet e nevojshme ligjore procedurale për këtë
qëllim.

Neni 2.

Prokurimin e pasurive të paluajtshme nga neni 1 i
këtij vendimi me interes vital dhe në përputhje me
planin afatgjatë të zhvillimit të Komunës së Medvegjës,
sepse në këtë mënyrë do të krijohet një kusht për ak-
tivizimin dhe rigjallërimin e produkteve ekzistuese
dhe kapaciteteve infrastrukturore si një nga kushtet
e rëndësishme për punësimin e popullatës lokale.

Neni 3.

Përcaktohet interesi publik i komunës së Medvegjës
për prokurimin e të gjithë pasurisë së patundshme të
NSH AIK “Leskovc” nga Medvegja në falimenit, në
pronë publike të cilat në repartin kadastrale të ERG
SHPK Medvegjë janë në emër të këti subjekti
ekonomik.

Neni 4.

Autorizohet kryetari i komunës së Medvegjës dhe
prokurorimi komunal i komunës së Medvegjës që
më qëllim të prokurimit të patundshmërive të theksuara
në nenin 3. të këti Vendimi, munden të ndërmerren
të gjitha vlerësimet e nevojshme ligjore dhe veprimet
tjera pran organeve kompetente gjyqësore dhe au-
toriteteve tjera të administratës shtetërore.

Neni 5.

Për të gjitha veprimet e ndërmarra në lidhje me real-
izimin e këtij vendimi personat e autorizuar rregullisht
do të raportojn Këshillin komunal të Komunës së
Medvegjës.

Neni 6.

Ky Vendim do të shpallet në “Gazeta zyrtare e
qytetit të Leskovcit”, kur se hyn në fuqi me ditën e
miratimit.

KUVENDI I KOMUNËS SË MEDVEGJËS

06 Numër: 06-7/2018/2 nga data 22.mars.2018.

KRYETARI

Millisav Milletiq, ek. I dip.
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122.

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС'', бр.129/07 и 83/2014 –
др.закон) , члана 189. став 2. тачке 5. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС'', бр. 88/2017), члана 69. Закона
о основном образовању и васпитању („Службени
гласник РС'', бр. 55/13), Скупштина општине
Медвеђа на седници одржаној 22. марта 2018.
години, доноси

ОДЛУКУ 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА
УЧЕНИКЕ КОЈИ НЕМАЈУ ОБЕЗБЕЂЕН

ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

Члан 1.

У Одлуци о накнадама за ученике који немају
обезбеђен јавни превоз ('' Службени гласник града
Лесковца'', број 22 /2017), у члану 7. додаје се
став 2 који гласи:

''Право на рефундацију месечне возне карте имају
и родитељи чија деца користе аутобуски превоз
на релације неуговореног превоза путника у при-
градском саобраћају на територији општине Мед-
веђа“.

Члан 2.

У члану 8. додаје се нови став 3. који гласи :

''копија месечне карте за текући месец''.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику града Лес-
ковца''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

06 Број06-7/2018/3 од 22. марта2018.године

ПРЕДСЕДНИК,

Милисав Милетић, дипл.ек.

122.

Në bazë të nenit 32.Ligji mbi vetëqeverisjen lokale
(Gazeta zyrtare e RS nr 129/07 dhe 83/2014-ligji
tjetër)neni 189, alineja 2. Pika 5. Ligji mbi bazat e

sistemit të arsimit dhe edukimit (Gazeta zyrtare e
RS nr 88/2017) neni 69 Ligji mbi bazat e arsimimit
dhe edukimit (Gazeta zyrtare e RS nr55/13) kuvendi
komunal i Medvegjës në seancën e mbajtur 22. 3.
2018, nxjerr

VENDIMI 
MBI PLOTËSIMIN E VENDIMIT MBI

KOMPENZIMIN PËR NXËNËSIT TË CILËT
NUK KANË TRANSPORT TË SIGURUAR

Neni 1.

Në Vendimin mbi kompensimin për nxënësit të
cilët nuk kanë transport të sigurar(Gazeta e qytetit të
Leskocit nr 22/2017) në nenin 7.shtohen alineja 2 e
cila është:

“Të drejtën për refundimin e biletës mujore të trans-
portit kanë edhe prinëdrit e fëmijëve të cilët përdorin
transportin e autobusit në relacionin e transportit në
bazë të udhëtarëve të trafikut periferik në teritorin e
komunës së Medvegjës.

Neni 2.

Në nenin 8,shtohet paragrafi i ri 3:

“kopja e letërnjifimit për muajin e ardhëshëm”

Neni 3.

Ky Vendim hynë në fuqi ditën e aprovimit dhe do të
shpallet në “Gazetën zyrtare e qytetit të Leskocit”

KUVENDI KOMUNAL I KOMUNËS 

SË MEDVEGJËS

06 Numër:06-7/2018/3 

22 mars viti 2018

KRYETARI

Millisav Milletiq,eko.dipl

123.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број
129/07) и члана 41. Статута општине Медвеђа
(''Службени гласник града Лесковца'', број 18/08
и 38/2012), Скупштина општине Медвеђа на сед-
ници одржаној 22. марта 2018. године, доноси

11. април 2018.    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 243 - Број 6



ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ

ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У
ОПШТИНИ МЕДВЕЂА ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

УСВАЈА СЕ Локални акциони план за запошља-
вање у Општини Медвеђа за 2018. годину.

Члан 2.

Саставни део Одлуке је Локални акциони план
за запошљавање у Општини Медвеђа за 2018. го-
дину.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења, a објавиће
се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

06Број:06-7/2018/4 од 22. марта 2018. године

ПРЕДСЕДНИК,

Милисав Милетић, дипл.ек.

123.

Që Kuvendi i komunës së Medvegjës në bazë të

nenit 32. Ligji mbi vetëqeverisjen lokale (Gazeta

zyrtare e RS nr 129/2007) dhe neni 41. Statuti i ko-

munës së Medvegjës (Gazeta zyrtare e qytetit të

Leskocit nr 18/2008 dhe 38/2012) në seancën e

mbajtur me 22.mars viti 2018 nxjerr

VENDIMI 

MBI APROVIMIN E PLANIT AKCIONAL

LOKAL PËR PUNËSIM NË KOMUNËN E

MEDVEGJËS PËR VITIN 2018.

Neni 1.

APROVOHET plani lokal akcional për punësim në

komunën e Medvegjës për vitin 2018.

Neni 2.

Pjesa përbërse e Vendimit të Planit lokal akcional

për punësim në komunën e Medvegjës për vitin

2018.

Neni 3.

Vendimi hynë në fuqi ditën e aprovimit, shpallet në
Gazetën zyrtare të qytetit të Leskocit

Ti dorëzohet:

- Departamentit për ekonomi dhe finansa,

- arkivës

KUVENDI KOMUNAL I KOMUNËS 

SË MEDVEGJËS

06Nr.06-2/2018/4 

22.03.2018

Kryetari

Millisav Milletiq,eko.dipl

124.

На основу члана 196. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе ( „Службени гласник РС“, бр. 21/2016),
члана 32.став 1. тачка 6. Закона о локалној само-
управи ( „Службани гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014 – др.закон и 101/2016 – др.закон ), члана
93. Статута општине Meдвеђа („Службени гласник
града Лесковца“, бр.18/08 и 38/12), Скупштина
општине Медвеђа на седници одржаној 22. марта
2018. године, усваја

КОДЕКС 
ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И

НАМЕШТЕНИКА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Кодекс

Члан 1.

Кодекс понашања службеника и намештеника (у
даљем тексту: Кодекс) је скуп правила понашања
службеника и намештеника који садржи профе-
сионалне и етичке стандарде за обављање служ-
бених послова и остваривање комуникације са
корисницима јавних услуга, у циљу обезбеђивања
квалитета и доступности услуга, као и подстицању
поверења у интегритет, непристрасност и ефи-
касност органа, служби и организација основаних
од Општине Медвеђа.
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Корисници јавних услуга су физичка и правна
лица без обзира на држављанство и седиште, као
и органи, организације и групе лица која остварују
комуникацију са јединицом локалне самоуправе
(у даљем тексту: странка).

Јавна услуга подразумева сваку врсту поступања
службеника и намештеника у обављању послова
из своје надлежности, односно службених послова. 

Члан 2.

Сви појмови који су у овом Кодексу употребљени
у мушком граматичком роду обухватају мушки и
женски род лица на која се односе.

Област примене

Члан 3.

Правила овог Кодекса дужни су да примењују
службеници и намештеници у органима, службама
и организацијама Општине Медвеђа (у даљем
тексту: службеници) када обављају послове из
своје надлежности.

Сврха Кодекса

Члан 4.

Сврха овог Кодекса је: 

• да утврди стандарде личног и професионалног
интегритета и понашања којих би требало да
се придржавају службеници,

• да подржи службенике у поштовању профе-
сионалних и етичких стандарда,

• да упозна кориснике јавних услуга о правилном
начину комуникације и опхођења службеника,

• да допринесе изградњи поверења грађана у
локалну власт,

• да допринесе успостављању ефикаснијег и од-
говорнијег поступања службеника.

II. ОПШТИ ПРИНЦИПИ 
И ПРАВИЛА КОДЕКСА

Законитост и непристрасност

Члан 5.

Службеник је дужан да се у обављању својих по-
слова понаша законито и да своја дискрециона
овлашћења примењује непристрасно. 

Службеници посебно воде рачуна да одлуке које
се тичу права, обавеза или на закону заснованих
интереса странака имају основ у закону и да
њихов садржај буде усклађен са законом.

Службеници су дужни да се уздржавају од било
које самовољне или друге радње која ће неоправ-
дано утицати на странке или им се неосновано
даје повлашћени третман.

Службеници се у свом раду никада не руководе
личним, породичним, нити политичким притис-
цима и мотивима.

Службеник не сме учествовати у поступцима у
којима се одлучује о његовом интересу, интересима
њему блиских, односно повезаних лица, као и у
поступцима у којима имају економске или друге
интересе.

Објективност

Члан 6.

У свом раду, службеник је дужан да узме у обзир
све релевантне чињенице и да сваку од њих пра-
вилно оцени у односу на одлуку, као и да изузме
све елементе који нису од значаја за предметни
случај.

Забрана дискриминације

Члан 7.

Службеници су обавезни да у свакој прилици
поштују принцип једнакости странака пред зако-
ном, а посебно када решавају о захтевима странака
и доносе одлуке.

Службеници поступају једнако према свим стран-
кама у истој правној и фактичкој ситуацији. 

Уколико дође до другачијег поступања службеника
према одређеној странци него што је то уобичајено,
службеник је дужан да образложи такво поступање
релевантним разлозима конкретног случаја.

Службеник је дужан да у оквиру својих надлеж-
ности омогући остваривање права, поштовање
интегритета и достојанства странака и других
службеника без дискриминације или повлашћи-
вања по било ком основу, а нарочито по основу
пола, расе, боје коже, друштвеног порекла, рођења,
генетских својстава, културе, језика, вероисповести
или веровања, политичког или другог уверења,
држављанства, припадности народу или нацио-
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налној мањини, имовног стања, рођења, психичког
и физичког инвалидитета, старосне доби, родног
идентитета и сексуалне оријентације, здравственог
стања, брачног и породичног статуса, осуђива-
ности, физичког изгледа, чланства у политичким,
синдикалним и другим организацијама и другим
стварним и претпостављеним личним својстви-
ма.

Забрана злоупотребе и прекорачења
службених овлашћења

Члан 8.

Службеници су дужни да овлашћења у свом раду
користе искључиво у сврхе које су утврђене за-
коном и другим одговарајућим прописима.

При обављању приватних послова, службеник
не сме користити службене ознаке, службена ов-
лашћења или ауторитет радног места у локалној
самоуправи.

Службеник је дужан да у свом раду искључиво
врши увид, прибавља и обрађује податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција, а
који су неопходни за одлучивање, односно по-
ступање. 

Понашање службеника у јавним наступима

Члан 9.

У свим облицима јавних наступа и деловања у
којима представља јединицу локалне самоуправе,
службеник је дужан износити ставове, у складу с
прописима, овлашћењима, стручним знањем и
Кодексом.

Приликом изношења стручних и личних ставова,
службеник је дужан пазити на углед јединице
локалне самуправе и лични углед.

У јавним наступима у којима не представља једи-
ницу локалне самоуправе, а који се на било који
начин односе на послове из делокруга органа,
службе или организације у којој је службеник за-
послен или послове радног места које обавља,
службеник не сме износити податке који би могли
наштетити угледу јединице локалне самоуправе
и нарушити поверење странака у њен рад.

У јавним наступима у којима не представља једи-
ницу локалне самоуправе и који нису тематски
повезани са радним местом које обавља, односно
делокругом органа, службе или организације у

којој је службеник запослен, службеник је дужан
пазити на углед јединице локалне самоуправе и
лични углед.

Пружање информација о поступку

Члан 10.

Службеници су дужни да странкама, на њихов
захтев, дају информације о поступку који се код
њих води. Службеник ће упутити странку на који
начин може да изврши увид у стање поступка.

Службеници су дужни да странкама пруже и ин-
формације о правним радњама које странке треба
да предузму у циљу остваривања својих права и
обавеза. Службеник води рачуна да информације
које пружа буду јасне и разумљиве странци.

Када службеник не сме да обелодани информацију
због њене поверљиве природе, дужан је да наведе
датој заинтересованој странци разлоге због којих
није у могућности да јој повери наведену инфор-
мацију.

Ако је усмени захтев странке превише сложен,
службеник је дужан да посаветује странку о томе
како да формулише свој захтев писаним путем.

Уколико се захтев у вези поступка односи на пи-
тања за које одређени службеник није надлежан,
упутиће странку на надлежног службеника и на-
значити његово име и по могућству контакт по-
датке.

Потврда пријема и обавештење 
о надлежном службенику

Члан 11.

Пријем сваког дописа или поднеска у Општини
Медвеђа биће потврђен странци приликом предаје
поднеска, а у случају упућивања поштом најкасније
у року од 15 дана од дана пријема поднеска,
осим уколико је у том року службеник у прилици
да достави мериторан одговор.

У потврди пријема се наводе, по могућству име
и контакт подаци службеника који је задужен за
вођење поступка у том случају, као и организа-
циона јединица којој тај службеник припада.

Потврда пријема нити одговор се не морају слати
на обраћања која се злоупотребљавају, која су
учестала преко разумне мере или очигледно не-
основана. 
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Прослеђивање и исправка поднеска

Члан 12.

Ако ствари због којих су се странке обратиле
Општини Медвеђа нису у надлежности локалне
самоуправе или нису у делокругу рада организа-
ционе јединице општинске/градске управе, службе
или организације, службеник који ради на пред-
метном случају ће упутити странку на надлежни
орган, односно на одговарајућу организациону
јединицу у општинској/градској управи, службу
или организацију.

Поднесци странака који су изричито упућени по-
грешној организационој јединици биће интерно
прослеђени надлежној организационој јединици
без одлагања.

Организациона јединица на коју је поднесак био
погрешно насловљен, обавестиће странку о про-
слеђивању поднеска надлежној организационој
јединици и навести назив организационе јединице
којој је поднесак прослеђен или по могућству
име и контакт податке службеника који је за
предметни поднесак надлежан.

Службеник је дужан да скрене пажњу странкама
на грешке или пропусте у поднесцима и доку-
ментацији и омогућава им да их исправе и допу-
не.

Језик и писмо

Члан 13.

Службеник се у свом раду стара да странка која
не разуме језик и писмо на коме се води поступак
буде обавештена и добије одговор на језику, од-
носно писму које разуме и да јој се током поступка,
уколико је то неопходно, обезбеди преводилац
или тумач.

Разумни рок за доношење одлука

Члан 14.

Службеници се старају да се одлука по сваком
захтеву или притужби донесе у разумном року,
без одлагања, а у сваком случају најкасније у за-
коном предвиђеном року. Исто правило примењује
се за одговоре на дописе странака или одговоре
на службене дописе којима службеници од пре-
тпостављених траже упутства у погледу поступка
који се води.

Ако због сложености поступка, односно питања
која су покренута, одлуку није могуће донети у
законском року, службеник ће о томе обавестити
странку и свог претпостављеног, и предузети све
што је потребно да се одлука донесе што пре.

Исправљање пропуста

Члан 15.

У случају грешке у раду службеника која има не-
пожељан утицај на права или интересе странака,
службеник је дужан да се упути писмено извињење
странци и настоји да отклони негативне последице
проузроковане његовом грешком што је пре
могуће, као и да обавести странку о праву на од-
говарајуће правно средство и притужбу због про-
пуста.

Заштита података о личности

Члан 16.

Службеник који обрађује податке о личности по-
штује све законске прописе и важеће стандарде у
погледу њихове заштите.

Службеник посебно не користи личне податке у
сврхе које нису законите, не доставља их не-
овлашћеним особама и не омогућава им увид у
њих.

Приступ информацијама од јавног значаја

Члан 17.

Службеник се стара о поштовању права на приступ
информацијама од јавног значаја на начин који
обезбеђује најпотпуније и најефикасније оства-
ривање тог права, у складу са законом који регу-
лише приступ информацијама од јавног значаја
и правилима која важе у органу, служби или ор-
ганизацији.

Поштовање других и учтивост службеника

Члан 18.

Службеници су дужни да се међусобно и према
странкама опходе са поштовањем. Приликом
остваривања комуникације службеници треба да
буду учтиви, приступачни, тачни и кооператив-
ни.

У комуникацији службеници треба да уложе
напор да схвате шта им други саопштавају, као и
да у свом излагању буду јасни и недвосмислени.
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Приликом одговарања на дописе, у телефонским
разговорима и у преписци путем електронске по-
ште, службеник је дужан да буде што више од
помоћи и да пружи што исцрпније и прецизније
одговоре.

Стандарди пословне комуникације

Члан 19.

Стандард пословне комуникације подразумева

да се у најкраћем могућем року (најкасније у

року од 24 сата) одговори на поруку примљену

путем електронске поште. 

Уколико је прималац електронске поште одсутан,

мора бити постављено обавештење на електронској

пошти о одсуству са радног места са информа-

цијама кога странке или службеници могу кон-

тактирати у хитним случајевима, а током одсуства

примаоца поруке.

Слање поднеска/дописа 

или електронске поште

Члан 20.

Службеник је дужан приликом слања поднеска

или дописа увек користити меморандум.

Поднесак, допис или електронску пошту потребно

је насловити на особу (физичко лице) или функцију,

као и фирму. 

Поднесак, допис и електронску пошту неопходно

је уредно потписати својим именом, функцијом

и осталим подацима за контакт.

Поднесак, допис или електронска пошта треба

да буде јасне садржине и концизан, а стил писања

треба да буде прилагођен особи којој се обраћа и

у складу са темом. 

Приликом припреме поднеска, дописа или елек-

тронске поште проверити правопис и тачност

информација које се наводе.

Правила о конзумирању хране

Члан 21.

Конзумација хране је дозвољена искључиво у

просторијама које су одређене за те намене. 

Стандарди одевања на радном месту

Члан 22.

Службеник је дужан да буде прикладно и уредно
одевен, примерено пословима службеника, и да
на тај начин не нарушава углед јединице локалне
самоуправе, нити изражава своју политичку,
верску или другу личну припадност која би могла
да доведе у сумњу његову непристрасност и не-
утралност. 

Запослени треба да се одевају у складу са захте-
вима радних места и радних активности, а основни
стандард свакодневног одевања јесте уредна и
чиста одећа. 

Службеника који је неприкладно одевен, на пред-
лог непосредног руководиоца, надлежни руково-
дилац ће упозорити на обавезу поштовања овог
Кодекса у погледу одевања на радном месту и на
могућност покретања дисциплинског поступка у
случају поновљене повреде Кодекса.

III.  ПРИДРЖАВАЊЕ ОДРЕДАБА

КОДЕКСА И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Право притужбе због кршења Кодекса

Члан 23.

Странка се због повреде правила овог Кодекса

може притужбом обратити руководиоцу органа,

службе или организације (у даљем тексту: над-

лежни руководилац).

Надлежни руководилац својим одлукама, ставо-

вима, мишљењима, препорукама и другим актима

стварају праксу од значаја за примену овог Ко-

декса.

Праћење примене Кодекса

Члан 24.

Надлежни руководилац Општине Медвеђа прати

и разматра примену Кодекса. 

Уколико праћењем примене Кодекса оцени да је

то потребно, надлежни руководилац може за при-

мену Кодекса издати посебна упутства.

Извештај о примени Кодекса чини саставни део

годишњег извештаја о раду општинске управе и

правобранилаштва.
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Извештај садржи статистичке податке о укупном
броју примљених притужби странака на кршење
Кодекса, структури притужби по правилима ут-
врђеним Кодексом, покренутим и окончаним дис-
циплинским поступцима, изреченим мерама за
кршење Кодекса и друге чињенице и околности
за које руководиоци органа, служби или органи-
зација сматрају да су од значаја за праћење
примене Кодекса и унапређење поштовања права
странака на добру управу.

Дисциплинска одговорност

Члан 25.

Повреде обавеза из овог Кодекса представљају
лакшу повреду дужности из радног односа, уко-
лико није обухваћена неком од тежих повреда
радних дужности предвиђених Законом или
другим прописом. 

Надлежни руководилац мора узети у обзир евен-
туално изречене дисциплинске мере у поступку
награђивања или напредовања службеника.

Примерак акта о изреченим мерама због непош-
товања одредби овог Кодекса, прилаже се персо-
налном досијеу службеника који је повреду из-
вршио. 

Обавештавање странака о примени Кодекса и за-
вршне одредбе

Члан 26.

Текст Кодекса понашања службеника и намеш-
теника, начелник општинске управе поставља на
интернет страници Општине Медвеђа, а у штам-
паном облику истиче на огласној табли и у до-
вољном броју примерака чини доступним стран-
кама на другим одговарајућим местима ( шалтерске
службе, месне канцеларије и др.). 

Надлежни руководилац упознаје све службенике
са садржином Кодекса.

Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од објав-
љивања у „Службеном гласнику града Лесков-
ца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

06 Број:06-7/2018/5 

22. марта 2018. године

ПРЕДСЕДНИК, 

Милисав Милетић, дипл. ек.

124.

Që në bazë të nenit 196. Ligji mbi punonjësit në
krahinën autonome dhe veqëteverisjen lokale (“Gazet-
za zyrtare e RS”nr. 21/2016), neni 32. Paragrafi 1.
Pika 6. Ligji mbi vetëqeverisjen lokale (“Gazetza
zyrtare e RS” nr. 129/2007, 83/2014 - ligji tjetër dhe
101/2016 - ligji tjetër), neni 93 Statuti i komunës së
Medvegjës (“Gazeta zyrtare e qytetit të Leskovcit”
nr. 18/08 dhe 38/12), Kuvendi i komunës së Medvegjës
në seancën e mbajtur më 22.mars të vitit 2018, të
miratohet

KODEKSI 

I SJELLJEVE TË ZYRTARVE DHE

PUNONJËSVE TË KOMUNËS SË

MEDVEGJËS

I DISPOZITAT THEMELORE

Kodeksi

Neni 1.

Kodeksi i sjelljeve të zyrtarve dhe punonjësve (në

tekstin mëtejmë: Kodeksi) është grup i rregullave të

sjelljeve të zyrtarve dhe punonjësve i cili përmban

standardet profesionale dhe etike për kryerjen e de-

tyrave zyrtare dhe realizimin e komunikimit me

shfrytëzuesit e shërbimeve publike, në mënyrë që të

sigurohet cilësia dhe qasja e shërbimeve, si dhe

inkurajimi, besimi në integritetin, paanshmërinë dhe

efikasitetin e organeve, shërbimeve dhe organizatave

të themeluar nga komuna e Medvegjës.

Përdoruesit e shërbimeve publike janë persona fizikë

dhe juridikë, pavarësisht nga kombësia e tyre dhe

vendi, si dhe organet, organizatat dhe grupet e

njerëzve që realizojn komunikimin me njësi të

vetëqeverisjes lokale (në tekstin e mëtejmë: pala).

Shërbimi publik nënkupton çdo lloj veprimi të

zyrtarve dhe punonjësve në kryerjen e detyrave

brenda kompetencave të tij, gjegjësisht detyrave

zyrtare.

Neni 2.

Të gjitha termat e përdorur në këtë Kodeks përdoren

në terminologjinë e gramatikës mashkullore përfshijnë

gjininë mashkullore dhe femërore të personit të cilit

i përkasin.
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Lëmi e zbatimit

Neni 3.

Rregullat e këtij Kodeksi do të zbatohen nga zyrtarët
dhe punonjësit në

organet, shërbimet dhe organizatat e komunës së
Medvegjës (në tekstin e mëtejmë: zyrtarët) kur
kryejnë detyrat nga kompetenca e tyre.

Qëllimi i Kodeksit

Neni 4.

Qëllimi i kiti Kodeksi është: 

• të përcaktoj standardet të integritetit dhe sjelljes
personale dhe profesionale që duhet të respektohen
nga zyrtaret,

• të mbështesin zyrtarët në respektimin e standardeve
profesionale dhe etike,

• të informoj përdoruesit të shërbimeve publike mbi
mënyrën e duhur të komunikimit dhe sjelljeve të
zyrtarëve

• të kontribuoj në ndërtimin e besimit të qytetarëve
në qeverisjen lokale,

• të kontribuoj në krijimin e sjelljeve më efikase dhe
më të përgjegjshme të zyrtarëve.

I. PARIMET THEMELORE DHE
RREGULLAT E KODEKSIT

Ligjshmëria dhe paanshmëria

Neni 5.

Zyrtari është i detyruar të veprojë në mënyrë të
ligjshme gjatë kryerjes së detyrave të tij dhe të
zbatojë në mënyrë të paanshme kompetencat e tij
diskrecione.

Zyrtarët i kushtojnë vëmendje të veçantë vendimeve
që kanë të bëjnë me të drejtat, detyrimet apo ligjet e
interesave të palëve kanë një bazë në ligj dhe përm-
bajtja e tyre është harmonizuar me Ligjë.

Zyrtarët janë të detyruar të përmbahen nga ndonjë
akt arbitrar ose tjetër

që do të ndikojë në mënyrë të pajustifikueshme ndaj
palëve ose t'u japë atyre një trajtim të favorshëm.

Zyrtarët në punën e tyre nuk udhëhiqen kurrë nga
familja personale, as familja presionet politike dhe
motivet.

Zyrtari nuk duhet të marrë pjesë në procedurat në të
cilat ai vendos interesat, interesat e personave të
ngushtë ose të lidhur, si dhe në procedurat në

të cilët kanë interesa ekonomike ose të tjera.

Objektititeti

Neni 6.

Në punën e tij, zyrtari është i detyruar të marrë
parasysh të gjitha faktet relevante dhe që të gjitha 

prej tyre ti vlerësoj në mënyrë korrekte në lidhje me
vendimin, si dhe ti përjashtoj të gjitha elementet që
nuk janë me rëndësi për rastin.

Ndalimi i diskriminimit

Neni 7.

Zyrtarët janë të detyruar, në çdo kohë, të respektojnë
parimin e barazisë së palëve para ligjit, sidomos kur
vendosin për kërkesat e palëve dhe marrin vendime.

Zyrtarët veprojnë në mënyrë të barabartë me të
gjitha palët në të njëjtat çështje ligjore dhe gjendjes
faktike.

Në çofëtë se vjen deri te ndryshimi I trjtimit të zyr-
tarëve ndaj palëve të caktuara nga ajo që është e
parapar, zyrtari është I detyruar ti sqaroj veprimet
me arsyetimet relevante të rastit konkret. 

Zyrtarei e ka për detyr që në kuadër të kompetencave
të veta të mundësoj realizimin e të drejtave, respektimi
i integritetit dhe dinjijetin e palëve dhe zyrtarve tjer
pa diskriminim apo favorizim mbi çfarëdo baze, e
posaqërisht në bazë gjinore, race, ngjyrës së lekurës,
prejardhjes shoqërore, lindjes, përmbajtjeve gjenetike,
kulture, gjuhe, besimit, fes apo besimit tjetër politik,
nënështetsis, që i përkasin popullit apo pakicës kom-
bëtare, situatës së pronës, të lindjes, të invaliditetit
psiqik apo fizik, të moshuarit, të identitetit gjinor
dhe orjentimit seksual, gjendjes shëndetësore, të
statusit zgjedhore dhe familjar, bindjes, pamjes fizike,
anëtarsimi në sindikatet politike dhe organizatave të
tjera dhe pronat reale dhe eproret personale.

Ndalimi i abuzimit dhe tejkalimi 
i autoritetit zyrtar

Neni 8.

Zyrtarët janë të detyruar të përdorin autoritetin në
punën e tyre vetëm për qëllimet të cilit përcaktohen
me ligj dhe me rregulloret tjera përkatëse.
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Gjatë kryerjes së punëve private, zyrtari nuk duhet
të përdorë shenja zyrtare, autoritetin zyrtar apo au-
toritetin e postit në vetëqeverisjen lokale.

Zyrtari është i detyruar që në punën e tij vetum të
bëjnë mbikqyrjen , ti siguroj të dhënat dhe faktet për
faktet për të cilat mbahen shënimet zyrtare, të cilat
janë të nevojshme për vendimëmarrje, gjegjësishtë
për veprime. 

Sjellja e zyrtarëve në paraqitjet publike

Neni 9.

Në të gjitha format e shfaqjeve publike dhe veprimeve
në të cilat përfaqesin njësinë

zyrtari i vetëqeverisjes lokale është i detyruar të
paraqesë pikëpamjet e tij në përputhje me rregulloret,
autorizimet, njohuritë profesionale dhe Kodin.

Kur paraqet pikëpamjet profesionale dhe personale,
zyrtari është i detyruar t'i kushtojë vëmendje reputa-
cionit të njësisë së vetëqeverisjes lokale dhe reputa-
cionit personal.

Në paraqitjet publike, në të cilën nuk e paraqet
njësin e qeverisjes lokale, dhe e cila nuk është në as
një mënyrë në lidhje me aktivitetet në kuadër të au-
toritetit, departamentit apo organizatës në të cilën
zyrtari është i punësuar apo punët e vendit të punës
që i punon, zyrtari nuk mund të zbulojë informatat
që mund të dëmtojnë reputacionin e njësis të vetëqev-
erisjes lokale dhe të dëmtojnë besimin e palëve në
punën e tij.

Në paraqitjet publike ku nuk përfaqëson njësin e
vetëqeverisjes lokale dhe të cilat

nuk janë tematikisht të lidhura me vendin e punës
që kryen gjegjësishtë fushëveprimin e organit, shër-
bimiet apo organizatës në të cilën zyrtari është i
punësuar, zyrtari duhet të kujdeset për reputacionin
e vetëqeverisjes lokale dhe reputacionin personal.

Sigurimi i informacionit mbi procedurën

Neni 10.

Zyrtarët janë të detyruar që palëve me kërkesën e
tyre të sigurojnë informacionet për procedurën që
po zhvillohet. Zyrtari do të udhëzojë palën se si ajo
mund të ketë pamje gjendjen e procedurës.

Zyrtarët janë të detyruar të japin informacion për
palët për veprimet juridike që palët duhet të ndërmarrin
për të ushtruar të drejtat dhe detyrimet e tyre. Zyrtari

kujdeset që informacioni i ofruar është i qartë dhe i
kuptueshëm për palën.

Kur një zyrtari nuk i lejohet të zbulojë informacionet
për shkak të natyrës së tij konfidenciale, ai është i
detyruar t'i tregojë palës së interesuar arsyet pse ai
nuk është në gjendje t'ia besojë informacionin.

Nëse kërkesa me gojë e palës është shumë komplekse,
zyrtari është i detyruar të këshillojë palën se si ta
formulojë kërkesën me shkrim.

Nëse kërkesa në lidhje me procedurën ka të bëjë me
çështje për të cilat një zyrtar i caktuar nuk është
kompetent, ai do ta dërgojë palën tek zyrtari kompetent
dhe do të tregojë emrin e tij dhe sipas mundësis të
dhënat e kontaktit.

Konfirmimi i pranimit dhe njoftimi
i zyrtarit kompetent

Neni 11.

Pranimi i çdo shkrese apo akti në komunën e Med-
vegjës do t'i konfirmohet palëve në rast të paraqitjes
së kërkesës, kur se në rast të dërgimit me postë, jo
më vonë se 15 ditë nga data e marrjes së kërkesës,
përveç nëse brenda kësaj kohe zyrtari nuk është në
pozicion për të dhënë përgjigje meritore.

Në vërtetimin e pranimit thuhet, sipas mundësis
emri dhe të dhënat kontaktuese të zyrtarit i cili është
i detyruar për urdhëheqëjen e procedurës në rastë
konkret, si dhe njësija organizative të cilës i takon
zyrtari.

Konfirmimi i pranimit as përgjigjëja nuk duhet të
dërgohen në apelet të cilat janë kqëpërdorur, të cilat
janë mbi masat e arësyeshme apo dukëshum pabazuar.

Dërgimi dhe korigjimi i paraqitjes

Neni 12.

Në çoftëse gjërat sipas të cilave pala është drejtuar
komunës së Medvegjës, nuk janë në kompetencen e
vetëqeverisjes lokale apo nuk janë në fushëveprimin
e punës së njësis organizative të komunës, adminis-
tratës së qytetit, shërbimit apo organizatës, zyrtari i
cili punon në rastin e lëndës do ta drejtoj palen te
organi kompetent , gjegjësishtë në njësin organizative
në administratën e komunës, të qytetit, shërbimit
apo organizatës. 

Parashtrimet e palëve që janë dërztuar njësis organi-
zative të gabuar do të përcillen brenda në njësinë
përkatëse organizative pa vonesë. 
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Njësia organizative në të cilën parashtresa është
adresuar gabimisht, do ta informojë palën për të
përcjellë parashtresën në njësinë përkatëse organizative
dhe të tregojë emrin e njësis organizative në të cilën
është përcjellë parashtresa ose, ndoshta, emri dhe
kontaki  të dhënat e zyrtarit që është kompetent për
parashtres përkatëse.

Zyrtari është i detyruar të tërheqë vëmendjen palëve
për gabimet apo lëshimet në parashtresat dhe doku-
mentacionin dhe iu lejohet korrigjimi dhe plotësimi. 

Gjuha dhe shkrimi

Neni 13.

Zyrtari në punën e tij kujdeset që pala e cila nuk e
kuptojnë gjuhën dhe shkrimin në të cilin mbahet
procedura të informohet dhe të marrë përgjigje në
gjuhën gjegjësishtë shkrimin të cilin e kupton dhe
në çoftëse është e nevojëshme gjatë procedurës të
sigurohet perkthyesi apo interpretuesi.

Afati i arsyeshëm për marrjen e vendimeve

Neni 14.

Zyrtarët kujdesen që vendimi mbi çdo kërkesë apo
ankesë të miratohen brenda kohes të arsyeshme, pa
vonesë dhe në çdo rast jo më vonë se në afatë të
paraparë me ligj.

I njëjti rregull vlen edhe për përgjigjet në shkresët e
palëve apo përgjigjet në shkresat zyrtare në bazë të
cilave zyraret kërkojn nga eprorët udhëzime në rastë
të procedurës së udhëheqëjes.

Nëse, për shkak të kompleksitetit të procedurës, ose
çështjeve të ngritura, vendimi nuk është mund të
bëhet brenda afatit ligjor, zyrtari do ta informojë
palën dhe eprorët, dhe të ndërmer gjithçka që është
e nevojshme për të marrë vendimin sa më parë të
jetë e mundur.

Korrigjimi i lëshimit

Neni 15.

Në rast të gabimit në punë, zyrtari që ka ndikim të
padëshiruar mbi të drejtat ose interesat e palëve,
zyrtari është i detyruar të dërgojë falje me shkrim
palës dhe të përpiqet për të hequr pasojat negative të
shkaktuara nga gabimi i tij sa më shpejt të jetë e
mundur, po ashtu të informoj palën mbi drejtën e
mjetit të duhur dhe ankesën për shkak të lëshimit. 

Mbrojtja e të dhënave personale

Neni 16.

Zyrtari që përpunon të dhënat personale respekton
të gjitha rregullat ligjore dhe standardet të vlefshme
në lidhje me mbrojtjen e tyre.

Zyrtari posaqërisht nuk përdor të dhënat personale
për qëllime që nuk janë ligjore, nuk ia dërgon per-
sonave të paautorizuar dhe nuk lejon atyre qasje në
to.

Qasje në infromatat me rëndësi publike 

Neni 17.

Zyrtari kujdeset mbi respektimin e të drejtave në
qasjen e informatave me rëndësi publike në mënyr e
cila siguron realizimin më të plotë dhe më efikase të
drejtave, në përputhje me ligjin i cili rregullon qasje
në informatat me rëndësi publike dhe rregullave të
cilat vlejn në oragnin, shërbimin apo organizatën.

Respekti për të tjerët dhe mirësjellja e zyrtarve

Neni 18.

Zyrtarët janë të detyruar që ndaj palës të trajtohen
me respket po ashtu edhe ndaj njëri tjetërit. 

Në realizimin e komunikimit , zyrtarët duhet të jenë
të sjellshëm, të përballueshme, të sakta dhe
bashkëpunuese.

Në komunikim, zyrtarët duhet të bëjnë përpjekje për
të kuptuar se çfarë u thonë të tjerët, si dhe të jenë të
qartë dhe të kuptueshum.

Kur i përgjigjeni letrave, bisedave telefonike dhe
korrespondencës me e-mail, zyrtari është i detyruar
të jetë sa më i dobishëm që është e mundur dhe të
ofrojë përgjigje me më shum detaje dhe më të sakta. 

Standardet e komunikimit të biznesit

Neni 19.

Standardi i komunikimit zyrtar nënkupton të jetë në
kohën më të shkurtër të mundshme (brenda 24 orëve
më të fundit) t'i përgjigjeni një mesazhi të marrë me
e-mail.

Nëse marrësi i e-mailit mungon, duhet të vendoset
njoftimi në e-mail për mungesën nga vendi i punës
me informacion se cilin zyrtar pala mundet të kon-
takotjnë në raste urgjente gjatë mungesës të marrësit
të mesazhit.
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Dërgimi I parashtesës/shkresës/apo 
postës elektronike

Neni 20.

Zyrtari është i detyruar që në rastë të dërgimit të
parashtesës apo shkresës të përdorë gjithmonë mem-
orandumin.

Parashtesën, shkresën apo posten elektronike duhet
t'i drejtohen personit (fizik) ose funksion, si dhe
firmën . Parashtesën, shkresën dhe postën elektronike
duhet të nënshkruhen me emër dhe mbiemër, me
funksionin dhe informacionet të tjera të kontaktit.
Parashtesëa, shkresa dhe posta elektronike duhet të
jenë më përmbajtje të qartë dhe konciz, kur se stili i
shkrimit duhet të përshtatet personit të cilit i drejtohet
në përputhje me temën.

Në rastë të përgatitjes së parashtresës, shkresës apo
e-mail (posta elektronike), kontrolloni drejtshkrimin
dhe saktësinë e informacionit të dhënë.

Rregullat mbi Konsumimin e ushqimit

Neni 21.

Konsumimi i ushqimit lejohet vetëm në ambientet e
përcaktuara për këto qëllime

Standardet e veshjeve në vendin e punës

Neni 22.

Zyrtari është i detyruar të jetë i veshur në mënyrë të
përshtatshme dhe të rregullt, të përshtatshme me
detyrat e një zyrari në këtë mënyrë nuk e cenon rep-
utacionin e njësie të vetëqeverisjes lokale, as nuk
shpreh bindjen e saj politike, fetare apo tjetër
personale, e cila mund të dyshojë në paanshmërinë
dhe neutralitetin e saj.

Të punësuarit duhet të vishen në përputhje me
kërkesat e vendeve të punës dhe aktiviteteve punuese,
kur se standardet themelore të veshjes së përditshme
janë rroba të pastra.

Zyrtari i cili nuk është i veshur në mënyrë adekuate,
me propozimin e kryeshefit të drejtpërdrejtë, kryeshefi
kompetent do të paralajmërojë detyrimin për të re-
spektuar këtë Kodeks në lidhje me veshjen në vendin
e punës dhe mundësinë e fillimit të procedurave
disiplinore në rast të shkeljes përsëri të Kodeksit.

III. PËRMBAJTJA E DISPOZITAVE TË
KODEKSIT DHE DISPOZITAT

EKZEKUTIVE

E drejta për t'u ankuar për shkelje të Kodeksit

Neni 23.

Për shkak të shkeljeve të rregullave të këtij Kodi,
pala mund ta drejtojë ankesën, udhëheqësit të organit,
shërbimit apo organizatës (në tekstin e mëtejmë: ud-
hëheqësit kompetent).

Udhëheqësi kompetent me vendimet e tij qëndrimeve,
mendimeve, urdhrave dhe akteve të tjera krijon prak-
tikën e rëndësishme për zbatimin e këtij Kodeksi.

Monitorimi i zbatimit të Kodeksit

Neni 24.

Udhëheqësi kompetent i Komunës së Medvegjës
monitoron dhe shqyrton zbatimin e Kodit.

Duke monitoruar zbatimin e Kodeksit nëse kon-
siderohet e nevojshme, udhëheqësi kompetent për
zbatimin e Kodeksit mund të lëshonë udhëzime të
veçanta. 

Raporti mbi Zbatimin e Kodeksit është pjesë përbërëse
e raportit vjetor për punën të administratës komunale
dhe Prokurorimit.

Raporti përmban të dhëna statistikore të numrit të
përgjithshëm të ankesave të pranuara të palëve për
shkelëjen e Kodeksit, struktura e ankesave sipas
rregullave të përcaktuara nga Kodeksi, procedurave
të fillurara dhe të përfunduara të masave disiplinore,
masat e shqiptuara për shkelje të Kodeksit si dhe
fakte dhe rrethana të tjera për të cilat udhëheqësit e
organeve, shërbimeve ose organizatave e konsiderojnë
të rëndësishme për të monitoruar zbatimin e Kodeksit
dhe për të përmirësuar respektimin e drejtave të
palve më qëllim të administrimit më të mir. 

Përgjegjësia disiplinore

Neni 25.

Shkeljet e detyrave të këtij Kodeksi paraqesin shkelje
më të lehtë të detyrës nga punësimi, përveç nëse
mbulohet nga disa shkelje serioze të detyrave të për-
caktuara me ligj ose rregullave tjera.

Udhëheqësi përgjegjës duhet të marrë parasysh çdo
masë disiplinore në procedurën e shpërblimit ose
përparimit të zyrtarit.

Kopje e aktit mbi masat e shqiptuara për mosrepsek-
timin e dispozitave e këtij Kodeksi, do t'i bashkëngjitet
dosjes personale të zyrtarit që ka kryer shkeljen.
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Njoftimi i palëve për zbatimin e Kodeksit dhe
afatet përfundimtare

Neni 26.

Teksti i Kodeksit të Sjelljeve të Zyrtarët dhe Punon-
jësve, kryeshfi i administratës komunale vendos në
faqen e internetit të komunës së Medvegjës, kur se
në formë të shtypur shfaqet në tabelën e njoftimeve
dhe në numër të mjaftueshëm kopjesh e vë në dis-
pozicion palëve në vende të tjera të përshtatshme
(shërbimet e porteleve, zyreve të bashkësive etj.).

Udhëheqësi kompetent i njofton të gjithë zyrtarët
me përmbajtjen e Kodeksit.

Ky Kodeks hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e
shpalljes në "Gazetën Zyrtare të Qytetit të Leskovc-
it".

KUVENDI KOMUNAL I KOMUNËS 

SË MEDVEGJËS

06Nr. 06-7/2018/5 

data 22.03.2018.

KRYETARI

Millisav Milletiq eko.dipl

125. 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07) и члана
41. Статута општине Медвеђа („Службени гласник
града Лесковца“, број 18/08 и 38/2012) и Одлуке
о образовању Комисије за именовања директора
Јавних предузећа општине Медвеђа, број 06-
437/2013-I, Скупштина општине Медвеђа на сед-
ници одржаној 22. марта 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ  
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊА

ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

I

РАЗРЕШАВА СЕ функције председника Комисије
за именовања директора Јавних предузећа општине
Медвеђа, на лични захтев: 

- Саша Гикић из Медвеђе.

II

Решење ступа на снагу даном доношења. 

III

Решење објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца“.

IV

Решење доставити:

- Саши Гикићу из Медвеђе и 

- а/а. 

06 Број:06-7/2018/6

22. март 2018. године

ПРЕДСЕДНИК,

Милисав Милетић, дипл. ек.

125.

Në bazë të nenit 32. Pika 9.Ligji mbi vetëqeverisjen

lokale(Gazeta zyrtare e Republikës së Serbis nr

129/07)neni 41.pika 10.Statuti i komunës së Medvegjës

(Gazeta zyrtare e qytetit të Leskocit nr

18/08,38/2018,7/2013, dhe 10/2014) Kuvendi komunal

i Medvegjës në seancën e mbajtur me 22. mars viti

2018. nxjerr

AKTVENDIMI 

MBI SHKARKIMIN E ANËTARIT TË

KËSHILLIT PËR MIGRIM

I

SHKARKOHET nga detyra e anëtarit të Këshillt

për migrim të komunës së Medvegjës me kërkes

personale:

1. Sasha Gikiq nga Medvegja.

II

Aktvendimi hynë në fuqi ditën e aprovimit.

III

Aktvendimi të shpallet në Gazetën zyrtare të qytetit

të Leskocit.
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IV

Aktvendimi ti dorëzohet:

- Anëtarit të shkarkuar

- a/a

06Numër:06-7/2018/8

22.mars viti 2018

KRYETARI

Millisav Milletiq eko.dipl

126.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07), члана 34.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/16) и члана 41. Статута општине
Медвеђа („Службени гласник града Лесковца“,
број 18/08 и 38/2012) и Одлуке о образовању Ко-
мисије за именовања директора Јавних предузећа
општине Медвеђа, број 06-437/2013-I, Скупштина
општине Медвеђа на седници одржаној 22. марта
2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ  
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ

ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

I

ИМЕНУЈУ СЕ чланови Комисије за именовања
директора Јавних предузећа општине Медвеђа, у
следећем саставу: 

1. Владица Ђокић из Бучумета, за председника и

2. Марко Савић из Лесковца, за члана.

II

Решење ступа на снагу даном доношења. 

III

Решење објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца“.

IV

Решење доставити:

- Именованим члановима Комисије и 

- а/а. 

06 Број:06-7/2018/7

22. март 2016. године

ПРЕДСЕДНИК,

Милисав Милетић, дипл. ек.

126. 

Në bazë të nenit 32.Ligji mbi vetëqeverisjen lokale
(Gazeta zyrtare e RS br 129/07) neni 34.Ligji mbi
ndërmarrjet publike (Gazeta zyrtare e RS nr 15/16)
dhe neni 41 Statuti i komunës së Medvegjës (Gazeta
zyrtare e qytetit të Leskocit nr 18/08 dhe 38/2012)
dhe Vendimi mbi arsimin e Komisionit për emrimin
e drejtorit të ndërmarrjeve publike të komunës së
Medvegjës nr 06-437/2013-I, Kuvendi i komunës së
Medvegjës në seancën e mbajtur 22. mars viti 2018
nxjerr

AKTVENDIMI 
MBI EMRIMIN E ANËTARËVE TË

KOMISIONIT PËR EMRIMIN E DREJTORIT
TË NDËRMARRJEVE PUBLIKE TË

KOMUNËS SË MEDVEGJËS

I

EMROHEN anëtarët e Komisionit për emrimin e
drejtorit të ndërmarrjeve publike të komunës së
Medvegjës ,në përbërje si në vijim;

- Vlladica Gjokiq nga Buqumeti për kryetar

- Marko Saviq nga Leskoci për anëtar

II

Aktvendimi hynë në fuqi ditën e aprovimit

III

Aktvendimi shpallet në Gazetën zyrtare të qytetit të
Leskocit

IV

Aktvendimi ti dorëzohet:

-Anëtarëve të emruar të Komisionit dhe
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-a/a

06Numër:06-7/2018/7 

22. mars viti 2018 

KRYETARI,

Millisav Milletiq.eko.dipl

127.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи

(«Службени гласник Републике Србије», број

129/07) и члана 41. Статута општине Медвеђа

(«Службени гласник града Лесковца», број 18/08)

Скупштина општине Медвеђа на седници одржаној

22. марта 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА 

САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ

I

РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Савета за миг-

рације општине Медвеђа, на лични захтев:

1. Саша Гикић из Медвеђе.

II

Решење ступа на снагу даном доношења.

III

Решење објавити у «Службеном гласнику града

Лесковца».

IV

Решење доставити: 

- Разрешеном члану и

- а/а.

06 Број: 06-7/2018/8

22. март 2018. године 

ПРЕДСЕДНИК,

Милисав Милетић, дипл.ек.

127.

Në bazë të nenit 32. Pika 9. Ligji mbi vetëqeverisjen
lokale (Gazeta zyrtare e Republikës së Serbis nr
129/07) neni 41. pika 10. Statuti i komunës së Med-
vegjës (Gazeta zyrtare e qytetit të Leskocit nr
18/08,38/2018,7/2013, dhe 10/2014) Kuvendi komunal
i Medvegjës në seancën e mbajtur me 22. mars viti
2018 nxjerr

AKTVENDIMI 
MBI EMRIMIN E ANËTARIT TË KËSHILLIT

PËR MIGRIM

I

SHKARKOHEN nga detyra e anëtarëve të  Këshillit
për megrim të komunës së Medvegjës me kërkes
personale:

1. Sasha Gikiq nga Medvegja

II

Aktvendimi hynë në fuqi ditën e aprovimit

III

Aktvendimi të shpallet në Gazetën zyrtare të qytetit
të Leskocit

IV

Aktvendimi ti dorëzohet:

- Anëtarit të emruar

- a/a

06Numër:06-7/2018/9

22.mars viti 2018

KRYETARI

Millisav Milletiq eko.dipl

128.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник Републике Србије», број
129/07) и члана 41. Статута општине Медвеђа
(«Службени гласник града Лесковца», број 18/08),
Скупштина општине Медвеђа на седници одржаној
22. марта 2018. године, доноси
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РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА

МИГРАЦИЈЕ

I

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Савета за миграције оп-
штине Медвеђа, и то:

1. Драгиша Кнежевић из Медвеђе.

II

Решење ступа на снагу даном доношења.

III

Решење објавити у «Службеном гласнику града
Лесковца».

IV

Решење доставити: 

- Именованом чланом и

- а/а.

06 Број: 06-7/2018/9

22. март 2018. године 

ПРЕДСЕДНИК,

Милисав Милетић, дипл.ек.

128.

Në bazë të nenit 32. Pika 9. Ligji mbi vetëqeverisjen

lokale (Gazeta zyrtare e Republikës së Serbis nr

129/07) neni 41. pika 10. Statuti i komunës së Med-

vegjës (Gazeta zyrtare e qytetit të Leskocit nr

18/08,38/2018,7/2013, dhe 10/2014) Kuvendi komunal

i Medvegjës në seancën e mbajtur me 22. mars viti

2018 nxjerr

AKTVENDIMI 

MBI EMRIMIN E ANËTARIT TË KËSHILLIT

PËR MIGRIM

I

EMROHET për anëtar të Këshillit për megrim të

komunës së Medvegjës dhe atë:

1. Dragisha Knezheviq nga Medvegja

II

Aktvendimi hynë në fuqi ditën e aprovimit

III

Aktvendimi të shpallet në Gazetën zyrtare të qytetit
të Leskocit

IV

Aktvendimi ti dorëzohet:

- Anëtarit të emruar

- a/a

06Numër:06-7/2018/9

22.mars viti 2018

KRYETARI

Millisav Milletiq eko.dipl

129.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/07) и члана 41. тачка 10. Статута
општине Медвеђа („Службени гласник града Лес-
ковца“, број 18/08 и 38/2012) Скупштина општине
Медвеђа на седници одржаној 22. марта 2018.
године, доноси

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА

СОЦИЈАЛНИ РАД У МЕДВЕЂИ

I

РАЗРЕШАВА СЕ Наташа Љубеновић, дипломи-
рани педагог из Лесковца, дужности директора
Центра за социјални рад Медвеђа.

II

Мандат директора престаје да важи 22. марта
2018. године. 

III

Решење ступа на снагу даном доношења.

IV

Решење објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца“.
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V

Решење доставити:

- Министарству рада, запошљавања и социјалне
политике,

- Наташи Љубеновић из Лесковца, 

- Центру за социјални рад у Медвеђи и

- Архиви Општинске управе општине Медвеђа.

06 Број: 06-7/2018/10

22. март 2018. године

ПРЕДСЕДНИК, 

Милисав Милетић, дипл. ек.

129.

Në bazë të nenit 32. Pika 9. Ligji mbi vetëqeverisjen
lokale (Gazeta zyrtare e Republikës së Serbis nr
129/07) neni 46. pika 10. Statuti i komunës së Med-
vegjës (Gazeta zyrtare e qytetit të Leskocit nr
18/08,38/2012) Kuvendi komunal i Medvegjës në
seancën e mbajtur me 22.mars viti 2018 nxjerr

AKTVENDIMI 
MBI SHKARKIMIN E DREJTORIT TË

QENDRËS PËR PUNË SOCIALE

I

SHKARKOHET Natasha Lubenoviq, pedagog I
diplomuar nga Leskoci, nga detyra e drejtorit tč
Qendrčs pčr punč sociale Medvegjë.

II

Mandati I drejtorit skadnon të vlejë ditën 22 mars
viti 2018.

III

Aktvendimi hynë në fuqi ditën e aprovimit.

IV

Aktvendimi do të shpallet”Gazeta zyrtare e qytetit
të Leskocit”.

V

Aktvendimi të dorëzohet

- Ministrisë së punës, për punësim dhe politikës so-

ciale

- Natasha Lubenoviq nga Leskoci

- Qendra për punë sociale në Medvegjë dhe

- Arkivit të Administratës komunale të Medvegjës

KUVENDI I KOMUNËS SË MEDVEGJËS

06Numër: 06-7/2018/10

22.  mars viti 2018. 

KRYETARI

Millisav Milletiq eko.dipl

130. 

На основу члана 32. тачка 9 Закона о локалној

самоуправи („Службени гласник Републике

Србије“, број 127/09), члана 124. Закона о со-

цијалној заштити („Службени гласник Републике

Србије“, број 24/2011) и члана 41. тачка 10.

Статута општине Медвеђа („Службени гласник

града Лесковца“, број 18/08 и 38/2012), Скупштина

општине Медвеђа на седници одржаној 22. марта

2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА

СОЦИЈАЛНИ РАД У МЕДВЕЂИ

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Саша Гикић, дипломирани социолог
из Медвеђе за директора Центра за социјални
рад Медвеђа.

II

Мандат именованог траје четири године, а почиње
да тече од 23. марта 2018. године. 

III

Решење ступа на снагу даном доношења.

IV

Решење објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца“.
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V

Решење доставити:

- Министарству рада, запошљавања и социјалне
политике,

- Саши Гикићу из Медвеђе,

- Центру за социјални рад у Медвеђи, и

- Архиви Општинске управе општине Медвеђа.

06 Број:06-7/2018/11

22. март 2018. године

ПРЕДСЕДНИК, 

Милисав Милетић, дипл.ек.

130.

Në bazë të nenit 32. Pika 9. Ligji mbi vetëqeverisjen
lokale (Gazeta zyrtare e Republikës së Serbis nr
129/07) neni 124. Ligji mbi mbrojtjen sociale (Gazeta
zyrtare e RS nr 24/2011) neni 41. pika 10. Statuti i
komunës së Medvegjës (Gazeta zyrtare e qytetit të
Leskocit nr 18/08,38/2012) Kuvendi komunal i Med-
vegjës në seancën e mbajtur me 22. mars viti 2018
nxjerr

AKTVENDIMI 

MBI EMRIMIN E DREJTORIT TË QENDRËS

PËR PUNË SOCIALE MEDVEGJË

I

EMROHET Sasha Gikiq, sociaolog I diplomuar nga

Medvegja për drejtor të Qendrës për punë sociale

Medvegjë.

II

Mandati I të emruarit zgjat katër vitedhe fillon te

vlejë prej 23 mars viti 2018.

III

Aktvendimi hynë në fuqi ditën e nxjerrjes.

IV

Aktvendimi do të shpallet”Gazeta zyrtare e qytetit

të Leskocit”.

V

Aktvendimi të dorëzohet:

- Ministrisë për punë,punësim dhe politikës sociale

- Sasha Gikiq nga Medvegja

- Qendra për punë sociale në Medvegjë dhe

- Arkivit të Administratës komunale të Medvegjës

KUVENDI I KOMUNËS SË MEDVEGJËS

06Numër: 06-7/2018/11

22. mars viti 2018. 

KRYETARI

Millisav Milletiq eko.dipl

131.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Србије» број 129/07), члана 46. став 1. и 2. и
члана 48. став 2. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/2016), члана
41. тачка 10. Статута општине Медвеђа („Службени
гласник града Лесковца“, број 18/08, 38/2012,
7/2013 и 10/2014), Скупштина општине Медвеђа
на седници одржаној 22. марта 2018. године, до-
носи 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈКП „

ОБНОВА“ У МЕДВЕЂИ

I

РАЗРЕШАВА СЕ функције вршиоца дужности
директора ЈКП „Обнова“ у Медвеђи Станко Ми-
лошевић, дипломирани правник из Газдара. 

II

Мандат вршиоца дужности директора престаје
да важи 22. марта 2018. године.

III

Решење ступа на снагу даном доношења.

IV

Решење објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца“.
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V

Решење доставити: 

- Станку Милошевићу из Газдара и 

- а/а.

06Број 06-7/2018/12 

22. март 2018. године

ПРЕДСЕДНИК,

Милисав Милетић, дипл.ек.

131. 

Në bazë të nenit 32. Pika 9. Ligji mbi vetëqeverisjen
lokale (Gazeta zyrtare e Republikës së Serbis nr
129/07) neni 46. alineja 1 dhe 2. Dhe neni 48.
Alineja 2 Ligji mbi ndërmarrjet publike (Gazeta
zyrtare e RS nr 15/2016) neni 41. pika 10. Statuti i
komunës së Medvegjës (Gazeta zyrtare e qytetit të
Leskocit nr 18/08,38/2018,7/2013, dhe 10/2014) Ku-
vendi komunal i Medvegjës në seancën e mbajtur
me 22. mars viti 2018. nxjerr

AKTVENDIMI  
MBI SHKARKIMIN E DD DREJTORIT TË

NKP “OBNOVA” NË MEDVEGJË

I

SHKARKOHET nga detyra e drejtorit të NKP
Obnova në Medvegjë Stanko Millosheviq jurist I
diplomuar nga Gazdari.

II

Mandati I I detyrës së drejtorit skadnon të vlejë
ditën_22 mars viti 2018.

III

Aktvendimi hynë në fuqi ditën e nxjerrjes.

IV

Aktvendimi do të shpallet”Gazeta zyrtare e qytetit
të Leskocit”.

V

Aktvendimi të dorëzohet

- Stanko Millosheviq nga Gazdari

- а/а.

06Numër: 06-7/2018/12

22.mars viti 2018. 

KRYETARI

Millisav Milletiq eko.dipl

132.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Србије» број 129/07), члана 46. став 2 и члана 52.
став 1 и 2, Закона о јавним предузећима («Служ-
бени гласник Републике Србије» број 15/2016) и
члана 41. тачка 10. Статута општине Медвеђа
(„Службени гласник града Лесковца“, број 18/08,
38/2012, 7/2013 и 10/2014) Скупштина општина
Медвеђа на седници одржаној 22. марта 2018.
године, донoси

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП

„ОБНОВА“ У МЕДВЕЂИ

I

ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца дужности директора
ЈКП „Обнова“ у Медвеђи Станко Милошевић
дипломирани правник из Газдара.

II

Мандат именованом траје шест месеци и почиње
да тече од 23. марта 2018. године.

III

Решење ступа на снагу даном доношења.

IV

Решење објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца“.

V

Решење доставити: 

- Станку Милошевићу из Газдара и

- а/а.
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06Број 06-7/2018/13

22. март 2018. године

ПРЕДСЕДНИК,

Милисав Милетић, дипл.ек.

132. 

Në bazë të nenit 32. Pika 9.Ligji mbi vetëqeverisjen
lokale(Gazeta zyrtare e Republikës së Serbis nr
129/07) neni 46.alineja 1 dhe 2. Dhe neni 48. Alineja
2 Ligji mbi ndërmarrjet publike (Gazeta zyrtare e
RS nr 15/2016) neni 41. pika 10. Statuti i komunës
së Medvegjës (Gazeta zyrtare e qytetit të Leskocit
nr 18/08,38/2018,7/2013, dhe 10/2014) Kuvendi ko-
munal i Medvegjës në seancën e mbajtur me 22
mars viti 2018 nxjerr

AKTVENDIMI 
MBI EMRIMIN E DREJTORIT TË NKP

“OBNOVA” NË MEDVEGJË

I

EMROHET për kryrësin e detyres të drejtorit të
NKP “Obnova”në Medvegjë Stanko Millosheviq
jurist I diplomuar nga Gadzadri.

II

Mandati I të emruarit zgjat gjashtë muaj dhe fillon
te vlejë prej 22.mars viti 2018.

III

Aktvendimi hynë në fuqi ditën e nxjerrjes.

IV

Aktvendimi do të shpallet”Gazeta zyrtare e qytetit
të Leskocit”.

V

Aktvendimi të dorëzohet:

- Stanko Millosheviq nga Gazdari

- а/а.

06Numër: 06-7/2018/13

22. mars viti 2018. 

KRYETARI

Millisav Milletiq eko.dipl

133.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Србије», број 129/07) члана 37. Закон о култури
(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016
и 30/2016 – испр.) и члана 41. тачка 10. Статута
општине Медвеђа («Службени гласник града Лес-
ковца», број 18/08 и 38/12), Скупштина општине
Медвеђа на седници одржаној 22. марта 2018.
године, доноси

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА

ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ «ПЕТАР
ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ» У МЕДВЕЂИ

I

РАЗРЕШАВА СЕ Наташа Ђорђевић из Медвеђе,
дужности директора општинске библиотеке «Петар
Петровић Његош» у Медвеђи. 

II

Мандат престаје да важи 22. марта 2018. године.

III

Решење ступа на снагу даном доношења. 

IV

Решење објавити у «Службеном гласнику града
Лесковца».

06Број:06-7/2018/15 

22. март 2018. године

ПРЕДСЕДНИК,

Милисав Милетић, дипл.ек

133. 

Në bazë të nenit 32. Pika 9. Ligji mbi vetëqeverisjen
lokale (Gazeta zyrtare e Republikës së Serbis nr
129/07) neni 17. pika 7. Ligji mbi veprimtarit e im-
formacionit/bibliotekar (Gazeta zyrtare e RS nr
52/11) neni 41. pika 10. Statuti i komunës së Med-
vegjës (Gazeta zyrtare e qytetit të Leskocit nr 18/08)
Kuvendi komunal i Medvegjës në seancën e mbajtur
me 22. mars viti 2018. nxjerr
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AKTVENDIMI 
MBI SHKARKIMIN E DREJTORIT TË

BIBLIOTEKËS “PETAR PETROVIQ
NJEGOSH” NË MEDVEGJË

I

SHKARKOHET Natasha Gjorgjeviq nga Medvegja
, detyra e drejtorit të bibliotekës komunale “Petar
Petroviq Njegosh” në Medvegjë.

II

Mandati I I detyrës së drejtorit skadnon të vlejë
ditën 22 mars viti 2018.

III

Aktvendimi hynë në fuqi ditën e nxjerrjes.

IV

Aktvendimi do të shpalle t”Gazeta zyrtare e qytetit
të Leskocit“.

KUVENDI KOMUNAL I MEDVEGJËS

06Numër: 06-7/2018/14

22. mars viti 2018. 

KRYETARI

Millisav Milletiq eko.dipl

134.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Србије», број 129/07) члана 37. Закон о култури
(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016
и 30/2016 – испр.) и члана 41. тачка 10. Статута
општине Медвеђа («Службени гласник града Лес-
ковца», број 18/08 и 38/12), Скупштина општине
Медвеђа на седници одржаној 22. марта 2018.
године, доноси

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА

ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ «ПЕТАР
ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ»  У МЕДВЕЂИ

I

ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца дужности директора
општинске библиотеке «Петар Петровић Његош»
у Медвеђи Наташа Ђорђевић из Медвеђе. 

II

Мандат именоване траје најдуже до годину дана,
а почиње да тече од 23. марта 2018. године.

III

Решење ступа на снагу даном доношења. 

IV

Решење објавити у «Службеном гласнику града
Лесковца».

06Број:06-7/2018/15 

22. март 2018. године

ПРЕДСЕДНИК,

Милисав Милетић, дипл.ек

134.

Në bazë të nenit 32. Pika 9. Ligji mbi vetëqeverisjen
lokale (Gazeta zyrtare e Republikës së Serbis nr
129/07) neni 37. Ligji mbi kulturën (Gazeta zyrtare
e RS nr 72/2009,13/2016,dhe 30/2016) neni 41. pika
10. Statuti i komunës së Medvegjës (Gazeta zyrtare
e qytetit të Leskocit nr 18/08,38/2018) Kuvendi ko-
munal i Medvegjës në seancën e mbajtur me 22.
mars viti 2018 nxjerr

MBI 
EMRIMIN E DD DREJTORIT TË

BIBLIOTEKËS KOMUNALE“PETAR
PETROVIQ NJEGOSH” NË MEDVEGJË

I

EMROHET për kryrësin e detyres të drejtorit të
Bibliotekës komunale Petar Petroviq Njegosh në
Medvegjë Natasha Gjorgjeviq nga Medvegja.

II

Mandati I të emruarit zgjat gjashtë më shum se një
vit dhe fillon te vlejë prej 23 mars viti 2018.

III

Aktvendimi hynë në fuqi ditën e aprovimit.

IV

Aktvendimi do të shpallet”Gazeta zyrtare e qytetit
të Leskocit”.
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KUVENDI KOMUNAL I MEDVEGJËS

06Numër: 06-7/2018/15

22. mars viti 2018. 

KRYETARI

Millisav Milletiq eko.dipl

135.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, бр.
129/2007), члана 43. став 1. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016
и 13/2016 и члана 41. тачка 10. Статута општине
Медвеђа („Службени гласник града Лесковца“,
бр. 18/2008 и 38/2012), Скупштина општине Мед-
веђа на седници одржаној 22. март 2018. године,
доноси

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ
ЦЕНТРА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ вршиоци дужности Управног
одбора Културног центра општине Медвеђа, и
то: 

1. Дубравка Савић из Сијаринске бање, вршилац
дужности председника Управног одбора,

2. Бесарт Харадини из Капита, вршилац дужности
члана Управног одбора и

3. Јелена Јовић из Медвеђе, вршилац дужности
члана Управног одбора.

II

Решење ступа на снагу даном доношења.

III

Решење објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца“.

06 Број 06-7/2018/16

22. март 2018. године

ПРЕДСЕДНИК,

Милисав Милетић, дипл.ек.

135.

Kuvendi i komunës së Medvegjës në bazë të nenit
32. Ligji mbi vetëqeverisjen lokale (Gazeta zyrtare
e Republikës së Serbis nr 129/2007) neni 43. alinaje
1. Ligji mbi kulturën (Gazeta zyrtare e RS nr
72/2009,13/2016 dhe 13/2016 dhe neni 41. Pika 10
Statuti i komunës së Medvegjës (Gazeta zyrtare e
qytetit të Leskocit nr 18/2008 dhe 38/2012) në
seancën e mbajtur me 22. mars viti 2018. nxjerr

AKTVENDIMI 
MBI SHKARKIMIN NGA DETYRA E

KËSHILLIT PUNËDREJTUES TË QENDRËS
KULTURORE TË KOMUNËS SË

MEDVEGJËS

I 

SHKARKOHET nga detyra e Këshillit punëdrejtues
të Qendrës kulturore të komunës së Medvegjës dhe
atë:

1. Dubravka Saviq nga Banja e Siarinës , kryersi i
detyrës të kryetarit të Këshillit punëdrejtues

2. Besart Haradini nga Kapiti , kryersi i detyrës së
anëtarit i Këshillit punëdrejtues dhe

3. Jellena Joviq nga Medvegja, kryersi i detyrës të
anëtarit të Këshillit punëdrejtues.

II

Aktvendimi hynë në fuqi ditën e aprovimit.

III

Aktvendimi dë të shpallet në “Gazetën zyrtare të
qytetit të Leskocit”.

06Numër:06-7/2018/16

22. mars viti 2018 

KRYETARI,

Millisav Milletiq eko.dipl

136.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, бр.
129/2007), члана 41. став 3. и 4.Закона о култури
(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016
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и 13/2016 и члана 41. тачка 10. Статута општине
Медвеђа („Службени гласник града Лесковца“,
бр. 18/2008 и 38/2012), Скупштина општине Мед-
веђа на седници одржаној 22. марта 2018. године,
доноси

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ

ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА

I

ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора Кул-
турног центра општине Медвеђа, и то: 

1. Дубравка Савић из Сијаринске бање, за пред-
седника,

2. Јелена Јовић из Медвеђе, за члана,

3. Теута Јахоли из Медвеђе, за члана,

4. Милица Војиновић из Медвеђе, за члана и

5. Ненад Вуковић из Медвеђе за, члана. 

II

Mандат именованим лицима трајаће четири године
и почиње да тече даном именовања. 

III

Решење ступа на снагу даном доношења.

IV

Решење објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца“.

06 Број 06-7/2018/17

22. март 2018. године

ПРЕДСЕДНИК,

Милисав Милетић, дипл.ек.

136.

Kuvendi i komunës së Medvegjës në bazë të nenit
32. Ligji mbi vetëqeverisjen lokale (Gazeta zyrtare
e Republikës së Serbis nr 129/2007) neni 41. alinaje
3. Dhe 4. Ligji mbi kulturën (Gazeta zyrtare e RS nr
72/2009,13/2016 dhe 13/2016 dhe neni 41. Pika 10

Statuti i komunës së Medvegjës (Gazeta zyrtare e
qytetit të Leskocit nr 18/2008 dhe 38/2012) në
seancën e mbajtur me 22. mars viti 2018 nxjerr

AKTVENDIMI 
MBI EMRIMIN E KËSHILLIT

PUNËDREJTUES TË QENDRËS
KULTURORE TË KOMUNËS SË

MEDVEGJËS

I 

EMROHET për anëtar të Këshillit punëdrejtues të
Qendrës kulturore të komunës së Medvegjës dhe
atë:

1. Dubravka Sviq nga Baja e Siarinës për kryetar,

2. Jellena Joviq nga Medvegja për anëtar,

3. Teuta Jaholli nga Medvegja për anëtar,

4. Millica Vojinoviq nga Medvegja për anëtar dhe

5. Nenad Vukoviq nga Medvegja për anëtar.

II

Mandati i personave të emruar do të zgjat katër vjet
dhe fillon ditën a emrimit.

III

Aktvendimi hynë në fuqi ditën e aprovimit.

IV

Aktvendimi dë të shpallet në “Gazetën zyrtare të
qytetit të Leskocit”.

06Numër:06-7/2018/17

22. mars viti 2018 

KRYETARI,

Millisav Milletiq.eko.dipl

137.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, бр.
129/2007), члана 45. став 4. и 5. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016
и 13/2016 и члана 41. тачка 10. Статута општине
Медвеђа („Службени гласник града Лесковца“,
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бр. 18/2008 и 38/2012), Скупштина општине Мед-
веђа на седници одржаној 22. марта 2018. године,
доноси

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ

ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА

I

ИМЕНУЈУ СЕ чланови Надзорног одбора Кул-
турног центра општине Медвеђа, и то: 

1. Владимир Вуковић из Медвеђе, за председни-
ка,

2. Невене Мосић из Медвеђе, за члана и

3. Мирсада Бејић из Медвеђе, за члана.

II

Mандат именованим лицима трајаће четири године
и почиње да тече даном именовања. 

III

Решење ступа на снагу даном доношења.

IV

Решење објавити у „Службеном гласнику града

Лесковца“.

06 Број 06-7/2018/18

22. март 2018. године

ПРЕДСЕДНИК,

Милисав Милетић, дипл.ек.

137.

Kuvendi i komunës së Medvegjës në bazë të nenit

32. Ligji mbi vetëqeverisjen lokale (Gazeta zyrtare

e Republikës së Serbis nr 129/2007) neni 41. alinaje

4. Dhe 5. Ligji mbi kulturën (Gazeta zyrtare e RS nr

72/2009,13/2016 dhe 13/2016 dhe neni 41. Pika 10

Statuti i komunës së Medvegjës (Gazeta zyrtare e

qytetit të Leskocit nr 18/2008 dhe 38/2012) në

seancën e mbajtur me 22. mars viti 2018 nxjerr

AKTVENDIMI 
MBI EMRIMIN E KËSHILLIT MBIKQYRËS
TË QENDRËS KULTURORE TË KOMUNËS

SË MEDVEGJËS

I

EMROHET për anëtar të Këshillit MBIKQYRËS të
Qendrës kulturore të komunës së Medvegjës dhe
atë:

1. Vlladimir Vukoviq nga Medvegja për kryetar,

2. Nevena Mosiq nga Medvegja për anëtar,

3. Mirsada Bejiq nga Medvegja për anëtar,

II

Mandati i personave të emruar do të zgjat katër vjet

dhe fillon ditën a emrimit.

III

Aktvendimi hynë në fuqi ditën e aprovimit.

IV

Aktvendimi dë të shpallet në “Gazetën zyrtare të

qytetit të Leskocit”.

06Numër:06-7/2018/18

22mars viti 2018 

KRYETARI,

Millisav Milletiq eko.dipl

138.

На основу члана 54. став 2 Закона о основама си-

стема образовања и васпитања („Службени гласник

РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015 – аутентично

тумачење и 68/2015), члана 32. став 1 тачка 9. За-

кона о локалној самоуправи („Службени гласник

РС“, број 129/07 и 83/2014 – др. закон), члана 41.

став 1 тачка 10. Статута општине Медвеђа („Служ-

бени гласник града Лесковца“, број 18/08) и Миш-

љења Националног савета Албанске националне

мањине, број 87-1/2018 од 13.03.2018. године,

Скупштине општине Медвеђа на седници одржаној

22. марта 2018. године, донoси 
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РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ

ОДБОРА ПУ „ МЛАДОСТ“ У МЕДВЕЂИ

I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Управног одбора

предшколске установе „Младост“ у Медвеђи, и

то: 

1. Стојан Стевановић из Медвеђе, представник

Општине Медвеђа,

2. Светлана Димић из Сијаринске бање, пред-

ставник Општине Медвеђа и

3. Емина Кадриу из Медвеђе, представник Оп-

штине Медвеђа. 

4. Драган Јовановић из Медвеђе, представник из

реда родитеља,

5. Зана Баљај из Медвеђе, представник из реда

родитеља и

6. Александар Еминовић из Медвеђе, представник

из реда родитеља.

7. Светлана Аџић из Сијаринске бање, представник

из реда запослених,

8. Вања Здравковић из Медвеђе, представник из

реда запослених и

9. Марија Јовановић из Лесковца, предствник из

реда запослених. 

II

Решење доставити предшколској установи „Мла-

дост“ у Медвеђи и разрешеним члановима Управ-

ног одбора. 

III

Решење ступа на снагу даном доношења, а објави-

ће се у „Службеном гласнику града Лесковца“, 

06Број06-7/2018/19

22. март 2018. године

ПРЕДСЕДНИК,

Милисав Милетић, дипл.ек.

138. 

Në bazë të nenit 54. alineja 2. Ligji mbi sistemin e
arsimimit dhe edukimit (Gazeta zyrtare e RS nr
72/09, 51/11, 55/13, 35/2015-shqyrtim autetik dhe
68/2015) neni 32. alineja 1. pika 9 Ligji mbi vetëqev-
erisjen lokale (Gazeta zyrtare e RS nr 129/07 dhe
83/2014-ligji tjetër) neni 41. alineja 1. pika 10.
Statuti i komunës së Medvegjës (Gazeta zyrtare e
qytetit të Leskocit nr18/08) dhe Mendimi i Këshilli
Nacional të Pakicave nacionale shqipatare nr 87-
1/2018 prej 13. 3. 2018 Kuvendi komunal i komuunës
së Medvegjës në seancën e mbajtur ditën 22. mars
viti 2018. nxjerr

AKTVENDIMI 
MBI SHKARKIMIN E ANËTARËVE TË

KËSHILLIT PUNËDREJTUES IP
”MLLADOST” NË MEDVEGJË

I

SHKARKOHEN nga detyra anëtarët e Këshillit
punëdrejtues të Institucionit Parashkollor “Mlla-
dost”në Medvegjës dhe atë:

1. Stojan Stevanoviq nga Medvegja, përfaqësues i
komunës së Medvegjës

2. Svetllana Dimiq nga Baja e Siarinës,përfaqësues i
komunës së Medvegjës

3. Emina Sdikoviq nga Medvegja, përfaqësues i ko-
munës së Medvegjës

4. Dragan Jovanoviq nga Medvegja,përfaqësues nga
rendi i Këshillit të prinëdrve,

5. Zana Balaj nga Medvegja, përfaqësues nga rendi
i Këshillit të prinëdrve,

6. Alleksandar Eminoviq nga Medvegja, përfaqësues
inga rendi i Këshillit të prinëdrve,

7. Svetllana Axhiq nga Baja e Siarinës, përfaqësues
nga rendi i të punësuarve,

8. Vanja Zdravkoviqnga Medvegja, përfaqësues inga
rendi i të punësuarve dhe

9. Marija Jovanoviq nga Leskoci, përfaqësues nga
redi i të punësuarve.

II

Aktvendimi të dorëzohet institucionit “Mlladost”në
Medvegjë dhe anëtarëve të shkarkuar të Këshillit
Punëdrejtues.
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III

Aktvendimi hynë në fuqi ditën e aprovimit dhe do të
shpallet në Gazetën zyrtare të qytetit të Leskocit”

06Numër06-7/2018/19 

22. mars viti 2018 

Kryetari

Millisav Milletiq eko.dipl

139.

На основу члана 54. став 2 Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015 – аутентично
тумачење и 68/2015), члана 32. став 1 тачка 9. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07 и 83/2014 – др. закон), члана 41.
став 1 тачка 10. Статута општине Медвеђа („Служ-
бени гласник града Лесковца“, број 18/08) и Миш-
љења Националног савета Албанске националне
мањине, број 87-1/2018 од 13. 3. 2018. године,
Скупштине општине Медвеђа на седници одржаној
22. марта 2018. године, доноси 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПУ „МЛАДОСТ“ У МЕДВЕЂИ

I

ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора пред-
школске установе „Младост“ у Медвеђи, и то: 

1. Радоје Бајовић из Медвеђе, представник Оп-

штине Медвеђа,

2. Милена Радосављевић из Медвеђе, представник

Општине Медвеђа и

3. Емина Кадриу из Медвеђе, представник Оп-

штине Медвеђа. 

4. Милош Ровчанин из Медвеђе, представник из

реда родитеља,

5. Зана Баљај из Медвеђе, представник из реда

родитеља и 

6. Ненад Адемовић из Медвеђе, представник из

реда родитељa.

7. Марија Јовановић Стоиљковић из Лесковца,

представник из реда запослених 

8. Светлана Аџић из Сијаринске бање, представник
из реда запослених и

9. Снежана Станковић из Газдара, представник
из реда запослених.

II

Решење доставити предшколској установи „Мла-
дост“ у Медвеђи и именованим члановима Управ-
ног одбора. 

III

Мандат именованим члановима Управног одбора
траје четири године, а почиње да тече од дана
именовања. 

IV

Решење ступа на снагу даном доношења, а објави-
ће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

06 Број06-7/2018/20

22. март 2018. године

ПРЕДСЕДНИК,

Милисав Милетић, дипл.ек.

139.

Në bazë të nenit 54. alineja 2. Ligji mbi sistemin e

arsimimit dhe edukimit (Gazeta zyrtare e RS nr

72/09, 52/11, 55/13, 35/2015-shqyrtim autetik dhe

68/2015) neni 32. alineja 1. pika 9. Ligji mbi vetëqev-

erisjen lokale (Gazeta zyrtare e RS nr 129/07 dhe

83/2014-ligji tjetër) neni 41. alineja 1. pika 10.

Statuti i komunës së Medvegjës (Gazeta zyrtare e

qytetit të Leskocit nr18/08) dhe Mendimi i Këshilli

Nacional të Pakicave nacionale shqipatare nr 87-

1/2018 prej 13. 3. 2018 Kuvendi komunal i komuunës

së Medvegjës në seancën e mbajtur ditën 22. mars

viti 2018. nxjerr

AKTVENDIMI 
MBI EMRIMIN E ANËTARËVE TË

KËSHILLIT PUNËDREJTUES TË IP
“MLLADOST” NË MEDVEGJË
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I

EMROHEN në detyrë anëtarët e Këshillit Punëdrejtues

të institucionit parashkollor ”Mlladost” në Medvegjë

dhe atë:

1. Radoje Bajoviq nga Medvegja, përfaqësues i ko-

munës së Medvegjës

2. Millena Radosavleviq nga Medvegja, përfaqësues

i komunës së Medvegjës

3. Emina Kadriu nga Medvegja, përfaqësues i

komunës së Medvegjës

4. Millosh Rovçanin nga Medvegja,përfaqësues nga

rendi i Këshillit të prinëdrve,

5. Zana Balaj nga Medvegja, përfaqësues nga rendi

i Këshillit të prinëdrve, 

6. Nenad Ademoviq nga Medvegja, përfaqësues inga

rendi i Këshillit të prinëdrve, 

7. Marija Jovanoviq Stoilkoviq nga Leskoci, për-

faqësues nga rendi i të punësuarve,

8. Svetllana Axhiq nga Baja e Siarinës, përfaqësues

inga rendi i të punësuarve dhe

9. Snezana Stankoviq nga Gazdari, përfaqësues nga

redi i të punësuarve.

II

Aktvendimi të dorëzohet institucionit “Mlladost”në

Medvegjë dhe anëtarëve të emruar të Këshillit Punë-

drejtues.

III

Mandati i anëtarëve të emruarve zgjat katër vite.

IV

Aktvendimi hynë në fuqi ditën e aprovimit dhe do të

shpallet në Gazetën zyrtare të qytetit të Leskocit”.

06Numër06-7/2018/20 

22. mars viti 2018 

Kryetari

Millisav Milletiq eko.dipl

140. 

На основу члана 52. Закона о планирању и из-
градњи („ Службени гласник РС“ бр. 72/2009,81-
2009-испр.,64/2010-одлука УС, 24/2011,
121/2012,42/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС,
132/2014 и 145/2014) и члана 14. Правилника о
условима и начину рада Комисије за стручну
контролу планских докумената, Комисије за конт-
ролу усклађености планских докумената и Ко-
мисије за планове јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, бр.55/2015), Скупштина
општине Медвеђа на својој седници одржаној
22. марта 2018. године, дoноси

РЕШЕЊЕ 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ

МЕДВЕЂА

I

Решење о образовању Комисије за планове оп-
штине Медвеђа, донето од стране Привременог
органа општине Медвеђа под бројем, 06-370/2015-
III од 24. 7. 2015. године, допуњује се тако што
се иза члана 1. додаје нови члан 2. који гласи:

„Утврђује се накнада за рад у Комисији за планове
општине Медвеђа председнику и члановима ко-
мисије у износу од 7.500,00 динара, по одржаној
седници.

Изузетно од става 1. чланови Комисије запослени
у систему локалне самоуправе, секретар, запис-
ничар и лица која учествују у раду Комисије по
позиву имају право на накнаду у износу од
4.000,00 динара по одржаној седници.

Поред накнаде из става 1. председнику и члано-
вима комисије припада и накнада путних трошкова
за одржану седницу у складу са важећим пропи-
сима.“

II

Досадашњи чланови 2 до 6 постају чланови 3 до
7.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

06Број 06-7/2018/21 
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22. март 2018. године 

ПРЕДСЕДНИК, 

Милисав Милетић, дипл.ек. 

140.

Në bazë të nenit 52. Ligji mbi planifikimin dhe
ndërtimin (Gazeta zyrtare e RS nr 72/2009,81-2009
ndryshim,.64/2010-vendimi GJK, 24/2011, 121/2012
,42/2013-vendimi GJK 98/2013-vendimi GJK
132/2014 dhe 145/2014) dhe neni 14. Rregullorja
mbi kushtet dhe mënyrës së punës së Komisionit
për kontrollën profesionale të dokumentave plani-
fikuese, Komisoni për kontrollin e pajtimit të doku-
menteve planifikuese dhe Komisionit për planet e
njësisië së vetëqeverisjes lokale (Gazeta zyrtare e
RS nr 55/2015) Kuvendi i komunës së Medvegjës
në seancën e mbajtur ditën 22. mars viti 2018.
aprovon

AKTVENDIMI 
MBI PLOTËSIMIN E AKTVENDIMIT MBI
ARSIMIMIN E KOMISIONIT PËR PLANET

E KOMUNËS SË MEDVEGJËS

I

Aktvendimi mbi arsimimin e Komisionit për planet
e komunës së Medvegjës, është aprovuar nga ana e
Organit të përkohëshëm të komunës së Medvegjës
nën numrin 06-370/2015-III prej 24.07.2015, plotë-
sohet ashtu që pas nenit 1. Shtohet neni i ri 2 i cili
është:

Përcaktohet kompensimi për punën e Komisionit
për plane të komunës së Medvegjës kryetarit dhe
anëtarëve të komisionit në shumën prej 7.500,00
dinarë sipas seancës së mbajtur.

Përjashtimisht nga alineja 1.anëtarët e Komisionit të
punësuar në sistemin e vetëqeverisjes lokale,sekretari,
proqesmbajtësi dhe personat të cilët marrin pjesë në
punën e Komisionit sipas thirrjes kanë të drejtën për
kompensimin në shumën prej 4.000.00 dinarë sipas
seancës.

Përveq kompensimit nga alineja 1, kryetarit dhe
anëtarëve të komisionit i takon edhe kompensimi i
shpenzimeve të udhtimit për seancën e mbajtur në
përputhje me rregulloret e zbatueshme.

II

Nenet e deritanishme 2 deri 6 bëhen nene 3 deri 7.

III

Aktvendimi hynë në fuqi ditën e aprovimit dhe do të
shpallet në Gazetën zyrtare të qytetit të Leskocit.

KUVENDI KOMUNAL I KOMUNËS 

SË MEDVEGJËS

06 Numër 06-7/2018/21 

22.mars viti 2018

KRYETARI

Millisav Milletiq eko.dipl

141.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“', бр.129/07 и 83/2014 –
др.закон) и члана 41. Статута општине Медвеђа
(''Службени гласник града Лесковца'',број 18/08),
Скупштина општине Медвеђа на седници одржаној
22. марта 2018. години, доноси

ДЕКЛАРАЦИЈУ 
„МИ НЕ ЖЕЛИМО ГМО НА НАШОЈ

ТЕРИТОРИЈИ“

1. Општина Медвеђа се обавезује да ће дословно
поштовати Закон o генетичким модификованим
организмима („Службени гласник Републике
Србије“, број 41/2009, у даљем тексту: Закон о
ГМО), захтева његову доследну примену на
територији Републике Србије и противи се ње-
говој примени.

2. Општина Медвеђа, у оквиру својих законских
и организационих могућности у вези са ко-
ришћењем или управљањем земљишта и другим
производним ресурсима и организовањем по-
љопривредне производње, прераде и промета
пољопривредно – прехрамбених производа,
неће дозволити и допустити узгајање и ширење
ГМО на својој територији. 

3. Општина се обавезује да ће предузети све од-

говарајуће мере, као што су стручна предавања

и други програми образовања за пољопривред-
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нике и друге учеснике у организовању про-

изводње, прераде и промета пољопривредно –

прехрамбених производа како се не би одлучили

за нелегално узгајање и промет ГМО и про-

извода од ГМО. 

4. Општина захтева и очекује од свих државних

органа и политичких странака и покрета да се

залажу за доследну примену Закона о ГМО и

одговарајућих подзаконских аката да се оне-

могући недозвољено гајење и промет ГМО и

могуће штетне последице ГМО и производа

од ГМО на здравље становништва и загађивања

природе у Републици Србији. 

5. Општина Медвеђа очекује од РТС као медијског

јавног сервиса грађана Србије и и других сред-

става информисања да редовно и објективно

информишу јавност о примени Закона о ГМО

и резултатима истраживања у свету о штетним

последицама гајења и употребе ГМО и про-

извода од ГМО. 

6. Општина Медвеђа позива све градове и општине

у Републици Србији, који који до сада то нису

учинили да подрже и усвоје ову Декларацију,

да се удруже у „Савез општина и градова ЗА

СРБИЈУ БЕЗ ГМО“ и да Савез приступи Euro-

pean Conference of GMO-free Regions. 

7. За представника Општине Медвеђа у „Савез

општина и градова ЗА СРБИЈУ БЕЗ ГМО“

именује се Небојша Арсић, председник општине

Медвеђа.

Оставимо земљу наших предака нашој деци без

ГМО!

Декларацију објавити у „Службеном гласнику

града Лесковца“ и иста ступа на снагу осмог

дана од дана објављивања. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

06Број 06-7/2018/22 

22. марта 2018. године

ПРЕДСЕДНИК,

Милисав Милетић, дипл.ек.

141.

Në bazë të nenit 32. Ligji mbi vetëqeverisjen lokale
(Gazeta zyrtare e RS nr 129/07 dhe 83/2014-dhe
ligji tjetërjdhe neni 41. Statuti i komunës së Medvegjës
(Gazeta zyrtare e qytetit të Leskocit nr 18/08)
Kuvendi komunal i Medvegjës në seancën e mbajtur
ditën 22. mars viti 2018, nxjerr

DEKLARIMI 
„NE NUK DËSHIROJMË OMG NË

TERITORIN TONË“

1. Komuna e Medvegjës është e detyruar të respektojë
fjalë për fjalë Ligjin për Organizmat e Modifikuara
Gjenetikisht ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Serbisë", nr. 41/2009, në tekstin e mëtejmë: Ligji
për OMGJ), duke kërkuar zbatimin e tij konsistent
në territorin e Republikës së Serbisë dhe kundër-
shtohet aplikimit të saj.

2. Komuna e Medvegjës, brenda kapaciteteve të saj
ligjore dhe organizative në lidhje me përdorimin
ose menaxhimin e tokës dhe burimeve të tjera
prodhuese dhe organizimin e prodhimit bujqësor,
përpunimit dhe tregtimit të produkteve bujqësore
dhe ushqimore, nuk do të lejojë kultivimin dhe
përhapjen e OMGJ-ve në territorin e saj.

3. Komuna merr përsipër të ndërmarrë të gjitha
masat e përshtatshme, siç janë leksionet e ekspertëve
dhe programet e tjera të edukimit për fermerët
dhe pjesëmarrësit tjerë në organizimin e prodhimit,
përpunimit dhe tregtimit të produkteve ushqimore
bujqësore në mënyrë që ata të mos zgjedhin kul-
tivimin e paligjshëm dhe tregtimin e OMGJ-ve
dhe produkteve nga OMGJ-të.

4. Komuna kërkon dhe prët nga të gjitha autoritetet
shtetërore dhe partitë politike dhe lëvizjet të
mbrojnë zbatimin e vazhdueshëm të Ligjit të
OMGJ-ve dhe akteve nënligjore përkatëse për të
parandaluar kultivimin dhe tregtimin e paligjshëm
të OMGJ-ve dhe efektet e mundshme të pafavor-
shme të OMGJ-ve dhe produkteve të OMGJ-ve
në shëndetin e popullatës së natyralizimit në Re-
publikën e Serbisë.

5. Komuna e Medvegjës pret që RTS-ja si një shërbim
publik mediatik i qytetarëve të Serbisë dhe mediave
të tjera të informojnë rregullisht dhe objektivisht
publikun rreth zbatimit të Ligjit të OMGJ-ve dhe
rezultateve të hulumtimeve në botë rreth pasojave
të pafavorshme të mbarështimit dhe përdorimit të
OMGJ-ve dhe produkteve të OMGJ-ve.
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6. Komuna e Medvegjës fton të gjitha qytetet dhe
komunat në Republikën e Serbisë, të cilat deri më
tani nuk kanë bërë përkrahjen dhe miratimin e
kësaj Deklarate, për t'u bashkuar me "Asociacionin
e Komunave dhe Qyteteve për SERBIA PA OMG"
dhe Aleancën për t'u bashkuar me Konferencën
Europiane të OMGJ-ve, free Regiones.

7. Për përfaqësuesit e komunës së Medvegjës"aleanca
e komunave dhe qyteteve për SERBIN PA OMGJ
emrohen Nebojsha Arsiq, kryetar I komunës së
Medvegjës.

Lëreni vendin e paraardhësve tanë fëmijëve tanë-
paOMGJ!

Deklarimi të shpallet në Gazetën zyrtare të qytetit të
Leskocit dhe e njejta hynë në fuqi ditën e tetë nga
dita e shpalljes.

KUVENDI KOMUNAL I KOMUNËS 

SË MEDVEGJËS

06Numër06-7/2018/22 

22. mars viti 2018 

Kryetari

Millisav Milletiq eko.dipl
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БОЈНИК

142. 

На основу члана 92. Закона о буџетском систему

("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон,

103/2015, 99/2016 и 113/2017), Скупштина општине

Бојник, на седници одржаној дана 30. 3. 2018. го-

дине, донела је

ОДЛУКУ 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА

ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ

БОЈНИК ЗА 2017. ГОДИНУ

I

АНГАЖУЈЕ СЕ ревизор Завршног рачуна буџета

општине Бојник за 2017. годину.

II

Екстерну ревизију Завршног рачуна буџета оп-

штине Бојник за 2017. годину обавиће лице које

испуњава услове за обављање послова ревизије

финансијских извештаја прописане законом којим

се уређује рачуноводство и ревизија.

III

Поступак набавке услуге екстерне ревизије За-

вршног рачуна буџета општине Бојник за 2017.

годину, обавиће се у складу са одредбама Закона

о јавним набавкама.

IV

Средства за спровођење набавке услуге екстерне

ревизије обезбеђена су из буџета општине Бојник,

сагласно Одлуци о буџету општине Бојник за

2018. годину.

V

Уговор о регулисању међусобних односа у вези
са обављањем послова ревизије Завршног рачуна
општине Бојник за 2017. годину закључиће пред-
седник Скупштине општине или лице које он
овласти.

VI

Ова одлука ступд на снагу даном доношења и
објавиће се у "Службеном гласнику града Лес-
ковца".

VII

Одлуку доставити: Одељењу за привреду, фи-
нансије и локални економски развој и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

02 Број: 06-8-1/18 

Датум: 30. 3. 2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Дејан Стојановић

143. 

На основу члана 33. став 1. и члана 36. Закона о
јавном дугу („Службени гласник РС“ 61/2005,
107/2009, 78/2011 и 68/2015), члана 32. став 1.
тачка 15. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", бр. 129/07. 83/2014 - др. закон и
101/2016 - др. закон), члана 24. Статута општине
Бојник ("Сл. гласник Града Ј1есковца“, бр. 11/08,
23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17)
и Одлуке о буџету општине Бојник за 2018.
годину („Сл. гласник Града Ј1есковца“, бр. 27/17)
Скупштина општине Бојник, на седници одржаној
дана 30. 3. 2018. године, доноси:

ОДЛУКУ 
О ДУГОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ

ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ

РАСХОДА

Члан 1.

Општина Бојник задужиће се код домаће Пословне
банке у износу до 40.000.000,00 динара.

Задуживање из претходног става врши се уз са-
гласност Министарства финансија Републике
Србије, Управа за јавни дуг, број: 401-208/2018-
001 од 12. 2. 2018. године.
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Члан 2. 

У циљу спровођења ове Одлуке овлашћује се

председник Општине, да у складу са важећим

законским прописима изврши избор банке за

услуге дугорочног задуживања општине Бојник.

Члан 3.

Средства из члана 1. ове Одлуке користиће се за

финансирање капиталних инвестиционих расхода

распоређених Одлуком о буџету опнггине Бојник

за 2018. годину.

Члан 4.

Основни услови кредита прецизираће се доку-

ментацијом за набавку услуга дугорочног заду-

живања.

Члан 5.

У складу са чланом 36. став 4. Закона о јавном

дугу („Службени гласник РС“ 61/2005, 107/2009,

78/2011 и 68/2015), износ главнице и камате који

доспева у свакој години на сва неизмирена дуго-

рочна задуживања за финансирање расхода из

члана 3. ове Одлуке, не може бити већи од 15%

укупно остварених текућих прихода буџета Оп-

штине Бојник у претходној години.

Члан 6.

Обавезује се општина Бојник да Министарству

финансија Републике Србије, месечно доставља

податке по врстама задуживања, износу и отплати

дуга, вредности и нивоу каматних стопа.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и

објавиће се у „Службеном гласнику града Леск-

ковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

02 Број: 06-8-1/18 

Датум: 30. 3. 2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Дејан Стојановић

144. 

На основу члана 33. став 1. и члана 35. Закона о
јавном дугу („Службени гласник РС“ 61/2005,
107/2009, 78/2011 и 68/2015), члана 32. став 1.
тачка 15. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", бр. 129/07. 83/2014 - др. закон и
101/2016 - др. закон), члана 24. Статута општине
Бојник ("Сл. гласник Града Лесковца бр. 11/08,
23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17“)
и Одлуке о буџету општине Бојник за 2018.
Годину („Сл. гласник Града Лесковца“, бр. 27/17)
Скупштина општине Бојник, на седници одржаној
дана 30. 3. 2018. године, доноси:

ОДЛУКУ 
О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋЕ
ЛИКВИДНОСТИ

Члан 1.

Општина Бојник задужиће се код домаће Пословне
банке у износу до 18.000.000,00 динара.

Задуживање из претходног става врши се уз са-
гласност Министарства финансија Републике
Србије, Управа за јавни дуг, број:401-346/2018-
001 од 5. 3. 2018. године.

Члан 2.

У циљу спровођења ове Одлуке овлашћује се
председник Општине, да у складу са важећим
законским прописима изврши избор банке за
услуге задуживања општине Бојник за финанси-
рање текуће ликвидности.

Члан 3.

Средства из члана 1. ове Одлуке користиће се за
финансирање текућих расхода распоређених Од-
луком о буџету општине Бојник за 2018. годину.

Члан 4.

Основни услови кредита прецизираће се доку-
ментацијом за набавку услуга задуживања за фи-
нансирање текуће ликвидности.

Члан 5.

У складу са чланом 35. Закона о јавном дугу
(„Службени гласник РС“ 61/2005, 107/2009, 78/2011
и 68/2015), укупан износ задуживање, који не
сме да пређе износ од 5% укупно остварених те-
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кућих прихода буџета Општине Бојник у пре-
тходној години, мора се вратити у целости, до
краја текуће године и не може се рефинансирати
нити пренети у наредну буџетску годину.

Члан 6.

Обавезује се општина Бојник да Министарству
финансија Републике Србије, месечно доставља
податке по врстама задуживања, износу и отплати
дуга, вредности и нивоу каматних стопа.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и

објавиће се у „Службеном гласнику града Леск-

ковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

02 Број: 06-8-4/18 

Датум: 30. 3. 2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Дејан Стојановић

145. 

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закони
и 101/16 - др. закон ) и члана 24 Статута општине
Бојник ("Сл.гласник града Лесковца", бр. 11/08,
23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17)
Скупштина општине Бојник на седници одржаној
дана 30. 3. 2018. године донела је:

ОДЛУКУ 
О АПЛИЦИРАЊУ ОПШТИНЕ БОЈНИК У

ОКВИРУ ДРУГОГ ПОЗИВА ИПА
ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ

БУГАРСКА – СРБИЈА

Члан 1.

Општина Бојник аплицираће за следећа два пројек-
та:

1. Партерно уређење у оквиру постојећег пројекта
изградње спортско- пословног центра у Бојнику
на КП бр. 1770/3 КО Бојник

2. Стварање мобилног мултифункционалног цент-
ра за традиционалне догађаје и скупове у оп-
штини Бојник.

Члан 2.

Пројекат се реализује у сарадњи са општином
Земен у оквиру другог позива ИПА програма
прекограничне сарадње Бугарска - Србија 2014 -
2020, а у складу са тематским програмом уна-
пређење туризма, културног и природног наслеђа
све у циљу очувања привредног и културног
идентитета територије и интеграције тих вредности
у савремени живот.

Члан 3.

Овлашћује се председник општине да потпише
сарадњу о партнерству са општином Земен (Бу-
гарска).

Члан 4.

Овлашћује се председник оппггине да спроведе
све неопходне радње у циљу реализације пројек-
та.

Члан 5.

Општина Бојник се обавезује да неће у наредних
пет година мењати намену земљишта на којој се
реализује пројекат из члана 1 став 1 тачка 1) ове
Одлуке.

Члан 6.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

02 Број: 06-8-4/18 

Датум: 30. 3. 2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Дејан Стојановић

146.

На основу члана 20 ст.1 тачка 17. и чл.32 ст.6 .
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07,83/2014 и др.закони и 101/16 и
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др.закони), члана 209 Закона о социјалној заштити
(„Сл.гласник РС“ бр.24/2011) и члана 24 Статута
Општине Бојник („Сл.гласник града Ј1есковца“,
бр. 11/08,23/08,3/09,4/10,20/13,21/15,1/16), Скуп-
штина општина Бојник, на седници одржаној 30.
3. 2018. године, доноси:

ОДЛУКУ 
О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

ОПШТИНЕ БОЈНИК

Део први - Опште одредбе

Члан 1.

Одлуком о социјалној заштити утврђују се права
грађана на услуге социјалне заштите и мсрс ма-
теријалне подршке, поступци за остваривање
права, права и обавезе корисника социјалне за-
штите, финансирање социјалне заштите, као и
друга питања од значаја за социјалну заштиту на
нивоу локалне заједнице у складу са Законом о
социјалној заштити.

Сви појмови у овој одлуци употребљени у гра-
матичком мушком року подразумевају мушки и
женски природни род.

Члан 2.

Сваки појединац и породица којима је неопходна
друштвена помоћ и подршка ради савладавања
социјалних и животних тешкоћа и стварања
услова за задовољење основних животних потреба
имају право на социјалну заштиту у складу са
законом, у висини, под условом и на начин
утврђен овом одлуком и у складу са материјалним
могућностима општине.

Право на социјалну заштиту обезбеђује се пру-
жањем услуга социјалне заштите и материјалном
подршком.

Права утврђена овом одлуком везана су за личност
и не могу се преносити.

Члан 3.

Корисници социјалне заштите

Корисник права на услуге социјалне заштите и
мере материјалне подршке јесте појединац, од-
носно породица која сс суочава с препрекама у
задовољавању потреба, услед чега не може да
достигне или одржава квалитет живота или која
нема довољно средстава за подмирење основних

животних потреба а не може да их оствари својим
радом, приходом од имовине или из других из-
вора.

Породицом у смислу остваривања права на мере
материјалне подршке сматрају се супружници и
ванбрачни партнери, деца и сродници у правој
линији без обзира на степен сродства као и срод-
ници у побочној линији до другог степена сродства
под условом да живе у заједничком домаћинству.

Лице које је закључило уговор о доживотном из-
државању не може да оствари права из ове одлуке,
као ни појединац, односно члан породице који је
способан за рад, уколико одбије понуђено запос-
лење, радно ангажовање на привременим повре-
меним и сезонским пословима, стручно оспо-
собљавање, преквалификацију, доквалификацију.

Корисници права на социјалну заштиту су грађани
који имају пребивалиште на територији општине
Бојник.

Изузетно, право на социјалну заштиту у складу
са одредбама ове одлуке признаје се и лицима:

- која имају боравиште на територији општине
која се нађу у стању потребе за услугама со-
цијалне заштите и материјалне подршке,

- која се нађу у скитњи или им је из других раз-
лога потребно обезбедити право на социјалну
заштиту,

- корисници социјалних услуга који имају пре-
бивалиште на територији других општина у
складу са одредбама међуопштинског споразума
о пружању услуга социјалне заштите, -страним
држављанима и лицима без држављанства у
потреби за социјалном заштитом у складу са
Законом и међународним уговорима.

Члан 4.

Средства за остваривање права на социјалну за-
штиту Средства за обављање делатности социјалне
заштите у надлежности локалне самоуправе обез-
беђују се у буџету општине Бојник.

Средства за обезбеђивање услуга социјалне за-
штите могу се прибављати и путем донација, као
и уступањем имовине, оснивањем задужбина и
фондација у складу са законом.

Имовина намењена социјалној заштити може се
користити искључиво за обезбеђење услуга со-
цијалне заштите.
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Средства за обезбеђивање права на услуге со-
цијалне заштите предвиђене овом одлуком обез-
беђују се и из наменских трансфера буџета Ре-
публике Србије у складу са чланом 207 Закона о
социјалној заштити и Уредбом о наменскиом
трансферима.

У обезбеђивању средства за пружање услуга со-
цијалне заштите учествује и корисник, у обиму и
на начин утврђен законом и овом одлуком.

Члан 5.

Поступак за остваривање права на социјалну за-
штиту На поступак за остваривање права на
услуге социјалне заштите и мере материјалне
подршке предвиђене овом одлуком, примењују
се одредбе закона којим се уређује општи управни
поступак ако Законом о социјаној заштити није
другачије одређено.

Средства за покриће трошкова поступака за оства-
ривање права из ове одлуке обезбеђују се у буџету
општине Бојник и те трошкове не сносе грађани.

Општина Бојник у обезбеђивању права грађана
на социјалну заштиту сарађује са установама и
другим облицима организовања утврђених законом
преко којих обављају делатност: пружаоцима
услуга социјалне заштите, установама предшколс-
ког, основног, средњеги високог образовања,
здравственим установама, полицијом, правосудним
органима и другим државним органима, удруже-
њима и другим правним и физичким лицима.

Сарадња у пружању услуга социјалне заштите
остварује се у оквирима и на начин утврђен спо-
разумима о сарадњи.

За потребе имплементације Уредбе о мерама со-
цијалне укључености корисника новчане социјалне
помоћи, општина Бојник ће донети протокол о
сарадњи са Центром за социјални рад и носиоцима
појединих активности којима ће се утврдити
начин сарадње у спровођењу мера социјалне
укључености корисника новчане социјалне по-
моћи.

Део други: - Услуге социјалне заштите 
из надлежности општине

Глава 1. Сврха, врсте и корисници услуге

Члан 6.

Услуге социјалне заштите за које је Законом о
социјално заштити прописано да их обезбеђује
општина су:

• дневне услуге у заједници,

• услуге смештаја,

• услуге подршке за самостални живот,

• саветодавно -терапеутскс и социјално -едука-
тивне услуге,

• остале услуге социјалне заштите у складу са
потребама локалне заједнице,

• ииовационс услуге.

Члан 7.

Правилници и одлука о цени смештаја

Спецификација услуга у складу са Правилником
о ближим условима и стандардима за пружање
услуге социјалне заштите, обезбеђивање и пру-
жање услуга као и критеријуми за учешће корис-
ника и њихових сроднИка у цени услуге биће де-
финисани правилником за сваку од услуга које
локална заједница пружа.

Општинско веће даје сагласност на предлог пра-
вилника лиценцираног пружаоца услуге изабраног
у поступку јавне набавке услуга социјалне заштите
као и сагласност на предлог правилника пружаоца
услуге који је одабран на основу јавног конкурса
у случају када је реч о услугама које нису стан-
дарнизоване.

Сагласност на Одлуку о цени услуга социјалне
заштите на предлог општинске управе- одељења
задуженог за послове социјалне заштите, даје
општинско веће.

ДНЕВНЕ УСЛУГЕ

Члан 8.

Сврха дневних услуга у заједници

Дневне услуге у заједници обухватају активности
које подржавају боравак корисника у породици и
непосредном окружењу.

Члан 9.

Дневне услуге у заједници

Општина Бојник обезбеђује право на следеће
дневне услуге у заједници:

- помоћ у кући за одрасла и старија лица,

- помоћ у кући за лица са менталним и интелек-
туалним потешпкоћама,
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- помоћ у кући за децу са сметњама у развоју,

- помоћ у кући другим рањивим групама у складу
са потребама локалне заједнице, -дневни боравак
за децу и младе са сметњама у развоју,

- дневни боравак за децу и младе у сукобу са за-
коном,

- дневни боравак за одрасла и старија лица,

- лични пратилац детата,

- свратиште за децу, младе, одрасле и старија
лица који живе или раде на улици или добро-
вољно затраже или пристану на услугу.

Помоћ у кући за одрасла и старија лица

Члан 10.

Сврха услуге помоћ у кући

Помоћ у кући пружа се када је породична подршка
недовољна или није расположива, у складу са
идентификованим индивидуалним потребама осо-
ба, које услед немоћи или смањених функцио-
налних способности нису у стању да живе без
помоћи других лица. 

Услуга, помоћ у кући се пружа корисницима у
урбаном и руралном подручју општине Бојник.

Члан 11.

Корисници услуге помоћ у кући

Корисници услуге помоћ у кући су:

- одрасла лица са интелектуалним и менталним
потешкоћама без обзира на старосну грапицу,

- деца са сметњама у развоју,

- лица старија од 65 година која живе сама у до-
маћинству или са другим лицима неспособним
за пружање помоћи и одрасла лица са хронич-
ним обољењима, која су теже или тешко по-
кретна без обзира на старосну границу а у
складу са Правилником о ближим условим а и
стандардима за пружање услуге социјалне за-
штите,

- друге корисничке групе у складу са потребама
локалне заједнице.

Лице које је закључило уговор о доживотном из-
државању не може да оствари право из ове одлуке,
као ни појединац односно члан породице који је

способан за рад, уколико одбије понуђено запос-
лење, радно ангажовање на привременим и по-
временим пословима и сезоснким пословима,
стручно оспособљавање, преквалификацију, док-
валификацију.

Дневни боравак

Члан 12.

Сврха услуге дневног боравка

Сврха услуге дневног боравка састоји се у уна-
пређењу квалитета живота корисника у властитој
средини кроз одржање и развијање социјалних,
прихолошких и физичких функција и вештина,
како би се у што већој мери оспособили за само-
сталан живот .

Кроз услугу дневног боравка у организованом
окружењу и уз потребан надзор, задовољавају
развојне потребе, стичу и развијају животне веш-
тине, личну и друшвену одговорност ради развоја
самосталности, социјалних, сазнајних и других
важних функција.

Услугом дневног боравка реализује се позитивно
и конструктивно искуство боравка изван породице
а члановима породице слободно време за бављење
радним и другим активностима. Услуга дневног
боравка се реализује кроз осмишљене програме
у планираним и ограниченим временским пе-
риодима.

Члан 13.

Услугу може да пружа, организациона јединица
у оквиру Центра за социјални рад у Бојнику и
Грађанско друштво тј, невладин сектор, на основу
јавног позива, а према критеријумима тј. стан-
дардима које прописује надлежно Министарство
за рад,запошавање , борачка и социјалну пита-
ња.

Упут за коришћење услуге дневног боравка врши
Центар за социјални рад у Бојнику на основу
стручне процене, а пружалац услуге (Општина,
Центар, НВО) је дужан да сарађује са поменутим
службама.

Члан 14.

Услуга дневног боравка које локална заједница
буде успоставила доступне су:

- деца и омладина са телесним инвалидитетом,
односно интелектуалним потешкоћама, који
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имају потребу за дневном негом, надзором и
подршком у одржавању и развијању потен-
цијала, на начин који не омета њихово школо-
вање,

- одраслима са телесним инвалицитетом, односно
интелектуалним тешкоћама, који имају потребу
за дневном негом и надзором, и подршком у
одржавању и развијању њихових потенцијала,

- деци и младима који су у сукобу са законом,
родитељима, школом или заједницом на начин
који не омета њихово школовање или одлазак
на посао,

- одраслим и старијим лицима којима је потребна
дневна нега и надзор, 

- другим циљним групама у складу са потребама
локалне заједнице.

Лични пратилац детата

Члан 15

Сврха услуге лични пратилац детета

Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање

детету одговарајуће индивидуалне практичне под-

ршке ради укључивања у редовно школовање и

активности у заједници ради успостављања што

већег нивоа самосталности.

Услугу непосредно пружа лични пратилац детета

кроз активности које се планирају и реализују у

складу са индивидуалним потребама детета у

области кретања, одржавања личне хигијене,

облачења, храњења и комуникације са другима.

Услуга се може користити до краја редовног шко-

ловања укуључујући завршетак средње школе.

Члан 16.

Корисници услуге лични пратилац детета

Лични пратилац детета доступан је детету са ин-

дивидуалним односно са сметњама у развоју,

коме је потребна подршка за задовољење основних

потреба у свакодневном животу у области кретања,

одржавања личне хигијене, храњења, облачења

и комуникације са другима, под условом да је

укључено у васпитно образовну установу, односно

школу, до краја редовног школовања, укључујући

и завршатак средње школе.

Свратиште

Члан 17.

Сврха услуге свратиште

Сврха услуге свратишта је пружање привремених
и повремених интервенција и задовољење тре-
нутних потреба корисника као и посредовање у
обезбеђивању других услуга у заједници.

Члан 18.

Ускуга свратишта доступна је деци, младима,
одраслим и остарелим лицима која живе или
раде на улици и добровољно затраже или пристану
на услугу.

УСЛУГЕ СМЕШТАЈА

Члан 19.

Сврха и корисници услуге смештаја

Услуге смештаја обезбеђују кориснику краткот-
рајни смештја, осигуравају му безбеденост, за-
довољење његових основних потреба и приступ
другим услугама и изналажење одрживих решења
за кризну ситуацију, док се не утврди одговарајући
облик заштите и обезбеђивање у месту пребива-
лишта.

Члан 20.

Услуге смештаја у заједници 
које обезбеђује ЈЛС

Општина Бојник обезбеђује следеће услуге смеш-
таја:

- привремени смештај у прихватилиште за од-
расла и старија лица,

- привремени смештај у прихватилиште за жртве
насиља у породици, 

- предах смештај.

Привремени смештај у прихватилиште 
за одрасла у старија лица

Члан 21.

Сврха услуге

Право на услугу смештаја у прихватилиште обез-
беђује привремени смештај, задовољавње основ-
них потреба, нриступ другим услугама у заједници
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и временски ограничене услуге интервенција у
кризним ситуацијама појединцима и породицама
којима је потребно неодложно осигурати безбед-
ност. Услуга смештаја у прихватилиште
обухвата:привремени смештај са исхраном и за-
довољењем других основних потреба, утврђивање
идентитета и пребивалишта, сачињавање налаза
о њиховом стању, на основу чега се предузимају
мере за одговарајући облик трајног збрињавања.

Привремени смештај у прухватилиште за
жртве насиља у породици

Члан 22.

Сврха услуге привремени смештај у прихвати-
лиште за жртве насиља у породици

Прихватилиште за жртве породичног насиља
обезбеђује се смештај и исхрана, приступ здрав-
ственој заштити, правна помоћ, саветовање и
консултације, психо-социјалне подршка, упући-
вање на рад или оспосбљавање за рад, упућивање
или повезивање са другим службама на локалним
нивоу а и шире.

Услуге из става 1. овог члана обезбеђује се у си-
туацијама акутног стања насиља у породици (на-
ношење или покушај наношења телесне повреде,
изазивања страха претњом, присиљавање или на-
вођење на сексуални однос, ограничавање слободе
кретања или комуницирања са трећим лицима,
вређање као и свако друго дрско, безобзирно и
злонамерно понашање).

Члан 23.

Корисници услуге привремени смештај у при-
хватилиште за жртве насиља у породици.

Услуге привременог смештаја у прихватилиште
за жртве насиља у породици обезбеђује се деци
и ненасилном родитељу, жртвама породичног
злостављања и занемаривања, над којима се на-
сиље врши.

Члан 24.

Пружање услуге смештаја у прихватилиште ор-
ганизује, координира и реализује Центар за со-
цијални рад у сарадњи са Полицијском станицом
Бојник, Домом здравља као и општином и другим
ресорним институцијама и организацијама.

За потребе реализације услуге смештаја у при-
хватилиште Општинско веће ће донети Правилник

којим ће се прецизно дефинисати сва материјално
правна и процесно правна питања од значаја за
реализацију услуге.

Члан 25.

Средстав за реализцију услуге привремени смештај
у прихватилиште обезбеђују се: 

- у буџету општине Бојник на посебној буџетској
позицији

- из партиципације - учешћа корисника у трош-
ковима помоћи у кући, као и његових сродника
обавезних на издржавање, а на основу мерила
и критеријума које доноси општинска служба,

- из буџета општина на чијој територији корис-
ници услуге имају пребивалиште, и из других
извора (партнерства са националним и међу-
народним организацијама, донацијама, добро-
вољних прилога и сл.).

Члан 26.

До стварања услова за образовање прихватилишта
на подручју општине Бојник, корисници овог
права упућиваће се у најближа места где постоје
прихватилишта или прихватне станице.

Предах смештај

Члан 27.

Сврха услуге предах смештај

Сврха услуге предаха је кратокочни и повремени
смештаја детета са сметњама у развоју који се
обезбеђује као дневни, викенд или вишедневни
смештај, чиме се пружа подршка како детету
тако и породици детета у одржавању и подизању
квалитета њиховог живота с циљем останка детета
у породици.

Предах смештајем обезбеђује се краткорочна и
повремена нега деци и младима са сметњама у
развоју, унапређује се и развијају вештине само-
сталног живота стварају могућности за укључи-
вање у заједницу, као и развијање, очување и
унапређење снага породице.

Члан 28.

Корисници услуге предах смештај

Услуга предах смештаја доступна је деци са смет-
њама у развоју и њиховим породицама тј.старте-
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љима који имају пребивалиште на територији
општине Бојник.

Услуга предах смештаја за децу са сметњама у
развоју доступна је и корисницима који немају
пребивалиште на теритотији општине Бојник по
условима и на начин дефинисан споразумом о
међуопштинској сарадњи.

УСЈТУГА ПОДРШКЕ ЗА САМОСТАЛНИ
ЖИВОТ 

Члан 29.

Сврха услуге подршке за самосталан живот

Услуге подршке за самосталан живот пружају се
појединцу да би се његове могућности за задово-
љење основних потреба изједначиле са могућ-
ностима осталих чланова друштва, да би му се
побољшао квалитет живота и да би могао да
води активан и самосталан живот у друштву.

Члан 30.

Општина Бојник обезбеђује следеће врсте подршке
за самосталан живот:

- становање уз подршку за особе са физичким
инвалидитетом ,интелектуалним и менталним
потешкоћама,

- становање уз подршку за младе који се осамо-
стаљују,

- персонална асистенција.

Становање уз подршку за особе са физичким
инвалидитетом, интелектуалним и

менатлним потешкоћама

Члан 31.

Сврха услуге јесте помоћ и подршка у стицању
што већег степена самосталности корисника која
им омогућава независтан живот у заједници.

У слуга је намењена лицима узраста имеђу 15 и
26 година, која по престанку смештаја у установу
социјалне заштите или хранитељску породицу
као и по престанку боравка у установи за васпи-
тање деце и омладине, односно у установи за из-
вршење кривичних санкција, не могу и не желе
да се врате у биолошку породицу или сродничку
породицу, нити су у могућности да започну са-
мосталан живот.

Доступна је и лицима који немају пребивалиште
на територији општине Бојник по условима и на
начин дефинисан споразумом о међуопшштинској
сарадњи.

Становање уз подршку за младе који се
осамостаљују

Члан 32.

Право на услугу становања уз подршку за младе
који се осамостаљују, првенствено обезбеђује
услуге младим пунолетним особама који по пре-
станку смештаја у установи социјалне заштите
или хранитељској породиции не могу да се врате
у биолошку или сродничку породицу, нити су у
могућности да у том моменту започну самосталан
живот, али је извесно да ће уз одговарајућу при-
прему и подршку моћи да преузму одговорности
и живе самостално.

Члан 33.

Услуга становања уз подршку за младе који се
осамостаљују има за сврху да пружи помоћ и
подршку корисницима да стекну потпуну само-
сталност и интегришу се у заједницу.

Овом услугом обезбеђује се за одређени временски

период одговарајући смештај и стручна подршка

у развијању вештина неопходних за њихово по-

тпуно осамостаљивање и укључивање у заједни-

цу.

Члан 34.

Услуга становања уз подршку доступна је најдуже

две године лицима узраста између 15 и 26 година,

која немају могућности да и даље живе у био-

лошким или сродничким породицима, као ал-

тернатива смештају у установу социјалне заштите

или хранитељску породицу, односно ради оспо-

собљавања за самосталан живот.

Услуга становања уз подршку доступна је и

лицима узраста између 15 и 26 година, које по

престанку смештаја у установи социјалне заштите

или хранитељској породици, као и по престанку

боравка у установи за васпитање деце и омладине,

односно у установи за извршење кривичних санк-

ција, не могу или не желе да се врате у биолошку

или сродничку породицу, нити су у могућности

да започну самосталан живот;
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Члан 35.

Пружање услуге становања уз подршку за младе
који се осамостаљују организује и реализује оп-
штинска служба уз партнерству са установама
социјалне заштите: Центром за социјални рад
Бојник. 

За потребе реализације услуге становања уз под-
ршку за младе који се осамостаљују општинска
служба ће донети Правилник којим ће се прецизно
дефинисати сва материјално правна и процесно
правна питања од значаја за реализацију услуге.

Члан 36.

Персонална асистенција -сврха услуге

Сврха услуге персонална асистенције је пружање

одговарајуће индивидуалне практичне подршке

која јс кориснику неопходна за задовољавање

личних потреба и укључивање у образовање

,радне и друштвене активности у заједници ради

успостављања што већег нивоа самосталности.

Члан 37.

Корисници услуге персонална асистенција

Услуге персоналне асистенције доступне су пу-

нолетним лицима са индивалидитетом којима је

утрврђена потеба за првим или другим степеном

подршке ,који остварују право на увећани додатак

за негу и помоћ другог лица ,имају способност

за самостално доношење одлука,радно су анга-

жоваи или активно укључени у рад различитих

удружења грађана ,спортских друштава,политич-

ких партија и других облика друштвеног ангаж-

мана ,односно ,укључени су у редовни или ин-

дивидуални образовни програм.

САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКЕ И

СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ

Члан 38.

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне

услуге Саветодаво-терапијске и социјално еду-

кативне услуге пружају се као вид помоћи поједин-

цима и породицама,ради унапређивања породич-

них односа,превазилажења кризних ситуација и

стицање вештина за самосталан и продуктиван

живот у друштву.

Члан 39.

Оптина Бојник обезбеђује право на следеће Са-
ветодавно-терапијске и социјално - едукативне
услуге:

- социјално едукативне,

- терапијске услуге,

- медијацију,

- саветодавне услуге,

- мобилни тим за хитне интервенције.

Остале услуге и иновационе услуге 
социјалне заштите у складу са потребама

локалне заједнице 

Члан 40.

Остале услуге и иновационе услуге социјалне
заштите у складу са потребама локалне заједнице
Општина Бојник, обезбеђује следеће остале и
иновационе услуге:

- социјално становање у заштићеним условима,

- специјализовани превоз за особе са инвалиди-
тетом,

- и друге у складу са потребама локалне зајед-
нице.

Глава 2. Обезбеђење услуге 
социјалне заштите

Члан41.

Наручилац услуге путем јавне набавке

Пружање услуга социјалне заштите из ове Одлуке
за које су од стране Министарства, рада, запош-
љавања, борачка и социјална питања, Правилником
о ближим условима и стандардима за пружање
услуга социјалне заштите, прописани стандарди
за пружање услуга, поверава уговором овлашћеном
пружаоцу услуга изабраном у поступку јавне на-
бавке у складу са Законом о социјалној заштити
и Законом о јавним набавкама.

Члан 42.

Уговор о јавној набавци

Уговор о јавној набавци услуге закључује се
између наручиоца услуге и одабраног овлашћеног
пружаоца услуге социјалне заштите и њиме се
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обавезно уређује начин плаћања ,праћење и
трајање пружање услуге као и начин извештавања
и услови раскида уговора.

Члан 43.

Наручивање услуга путем конкурса

Услуге социјалне заштите за које нису прописани
стандарди обезбеђују се путем јавног конкурса а
права и обавезе локалне самоуправе и изабраног
пружаоца услуге регулишу се уговором.

Обавезни елементи уговора се односе на дефи-
нисање садржине услуге,начина и динамике плаћа-
ња,трајање услуге, извешптавање о пруженим
услугама и услови за раскид уговора.

Лиценцирају се у складу са Правилником о
ближим условина и стандардима за пружање
услуга социјалне заштите које прописује надлежно
Министарство-министар, следеће услуге и то:

1. Прихватилиште,

2. Предах смештај,

3. Дневни боравак,

4. Помоћ у кући ,

5. Лични пратилац,

6. Становање уз подршку,

7. Персонална асистенција,

8. СОС телефон.

Не лиценцирају се следеће услуге и то :

1. Породични сарадник,

2. Клуб

3. Саветовали ште,

4. Телефон саветовалиште,

5. Третмански центар,

6. Дневни центар,

7. Храна на точковима,и друго.

Глава 3. Поступак за коришћење услуге
социјалне заштите

Члан 44.

Покретање поступка за признавање права на
услуге социјалне заштите

Иницијативу за покретање поступка за призна-
ваење права на услуге сцијалне заштите може
поднети свако физичко или правно лице.

Центар за социјални рад је надлежан за покретање
пОступка коришћење услуге лицу које се затекло
на територији општине Бојник у случају потреба
за неодложном интервенцијом.

Члан 44.

Надлежност за признавање права

Поступак за коришћење услуге из ове одлуке
коју обезбеђује ошнтина Бојник спроводи Центар
за социјални рад ,на захтев корисника или по
службеној дужности.

Центар за социјални рад је месно надлежан за
спровођење поступка за признавање права на
услугу за кориснике који имају пребивалиште на
територији општине Бојник .изузетно и за ко-
риснике који имају боравише на територији оп-
штине Бојник.

Центар за социјални рад одлучује о коришћсњу
услуге предвиђене овох одлуком,применом од-
редаба закона којим је уређује општи управни
поступак ако Законом о социјалној заштити није
другачије одређено.

У поступку одлучивања о признавању права на
услуге социјалне заштите које се пружају деци и
младима а које су признате овом одлуком центар
за социјални рад ,по потреби,прибавља мишљење
Интерресорне комисије.

Члан 45.

Решење о признавању права

Ако водитељ случаја ,односно ,када је то законом
и другим прописима одређено стручни тим центра
за социјални рад, процени да корисник има
потребу за услугом центар за социјални рад
доноси решење о признавању права на коришћење
услуге коју обезбеђује јединица локалне само-
управе и упућује корисника код изабраног пру-
жаоца услуге.

Члан 46.

Упућивање корисника ради
коришћења услуге

Центар за социјални рад упућује корисника ради
коришћења услуге коју је општина Бојник,обез-
бедила путем јавне набавке,овлашћеном пружаоцу
услуге са којим је закључен Уговор о пружању
услуге.
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Члан 47.

Решење о одбијању захтева 
за коришћење услуге

Ако водитељ случаја,оносно стручни тим центра
за социјални рад процени да корисник нема по-
требу за услугом, захтев за коришћење тражене
услуге социјалне заштите одбиће се решењем.

Члан 48.

Жалаба на решење о одбијању захтева за
коришћење услуге

Против решења којим се одбија захтев за кориш-
ћење услуге може се изјавити жалба у року од 15
дана.

Жалба из ст.1 овог члана изјављује се општинском
већу као надлежном органу јединице локалне са-
моуправе.

Одлука о жалби из ст. 1 овог члана доноси се у
року од 30 дана.

Члан 49.

Извештавање о пружању услуге и упућивање

корисника другом пружиоцу

Ако овлашћени пружалац услуге одбије да ко-

риснику пружи услугу предвиђену решењем о

признавању права (упутом), дужан је да о томе

одмах, писменим путем, обавести центар за со-

цијални рад и корисника, и да за то наведе разло-

ге.

Поводом обавештења из става 1. овог члана, ко-

рисник у року од осам дана од пријема обавеш-

тења, може упутити притужбу центру за социјални

рад.

Центар за социјални рад ће, пошто размотри

притужбу из става 2. овог члана, упутити корисника

другом овлашћеном пружаоцу са списка овлаш-

ћених пружалаца услуге, ако овлашћени пружалац

услуге из става 1. овог члана упућеном кориснику

не може пружити услугу.

О одбијању пружања услуге центар за социјални

рад одмах обавештава надлежно одељење оп-

штинске управе, орган надлежан за издавање ли-

ценце пружаоцима услуга социјалне заштите и

инспекцију социјалне заштите.

О реализованим упутима Центар за социјални

рад извештава надлежно одељење општинске

управе одмах по отпочињању пружања услуге.

Центар за социјалии рад подноси годишњи из-

вештај о одбијању пружања услуга министарству

надлежном за социјална питања, надлежном оде-

љењу општинске управе и заводу за социјалну

заштиту.

Члан 50.

Непосредно уговарање коришћења услуге

Корисник, односно законски заступник корисника,

може непосредно одабрати услугу социјалне за-

штите, односно пружаоца услуге социјалне за-

штите и закључити уговор о коришћењу услуге

са изабраним пружаоцем услуге социјалне за-

штите.

У случају из става 1. овог члана процену потребе

корисника за услугом врши установа социјалне

заштите која пружа услугу, односно пружалац

услуге социјалне заштите, у складу са овом од-

луком.

Глава 4, Финансирање услуга 

сопијалне заштите

Члан 51.

Средства за пружање услуге социјалне зашти-

теобезбеђују се:

- из буџета општине Бојник за кориснике који

имају пребивалиште на територији општине

Бојник,

- из средстава корисника и учешћа корисника у

трошковима услуге,

- из буџета других локалних самоуправа на чијој

територији корисници имају пребивалиште у

складу са међуопштинским споразумом о пру-

жању услуга,

- из наменских трансфера обезбеђених у складу

са чланом 207.3акона о социјалној заштитии

Уредбом о наменским трансферима,

- из других извора(партнерста са националним

и међународним организацијама,донација,доб-

ровољнихприлога и сл.).
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Члан 52.

Плаћање услуге

У зависности од социјално-економског статуса
корисника ,плаћање услуге може бити: -у целости
из средстава корисника,његовог сродника или
трећег лица,

- уз делимично учешће корисника,његовог срод-
ника или трећег лица,

- у целости из буџета локалне самоуправе.

Члан 53.

Учешће корисника у трошковима смештаја

Корисник учествује у плаћању услуге у складу
са Правилником о критеријумима за учешће ко-
рисника у цени услуге.

Сагласност на предлог Правилника даје општинске
веће на предлог надлежног одељења општинске
управе.

Сагласност на Одлуку о цени услуга даје оп-
штинско веће на предлог надлежног Одељења
општинске управе.

Део трећи: МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА

Глава 1. Сврха, врсте и коотсници
права на мере материјалне подршке

Члан 54.

Сврха и врсте мера материјалне подршке

Право на метеријалну подршку остварује се ради
обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке
социјалној укључености корисника.

Општина Бојник обезбеђује право на следеће
врсте материјалне помоћи:

- материјална подршка у новцу,

1. једнократна новчана помоћ,

2. ванредна-увећана новчана помоћ,

3. социјално укључивање корисника једнократне
новчане помоћи.

- материјална подршка у натури,

1. бесплатан оброк у народној кухињи,

2. опремање корисника за смештај у установу
социјалне заштите или другу породицу,

3. обезбеђење огрева за кориснике новчане со-
цијалне помоћи ,

4. друге мере у складу са потребама локалне
заједнице.

Остале врсте материјалне подршке

1 .потпуно или делимично ослобађање од плаћања
стамбено-комуналних услуга,

2. субвенције превоза,

3. друге врсте материјалне подршке у складу са
потребама корисника и могућности локалне
заједнице.

Члан 55.

Критеријуми за остваривање права на мере
материјалне подршке

Критеријуми за остваривање права на мере ма-
теријалне подршке ,надлежност и поступак за
остваривање права и друга питања од значаја за
обезбеђивање права биће дефинисана посебним
правилником за сваку од мера материјалне подршке
предвиђено овом одлуком.

Сагласност на предлог правилника изграђеног
од стране надлежног одељења општинеке управе
даје општинско веће.

Материјална помоћ у новцу

Члан 56.

Једнократна новчана помоћ

Право на једнократну новчану помоћкао вид ма-
теријалне подршке имају појединац и породица,
који се изненада или тренутно нађу у стању со-
цијане потребе, нарочито у случајевима везаним
за задовољење основних животних потреба, от-
клањања последица елементарних непогода, тешку
болест, сахране, прихват по престанку смештаја
у установу или другу породицу , као и у другим
вандредним приликама које не могу самостално
превазићи а нарочито када немају никаквих при-
хода и не могу из Законом предвиђених разлога
да остваре редовну новчану социјапну помоћ. 

Висина једнократне новчане помоћи у новцу ут-
врђује се у зависности од потреба корисника и
расположивих буџетских средстава и може се
одобрити до износа новчане социјалне помоћи
за појединца која се финансира из буџета Репуб-
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лике Србије према последњем објављеном по-
датку.

Износ једнократне новчане помоћи не може бити
већи од просечне зараде по запосленом у јединици
локалне самоуправе у месецу који предходи
месецу у коме се врши исплата.

Једнократна новчана помоћ може се одобрити
истом кориснику највише три пута у току кален-
дарске године а само изузетно више пута у току
године ,уколико укупна средства примљена по
овом основу не прелазе износ просечне нето
зараде по запосленом у Републици Србији према
последњем објављеном податку у моменту под-
ношења захтева.

Решење о признавању права на једнократну нов-
чану помоћ доноси центар за социјални рад у
складу са Правилником о додели једнократне по-
моћи.

Исплату једнократних новчаних помоћи врши
центар за социјални рад из средстава буџета ло-
калне самоуправе.

Члан 57.

Ванредна -увећана новчана помоћ

Право на ванредну новчану помоћ могу оствари-
ти:

- породице у којима је несрећеним случајем на-
ступи смрт једног или више чланова породичног
домаћинства,

- појединац који се разболи од тешке болести
,односно породице чији се члан разболи од
тешке болести,

- појединци или породице у другим изузетно
тешким ситуацијама по оцени стручног тима
Центра.

Члан 58.

Услов за остваривање права на ванредну
новчану помоћ

Услов за остваривање права на ванредну новчану
новчану помоћ је да просечни месечни приход
породице у предходна три месеца ,у односно на
месец у коме је поднет захтев,не прелази износ
просечне нето зараде у Републици Србији према
последњим објављеним подацима органа над-
лежног за послове статистике.

Члан 59.

Износ ванредне новчане помоћи

Ванредна новчана помоћ може се исплатити
највише у износу до једне и по просечне нето за-
раде у Републици Србији према последњем објав-
љеном податку у моменту подношења захтева.

Члан 60.

Исплата ванредне новчане 
(једнократне) помоћи

Право на ванредну новчану помоћ може се оства-
рити само једном у току календарске године ,без
обзира на основ .

Решење о признавању права на ванредну једно-
кратну новчану помоћ доноси центар за социјални
рад у складу са Правилником о додели једнократне
новчане помоћи.

Исплату ванредних једнократних новчаних помоћи
врши центар за социјални рад из средстава буџета
локалне самоуправе.

Члан 61.

Социјално укључивање корисника новчане
социјалне помоћи

Корисници новчане социјалне помоћи који су
радно способни у складу са Законом о социјалној
заштити и Уредбом о мерама социјалне укључе-
ности корисника новчане социјалне помоћи, могу
бити упућени у јавно предузеће, установу или
другу јавну службу чији је оснивач општина
Бојник ради обављања одређеног броја сати
друштвено корисног рада сразмерно висини нов-
чане помоћи. 

Центар за социјални рад закључује споразум са

корисником новчане социјалне помоћи о активном

превазилажењу његове неповољне социјалне си-

туације,који садржи активности и обавезе корис-

ника као и могућност умањења и престанка права

на материјалну подршку у случају неоправданог

неизвршавања обавеза из споразума(индивидуални

план активације).

Накнада за један сат друштвено корисног рада

утврђује се у висини минималне нето зараде по

радном часу у моменту упућивања корисника на

рад.
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Новчану социјалну помоћ одобрава и исплаћује
центар за социјални рад у партнерству са оп-
штинском управом - службом за друштвене де-
латности.

Материјална подршка у натури

Члан 62.

Права у области социјалие заштитс која се утврђују
у складу са материјалним могућностима општине,
а која представљају већи обим права од права ут-
врђених Законом су:

❖ Право на потпуно или делимично ослобађање
од плаћања стамбено-комуналних услуга,

❖ Право на бесплатан превоз ученика основних
и средњих школа,

❖ Услуга бесплатног оброка у Народној кухињи,

❖ Обезбеђење огрева за кориснике новчане со-
цијалне помоћи ,

❖ Клуб( за старе и одрасле ),

❖ Пружање других облика социјалне заштите.

Члан 63.

Потпуно или делимично ослобађање од
плаћања стамбено-комуналних услуга

Право на ослобађање од плаћања стамбено-ко-
муналних услуга имају корисници новчане со-
цијалне помоћи и друге категорије корисника со-
цијално угрожених грађана који су то право
остварили у складу са Законом о социјалној за-
шптити и Правилником о критеријумима и усло-
вима за остваривање права на субвенције.

Признавање права на потпуно и делимично ос-
лобађање од плаћања стамбено комуналних услуга
врши Центар за социјални рад.

Сагласност на предлог 11равилника надлежне
општинске управе даје општинско веће општина
Бојник.

Општинска управа закључује уговор са јавно ко-
муналним предузећем којим се дефинише начин
обезеђења субвенција ,износ субвенције и остала
питања од значаја за остваривање овог права.

Члан 64.

Право на бесплатан превоз ученика

Право на бесплатан превоз признаје се ученицима
основних и средњих школа.

Избор пружаоца услуге бесплатног превоза уче-
ника врши се путем јавне набавке а права и
обавезе општинске управе и изабраног пружаоца
превоза дефинишу се уговором.

Члан 65.

Бесплатан оброк у народној кухињи

Право на бесплатна оброк у народној кухињи
имају лица која су корисници новчане социјалне
помоћи у складу са Законом, по стручној процени
Цептра за социјални рад. 

Изузетно, право на бесплатан оброк могу оства-
рити и друга лица ако је, по оцени стручног тима
Центра за социјални рад, коришћење услуге На-
родне кухиње неопходно.

Члан 66.

Поступак припреме и поделе бесплатних оброка
организује и спроводи Црвени крст општине
Бојник,одн.друго правно и физичко лице са којим
општина закључи уговор по окончаном поступку
јавне набавке за избор пружаоца ове услуге.

Члан 67.

Центар за социјални рад решењем утврђује право
корисника на бесплатан оброк у Народној кухињи
и решење о праву доставља Црвеном крсту оп-
штине Бојник или другом пружаоцу ове услуге.

Члан 68.

Не може се користити истовремено право на бес-
платан оброк у Народној кухињи и право на јед-
нократну помоћ у натури.

Обезбеђење огрева за кориснике новчане
социјалне помоћи

Члан 69.

Право на обезбеђење огрева за зиму могу оства-
рити корисници новчане социјалне помоћи.

О признавању права на обезбеђење огрева одлучује
Центар за социјални рад, с тим да се ово право
може остварити једном у току године.

Сагласност на предлог правилника о обезбеђивању
огрева даје општинско веће општине Бојник.
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Клуб (за старе и одрасле )

Члан 70.

Клуб за старе и одрасле особе имају за сврху
спречавања социјалне изолације и развијања ка-
пацитета старих и одраслих особа како би се
спречила и одложила зависност од институцио-
налне неге.

Услугом клуба за старе одрасле особе обезбеђује
задовољавање културно-забавних и рекреативних
потреба, потреба за дружењем и припадношћу, и
омогућава се стицање и одржавање практичних
вештина неопходних за свакодневни живот.

Члан 71.

Клуб за старе и одрасле пружају услуге особама:

- Којима су очуване менталне способности,

- Којима је током процеса старења, умањена
ментална или физичка способност, све дом им
не постане потребна специјална нега.

Члан 72.

Реализација услуга клуба/ва за старе поверава се
удружењима грађана која се баве заштитом права
и унапређења положаја одраслих и старих.

Глава2.- Поступак за остваривање права на
мере материјалне подршке 

Члан 73.

Поступак за признавање права на мере материјалне
подршке покреће се по захтеву корисника или по
службеној дужности.

По захтевима за признавање нрава из ове Одлуке
у првом степену решава Центар за социјални рад
Бојник или надлежно одељење општинске упра-
ве.

Корисник коме није признато право на метеријалну
подрушку из ове Одлуке има право жалбе у року
од 15 дана од дана пријема исте.

По жалбама на првостепене одлуке одлучује у
другом степену општинско веће општине Бојник.

Члан 74.

Обавеза доношења правилника

Општинско веће на предлог надлежног одељења
општинске управе, Центра за социјални рад, до-

носи Правилник о остваривању права у области
социјалне заштите, којим ће се прецизније регу-
лисати услови и поступак остваривања права
предвиђених овом Одлуком. Број извршилаца
који ће радити на спровођењу исте, скупштина
општине Бојник регулисаће посебним решењем-
одлуком у складу са важећим прописима.

Глава 3 - Финансирање права

Члан 75.

Средства за остваривање правана на мере мате-
ријалне подршке у социјалној заштити обезбеђују
се из следећих извора:

- из средстава буџета општине Бојник,

- из других извора (сарадња са међународним и
националним партнерима, донације, добро-
вољни прилози, партиципација корисника и
сл.).

Део четврти: Прелазне и завршне одредбе

Члан 76.

Поступак за коришћење услуга и остваривање
материјалне подршке води се по одредбама Закона
о општем управном поступку, ако Законом о со-
цијалној заштити није другачије одређено.

Члан 77.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да
се примењује Одлука о остваривању права у со-
цијалној заштити из надлежности општине Бојник
и општинске службе («Сл. гласник града Лесковац»
бр.4/2010) и Одлука о изменама и допунама
Одлуке о остваривању права у социјалној заштити
из надлежности општине Бојник («Сл. гласник
града Лесковац» бр.21/15).

Члан 78.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику града Лес-
ковца“.

Број: 06-8-5/18 

У Бојнику, 30.03.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНА БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић 
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147. 

На основу члана 32. став 1. тачка 3. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.

129/2007 и 101/16 - др. закон), члана 6, 7, 11, 15.

и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе

(„Службени гласник РС“ бр. 62/2006, 47/2011 и

93/ 2012) и члана 24.Статута општине Бојник

("Сл.гласник града ЈТесковца", бр.11/08, 23/08,

3/09, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16 и 27/17),

Скупштина општине Бојник, на седници одржаној

дана 30. 3. 2018. године, донела је

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О

ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.

У Одлуци о локалним комуналним таксама ( «Сл.

града Лесковца, бр. 53/16) тарифни бр. 4. тачка

7. мења се и гласи:

«За већ постављене, као и за постављање нових

електричних стубова високог и ниског напона по

једном стубу, по једном објекту трансформаторских

станица, једном телефонском стубу и ормарићу,

једном стубу кабловске телевизије и других слич-

них објеката такса се утврђује према табели у

динарима:

1. Електр. стуб ниског напона до 0,4 кV

дневно 20,00

2. Електр. Стуб високог напона > 0,4 кV

дневно 30,00

3. Објекат трансформаторске станице напонског

нивоа 10/0.4кV и 20/0,4 кV

месечно 3.000,00

4. Објекат трансформаторске станице напонског

нивоа 35/10кV месечно 18.000,00

5. Објекат трансформаторске станице напонског

нивоа 110/35 кV месечно 30.000,00

6. Телефонски стуб дневно 20,00

7. За ормарић Телеком МСАН

месечно 3.000,00

8. Стуб кабл. телевизије дневно 20,00

9. Радио-базне станице мобилне телефоније

месечно 25.000,00

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Лес-
ковца“, а примењиваће се од 1. 4. 2018. године.

02Број: 06-8-7/18 

Дана: 30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

Председник

Дејан Стојановић

148.

На основу члана 99. ст. 20. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-
испр. 64/2010, 145/2014 - одлука УС,24/2011,
121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014),
члана 21. став 2. Одлуке о прибављању и распо-
лагању стварима у јавној својини општине Бојник
(„ Службени гласник града Лесковца“, бр. 4/2016)
и члана 24. Став 6. Статута општине Бојник
(„Службени гласник града Лесковца“,бр. 11/2008,
23/2008,  3/2009,  9/2009, 11/2010, 20/2013, 21/2015,
1/16 и 27/17) Скупштина општине Бојник на сед-
ници одржаној дана 30. 3. 2018. године, доноси:

ОДЛУКУ 
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У

ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ

Члан 1.

Прибавља се непокретност у јавну својину уписана
у лист непокретности број 308 за КО Бојник и
то:

- Кат.парцела број 3720/3, по култури ливада 4
класе, површине 953 м2, власника Крстић (Љу-
бисав) Раде из Бојника, ул. Бојана Тасића, са
уделом 1/1 поседа.

Члан 2.

Непокретност ближе описана у члану 1. ове
Одлуке се се прибавља непосредном погодбом
са власницима непокретности.
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Члан 3.

Непокретност се прибавља ради изградње саоб-
раћајнице - улице која ће повезивати улице Ра-
данску и Бојана Тасића, како је и решење из
планског документа.

Члан 4.

Непокретност се прибавља у јавну својину по
цени од 700,00 дин/м2, што је тржишна цена не-
покретности по процени Министарства финансија
- пореске управе - експозитура Бојник.

Члан 5.

Председник општине је овлашћено лице за за-
кључивање уговора о прибављању непокретности
у јавну својину непосредном погодбом са влас-
ницима непокретности, сходно члану 21. став
З.Одлуке о прибављању и располагању стварима
у јавној својини општине Бојник („ Службени
гласник града Ј1есковца“, бр. 4/2016).

Члан 6.

Саставни део ове одлуке је и мишљење општинског
правобраниоца бр. 352-2/18 од 14. 3. 2018. године.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца“.

02 Број: 06-8-8/18 

Бојник, 30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

149.

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК 
ЗА 2018. ГОДИНУ

Садржај

I ОПШТИ ДЕО

1-1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ОП ЗА ВО-
ДОТОКЕ IIРЕДА

1-2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ПРИРОДНИ ЧИ-
НИОЦИ И РЕСУРСИ

1-2.1. Географски положај

1-2.2. Климатски и хидролошки фактори

1-2.3. Рељеф са хидрографском мрежом општине
Бојник

1-2.4. Пољопривредно земљиште

1-2.5. Воде и водна инфраструктура

1-3. ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ
ПЛАНА ЗА ВОДОТОКЕ IРЕДА 1-3.1 Коорди-
натори одбране од поплава и помоћници

1-3.2. Главни руководиоци одбране од поплава
по водним подручјима и њихови заменици

1-3.3. Републичка оганизација надлежна за хид-
рометеоролошке послове 

1-3.4. Остала правна лица задужена за спровођење
одбране од поплава

1-3.5. Лица задужена за евидентирање података
о поплавпим догађајима на водама I реда и си-
стемима за одводњавање у јавној својини

1-3.6. Правно лице надлежно за организовање и
спровођење одбране од поплава, руководилац
одбране од поплава на водном подручју, његов
заменик и помоћник, секторски руководилац
одбране од поплава и његов заменик

II.ТЕХНИЧКИ ДЕО

II-1. ВОДОТОЦИ IIРЕДА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОД-
БРАНУ ОД ПОПЛАВА

II-2. ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛА-

ВА

II-3. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПО-

ПЛАВА

Предмер и предрачун превентивних радова

III. ОПЕРАТИВНИ ДЕО

Ш-1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ ОД-

БРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

III-2. ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПО-

ПЛАВА 

III-3. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛА-

ВА

III-4. ЗАДАЦИ, ОДГОВОРНОСТ И КООРДИ-

НАЦИЈА СУБЈЕКАТА РУКОВОЂЕЊА У ОД-

БРАНИ ОД ПОПЛАВА
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III-5. ЗБРИЊАВАЊЕ УГРОЖЕНОГ И НАСТРА-
ДАЛОГ СТАНОВНИШТВА 

III-6. ПРЕГЛЕД МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
КОЈА СЕ АНГАЖУЈЕ У ОДБРАНЕ ОДПО-
ПЛАВА

III-7. ЧЛАНОВИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУА-
ЦИЈЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

IV. ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

I) ОПШТИ ДЕО

1-1 ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ОП ЗА
ВОДОТОКЕ II РЕДА

Чланом 55. став 5. Закона о водама ( Сл. Гласник
РС бр30/10,93/12 и 101/16) прописано је да Опе-
ративни план за воде II реда доноси надлежни
орган јединице локалне самоуправе, уз прибављено
мишљење јавног водопривредног центра.

Чланом 55. став 6. Закона о водама прописано је
да Оперативни план за воде II реда нарочито
садржи: податке потребне за ефикасно спровођење
одбране од поплава, критеријуме за проглашавање
одбране од поплава, имена руководилаца и називе
субјекта одбране од поплава, имена руководиоца
и називе субјекта одбране од поплава, начин уз-
буњивања и обавештавања.

Такође истим чланом Закона о водама прописано
је да се Оперативни планом за воде II реда доноси
у складу са Општим планом и Оперативним пла-
ном за воде I реда, за период од једне године,
најкасније 30 дана од дана доношења Оперативног
плана за воде I реда.

Уредбом о утврђивању општег плана за одбрану
од поплава за 2018 годину ( „Сл.гласник РС“
број 23/2012 ) утврђен је Општи план за одбрану
од поплава за период од 2012. до 2018. године.
Овим планом дефинисано је да:

- институционално оганизовање одбране од по-
плава

- одбрана од поплава и руковођење одбраном од
поплава

- фазе одбране од поплава

- превентивни радови и мере у циљу припреме
за одбрану од поплава ван периода у којем се
спроводи одбрана од поплава

- проглашење и укидање одбране од поплава

- овлашћења и дужности лица која координирају
одбрану од поплава

- дужности, одговорности и овлашћења лица
која руководе одбраном од поплава на водама
I реда

- дужности и одговорности и овлашћења лица
који руководеодбраном од поплава на водама I
реда

- дужности и одговорности предузећа и других
субјеката који учествују у спровођењу одбране
од поплава

Наредбом Министра пољопривреде,шумарства и
водопривреде утврђен је Оперативни план за од-
брану од поплава за 2018 годину, број 325-00-
00324/2017-07 донешеној 22. фебруара 2018. го-
дине.

1-2 ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ПРИРОДНИ
ЧИНИОЦИ И РЕСУРСИ 

1-2.1 Географски положај

Општина Бојник је општина у Јабланичком округу
са седиштем у истоименом граду и спада међу
најнеразвијеније општине у Републици Србији.
Бојник се налази у сливу Пусте реке и испод
Радан планине. Географски положај и природна
конфигурација простора Општине су специфични.
Он се налази ван најзначајнијих магистралних
саобраћајница, али чини природну везу северо-
западног дела лесковачке котлине са општинама
Лесковац, Лебане и Медвеђа. Око 2/3 њене тери-
торије је брдско-планинско подручје, са снажним
утицајем на формирање релативно неповољне
конфигурације мреже насеља и неравномеран те-
риторијални распоред економских активности и
становништва. Томе се придружује и готово у
целини недовољно развијено окружење са ниским
степеном међусобне развојне интегрисаности.

Положај општине Бојник у Републици Србији 
и у Јабланичком округу
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Пусторечка котлина са прородно - географским
одликама је једна од специфичних котлина. Оп-
штина Бојник обухвата 36 насељених места са
укупно 11.104 становника (по попису из 2011 го-
дине).Смештена је у северозападном делу леско-
вачке котлине, у сливу пусте реке по којој се цео
простор назива.

Седиште општине, варошица Бојник, удаљена је
од Лесковца 21 километар, од Ниша 45 километара,
а преко Брестовца удаљеног 20 км, повезана је са
међунаредним путем Е-75. Територија општине
Бојник простире се на 264 км2, а најзначајнија
привредна грана је пољопривреда. Последњих
година је интензивирана, поготово у воћарској
производњи, коштичаво и јагодасто воће. Укупно
обрадиво пољопривредно земљиште на територији
општине Бојник је 19.329 хектара или 73,01%
укупне територије, што чини једну од јединстве-
нијих општина у Србији.

1-2.2. Климатски и хидролошки фактори

На опште Географске - климатске факторе Пу-
сторечке котлине утиче претежно умерено - ко-
тинентална клима, на крајњем западу прелази у
субпланинску и планинску климу. Средња месечна
температура у јануару је -0,1 степен целзијусових,
а у јулу 23,30 степена целзијусових. Дужина ве-
гетационог периода је од 240-260 дана годишње.

Годишње на један метар квадратни буде од 634 -
727мм падавина, а њихова расподела изражена и
то кроз V XI и два минимума и то III и VШ.

I- 2.3. Рељеф са хидрографском мрежом
општине Бојник

Подручје општине Бојник има низијске и брдско

- планинске, стим да преовлађују терени између

200 и 600 мнв (око 70% укупне територије).

Најнижа тачка је у котлинском делу пусте реке

око 130 мнм, а највиши врх је Шопот са висином

од 1.409 м. Надморске висине.

Пусторечка котлина са природно - географским

одликама је једна од специфичних котлина. Гео-

графско - литолошки састав је веома разноврстан,

а разноврсни су и облици рељефа, посебно су

бројне епигоније, површи и урвине. Пусторечка

котлина има велики број извора и водотокова,

који су сиромашни водом. Један од узрока су не-

довољне количине падавина.

Тле чини разни типови земљишта, а биљни свет
је знатно измењен у односу на прошлост, нарочито
шумски покривач,

У условима већих падавина поплаве су веома
присутне, а негативне последице су им редован
пратилац. Обично се очекују у јесен и у пролеће,
али огромне штете изазивају и у осталим годиш-
њим добима. Настају као резултат преливања
вода изван природних и вештачких граница, од-
носно када вода премашује капацитет природног
задржавања. Пораст водотокова и формирање по-
плавних таласа су најчешће условљени количином
падавина, отапањем снега, али потенцијалну
опасност представљају вештачке акумулације јер
при рушењу бране могу настати немерљиве после-
дице по становништво, материјална добра и те-
риторију.

Једна од одлика режима река у пусторечкој
котлини је да су оне бујичног карактера и често
наносе знатне материјалне штете становништву.
Посебно водоодржљиве стене са којих се сливају
атмосферске падавине у водотоке са знатним на-
гибом терена речног корита, затим повремене
обилне падавине, нагло отопљавање снега и де-
лимично обешумљени и проређени шумски терени,
представљају потенцијалне елементе за настанак
поплава. Поплаве у пусторечкој котлини настају
када за краћи временски период излуче падавине
од преко 50 мм. Тада би и сам центар Бојника
могао бити угрожен, уколико би се излучиле
обилне количине падавина и истовремено надошли
водотоци у горњем сливу пусте реке.

Посебно карактеристичне поплаве на територији
општине Бојник биле су у 2004. и 2006. години,
када је дошло до разорних поплава са наношењем
знатних материјалних штета становништву и
самој инфраструктури ове варошице. Велика
рашчлањеност терена нарочито у планинском
делу нарочито у планинском делу, условила је
сложену структуру површина према нагибу. Терени
са нагибима од 5% до 10% заузимају око 24%
подручја општине Бојник и простиру се у западном
делу и нижим брежуљкастим подручјем и обухвата
насеља Ивање, Добра Вода, Магаш као и делове
месне заједнице Горњи Брестовац.

Нагиби преко 30% имају најмање учешће. Пре-
овлађују јужне експозиције у односу на северне,
а најзаступљеније су западне и источне експозиције
(С,СЗ,СИ) са укупно 37%, условно повољне или
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неповољне за највећи број активности, затим
топле експозиције (Ј, ЈИ,ЈЗ) са 34% изразито по-
вољне за поједине активности. Неутралне експо-
зиције преовлађују у северном делу подручја оп-
штине док је у јужном делу заступљеност већа
заступљеност северних и јужних експозиција.

I- 2.4 Пољопривредно земљиште

Пољопривредно земљиште (19.329 ха) обухвата
око 73,01% територије општине Бојник, а само
земљиште се дели према висинској разлици на
равничарско, равничарско- брдско, и планинско
земљиште. Све ове поделе имају своје предности
јер је сама природа одредила да се равничарски
део користи за ратарску производњу и овде
спадају површине испод 250 м.н.в., равничар-
ско-брдски који је изузетно погодан за воћарску
производњу, а ту спадају површине изнад 250
м.н.в., и планински део изузетно повољан за
развој сточарства.

1-2.5 Воде и водна инфраструктура

Површинске воде на подручју слива пусте реке
су веома оскудне, са изразитом временском не-
равномерницом карактеристичном за југ Србије,
са краткотрајним поводњима што представља ве-
лику не повољност са гледишта могућности за-
хватања воде из водотокова. Највећи потенцијал
воде налази се у зони Радан планине, чији потоци
најчешће осцилују између 130 л/с у минимуму,
па до 1000 л/с у периоду великих вода. То је
уједно и најважнији ресурс на подручју пусторечке
котлине.

Брана „Брестовац“ са пратећим објектима изгра-
ђена је и стављена у функцију још давне 1987 го-
дине. Првенствено намењена је за снабдевање
становништва здравом пијаћом водом, а делом и
дистрибутивним водом служи и за наводњавање
пољопривредних површиина у комасационом
подручју на површини од 500 хектара. Што се
тиче водоснабдевања, до сада је доста урађено
на довођењу здраве пијаће воде до самих насеља
Придворице, Бојника, Ђинђуше, Лапотинце, Ка-
цабаћ, Стубла, Косанчић и Црквица а чине се на-
пори да се здрава пијаћа вода доведе и до осталих
месних заједница код којих питање водоснабде-
вања није решено на адекватан начин.

Сагласно одредбама члана 55. ст.1.5. и 6. Закона
о водама ( Сл. Гласник РС број 30/10), оперативним
планом одбране од поплава обухваћени су водо-
токови:

1. Каменичка река

2. Јорговански поток

3. Вујановски поток

4. Сувопољски поток - шужгон

5. Бојнички поток-јендек

6. Шумски поток

7. Ћуковачки поток

1-3. ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ
ОПЕРДТИВНОГ ПЛАНА 
ЗА ВОДОТОКЕ I РЕДА

Општина Бојник припада водном подручју Морава.
Правно лице задужено за организовање и спро-
вођење одбране од поплава на водотоцима I реда
на територији Општине Бојник јс ЈВП „Србијаво-
де“ - ВПЦ „Морава“ Ниш. Општина Бојник обу-
хваћсна је Републичким Оперативним Планом
као водна јединица М.10.7. водног подручја „Мо-
рава“, а према Наредби о утврђивању републичког
Оперативног плана за одбрану од поплава који
се односи на водотоке I реда.

Оперативни план за одбрану од поплаваза воде I
реда за 2018. годину донет је на основу Наредбе
Министарства пољопривреде, шумарства и во-
допривреде РС (“Сл.Гласник РС” 15/2018).

Оперативни план за одбрану од поплава за
2018. годину садржи:

3.1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОД-
БРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕ-
ПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИ-
ЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ
ОДГОВОРНИХ ЛИЦА;

3.2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД
ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ
ВОДА И ОД ЛЕДА;

3.3. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРО-
ЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА ОС-
МАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА

НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА
ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА

РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА
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1-3.1. Координатори одбране од поплава и
помоћници

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУ-
МАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИЧКА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 2а,
Нови Београд тел. 011/201-33-60, факс 011/311-
53-70

Е-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, 

WEB sajt: www.rdvode.gov.rs

ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНЕ ОД ПО-
ПЛАВА:

НаташаМилић, моб. 064/840-40-41, 

Е-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs

ПОМОЋНИЦИ:

Мерита Борота, тел. 011/201-33-47, 

Е-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs

Драгана Јанковић, тел. 011/311-71-79, 

Е-mail: dragana.jankovic@minpolj.gov.rs

1.3. 2. Главни руководилац одбране од поплава
по водним подручјима и њихови заменици

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ ”МОРАВА"

ЈВП "Србијаводе", Булевар уметности 2а, Нови
Београд Тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-
82, факс: 011/311-94-03 

Е-mail: odbrana@srbijavode.rs

WEB sajt: srbijavode.com

ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПО-
ПЛАВА: Горан Пузовић, моб. 064/840-40-07,

Е-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs

ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом:
Звонимир Коцић, моб. 064/840-40-03,

Е-mail: zvonimir.kocic@srbijavode.rs

ЗАМЕНИК за унутрашње воде:

Милош Радовановић, моб. 064/840-40-71, 

Е-mail: milos.radovanovic@srbijavode.rs

1-3.3 Правно лице надлежно за организовање
и спровођење одбране од поплава, руководилац
одбране од поплава на водном подручју, његов

заменик и помоћник, руководилац одбране од
поплава и његов заменик на водној јединици

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ ”МОРАВА"

ЈВП "Србијаводе", ВПЦ „Морава“, Трг Краља
Александра 2, Ниш Тел. 018/425-81-85, факс:
018/451-38-20, 

Е-mail: vpc.morava@srbijavode.rs

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА
ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ 

Драгољуб Миљојковић, моб.064/840-40-98,

Е-mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОД-
РУЧЈУ

Зоран Станковић, моб.064/840-40-83,

Е-mail: zstankovic@srbijavode.rs

M.10.7

ВПЦ ,ЈМОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-
81-86, факс 018/451-38- 20, 

Е-mail: odbrana@srbijavode.rs

Директор: Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-
40-98, 

Е-mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs

ЈП за водоснабдевање „Брестовац-БОЈНИК-ДО-
ЉЕВАЦ”, Бојник, тел./факс 016/821- 418, на
брани тел. 016/210-250, моб. 064/803-39-11, 

Е-mail: jpvodovodbrestovac@gmail.com

Директор: Срђан Стојановић, моб. 064/803-39-
20

1-3.4 Републичка организација надлежна за
хидрометеоролошке послове

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗА-
ВОД СРБИЈЕ, Кнеза Вишеслава 66, Београд 

Е-mail: srhydra@hidmet.gov.rs

WEB sajt: hidmet.gov.rs

тел. 011/305-08-99, 254-33-72, факс 011/254-27-
46, Дежурни оперативни телефон: 064/838-52-58 

РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНО-
ЗЕ:
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Дејан Владиковић, моб. 064/838-51-65, тел.011/305-
09-00, 254-33-72, факс 011/254-27-46,

Е-mail: dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs

ЗАМЕНИК:

Јелена Јеринић, моб. 064/838-52-77,тел. 011/305-
09-00, 305-09-04, факс 011/254-27-46,

Е-mail: jelena.jerinic@hidmet.gov.rs

ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, ОДЕЉЕ-
ЊЕ ЗА МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ:

ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА: тел. 011/305-
09-68

ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА: тел.
011/254-21-84

1-3.5 Остала правна лица задужена за спрово-
ђење одбране од поплава

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА,
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Бојан Томић, моб. 064/892-67-08, 

Е-mail: bojan.tomic@mup.gov.rs

Горан Николић, моб. 064/892-12-56, 

Е-mail: goran.nikolic@mup.gov.rs

Управа за ватрогасно спасилачке јединице

Саша Ранчић, моб. 064/892-03-01, 

Е-mail: sasa.rancic@mup.gov.rs

Драган Дончевски, моб. 064/892-03-71, 

Е-mail: dragan.doncevski@mup.gov.rs

Владо Племић, моб.064/892-55-28, 

Е-mail: vlado.plemic@mup.gov.rs

Управа за управљање ризиком

Живко Бабовић, моб. 064/892-94-50, 

Е-mail: zivko.bobovic@mup.gov.rs

Јелена Јашовић, моб. 064/892-32-79, 

Е-mail: jelena.jasovic@mup.gov.rs

Властимир Вукилић, моб.064/892-97-38, 

Е-mail: vlastimir.vukilic@mup.gov.rs

Горан Стојановић, моб. 064/892-86-19, 

Е-mail: goran.sojanovic@mup.gov.rs

Управа за цивилну заштиту

Братислав Ранчић, моб. 064/892-93-38, 

Е-mail: bratislav.rancic@mup.gov.rs

Слађана Милојковић, моб. 064/892-94-58, 

Е-mail: sladjana.milojkovic@mup.gov.rs

Соња Радојковић, моб. 064/892-94-59, 

Е-mail: sonja.radojkovic@mup.gov.rs

Републички центар за обавештавање

Моб. 064/892-96-68, тел.011/228-29-33, 228-29-
27,228-29-10, 228-92-08, факс 011/228-29- 28, 

Е-mail: rco.svs@mup.gov.rs

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛО-
ВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Дежурни центар: тел. 021/488-53-59

Дежурна служба Регионалног центра граничне
полиције према Републици Хрватској: тел. 021/524-
956,661-27-04

Руководилац: Душко Шумап, моб. 064/892-68-
41, тел. 021/488-53-59,

Заменик: Драгош Алексић, моб. 064/892-09-01,тел.
021/488-53-59,

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛО-
ВА, УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ

Жељко Нинчић, моб. 064/892-10-16, тел. 011/313-
93-35,

ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛЕДОЛОМАЦА

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” БЕОГРАД,
ОГРАНАК ХЕ „ЂЕРДАП” Трг кргува Петра бр.
1, Кладово - на Дунаву у зони акумулација у
складу са конвенциЈом Југославиjе и Румуније о
експлоатациЈи и одржавању ХЕ „Ђердап I” и
„Ђердап II”.

На сектору Дунава од км 1333 до км 1433 - ледо-
ломци из Републике Мађарске у складу са за-
кључцима трилатералног састанка централних и
локалних органа за везу Србије, Мађарске и
Хрватске. За обезбеђење техничког особља за
ледоломце задужено је „Дунав и Тиса” д.о.о.
Сомбор, XII војвођанске ударне бригаде бр. 28,
Сомбор, вршилац дужности директора: Адам
Форгић, тел. 025/436-499, факс 025/412-384, Е-
mail: dutis@mts.rs
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ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, УПРАВА ЗА
ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ: 

Руководилац: Миодраг Костић, моб. 065/216-55-
87, тел. 011/206-31-12 

Е-mail: miodrag.kostic@vs.rs

Заменик: Дејан Кузмановски, моб. 064/126-33-
40, тел. 021/483-54-27

ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ „ЈАРОСЛАВ
ЧЕРНИ” а.д., ул. Јарослава Черног бр. 80,
Београд,тел. 011/390-64-77, 390-64-61, факс
011/390-79-55:

Марина Бабић - Младеновић, моб. 063/385-545,  

Е-mail: marina.babic-mladevoci@jcerni.co.rs

Слободан Петковић, моб. 064/301-80-45

ЗА ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ,ХИДРО-
ДИНАМИЧКЕ И ФИЛТРАЦИОНЕ АНАЛИЗЕ,
АНАЛИЗЕ ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКА-
ТА, РЕШЕЊА ХИТНИХ РАДОВА НА
ОТКЈ1АЊАЊУ ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА И
АНАЛИЗУ ТРОШКОВА ОДБРАНЕ И ШТЕТА
ОД ПОПЈ1АВА

Институт за водопривреду "Јарослав Черни" а.д.,
ул. Јарослав Черног бр. 80, Београд,

Тел. 011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-
55

1-3.6 Лица задужена за евидентирање података
о поплавним догађајима на водама I реда и
системима за одводњавање у јавној својини

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ ”МОРАВА"

ЈВП "Србијаводе", Булевар уметности 2а, Нови
Београд Тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-
82, факс: 011/311-94-03 

Е-mail: odbrana@srbijavode.com

ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ:

Ивана Спасић, моб. 064/840-48-04, 011/201-33-
59, факс 011/311-94-03, 

Е-mail: ivana.spasic@srbijavode.com

За водно подручје "Морава" и "Ибар Лепенац",
Снежана Игњатовић, моб.064/840-40-87,

Е-mail: snezana.ignjatovic@srbijavode.com

ВПЦ "Морава" Ниш, тел. 018/425-81-85,факс
018/451 -38-20,

Е-mail: vpcmorava@srbijavode.com

ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ:

Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, 011/201-81-
39, факс 011/311-29-27

Е-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.com

ВПЦ "Сава-Дунав", Беогеар, тел. 011/214-31-40,
201-81-13, факс 011/311-29-27,

Е-mail: vpcsava@srbijavode.com

II) ТЕХНИЧКИ ДЕО

II-1 ВОДОТОЦИ IIРЕДА ОД ЗНАЧАЈА ЗА
ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА

Одредбама закона о водама („Сл. гласник РС“
бр. 30/2010,93/12 и 101/16) извршена је подела
вода према значају које имају за за управљање
водама на воде I реда и воде II реда на основу ут-
врђених критеријума:

- положаја водотока у односу на државну гра-
ницу

- величину и карактеристику слива

- карактеристике водотока са аспекта коришћења
вода, заштите вода и заштите од вода.

Одлуком владе Републике Србије од 04. новембра
2010 године утврђен је попис природних и веш-
тачких водотокова који су категорисани као во-
дотоци, односно као воде I реда сви остали водо-
тоци који нису обухваћени Одлуком о попису I
реда сматрају се као водотоци II реда.

Одбрану од поплава организује и спроводи на
водама I реда у јавној својини Јавно водопривредно
предузеће (у овом случају ЈВП „Србијаводе“), а
на водама II реда јединица локалне самоуправе
(у овом случају општина Бојник),у складу са Оп-
штим планом за одбрану од полава за период од
2012. до 2018. године и Републичким оперативним
планом за одбрану од поплава за 2018. годину.

Обзиром да је законском регулативом извршена
подела и надлежност у погледу организовања и
спровођења одбране од поплава на Републику
Србију и јединице локалне самоуправе у складу
са Одлуком о попису вода I реда то ће се овим
Оперативним планом извршити разграничење на
водотоке I и II реда на територији опнггине
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Бојник, а оперативним планом у смислу органи-
зовања и спровођења одбране од поплава, биће
обухваћени само водотоци II реда и то:

1. Магашка река

2. Вујановска река

3. Јорговански поток

4. Сувопољски поток - шужгон

5. Шумски поток

6. Златска река

7. Бојнички поток - јендек

8. Ђачки поток

9. Каменичка река

10. Ћуковачки поток

Према подацима ЈВП „Србијаводе“, Водопри-
вредни центар „Морава“ Ниш, поседује податке
о протицајима на основу резултата прорачуна за
водотоке на територији општине Бојник где је
Шумарски факултет из Београда 2006. године
урадио „Идејно решење уређења бујичних под-
сливова и слива Пусте реке“. Резултати прорачуна
максималног протицаја меродавних великих вода
услед надпросечних услова влажности дати су
табеларно:

1. Магашка река је десна притока Пусте реке.
Бујичног је типа пружа се од севера ка југу, а
формира се на северној падини Радан планине
са највишом котом од 973 метара и котом на
ушћу од 260 метара. У изворишном делу корито

Магашке реке усечено је у релативно ероди-
билне стене, а на тој деоници сам ток је доста
усечен тако да је присутан значајан пад, што
би наравно представљало већу опасност од
изливања и плављења пољопривредног зем-
љишта са леве и десне стране обале. Поред
оваквог састава односно природе терена на
којој се налази, односно где протиче ова река,
изградњом бране „Брестовац“ у многоме је ре-
шено плављење терена, јер је она главни снаб-
девач акумулације „Брестовац“. Што се тиче
техничке документације за овај слив иста не
постоји односно никада није урађена, јер је
изградњом акумулације проблем плављења де-
лимично решен.

2. Вујановска река: Њено извориште гравитира
у северном делу планине Радан, а спада у
оскудно подручје по количини воде на годиш-
њем нивоу, мада у зимском периоду њена ко-
личина воде се знатно повећава те да плави
пољопривредно земљиште са леве и десне
стране обале. С обзиром да је слив овог водотока
дужински веома велики и износи око 27 кило-
метара, услед наиласка великих вода минор
корита не може да прими сву потребну количину
воде, па долази до чешћег изливања из минора
речног корита, а и сама површина воде директно
утиче на повећање водене површине на Пустој
реци. Што се тиче пројектне документације
иста не постоји за овај ток, а радови на овом
току нису до сада предвиђани, јер врло мало
постоји опасност од неке велике материјалне
штете.

3. Јорговански поток: Извориште самог потока
је у северном делу месне заједнице Стубла, са
нагибом од 15% и сливном површином од око
8 километара представља значајан сегмент у
билансу вода које остављају знатне материјалне
штете поготово на пољопривредном земљишту
како у самој месној заједници тако и у осталим
месним заједницама. Што се тиче радова исти
су изведени у 2010. години, где је обала овог
потока подигнута са леве и десне стране, из-
вршено је чишћење дна корита и крчење шибља.
Што сс тичс пројсктнс документације за овај
поток постоји, а израђсна јс од странс "ХИД-
РОПРОЈЕКТА" из Београда још од 1987. го-
дине.

4. Ђачки поток: Најзначајнији поток, коме се
последњих година придаје све већи значај,
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због велике сливне површине коју има, и који
је у време наглог водостаја знатно повећава
своју површину јер не може да прими сву ко-
личину воде. Стога је још 2007. године извршено
делимично чишћење у смислу повећања про-
пусне моћи, као и делимична санација обала
са леве и десне стране. У току 2006. године
због изливања воде из овог потока било је по-
плавом захваћено око 150 домаћинстава у М.З.
Придворица, а пољопривредно земљиште са
леве и десне стране Ђачког потока редовна је
појава изливања воде. Регулација дела потока
од ушћа па у дужини од 500 метара је делимично
решена, али због нерешених имовинско - прав-
них односа овај део је изостављен. Званично
постоји ситуациони план који је урађен, али
потребно је одрадити и техничку документацију
којом би се регулисали радови које треба пред-
узети на изградњи и санирању овог потока.

5. Бојнички поток-јендек. Основни задатак овог
потока је да вишак воде са виших делова
одводи у речно корито Пусте реке. Овај канал
је у функцији од 1978. године, а сама његова
дужина је око 800 метара. 2006. године је из-
вршена његова реконструкција, односно чиш-
ћење од растиња, као и подизање обалоутврда
са леве и десне стране. Подизањем обала са
леве и десне стране спречава се плављење на-
сеља у Бојнику и то насеље са леве стране
(улица Ђуке Динића, улица Светога Саве, као
и део насеља улице Зеле Вељковића). 2005. го-
дине услед изливања овог потока поплавом је
било захваћено око 150 домаћинстава у горе
наведеним насељима, и где је материјална
штета на инфраструктури веома велика.3а овај
поток не постоји пројектна документација, а
његором санацијом је у потпуности спречено
изливање воде и плављење горе наведених на-
сеља.

6. Златска река је десна притока Пусте реке, у
принципу је веома сиромашна водом у време
летњих месеци, па је честа појава пресушивања
у овом периоду. Њен значај а и потенцијална
опасност је у време обилних киша када водостај
зна да буде већи од дозвољеног и директно
врши притисак и утиче на повећање водостаја
Пусте реке, нарочито низводно од Бојника што
се манифестује честим изливањем нарочито у
насељима Придворива, Ђинђуша, и Лапотинце.
Потребно је урадити подизање обале са леве и

десне стране од насеље Доње Коњувце, па до
улива у Пусту реку. Собзиром да последњих
двадесетак година ова река није имала никакве
инвестиционе радове, и да је временом проме-
њен ток реке неопходно је спровести инвести-
ционе радове и вратити ток реке у првобитно
стање, као и решити имовинско - правни статус
који очито представља проблем већ дуги низ
година, као и спровести већ горе инвестиционе
радове.

7. Каменичка река десна притока Пусте реке, а
због велике сливне површине веома је значајна
када је у питању изливање воде из корита, јер
нема одрађене обале - утврде са леве и десне
стране. На овој деоници није рађено ништа
што се тиче радова, а разлог је недостатак фи-
нансијских средстава, нити постоји техничка
документација.

Критична деоница коју би требало одрадити је
од насеља Каменица па до улива у Пусту реку.
Активности у циљу уређења а самим тим и чиш-
ћењем Каменичке реке односно њеног корита за
бољи проток воде од шибља, растиња и наноса
који се стварају приликом обилних киша долази
до бујићних вода па се самим тим честа претња
за плављење приобаља као и домаћинстава у не-
посредњој близини реке. Све се своди у смислу
продубљавања речног корита, чишћења од жбу-
настог растиња и формирање обале — утврда

Приказ штићених подручја на водама II реда

Подручје општине је до сада било подједнако
угрожено како од великих вода I реда Пусте реке
тако и вода II реда Магашке реке, Вујановске
реке, Јорговански поток,Сувопољски поток - шуж-
гон, Шумски поток, Златска река, Бојнички поток
- јендек, Ђачки поток, Каменичка река и Ћуковачки
поток.

Изведени су регулациони радови, на појединим
рекама т.ј. потоцима који угрожавају колико се
могло али је потребно предвидети наставак око
рашчишћавање речног тока колико је то потреб-
но.

П-2 ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ 
ОД ПОПЛАВА

Процена угрожености од поплава је урађена на
основу расположивих података којима располаже
Одељење за привреду и финансије - Одсек за по-
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љопривреду. Према овим подацима неспорна је
чињеница да је опасност од поплава на територији
општине Бојник присутна, и да се нарочито ис-
пољава у време дугих и обилних киша, при јаким
пљусковима код наглог отапања снега и при еро-
зионим процесима у приобаљу река.

Сви водотоци на територији општине Бојник
имају претежно бујични карактер хидролошког
режима, поплаве на њима имају изразито бујичне
карактеристике, брзу појаву уз упоредо јављање
клизишта.

Уобичајени приступ у одбрани од великих вода
са увођењем степена редовне и ванредне одбране
од поплава није могуће применити код водотокова
са бујичним режимом па се код њих морају при-
менити превентивне мере заштите, које треба да
обухватају просторну целину водотокова, при-
обаља и слива.

Време од уочавања кишних облака до појаве мак-
сималног протицаја траје најчешће до неколико
сати што представља довољно времена да се из-
врши обавештавањс грађана о предстојећој опас-
ности које може да угрози њихово здравље,
животе и имовину.

Одбрану од поплава на водотоцима другог реда
без обзира да ли постоје или не објекти за заштиту
од штетног дејства воде у надлежности је локалне
самоуправе односно општине Бојник. Локална
самоуправа израђује и доноси Локални оперативни
план одбране од поплава за воде другог реда.
Планове одбране од поплава доносе и предузећа
и друга правна лица чија имовина може бити
угрожена. Водоток Пусте реке низводно од регу-
лисаног дела тока у самом насељу као и нерегу-
лисани водотокови Вујановске реке, Коњувачке
реке и др. Код појаве великих вода могу плавити
обрадиве површине изазивајући штету на за-
сејаним културама од 30% до 100%.

У циљу спречавања настајања поплава и умањења
штетних последица на нерегулисаним водотоцима,
неопходно је у потпуности реализовати превен-
тивне мере заштите у овој процени.

У случају настанка великих катастрофалних по-
плава које могу угрозити становништво и мате-
ријална добра, Општински штаб за ванредне си-
туације у сарадњи са одговарајућим органима
локалне самоуправе непосредно учествују у ор-
ганизовању и спровођењу мера и активности на

одбрани од поплава ангажовању снага и средстава
ЦЗ.

Службе које врше осматрање и обавештавање са
својим елементима обезбедиће благовремено от-
кривање опасности, праћење и обавештавање
надлежних органа, организадија команди Војске
Србије и становништву. У случају непосредног
угрожавања становништва обезбедиће обавеш-
тавање и узбуњивање на угроженом подручју.

Плановима одбране од поплава треба предвидети
могућности ангажовање снага и средстава команде
најближег гарнизона Војске Србије на пружању
помоћи настрадалом становништву. У случају
катастрофалних поплава планирати мобилизацију
средстава (грађевинске механизације, агрегата,
пумпи, моторних возила и др.) у власништву
правних и физичких лица у активностима заштите
и спасавања становништва.

Руковођење и координацију ангажованих снага
и средстава на подручју општине Бојник у одбрани
од поплава вршиће Општински Штаб за ванредне
ситуације који је образован Одлуком Скупштине
општине Бојник.

П-З ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 
ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА

1. Кроз израду и усвајање просторног плана Оппг-
гине Бојник обезбедити да се у наведени план
уграде сви захтеви заштите од поплава.

2. Кроз урбанистичко уређење насеља нарочито
насел>ених места обезбедити прилагођавање
истим потребама и захтевима заштите станов-
ништва и материјалних добара

3. Извођење антиерозионих радова, првенствено
пошумљавањем и санирањем клизишта.

4. Израда недостајућих одбрамбених насипа,
првенствено обало - утврда и одржавање по-
стојећих.

5. Израда брана и преграда на бујичним водото-
ковима и одржавање постојећих

6. Изградња система канала за одвођење вода и
њихово одржавање

7. Пре изградње мостова и пропуста, исти изгра-

дити са већом пропусном моћи воде.

8. Обележавање на терену линије допирања мак-

симално могућег поплавног таласа којс би на-
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стао рушењем и преливањем бране и хидроа-

кумулације.

9. Организација система јавног узбуњивања на
већим водотоковима и високим бранама ради
благовременог обавештавања о опасностима
од поплава и спровођења евакуације.

10. Оспособљавање становништва за заштиту и
спасавање од поплава кроз личну и узајамну
заштиту.

11. Оспособљавање предузећа из области водо-
привреде за заштиту од поплава и уношење
њихових задатака у планове одбране од по-
плава.

12. Оспособљавање јединица цивилне заштите,
посебно специјализоване за спасавање на води
и под водом.

13. Израда плана ангажовања команди јединица
Војске Србије у пружању помоћи угрожсном
и пострадалом становништву у случају поплава
већих размера.

14. Оспособљавање штабова цивилне заштите за
руковођење акцијама заштите и спасавања од
поплава.

15. Кроз практичне вежбе организованих снага
цивилне одбране увежбати радње и поступке
из области заштите спасавања од поплава.

16. Израда планова заштите спасавања од попла-
ва.

ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

Одбрану од поплава спољних вода на водотоцима

I (првог) реда и унутрашњих вода са изграђеним

заштитним водопривредним објектима и систе-

мима за одводњавање обухваћеним Републичким

оперативним планом за одбрану од поплава фи-

нансира Министарство пољопривреде шумарства

и водопривреде средствима обезбеђеним у оквиру

годишњих планова и програма радова које вери-

фикује Влада Републике Србије. Како су на те-

риторији општине Бојник водоток Пусте реке,во-

доток I реда, одбрану од поплава на овој реци

финансира, организује и спроводи ЈВП "Србијаво-

де" Београд, ВПЦ "Морава" Ниш, односно сек-

торски руководилац у сарадњи са локалном са-

моуправом, односно Штабом за ванредне ситуа-

ције.

Одбрану од поплава спољних вода на водотоцима
II (другог) реда и унутрашњих вода на нерегули-
саним и регулисаним водотоковима (изграђеним
заштитним водопривредним објектима обухваће-
ним Локалним оперативним планом за одбрану
од поплава) и системима за одводњавање финан-
сира Локална самоуправа, средствима обезбеђеним
у оквиру годишњих планова и програма радова
које верификује Општина Бојник је у свом фи-
нансијском плану за 2018. годину испланирала
средства за одржавање водопривредних објеката.
Ако бујични токови угрожавају насеља, и локалне
путеве, средства за изградњу објеката и извршење
радова обезбеђују се из буџета општине, са по-
зиције “штаба за ванредне ситуације“, као и са
позиције „заштите животне средине“ - средства
која су предвиђена за те и сличне намене, која би
се користила и у одбрани од поплава у укупном
износу од 4.000.000,00 динара.

Све накнадне финансијске потребе, уколико дође
до њих, за извођење активности предвиђених у
оперативном плану биће обезбеђене из текуће
буџетске резерве, с обзиром да у тренутку израде
овог Плана немамо израђен предмер и предрачун
радова.
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III) ОПЕРАТИВНИ ДЕО

III-1 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

Територија општине Бојник према наведеним во-
дотоковима, може се поделити на следеће део-
нице и то:

1. Каменичка река L-1

2. Јорговански поток L-2

3. Вујановски поток L-3

4. Сувопољски поток - шужгон L-4

5. Бојнички поток - јендек L- 5

6. Шумски поток L-6

1. деоница Каменичка река шифра деонице L-1

ближи опис деонице: Нерегулисан део Каме-
ничке реке од Мијајлице (ушћа) па до улива у
Пусту реку (4,4 км).

1.1. деонични руководилац: Анђелковић Зоран
из Каменице

1.2. заменик деоничног руководиоца: Јанковић
Славољуб из Каменице
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1.3. Карактеристични нивои воде:

1.3.1. Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава: вода у кориту 1,0 метар изнад ми-
нора корита.

1.4. Обезбеђење особља Месна заједница Каме-
ница

1.5. Обезбеђење алата, материјала, опреме и ме-
ханизације ЈКП ЈЕДИНСТВО Бојник

2. деоница Јорговански поток L-2 шифра деонице
L-2

ближи опис деонице: Регулисани део до улива
у Пусту реку

2.1. деонични руководилац: Стаменковић Станиша
из Стубле

2.2. заменик деоничног руководиоца: Димит-
ријевић Небојша из Стубле

2.3. карактеристични нивои воде:

2.3.1. Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава вода 1,0 изнад минора корита

2.3.2. Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава вода у кориту 1,0 метар испод
нивоа круне обале.

2.4. Oбезбеђење особља: Припадајућа Месна
Заједница(Стубла)

2.5. Обезбеђење алата, материјала, опреме и ме-
ханизације МЗ Стубла

3. деоница Вујановски поток L-3 шифра деонице
L-3

ближи опис деонице: Нерегулисан део Вујановс-
ког потока у целој својој дужини

3.1. Деонични руководилац:Ђорђевић Златко из
Славник

3.2. Заменик деоничног руководиоца: Славиша
Ристић из Речице

3.3. Критеријуми нивои воде:

3.3.1. Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава вода у кориту 1,0 метар изнад
минора корита

3.3.2. критеријуми за проглашење ванредне од-
бране од поплава вода у кориту1,0 метар изнад
круне обале.

3.4. Oбезбеђење алата, материјала, опреме и ме-
ханизације Припадајућа Месна заједница

4. деоница Сувопољски поток - шужгон L-4

шифра деонице L-4

ближи опис деонице: делимично регулисан
део Сувопољског потока од самог изворишта
па до улива у Пусту реку у дужини од (950))ме-
тара

4.1. Деонични руководилац Драган Михајловић
из Зелетова

4.2. Заменик деоничног руководиоца Милун Сте-
вановић из Зелетова

4.3. Карактеристични нивои воде:

4.4. Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава вода 1,0 метар изнад минора кори-
та

4.5. Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава вода у кориту 1,0 метар изнад круне
обале

4.6. Обезбеђење особља, алата, материјала опреме:
ЈКП Јединство, Припадајуће Месне Заједнице

5. деоница Бојнички поток - јендек L-5

шифра деонице L-5

ближи опис деонице: регулисан део потока од
самог изворишта до улива у пусту реку у
дужини од 600 метара

5.1. Деонични руководилац Борисав Илић из
Ђинђуше

5.2. Заменик деоичног руководиоца Бобан Пет-
ровић из Црквице

5.3. Карактеристични нивои воде:

5.3.1. Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава вода 1,0 метар изнад минора кори-
та

5.3.2. Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава вода 1,0 метар изнад круне обале

5.4. Обезбеђење особља: ЈКП Јединство, МЗ
Бојник

5.5. Обезбеђење алата и материјала: ЈКП Јединство
и МЗ Бојник
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6. деоница Шумски поток L- 5 шифра деонице
L-6

Ближи опис деонице: делимично регулисан
кроз само насеље Придворица па до улива у
пусту реку.

6.1. Деонични руководилац: Горан Живковић из
Придворице

6.2. Заменик деоничног руководиоца: Ранко Костић
из Придворице

6.3. Карактеристични нивои воде:

6.3.1. Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава вода 1,0 метар изнад минор корита

6.3.2. Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава вода 1,0 метар изнад круне обале

6.4. Обезбеђење особља: МЗ Придворица

6.5. Обезбеђење алата и материјала: ЈКП Јединство
и М.З. Придворица

III-2 ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
ОД ПОПЛАВА

ПОТРЕБЕ И МОГУЋНОСТИ ЗА
ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ 

МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА

Процена угрожености општине Бојник има изу-
зетно значајно место и чини основу превентивне
и потребне заштите од свих врста опасности. То
показује да у општини Бојник постоје могућности
и изузетна потреба за организовањем, припрема-
њем и спровођењем првенствено превентивних
мера заштите у циљу спречавања и јављања по-
плава, а затим оперативних мера и поступака
којим се спроводе непосредне припреме за учешће
у заштити и обезбеђује учешће снага и средстава
у циљу ублажавања и отклањања непосредних
последица насталих услед поплава.

Оперативне мере спасавања од поплава

1. Праћење водостаја и процена угрожености од
поплава

2. Увођење сталног дежурства,

3. Активирање оперативних веза на подручју
угроженом од поплава,

4. Ангажовање водопривредних организација за
одбрану од поплава у складу са утврђеним
плановима

5. Обустављање и ограничавање саобраћаја на
комуникацијама на подручју угроженим од по-
плава,

6. Снижавање нивоа воде у хидроакумулацији «
Брестовац» до коте која одговара ткз. Безбедној
коти,

7. Учествовање радних људи и грађана на одбрани
од поплава

8. Ангажовање на одбрани од поплава предузећа
која располажу покретним средствима неопход-
ним на изради насипа, просека, и др. Радова
битних за одбрану од поплава,

9. Ангажовање специјализованих јединица ЦЗ за
спасавање наводи и под водом,

10. Ангажовање осталих јединица ЦЗ на заштити
и спасавању становништва материјалних добара
од поплаве,

11. Ангажовање јединица Војске Србије на пру-
жању помоћи угрженом и настрадалом ста-
новништву,

12. Коришћење свих расположивих средстава
ради заштите и спасавања на подручјима за-
хваћена поплавом и стављање на располагање
надлежном штабу ЦЗ

13. Евакуација становништва и материјалних до-
бара из подручја угроженог поплавама,

14. Збрињавање угроженог и пострадалог ста-
новништва,

15. Снабдевање здравом пијаћом водом подручја
угрожена поплавама

16. Организација и спровођење санације терена
и објеката на подручју захваћеног поплавама,

17. Информације и едукације јавности.

III. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД
ПОПЛАВА

За руковођење одбраном од поплава на водама I
реда на територији општине Бојник Републичким
оперативним планом одбране од поплава утврђе-
ним Наредбом министарства пољопривреде, шу-
марства и водопривреде, задужено је ЈВП « Србија
воде» Београд, ВПЦ « Морава « Ниш са главним
руководиоцем одбране од поплава, руководиоцем
на водном подручју, помоћницима руководиоца
на водном иодручју за бране.
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За руковођење заштитом од свих врста елемен-
тарних непогода и других елементарних непогода,
на територији општине Бојник, Одлуком скуп-
штине општине Бојник образован је штаб за ван-
редне ситуације. Командант штаба је по функцији
председник општине а у састав штаба поред лица
из структуре валаст ушли су и директори јавних
предузећа и редовних служби и делатности.

За потребе руковођења акцијама заштите и спа-
савања у МЗ, стамбеним зградама, предузећима
и др. Организацијама установљени су повереници
ЦЗ. Посебно су одговорни за организацију и
спровођење личне и узајамне заштите која код
одбране од поплава може да предсртавља одлу-
чујући део снагаза реализацију неких оперативних
мера заштите.

III- 4 ЗАДАЦИ, ОДГОВОРНОСТ И
КООРДИНАЦИЈА СУБЈЕКАТА

РУКОВОЂЕЊА У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА

За сваки слив у зависности од величине и при-
родних карактеристика постоји одређени праг
падавина који условљава појаву великих вода на
водотоцима. Поменути праг може се дефинисати
помоћу три параметра: висина падавина, мерење,
прикупљање, обраду, анализу и издавање хидро-
метеоролошких података, информација и прогноза,
па стога РХМЗ представља основицу целог система
за обавештавање у фазама припреме за спровођење
одбране од поплава.

РХМЗ прикупља и обрађује податке: ниво воде,
метеоролошке величине (падавине, температуре
и друго), радарска осматрања и др.

Центар за обавештавање и узбуњивање је транс-

мисија преко које се даље прослеђују све инфор-

мације које доставља РХМЗ а односе се на појаве

бујичних падавина. Све информације добијене

од РХМЗ прослеђују се штабовима на свим ни-

воима (национални, окружни, градски и општин-

ски).

Све осмотрне промене битне за настанак, ток и

одбрану од поплава Центар за обавештавање и

узбуњивање прослеђује штабовима. За одбрану

од бујичних поплава битни су подаци о наиласку

и месту падања јаког пљуска , наглог топљења

снега као и рушењу мостова и саобраћајница

услед бујица и њима покренутих клизишта.

Активност виталних система и континуитет у
раду (медицинска служба,заштита од пожара,по-
лиција и др.) је врло битно за све време трајања
поплава, због чега је првенствено неопходно
обезбедити ове институције од плављења.У оквиру
одбране од поплава морају се благовремено пред-
узети одређене активности на комуналној ин-
фраструктури-електричним и водоводним инста-
лацијама, како би се елеминисала опасност по
људске животе и ублажила материјална штета
(одговорни у виталним органима унапред дефи-
нишу где, ко и када треба да изврши прекид
снабдевања и поново укључење електричне енер-
гије и инсталација).Одговорни за контролу саоб-
раћаја предузеће хитне и неопходне мере како би
се спречило загушење и прекид комуникација,
нарочито у време евентуалне евакуације станов-
ништва из угроженог подручја. Контрола саоб-
раћаја потребна је за време, пре и после поплава,
дакле у свим фазама одбране и поплава.

Задаци команданта, заменика команданта,
начелника и поверника штабова

У зависност од фазе одбране од поплава које су
дефинисане у Општем плану одбране од поплава
на територији општине Бојник, Командант оп-
штинског штаба за ванредне ситуације координира
рад са општинским и државним институцијама,
односно виталним системима задуженим у одбрани
од поплава.

У првој фази - припреме за одбрану од поплава
Командант, општинског штаба врши следеће по-
слове:

- Заказује и руководи седницама одговорних оп-
штинских институција за одбрану од поплава
на којима се усвајају планови рада;

- Обсзбсђујс условс за имплсмснтацију општин-
ског Плана код свих општинских субјеката;

- У случају да постоји потреба врши усаглаша-
вање општег и оперативног плана са општим
планом за одбрану од поплава Владе Републике
Србије и оперативним планом МПЗЖС

- Обезбеђује услове за рад, за интегралне и коор-
диниране активности у имплементацији опе-
ративних планова за одбрану од поплава и ор-
ганизован рад у ванредним условима;

- Обезбеђује услове за израду техничке доку-
ментације за одбрану од поплава за подручје
општине Дољевац;
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- Обезбеђује услове за реализацију програма
мера и активности за информисање и едукацију
јавности;

- Организује у сарадњи са другим субјектима и
спроводи програм мера и активности за обез-
беђење прихватних центара за прихват људи и
имовине у ванредним условима;

- Прати реализацију радова у складу са усвојеним
плановима рада;

- Прима и прати информације у вези са наиласком
олујних облака који му доставља Хидрометео-
ролошки завод;

У другој фази - ванредна одбрана од поплава,
Командант општинског штаба врши следеће по-
слове:

- Руководи радом Штаба за ванредне ситуације;

- Координира активност са задуженим за одбрану
од поплава;

- Сарађује са руководством за одбрану од по-
плава;

- Сарађује са руководством за одбрану од поплава
из националног оперативног плана;

- Сарађује са оперативним руководством за од-
брану од поплава у области цивилне заштите
и оперативним лицем националног центра за
обавештавање и узбуњивање;

- Издаје наредбу о предузимању мера на заштити
здравља људи и добара која се односе на анга-
жовање радне снаге, механизације и других
средстава;

- Даје предлог надлежном органу за евакуацију
становништва и имовине у ванредним околно-
стима у координацији са Штабом за ванредне
ситуације;

- Даје предлог за проглашење ванредне ситуа-
ције;

У трећој фази - ванредна ситуација, Командант
општинског штаба обавља следеће послове

- У случају када постојећи и планирани одб-
рамбени систем није довољан и прети изливање
воде и налет бујице тада се приступа локалном
привременом надвишењу одбрамбене линије

слагањем врећа пуњених песком или земљом,
преко круне насипа или горњег а одбрану од
поплава у фазама припрема за одбрану од по-
плава врши следеће послове:

- Врши непосредан увид стања на угроженом
подручју у сарадњи са градским штабом и
предлаже потребне мере;

- Спроводи наредбе руководиоца штаба, инфор-
мише га о стању на терену и прелаже предузи-
мање радова и мера који изискују материјалне
трошкове у току одбране као и за отклањање
последица поплава;

- Организује реализацију потребних мера за не-
опходне и хитне радове на угроженим под-
ручјима, по добијању сагласности руководиоца
штаба;

- Води евиденције о предузетим радовима и ме-
рама и утрошеним средствима у току одбране
и отклањању последица поплава. Подноси из-
вештај команданту штаба по завршетку одбране
од поплава а обавезно и у току одбране.

Повереници врше следеће пословање у свим фа-
зама одбране:

- Врше непосредан увид у стање на поплављеном
подручју и достављају информације штабу;

- Предлаже спровођење радова и мера на свом
терену у зони одбране на водотоку;

- Организује и руководи хитним радовима и ме-
рама у свом реону;

- Извештава помоћника о предузетим мерама и
води евиденцију о стању на терену, ангажованом
људству, механизацији и друго;

- Спроводе евакуацију становништва и стоке на
подручјима својих месних заједница заједно
са штабовима

III. 5 ЗБРИЊАВАЊЕ УГРОЖЕНОГ И
НАСТРАДАЛОГ СТАНОВНИШТВА

Ради збрињавања угроженог и настрадалог ста-
новништва код поплава, предузети мере за при-
времени смештај, исхрану, здравствену заштиту
и обезбеђење других неопходних потреба ста-
новништва.

Збрињавање угрожених и настрадалих планира
и организује Штаб за ванредне ситуације формиран
на основу одлуке Скупштине општине Бојник.
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Носиоци збрињавања

1. Општинско веће општине Бојник

2. Општинска организација Црвеног крста

Сарађују:

1. Школска управа

2. Дом Здравља

3. Центар за социјални рад

4. Општинска управа

5. Санитарна инспекција

6. Еколошка инспекција

7. Комунална инспекција

8. Полицијска станица

9. Хуманитарне невладине организације

По плану Општинског Штаба за ванредне ситуа-
ције збрињавање угроженог и настрадалог ста-
новништва извршити привременим смештајем у
просторије школских и предсколшких установа,
спортској хали и другим погодним објектима, на
делу територије која није угрожена поплавом.

Одмах након прихвата, тимово медицинских и
социјалних радника обављају разговор са ева-
куисаним становништвом.

- За рад са децом Школска управа обезбедиће
школске педагоге и психологе.

- Центар за социјални рад предузеће бригу о со-
цијално угроженим лицима.

- Дом здравља обезбедиће прву медицинску по-
моћ.

- Санитарна инспекција наложиће мере хигијен-
ско - епидемиолошке заштите.

- Еколошка и комунална инспекција спроводиће
мере из своје надлежности.

- Полиција обезбеђује одржавање реда и заштиту

евакуисаних и њихове имовине.

- Хуманитарне невладине организације ангажо-
вати у циљу обезбеђења хуманитарне помоћи
за настрадале.

III- 6 ПРЕГЛЕД МЕХАНИЗАЦИЈЕ И
ОПРЕМЕ КОЈА СЕ АНГАЖУЈЕ У

ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА

За потребе спровођења редовне и ванредне одбране
од поплава на располагању је механизација Јавног
Комуналног Предузећа» Јединство» из Бојника,
и то располаже са следећом механизацијом : уто-
варна лопата ТЈЦГ 150, багер ВСН 1000, булдужер
- ТС 110, камион КАМА2 ,трактор 1МТ 560 са
приколицом и багер ВОН 610, власништва Ш за
водоснабдевање "Брестовац-Бојник-Дољевац" у
Бојнику.

Механизација је у погонској спремности и зависно
од потребе може се у потпуности ангажовати.

Алат за спровођење одбране од поилава наменски
опредељен не постоји. У интервенцијама се ко-
ристи алат предузећа који је у свакодневној упо-
треби,

Материјал за спровођење одбране од поплава
постоји на локалним позајмиштима и депонијама
предузећа, исти одговара намени и може се обез-
бедити по потреби као и што је до сада при ин-
тервенцијама коришћен.

Систем веза радио и телефонске мреже за спро-
вођење одбране од поплава не постоје и углавном
се користе мобилни телефони.

За потребе одбране од поплава укључиће се и
друге приватне фирме и власници који поседују
потребну механизацију ( багере, утовариваче,мо-
торне пумпе, тракторе, камионе и остало). 

За припрему и спровођење оперативног плана
одбране од поплава на територији општине Бојник
потребнао је обезбедити следећи материјал:
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Средства за обезбеђење наведеног материјала у циљу спровођења оперативног плана одбране од
поплава на територији општине Бојник, обезбеђују се буџетом општине Бојник.

III-7 ЧЛАНОВИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БОШИК

Лице задужено за евидентирње поплавних догађаја на водама II реда у базу података која ће се
користити за новелирање прелиминарне процене ризика од поплава је Соња Илић, представник Оп-
штинске управе у чијој су надлежности послови пољопривреде и водопривреде, 016/821-139
лок.126, mail: ро1јорпугес!а@ћојтк.ог§.г5

ОПШТИНСКИ штаб по потреби посебним актом образује помоћне, стручно- оперативне тимове за
специфичне задатке спасавања.

Општински штаб обавља послове у складу са законом о ванредним ситуацијама и другим подзаконским
актима.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај план ступа на снагу даном објављивања у

„Службеном гласнику Града“.

02Број: 06-8-9/18 Бојник, 

30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић 

150.

На основу члана 32 став 1 тачка 19) Закона о ло-

калној самоуправи („Сл. гласник РС“„ бр. 129/07,

83/14-др. Закон и 101/16), члан 24 став 1 тачка

19) Статута општине Бојник („Сл. гласник града

Ј1есковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10,

20/13, 21/15, 1/16 и 27/17), Скупштина општине

Бојник на седници одржаној дана 30. 3. 2018. го-

дине, донела је

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

УПОТРЕБУ ИМЕНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

Члан 1.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на употребу имена оп-

штине Бојник у називу Спортског савеза општине

Бојник.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и

биће објављена у „Службеном гласнику града

Лесковца".

02 Број: 06-8-10/18 

30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић 

151.

На основу члана 2 Закона о правобранилаштву
("Службени гласник Републике Србије" број
55/14), члана 6 став 2 Закона о печату државних
и других органа („Сл. гласник РС“, бр. 101/07),
члана 20 став 1 тачка 27 и члана 32 Закона о ло-
калној („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др.
Закон и 101/16 - др. закон), и члана 16 став 1
тачка 27 и члана 24 Статута општине Бојник
(„Сл. гласник града ЈТесковца“, бр. 11/08,. 23/08,
3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17) Скуп-
штина општине Бојник, на седници одржаној
дана 30. 3. 2018. године донела је

ОДЛУКУ 
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ

О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ОПШТИНЕ БОЈНИК 

(„Сл. гласник града Лесковца“, бр. 28/15)

Члан 1.

Овом Одлуком мења се члан 3. Одлуке о оп-
штинском правобранилаштву општине Бојник
(„Сл. гласник града Лесковца“, бр. 28/15) тако
што уместо речи „45 мм“ сада да стоји „32 мм“.

Члан 2.

У осталом делу Одлука о општинском правобра-
нилаштву општине Бојник („Сл. гласник града
Лесковца“, бр. 28/15) остаје непромењена.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Лес-
ковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
02 Број:06-8-11/18 
30. 3. 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић 

152.

На основу члана 2., члана 61. став 7 и члана 64.
Закона о становању и одржавању зграда („Спуж-
бени гласник РС", број 104/16), Правилника о
критеријумима за утврђивање минималног износа
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који одређује јединица локалне самоуправе за
плаћање трошкова инвестиционог одржавања
заједничких делова зграде ("Службени гласник
РС", број 101/2017), члана 32. став 1. тачка 6. и
члана бб.став 3. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14 -
др.закон и 101/16-др.закон) и члана 16. тачка
б.члана 24 тачка 6. Статута општине Бојник
("Службени гласник града Лесковца", бр.11/08,
23/18, 3/09, 11/2010, 20/2013, 21/2015, 1/16 и
27/17) Скупштина општине Бојник, на седници
одржаној дана 30. 3. 2018. године. донела је

. ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНОЈ
ВИСИНИ ИЗНОСА О ТЕКУЋЕМ И

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА
И ВИСИНИ ИЗНОСА НАКНАДЕ КОЈУ

ПЛАЋАЈУ ВЛАСНИЦИ ПОСЕБНИХ
ДЕЛОВА ЗГРАДЕ У СЛУЧАЈУ ПРИНУДНО

ПОСТАВЉЕНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ
УПРАВНИКА У СТАМБЕНИМ И

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА
НАТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се минимални износи
које се власници посебних делова зграда дужни
да издвајају на име текућег одржавања зграда,
као и инвестиционог одржавања заједничких де-
лова зграда које се налазе на територији општине
Бојник, као и утврђивање минималног износа
накнаде који плаћају власници посебних делова
зграда у случају постављења професионалног
управника од стране локалне самоуправе, као
вид принудне мере.

Члан 2.

Одржавање зграде, у смислу члана 1. су све ак-
тивности одржавања на заједничким деловима
зграде којима се обезбеђује очување функција и
својстава зграде у складу са њеном наменом, а
нарочито у циљу редовног коришћења и функ-
ционисања зграде. У циљу спречавања оштећења
која настају употребом зграде или ради отклањања
тих оштећења спроводе се активности текућег
одржавања зграде, а које се састоје од прегледа,
поправки и предузимања превентивних и заштит-
них мера, односно предузимања свих активности

којима се обезбеђује одржавање зграде на задо-
вољавајућем нивоу употребљивости.

У циљу побољшања услова коришћења зграде
спроводе се активности на инвестиционом одр-
жавању, којим се побољшавају карактеристике
постојећих елемената зграде у односу на изведено
стање, њиховом заменом елементима бољих ка-
рактеристика, односно дужег века трајања.

Уколико стамбена заједница не успе да изабере
управника нити одлучи да сама изабере профе-
сионалног управника, поверавање послова управ-
љања том стамбеном заједницом преузима над-
лежна јединица локалне самоуправе, која у тој
згради успоставља модел принудног управљања.
Увођење принудне управе у стамбеној заједници
покреће се подношењем пријаве надлежног ин-
спектора или власника посебног дела. Све док
стамбена заједница не изабере управника међу
станарима зграде или док не закључи уговор о
професионалном управљању, у њој ће на снази
бити принудна управа.

Члан 3.

Власници посебних делова зграда на територији
Општине Бојник износе из члана 1. ове Одлуке
обавезне су да издвајају у циљу остваривања
одрживог развоја становања.

ОБАВЕЗА УЧЕШЋА У ТРОШКОВИМА
ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХДЕЛОВА

ЗГРАДЕ

Члан 4.

Власник посебног дела зграде дужан је да учествује
у трошковима одржавања заједничких делова
зграде и земљишта за редовну употребу зграде и
управљања зградом.

У трошковима одржавања заједничких делова
зграде и управљања зградом власници посебних
делова зграде учествују према следћим крите-
ријума:

1) сразмерно броју својих посебних делова у од-
носу на укупан број свих посебних делова, за
трошкове радова текућег, одржавања и управ-
љања инвестиционог одржавања и унапређења
својства зграде;

2) сразмерно учешћу површине својих посебних
делова у односу на збир површина свих по-
себних делова, за трошкове радова инвести-
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ционог одржавања и унапрађења својстава
зграде.

У случају да је једно лице власник више посебних
делова, укључујући и гаражу, гаражно место и
гаражни бокс, за сваки такав посебни део се пла-
ћају трошкови сходно критеријумима из става 2.
овогчлана.

II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

МИНИМАЛНИ ИЗНОСИ ТРОШКОВА
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА

Члан 5.

Минимална висина износа трошкова за текуће
одржавање зграде представља месечни износ ут-
врђен у апсолутном износу за сваки посебан део
зграде, а трошкови за одржавање земљишта
укључени су у износ трошкова одржавања згра-
де.

Минимална висина износа трошкова за текуће
одржавање зграде утврђује се применом следећих
критеријума:

1) просечна нето зарада у јединици локалне са-
моуправе за предходну годину, према подацима
Републичкогзавода за статистику;

2) намена посебног или самосталног дела згра-
де;

3) трошкови текућег одржавања лифта, за зграде
које имају лифт.

Члан 6.

На основу критеријума члана 5. ове Одлуке и
Правилником прописаног обрасца, минимална
висина износа издвајања на име трошкова текућег
одржавања за стан или пословни простор као
посебан део зграде, утврђује се на следећи на-
чин:

Цто =Цз х Кјлс х Кл/1000

Где је:

Цто - минимални месечни износ трошкова за те-
куће одржавање за стан или пословни простор;

Цз - просечна нето зарада у општини Бојник за
претходну годину, према подацима Републичког-
завода за статистику;

Кјлс - коефицијент за утврђивање минималне
висине за текуће одржавања зграде је узет као
најнижи и износи 6.

Кл - коефицијент за утврђивање минималног из-
носа трошкова за текуће одржавање зграда са
лифтом и без лифта, где је за зграде без лифта
Кл = 1, а за зграде са лифтом Кл= 1,3.

Члан 7.

Минимална висина износа издвајања на име
трошкова текућег одржавања за гаражу, гаражни
бокс и гаражно место као посебни део зграде,
утврђује се на следећи начин:

Цто = Цз х Кјлс х Кг/1000

Гдеје:

Цто - минимални месечни износ трошкова за те-
куће одржавање за гаражу, гаражни бокс или га-
ражно место;

Цз - просечна нето зарада у општини Бојник за
претходну годину, према подацима Републичког-
завода статистику;

Кјлс - коефицијент јединице локалне самоуправе
је узет као најнижи и износи 6;

Кг - коефицијент гараже, гаражног бокс и гаражног
места, где је за гаражу Кг = 0,6, а за гаражни
бокс и гаражно место у заједничкој гаражи Кг=
0,4.

Трошкови за текуће одржавање за смостални део
зграде се утврђују применом критеријума за ут-
врђивање минималне висине износа за трошкове
текућег одржавања за гаражу.

МИНИМАЛНИ ИЗНОСИ ТРОШКОВА
ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА
ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА ЗГРАДА

Члан 8.

Критеријуми за утврђивање минималне висине
износа издвајања на име трошкова инвестиционог
одржавања заједничких делова зграде су:

1) просечна нето зарада у јединици локалне са-
моуправе за претходну годину, према подацима
Републичкогзавода за статистику;

2) намена посебног или самосталног дела згра-
де;

3) просечна старостзграде;

4) трошкови инвестиционог одржавања лифта,
за зграде које имају лифт.
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Члан 9.

Минимална висина износа издвајања на име
трошкова инвестиционог одржавања заједничких
делова зграде у смислу ове Одлуке представља
месечни износ издвајања утврђен у апсолутном
износу по квадратном метру површине посебног,
односно самосталног дела зграде.

Члан 10.

Применом критеријума из члана 8. ове Одлуке и
Правилником прописаног обрасца минималне
висине износа издвајања на име трошкова инве-
стиционог одржавања по квадратном метру зајед-
ничких делова зграде које се плаћа за стан и по-
словни простор као посебни део, утврђује се на
следећи начин:

Цио = Цз х Кјлс х Кс х Кл/10000

Где је:

Цио - минимални износ месечног издвајања на
име трошкова инвестиционог одржавања по квад-
ратном метру стана или пословног простора.

Цз - просечна нето зарада у општини Боник за
претходну годину, према подацима Републичког-
завода статистику;

Кјлс - коефицијент за утврђивање минималне
висине износа издвајања на име трошкова инве-
стиционог одржавања зграде је 1,3;

Кс - коефицијент старости зграде, где је за зграде
старости до 10 година, Кс=0,4; за зграде старости
од 10 до 20 година, Кс=0,6; за зграде старости од
20 до 30 година, Кс=0,8; за зграде старости од 30
година, Кс=1;

Кл - коефицијент за утврђивање минималне
висине износа издвајања на име трошкова инве-
стиционог одржавања зграде са лифтом и без
лифта, где је за зграде без лифта Кл=1, а за
зграде са лифтом Кл=1,3.

Члан 11.

Минимална висина износа издвајања на име
трошкова инвестиционог одржавања заједничких
делова зграде у апсолутном износу по квадратном
метру које се плаћа за гаражу, гаражни бокс и га-
ражно место као посебни део, утврђује се на сле-
дећи начин:

Цио =Цз х Кјлс х Кс х Кг/10000

Где је:

Цио-минимални износ месечног издвајања на
име трошкова инвестиционог одржавања по квад-
ратном метру гараже, гаражног бокса или гаражног
места;

Цз - просечна нето зарада у у општини Бојник за
претходну годину, према подацима Републичког
завода за статистику;

Кјлс - коефицијент за утврђивање минималне
висине износа издвајања на име трошкова инве-
стиционог одржавања зграде, који износи 1,3;

Кс - коефицијент старости зграде, где је за зграде
старости до 10 година, Кс=0,4; за зграде старости
од 10 до 20 година, Кс=0,6; за зграде старости од
20 до 30 година, Кс=0,8; за зграде старости од 30
година,Кс=1;

Кг - коефицијент гараже, гаражног бокса и га-
ражног места, где је за гаражу Кг=0,6, а за
гаражни бокс и гаражно место у заједничкој
гаражи Кг=0,4.

Члан 12.

На основу критеријума за утврђивање минималног
износа издвајања на име трошкова инвестиционог
одржавања заједничких делова зграде, које се
плаћа за гаражу утврђује се и висина износа из-
двајања на име трошкова инвестиционог одржа-
вања заједничких делова зграде, које се плаћа за
самостални део зграде.

ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА ПРИНУДНО
ПОСТАВЉЕНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ

УПРАВНИКА

Члан 13.

Висина износа накнаде за управљање у случају
принудно постављеног професионалног управника
представља месечни износ утврђен у апсолутном
износу за сваки посебан део зграде.

Износ накнаде коју власници посебних делова
плаћају у случају принудно постављеног профе-
сионалногуправника се утврђује применом сле-
дећих критеријума :

1) просечна нето зарада у јединици локалне са-
моуправе за претходну годину, према подацима
Републичкогзавода за статистику;

2) укупан број посебних и самосталних делова
зграде;
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3) намена посебног дела зграде.

Члана 14.

Применом критеријума из члана 13. ове Одлуке
и Правилником прописаног обрасца минималне
висине износа накнаде за управљање у случају
принудно постављеног професионалног управника
представља месечни износ утврђен у апсолутном
износу за сваки посебан део зграде и то:

1. Висина износа накнаде коју власници посебних
делова плаћају у случају принудно постављеног
професионалног управника за стан и пословни
простор као посебни део зграде, утврђује се
на следећи начин:

Цу=Цз х Кјлс х Кпд/1000

Где је:

Цу- износ месечне накнаде за управљање зградом
за стан и пословни простор;

Цз - просечна нето зарада у општини Бојник за
претходну годину, према подацима Републичког-
завода за статистику;

Кјлс - коефицијент за утврђивање минималне
висине износа издвајања на име трошкова у
случају принудно постављеног професионалног
управника зграде је узет као најнижи и износи 8;

Кпд - коефицијент посебног дела зграде, који за-
виси од укупног броја посебних делова зграде,
где је Кпд=0,5 ( за зграде које имају до 8 посебних
делова), Кпд=0,6 (нза зграде од 8 до 30 посебних
делова), Кпд=0,7( за зграде преко 30 посебних
делова).

2. Висина износа накнаде за управљање за гаражу,
гаражни бокс или гаражно место као посебни
део зграде, утврђује се на следећи начин:

Цу=Цз х Кјлс х Кг 47/1000

Где је:

Цу- износ месечне накнаде за управљање зградом
за гаражу, гаражни бокс или гаражно место;

Цз - просечна нето зарада у у општини Боник за
претходну годину, према подацима Републичког
завода за статистику;

Кјлс - коефицијент јединице локалне самоуправе
за утврђивање минималне висине износа издвајања
на име трошкова у случају принудно постављеног
професионалног управника зграде је узет као
најнижи и износи 8;

Кг - коефицијент гараже, гаражног бокса и га-
ражног места, где је за гаражу и гаражни бокс
Кг=0,1, а за гаражно местоу заједничкој гаражи
Кг=0,2.

Члан 15.

Минимални износи издвајања за текуће и инве-
стиционо одржавање, као и минимални износ за
принудно постављеног управника из ове Одлуке,
усклађиваће се сваке године у зависности од кре-
тање просечне нето зареде на годишњем нивоу
на територије општине Бојник , а према објавље-
ним званичним подацима Републичког завода за
статистику.

Члан 16.

Одлуком скупштине стамбене заједнице може се
прописати износ који је сваки власник посебног
дела дужан да плаћа на име свог ућешћа у трош-
ковима текућег одржавања и трошковима управ-
љања зградом, а који не може бити нижи од
изнода предвиђен овом Одлуком.

Висина издвајања на име трошкова инвестиционог
одржавања заједничких делова зграде одређена
Одлуком скупштине стамбене заједнице не може
бити нижа од износа прописана овом Одлуком, и
представља резервни фонд зграде.

Професионални управник именован у поступку
принудне управе доноси одлуку о трошковима
одржавања и управљања зградом у складу са
овом одлуком, уз сагласност јединице локалне
самоуправе општине Бојник.

НАЧИН ПЛАЋАЊА ТРОШКОВА
УПРАВЉАЊА И ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ

Члан 17.

Власник посебног дела зграде износ утврђен у
складу са овом одлуком уплаћује на текући рачун
стамбене заједнице најкасније до последњег дана
у месецу за текући месец, осим уколико уговором
закљученим са лицем које управља или одржава
зграду није одређено другачије.

III. ПРИМЕНА ПРОПИСА

Члан 18.

Питања која нису уређена овом Одлуком приме-
њује се одредбе Закона о становању и одржавању
зграда („Службени гласник РС", број 104/16).
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IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у "Службеном гласнику града Лес-

ковца".

02 Број: 06-8-12/18 

30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

153.

На основу члана 542. Закона о привредним друшт-

вима ( „Сл. Републике Србије“, бр.36/11, 99/11,

83/14 - др. закон и 5/15), члана 32 Закона о

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.

129/2007, 83/2014-др.закон и 101/16-др.закон)

члана 24 Статута општине Бојник („Сл. гласник

града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09,

11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17) Скупштина оп-

штине Бојник седници одржаној дана 30. 3. 2018.

године доноси:

РЕШЕЊЕ 

О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ДОПУНИ

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ

ЛИКВИДАЦИОНОГ УПРАВНИКА

ЈЕДНОДОМНОГ ДРУШТВА СА

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

«БОЈ - ПЕК ПЕКАРА» ДОО. БОЈНИК 02

Број: 06-3/16 од 8. 2. 2016. године

I

Овим Решењем мења се чл. 1. ст. 2. Решења о до-

пуни Решења о именовању ликвидационог управ-

ника Једнодомног друштва са ограниченом одго-

ворношћу «БОЈ - ПЕК ПЕКАРА» д.о.о. Бојник

02 Број: 06-3/16 од 08. 2. 2016. године, тако да

сада гласи: „Ликвидациони управник за време

трајања ликвидационог поступка обавља дужност

ликвидационог управника без накнаде“.

II

У осталом делу Решење о допуни Решења о име-
новању ликвидационог управника Једнодомног
друштва са ограниченом одговорношћу «БОЈ -
ПЕК ПЕКАРА» д.о.о. Бојник 02 Број: 06-3/16 од
8. 2. 2016. године, остаје непромењено.

III

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у «Службеном гласнику града
Лесковца».

02 Број: 06-8-13/18 

30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

154.

На основу члана 59 став 7 Закона о јавним пред-
узећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16), члана 32
став 1 тачка 8) Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“„ бр. 129/07, 83/14-др. Закон и
101/16 - др. закон), члан 24 став 1 тачка 8) Статута
општине Бојник („Сл. гласник града Ј1есковца“,
бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15,
1/16 и 27/17) Скупштина општине Бојник на сед-
ници одржаној дана 30. 3. 2018. године, донела
је

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ЈЕДИНСТВО“ БОЈНИК 
Број: 1279 од 1. 12. 2017. године

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени
програма пословања ЈКП „Јединство“ Бојник
Број: 1279 од 1. 12. 2017. године, Број: 507-1 од
29. 3. 2018. године.

II

Саставни део овог Решења је Одлука о измени
програма пословања ЈКП „Јединство“ Бојник
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Број: 1279 од 1. 12. 2017. године, Број: 507-1 од
29. 3. 2018. године.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеном гласнику града Лес-
ковца“.

02 Број: 06-8-14/18

30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

155.

На основу члана члана 46. став 1. Закона о јавним
предузећима ( “Сл. гласник РС“, бр. 15/16), члана
32 став 1 тачка 9) Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др. Закон и
101/16), члана 24. став 1. тачка 9.) Статута општине
Бојник („Сл. гласник града Лесковца“, бр. 11/08,
23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17),
Скупштина општине Бојник, на седници одржаној
дана 30. 3. 2018. донела је

РЕШЕЊЕ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРУ

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „БРЕСТОВАЦ -

БОЈНИК-ДОЉЕВАЦ“ У БОЈНИКУ

I

СРЂАНУ СТОЈАНОВИЋУ, дипл. технологу, из
Границе, именованом Решењем СО Бојник 02
Број: 06-2/14 од 10. 3. 2014. године, престаје
мандат директора Јавног предузећа за водоснаб-
девање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ у Бојнику,
дана 9. 4. 2018. године, због истека мандата на
који је именован.

II

Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеном гласнику града Лес-
ковца“.

Решење доставити:

1. Срђану Стојановићу из Границе

2. ЈП за водоснабдевање „Бреставац - Бојник -
Дољевац“ у Бојнику

3. Надзорном одбору ЈП за водоснабдевање „Бре-
ставац-Бојник-Дољевац“ у Бојнику

4. Скупштини општине Дољевац

5. Рачуноводственој служби општине Бојник

6. архиви.

02 Број: 06-8-15/18

30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

156.

На основу члана 24. став 3, члана 30. и члана 41.

Закона о јавним предузећима (“Сл. гласник РС“,

бр. 15/16), члана 32. став 1. тачка 9.) Закона о ло-

калној самоуправи („Сл. гласник РС“„ бр. 129/07,

83/14-др. Закон и 101/16), члан 24 став 1 тачка 9)

Статута општине Бојник („Сл. гласник града

Ј1есковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10,

20/13, 21/15, 1/16 и 27/17), Скупштина општине

Бојник, на седници одржаној дана 30. 3. 2018. го-

дине, донела је

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

„БРЕСТОВАЦ - БОЈНИК-ДОЉЕВАЦ“ У

БОЈНИКУ

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Срђан Стојановић, дипл. технолог,

из Границе, општина Бојник, за директора ЈП за

водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ у

Бојнику, на период од четири године, почев од

10. 4. 2018. године.
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II

Решење о именовању директора коначно је.

III

Решење објавити у „Службеном гласнику Репуб-
лике Србије“, „Службеном гласнику града Лес-
ковца“ и на интернет страници општине Бојник.

02 Број: 06-8-16/18 

30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

157.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о ло-
калној самоуправи („Сл. гласник РС“„ бр. 129/07
, 83/14-др. Закон и 101/16), чланом 18. Закона о
јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 42/91,
71/94, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-
испр.др.закона и 83/14- др.закон), члана 30. став
1. Статута Туристичке организације опиггине
Бојник број: 37/17 од 22. 2. 2017. године, и члана
24. став 1. тачка 9.) Статута општине Бојник
(„Сл. гласник града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08,
3/09, 9/09, 11/10, 20/13, ' 21/15 ,1/16 и 27/17),
Скупштина општине Бојник седници одржаној
дана 30. 3. 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

I

РАЗРЕШАВА СЕ Данило Кривокапић из Бојника,
дипломирани економиста, са функције вршиоца
дужности директора Туристичке организације
ошптине Бојник, због именовања директора Ту-
ристичке организације општине Бојник по спро-
веденом јавном конкурсу.

II

Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеном гласнику града Лес-
ковца“.

02 Број: 06-8-17/18

30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

158.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о ло-
калној самоуправи („Сл. гласник РС“„ бр.
129/07,83/14-др. Закон и 101/16), члана 18 Закона
о јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 42/91,
71/94, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-
испр.др.закона и 83/14- др.закон), члана 39 Закона
о туризму („Сл. гласник Републике Србије“, бр.
36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12 и 84/15),
члана 26 и члана 28 Статута Туристичке органи-
зације општине Бојник број: 37/17 од 22. 2. 2017.
године, члана 24 став 1 тачка 9) Статута општине
Бојник („Сл. гласник града Лесковца“, бр. 11/08,
23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17),
на предлог Управног одбора Туристичке органи-
зације опнггине Бојник, Скупштина општине
Бојник седници одржаној дана 30. 3. 2018. године,
донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ БОЈНИК

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Данило Кривокапић, дипломирани
економиста, из Бојника, за директора Туристичке
организације опнггине Бојник, на мандатни период
од 4 (четири) године.

II

Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеном гласнику града Лес-
ковца“.

02 Број: 06-8-18/18
30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић
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159.

На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“„ бр.
129/07,83/14-др. Закон и 101/16), члана 18 Закона
о јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 42/91,
71/94, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-
испр.др.закона и 83/14- др.закон), члана 23 Статута
Установе Спортска хала „Бојник“ Бојник број:
04/16 од 15.12.2016. године, члана 24 став 1 тачка
9) Статута општине Бојник („Сл. гласник града
Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10,
20/13, 21/15, 1/16 и 27/17), на предлог Управног
одбора Установе спортска хала „Бојник“ Бојник,
Скупштина општине Бојник седници одржаној
дана 30. 3. 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ

СПОРТСКА ХАЛА „БОЈНИК“ БОЈНИК

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Дејан Станојевић, дипломирани
менаџер, из Црквице, за директора Установе
спортска хала „Бојник“ Бојник, на мандатни
период од 4 (четири) године.

II

Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеном гласнику града Лес-
ковца“.

02 Број: 06-8-19/18

30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

160.

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“„ бр. 129/07, 83/14- др. Закон и
101/16), члан 24 Статута општине Бојник („Сл.
гласник града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09,
9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17) и Програма
рада Скупштине општине Бојник за 2018. годину
02 Број: 06-38-6/17 од 15.12.2017. године, Скуп-

штина општине Бојник на седници одржаној дана
30. 3. 2018. године, донела је

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ

БОЈНИК ЗА 2017. ГОДИНУ

I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду општинског већа
општине Бојник за 2017. годину, 03 Број: 69/2018
од 9. 3. 2018. године.

II

Саставни део ове одлуке је Извештај о раду оп-
штинског већа општине Бојник за 2017. годину,
03 Број: 69/2018 од 9. 3. 2018. године.

III

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у „Службеном гласнику града Лесков-
ца“.

02 Број: 06-8-20/18

30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

161.

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“„ бр. 129/07, 83/14- др. Закон и
101/16), члан 24 Статута општине Бојник („Сл.
гласник града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09,
9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17) и Програма
рада Скупштине општине Бојник за 2018. годину
02 Број: 06-38-6/17 од 15.12.2017. године, Скуп-
штина општине Бојник на седници одржаној дана
30. 3. 2018. године, донела је

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА
2017. ГОДИНУ
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I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Скупштине општине
Бојник за 2017. годину, 02 Број: 06-1-27/18 од 27.
2. 2018. године.

II

Саставни део ове одлуке је Извештај о раду Скуп-
штине општине Бојник за 2017. годину, 02 Број:
06-1-27/18 од 27. 2. 2018. године.

III

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у „Службеном гласнику града Лесков-
ца“.

02 Број: 06-8-18/18

30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

162.

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи

(„Сл. гласник РС“„ бр. 129/07, 83/14- др. Закон и

101/16), члан 24 Статута општине Бојник („Сл.

гласник града Ј1есковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09,

9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17) и Програма

рада Скупштине општине Бојник за 2018. годину

02 Број: 06-38-6/17 од 15.12.2017. године, Скуп-

штина општине Бојник на седници одржаној дана

30. 3. 2018. године, донела је

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БОЈНИК ЗА

ПЕРИОД ОД 1. 1. 2017. ДО 31. 12. 2017.

ГОДИНУ

I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинске управе

Бојник за период 01.01.2018. године до 31.12.2017.

годину, Број: 020-5/2018 од 26. 2. 2018. године.

II

Саставни део ове одлуке је Извештај о раду Оп-
штинске управе Бојник за период 1. 1. 2018.
године до 31. 12. 2017. годину, Број: 020-5/2018
од 26. 2. 2018. године.

III

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у „Службеном гласнику града Лесков-
ца“.

02 Број: 06-8-22/18

30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

163.

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи

(„Сл. гласник РС“„ бр. 129/07, 83/14- др. Закон и

101/16), члан 24 Статута општинс Бојник („Сл.

гласник града Ј1есковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09,

9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17) и Програма

рада Скупштине општине Бојник за 2018. годину

02 Број: 06-38-6/17 од 15.12.2017. године, Скуп-

штина општине Бојник на седници одржаној дана

30. 3. 2018. године, донела је

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О

ФИНАНСИЈСОМ ПОСЛОВАЊУ ОШ

„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ - ЗЕЛЕ“

БОЈНИК ЗА 2017. ГОДИНУ

I

УСВАЈА СЕ Извештај о финансијском пословању

ОШ „Станимир Вељковић - Зеле“ Бојник за 2017.

годину.

II

Саставни дсо овс одлукс је Извсштај о финан-

сијском пословању ОШ „Стаиимир Вељковић -

Зеле“ Бојник за 2017. годину.
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III

Одлуку доставити ОШ „Станимир Вељковић -
Зеле“ Бојник.

IV

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у „Службеном гласнику града Лесков-
ца“.

02 Број: 06-8-23/18

30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

164.

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“„ бр. 129/07, 83/14- др. Закон и
101/16), члан 24 Статута општине Бојник („Сл.
гласник града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09,
9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17) и Програма
рада Скупштине општине Бојник за 2018. годину
02 Број: 06-38-6/17 од 15. 12. 2017. године, Скуп-
штина општине Бојник на седници одржаној дана
30. 3. 2018. године, донела је

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О

МАТЕРИЈАЛНО- ФИНАНСИЈСКОМ

ПОСЛОВАЊУ ОШ „СТОЈАН ЉУБИЋ“ У

КОСАНЧИЋУ ЗА 2017. ГОДИНУ

I

УСВАЈА СЕ Извештај о материјално- финан-

сијском пословању ОШ „Стојан Љубић“ у Ко-

санчићу за 2017. годину, број: 109 од 20. 2. 2018.

године.

II

Саставни део ове одлуке је Извештај о мате-

ријално- финансијском пословању ОШ „Стојан

Љубић“ у Косанчићу за 2017. годину, број: 109

од 20. 2. 2018. године.

III

Одлуку доставити ОШ „Стојан Љубић“ у Косан-
чићу.

IV

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у „Службеном гласнику града Лесков-
ца“.

02 Број: 06-8-24/18

30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

165.

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“„ бр. 129/07, 83/14- др. Закон и
101/16), члан 24 Статута општине Бојник („Сл.
гласник града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09,
9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17) и Програма
рада Скупштине општине Бојник за 2018. годину
02 Број: 06-38-6/17 од 15.12.2017. године, Скуп-
штина општине Бојник на седници одржаној дана
30. 3. 2018. године, донела је

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И
МАТЕРИЈАЛНО- ФИНАНСИЈСКОМ

ПОСЛОВАЊУ ТШ „БОШКО КРСТИЋ“ У
БОЈНИКУ ЗА 2017. ГОДИНУ

I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду и материјално- фи-

нансијском пословању ТШ „Бошко Крстић“ у

Бојнику за 2017. годину, број: 82 од 28. 2. 2018.

године.

II

Саставни део ове одлуке је Извештај о раду и ма-

теријално- финансијском пословању ТШ „Бошко

Крстић“ у Бојнику за 2017. годину, број: 82 од

28. 2. 2018. године.
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III

Одлуку доставити ТШ „Бошко Крстић“ у Бојни-
ку.

IV

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у „Службеном гласнику града Лесков-
ца“.

02 Број: 06-8-25/18

30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

165.

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“„ бр. 129/07, 83/14- др. Закон и
101/16), члан 24 Статута општине Бојник („Сл.
гласник града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09,
9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17) и Програма
рада Скупштине општине Бојник за 2018. годину
02 Број: 06-38-6/17 од 15.12.2017. године, Скуп-
штина општине Бојник на седници одржаној дана
30. 3. 2018. године, донела је

ОДЛУКУ 
О СВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ

ИЗВЕШТАЈА ПУ „ЂУКА ДИНИЋ“
БОЈНИК ЗА 2017. ГОДИНУ

I

УСВАЈА СЕ Финансијски извештај ПУ „Ђука
Динић“ Бојник за 2017. годину, Број: 123 од 12.
2. 2018. године.

II

Саставни део ове одлуке је Финансијски извештај
ПУ „Ђука Динић“ Бојник за 2017. годину, Број:
123 од 12. 2. 2018. године.

III

Одлуку доставити ПУ „Ђука Динић“ Бојник.

IV

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у „Службеном гласнику града Лесков-
ца“.

02 Број: 06-8-26/18

30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

166.

На основу члана 32 став 1 тачка 8) Закона о ло-
калној самоуправи („Сл. гласник РС“„ бр. 129/07,
83/14-др. Закон и 101/16 - др. закон), члан 24
став 1 тачка 8) Статута општине Бојник („Сл.
гласник града Ј1есковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09,
9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17), Скупштина
општине Бојник на седници одржаној дана 30. 3.
2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА АНЕКС
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПУ „ЂУКА

ДИНИЋ“ БОЈНИК ЗА 2017/2018 ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Анекс годишњег
плана рада ПУ „Ђука Динић“ Бојник за 2017/2018
годину, бр. 222 од 16. 3. 2018. године.

II

Саставни део овог Решења је Анекс годишњег
плана рада ПУ „Ђука Динић“ Бојник за 2017/2018
годину, бр. 222 од 16. 3. 2018. године.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у „Службеном гласнику града
Лесковца“.

02 Број: 06-8-27/18
30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић
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168.

На основу члана 32 став 1 тачка 8) Закона о ло-
калној самоуправи („Сл. гласник РС“„ бр. 129/07,
83/14-др. Закон и 101/16 - др. закон), члан 24
став 1 тачка 8) Статута општине Бојник („Сл.
гласник града Ј1есковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09,
9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17), на предлог
Управног одбора ПУ „Ђука Динић“ Бојник, Скуп-
штина општине Бојник на седници одржаној дана
30. 3. 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ

И ДОПУНЕ МРЕЖЕ УСТАНОВЕ ЗА
2017/2018 ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне
мреже установе за 2017/2018 годинубр. 221 од
16. 3. 2018. године.

II

Саставни део овог Решења су измене и допуне
мреже установе за 2017/2018 годину бр. 221 од
16. 3. 2018. године.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у „Службеном гласнику града
Лесковца“.

02 Број: 06-8-28/18

30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

169.

На основу члана 32 став 1 тачка 8) Закона о ло-
калној самоуправи („Сл. гласник РС“„ бр. 129/07,
83/14-др. Закон и 101/16 — др. закоон), члан 24
став 1 тачка 8) Стату га општине Бојник („Сл.
гласник града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09,
9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17), на предлог

Управног одбора ПУ „Ћука Динић“ Бојник, Скуп-
штина општине Бојник на седници одржаној дана
30. 3. 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ

И ДОПУНЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА
УСТАНОВЕ ЗА 2017/2018 ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне
радног времена установе за 2017/2018 годину,
бр. 223 од 16. 3. 2018.

II

Саставни део овог Решења су измене и допуне
радног времена установе за 2017/2018 годину,
бр. 223 од 16. 3. 2018.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у „Службеном гласнику града
Лесковца“.

02 Број: 06-8-29/18
30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

170.

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“„ бр. 129/07, 83/14- др. Закон и
101/16), члан 24 Статута општине Бојник („Сл.
гласник града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09,
9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17) и Програма
рада Скупштине општине Бојник за 2018. годину
02 Број: 06-38-6/17 од 15.12.2017. године, Скуп-
штина општине Бојник на седници одржаној дана
30. 3. 2018. године, донела је

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ОПШТИНЕ БОЈНИК СА

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА
ПЕРИОД ОД 1. 1. 2017. ДО 31. 12. 2017.

ГОДИНЕ
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I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Фонда за развој
пољопривреде општине Бојник, Број: 035-43/18
од  9. 2. 2018. године са финансијскин извештајем
Број: 035-44/18 од 9. 2. 2018. године, за период
од 1. 1. 2017. године до 31. 12. 2017. године.

II

Саставни део ове одлуке је Извештај о раду
Фонда за развој пољопривреде општине Бојник,
Број: 035-43/18 од 9. 2. 2018. године са финан-
сијскин извештајем Број: 035-44/18 од 9. 2. 2018.
године, за период од 1. 1. 2017. године до 31. 12.
2017. године.

III

Одлуку доставити раду Фонду за развој пољо-
привреде општине Бојник

IV

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у „Службеном гласнику града Лесков-
ца“.

02 Број: 06-8-30/18
30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

171.

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“„ бр. 129/07, 83/14- др. Закон и
101/16), члан 24 Статута општине Бојник („Сл.
гласник града Ј1есковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09,
9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17) и Програма
рада Скупштине општине Бојник за 2018. годину
02 Број: 06-38-6/17 од 15.12.2017. године, Скуп-
штина општине Бојник на седници одржаној дана
30. 3. 2018. године, донела је

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БОЈНИК ЗА

ПЕРИОД 1. 1. 2017. ГОДИНЕ ДО 31. 12. 2017.
ГОДИНЕ

I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским
извештајем Центра за социјални рад Бојник за
период 01.01.2017. године до 31. 12. 2017. године,
Број: 551-294/01-18 од 22. 2. 2018. године.

II

Саставни део ове одлуке је Извештај о раду са
финансијским извештајем Центра за социјални
рад Бојник за период 1. 1. 2017. године до 31. 12.
2017. године, Број: 551-294/01-18 од 22.02.2018.
године.

III

Одлуку доставити Центру за социјални рад Бојник.

IV

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у „Службеном гласнику града Лесков-
ца“.

02 Број: 06-8-31/18
30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

172.

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“„ бр. 129/07, 83/14- др. Закон и
101/16), члан 24 Статута општине Бојник („Сл.
гласник града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09,
9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17) и Програма
рада Скупштине општине Бојник за 2018. годину
02 Број: 06-38-6/17 од 15. 12. 2017. године, Скуп-
штина општине Бојник на седници одржаној дана
30. 3. 2018. године, донела је

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК

КАРАЏИЋ“ БОЈНИК ЗА ПЕРИОД 
1. 1. 2017. ДО 31. 12. 2017. ГОДИНЕ
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I

УСВАЈА СЕ Извештај раду са финансијским из-
вештајем Народне библиотеке „Вук Караџић"
Бојник за период 1. 1. 2017. године до 31. 12.
2017. године, Број: 14 од 12. 1. 2018. године.

II

Саставни део ове одлуке је Извештај раду са фи-
нансијским извеиггајем Народне библиотеке „Вук
Караџић“ Бојник за период 1. 1. 2017. године до
31. 12. 2017. године, Број: 14 од 12. 1. 2018. годи-
не.

III

Одлуку доставити раду Народној библиотеци
„Вук Караџић“ Бојник.

IV

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у „Службеном гласнику града Лесков-
ца“.

02 Број: 06-8-32/18
30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

173.

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи

(„Сл. гласник РС“„ бр. 129/07, 83/14- др. Закон и

101/16), члан 24 Статута општине Бојник („Сл.

гласник града Ј1есковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09,

9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17) и Програма

рада Скупштине општине Бојник за 2018. годину

02 Број: 06-38-6/17 од 15. 12. 2017. године, Скуп-

штина општине Бојник на седници одржаној дана

30. 3. 2018. године, донела је

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА

ФИНАНСИЈКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА 2017. ГОДИНУ

I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијким
извештајем Туристичке организације општине
Бојник за 2017. годину, Број: 35/18 од 26. 1. 2018.
године.

II

Саставни део ове одлуке је Извештај о раду са
финансијким извештајем Туристичке организације
општине Бојник за 2017. годину, Број: 35/18 од
26. 1. 2018. године.

III

Одлуку доставити Туристичкој организацији оп-
штине Бојник.

IV

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у „Службеном гласнику града Лесков-
ца“.

02 Број: 06-8-33/18

30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

174.

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи

(„Сл. гласник РС“„ бр. 129/07, 83/14- др. Закон и

101/16), члан 24 Статута општине Бојник („Сл.

гласник града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09,

9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17) и Програма

рада Скупштине општине Бојник за 2018. годину

02 Број: 06-38-6/17 од 15. 12. 2017. године, Скуп-

штина општине Бојник на седници одржаној дана

30. 3. 2018. године, донела је

ОДЛУКУ 

О СВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ДОМА

ЗДРАВЉА БОЈНИК ЗА 2017. ГОДИНУ
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I

УСВАЈА СЕ Извештај раду са финансијским из-
вештајем Дома здравља Бојник за 2017. годину,
Број: 119 од 12. 2. 2018. године.

II

Саставни део ове одлуке је Извештај раду са фи-
нансијским извештајем Дома здравља Бојникза
2017. Годину, Број: 119 од 12. 2. 2018. године.

III

Одлуку доставити раду Дому здравља Бојник.

IV

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у „Службеном гласнику града Лесков-
ца“.

02 Број: 06-8-34/18
30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

175.

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“„ бр. 129/07, 83/14- др. Закон и
101/16), члан 24 Статута општине Бојник („Сл.
гласник града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09,
9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17) и Програма
рада Скупштине општине Бојник за 2018. годину
02 Број: 06-38-6/17 од 15.12.2017. године, Скуп-
штина општине Бојник на седници одржаној дана
30. 3. 2018. године, донела је

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
УСТАНОВЕ ДОМ КУЛТУРЕ „БОЈНИК“
БОЈНИК ЗА ПЕРИОД 1. 1. 2017. ГОДИНЕ

ДО 31. 12. 2017. ГОДИНЕ

I

УСВАЈА СЕ Извештај раду са финансијским из-
вештајем Установе дом културе „Бојник“ Бојник

период  1. 1. 2017. године до 31. 12. 2017. године,
Број: 34/18 од 20. 2. 2018. године.

II

Саставни део ове одлуке је Извештај раду са фи-
нансијским извештајем Установе дом културе
„Бојник“ Бојник период 1. 1. 2017. године до
31.12.2017. године, Број: 34/18 од 20. 2. 2018. го-
дине.

III

Одлуку доставити раду Установи дом културе
„Бојник“ Бојник.

IV

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у „Службеном гласнику града Лесков-
ца“.

02 Број: 06-8-34/18
30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

176.

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“„ бр. 129/07, 83/14- др. Закон и
101/16), члан 24 Статута општине Бојник („Сл.
гласник града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09,
9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17) и Програма
рада Скупштине општине Бојник за 2018. годину
02 Број: 06-38-6/17 од 15.12.2017. године, Скуп-
штина општине Бојник на седници одржаној дана
30. 3. 2018. године, донела је

ОДЛУКУ 
О СВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
УСТАНОВЕ СПОРТСКА ХАЛА „БОЈНИК“

БОЈНИК ЗА 2017. ГОДИНУ

I

УСВАЈА СЕ Извештај раду са финансијским из-
вештајем Установе спортска хала „Бојник“ Бојник
за 2017. Годину, Број: 40/1 од 14. 2. 2018. године.
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II

Саставни део ове одлуке је Извештај раду са фи-
нансијским извештајем Установе спортска хала
„Бојник“ Бојник за 2017. Годину, Број: 40/1 од
14. 2. 2018. године.

III

Одлуку доставити раду Установи спортска хала
„Бојник“ Бојник.

IV

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у „Службеном гласнику града Лесков-
ца“.

02 Број: 06-8-36/18
30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

177.

На основу члана 21 став 1 Закона о јавним пред-

узећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16), члана 32

став 1 тачка 9) Закона о локалној самоуправи

(„Сл. гласник РС“, број 129/2007 83/2014 - др.

закон и 101/116 - др. закон), члана 24 став 1 тачка

9) Статута општине Бојник (“Сл. гласник града

Лесковца“ 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13,

21/15, 1/16 и 27/17), Скупштина општине Бојник

на седници одржаној дана 30. 3. 2018. године до-

нела је следеће

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ

ОДБОРА ЈКП „ЈЕДИНСТВО“ БОЈНИК ИЗ

РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

I

РАЗРЕШАВА СЕ Драган Љубисављевић из Бојни-

ка дужности члана Надзорног одбора ЈКП „Једин-

ство“ Бојник из реда запослених, због престанка

радног односа у ЈКП „Јединство“ Бојник.

II

Ретпетве ступа на снагу даном доношења и објави-
ће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

02 Број: 06-8-37/18
30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

178.

На основу члана 116 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр.88/2017), члана 32 Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007 , 83/2014 - др.
закони 101/16- др. закон), члана 24 Статута оп-
штине Бојник („Сл. гласник града Ј1есковца“,
бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15,
1/16 и 27/17), Скупштина општине Бојник на
седници одржаној дана 30. 3. 2018. године, доне-
лаје

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ШКОЛСКОЕ ОДБОРА ОШ

„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ“ БОЈНИК

I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Школског

одбора ОШ „Станимир Вељковић Зеле“ Бојник,

из реда родитеља, због истека мандата, и то:

1. Александра Стоиљковић из Придворице

2. Ненад Стоиљковић из Бојника, и

3. Ивица Јоцић из Бојника.

II

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Школског

одбора ОШ „Станимир Вељковић Зеле“ Бојник,

из реда запослених, због истека мандата, и то:

1. Градимир Живковић из Придворице,

2. Драган Ђорић из Бојника, и

3. Драгана Михајловић из Придворице.
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III

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Школског
одбора ОШ „Станимир Вељковић Зеле“ Бојник,
из реда прсдставника јединице локалне самоуправе,
због истека мандата, и то:

1. Милун Стојановић из Бојника,

2. Светлана Цакић из Бојника, и

3. Милица Николић из Ђинђуше

IV

Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Сл. гласнику града Лесковца“.

02 Број: 06-8-38/18
30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

179.

На основу члана 116 и члана 117 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017), члана 32 став 1 тачка 9 Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број
129/2007 , 83/2014 - др. закони 101/16- др. закон),
члана 24 став 1 тачка 9 Статута општине Бојник
(„Сл. гласник града Ј1есковца“, бр. 11/08, 23/08,
3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17), Скуп-
штина општине Бојник на седници одржаној дана
30. 3. 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ“

БОЈНИК

I

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора ОШ
„Станимир Вељковић Зеле“ Бојник,из реда ро-
дитеља, и то:

1. Александра Стоиљковић из Придворице

2. Ненад Стоиљковић из Бојника, и

3. Ивица Јоцић из Бојника.

II

ИМЕНУЈУ СЕ за за чланове Школског одбора
ОШ „Станимир Вељковић Зеле“ Бојник,из реда
запослених, и то:

1. Градимир Живковић из Придворице,

2. Владан Денић из Бојника, и

3. Јасмина Станковић из Придворице.

III

ИМЕНУЈУ СЕ за за чланове Школског одбора
ОШ „Станимир Вељковић Зеле“ Бојник,пред-
ставника јединице локалне самоуправе, и то:

1. Милун Стојановић из Бојника

2. Светлана Цакић из Бојника

3. Драгана Миловановић из Косанчића

IV

Мандат органа управљања траје 4(четири) годи-
не.

V

Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Сл. гласнику града Лесковца“.

02 Број: 06-8-39/18
30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

180.

На основу члана 32 став 1 тачка 20) Закона о ло-

калној самоуправи („Сл. гласник РС“„ бр. 129/07,

83/14-др. Закон и 101/16- др. закон), члана 24

став 1 тачка 21) Статута општине Бојник („Сл.

гласник града Ј1есковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09,

9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17 ), Скупштина

општине Бојник на седници одржаној дана 30. 3.

2018. године, донела је

Страна 328 - Број 6 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   11. април 2018.



РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЊУ НАЧЕЛНИКА И ЧЛАНОВ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ

СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БОЈНИК

I

РАЗРЕШАВА СЕ Слободан Смиљковић из Бојни-
ка, дужности, начелника општинског штаба за
ванредне ситуације на територији општине Бојник,
због престанка дужности инспектора цивилне
заштите, због одласка у пензију.

II

РАЗРЕШАВА СЕ Драгослав Анђелковић из Ка-
менице, дужности члана општинског штаба за
ванредне ситуације на територији општине Бојник,
због престанка дужности руководиоца Одељења
за друштвене делатности, опште и заједничке
послове.

III

РАЗРЕШАВА СЕ Новица Миљковић из Драговца,
дужности члана општинског штаба за ванредне
ситуације на територији општине Бојник, због
престанка функције в.д. директора ЈКП „Једин-
ство“ Бојник.

IV

Решење ступа на снагу даном донешења и биће
објављено у „Службеном гласнику града Ј1ес-
ковца“.

02 Број: 06-8-40/18
30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

180.

На основу члана 32 став 1 тачка 20) Закона о ло-
калној самоуправи („Сл. гласник РС“„ бр. 129/07,
83/14-др. Закон и 101/16 - др. закон), члана 24
став 1 тачка 21), Статута општине Бојник („Сл.
гласник града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09,

9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17), Скупштина
општине Бојник на седници одржаној дана 30. 3.
2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА И

ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Небојша Станковић из Придворице,
начелник општинске управе општине Бојник за
начелника општинског штаба за ванредне ситуације
на територији општине Бојник.

II

ИМЕНУЈЕ СЕ Светлана Николић Момчиловић
из Лесковца, руководилац Одељења за друштвене
делатности, опште и заједничке послове, за члана
општинског штаба за ванредне ситуације на те-
риторији општине Бојник.

III

ИМЕНУЈЕ СЕ Зоран Костић, из Ђинђуше, служ-
беник општинске управе општине Бојиник за по-
слове одбране и ванредне ситуације, за члана оп-
штинског штаба за ванредне ситуације на тери-
торији општине Бојник.

IV

ИМЕНУЈЕ СЕ Борисав Илић из Ђинђуше, в.д.
директор ЈКП „Јединство“ Бојник, за члана оп-
штинског пггаба за ванредне ситуације на тери-
торији општине Бојник.

V

ИМЕНУЈЕ СЕ мајор Бобан Велков, из Лесковца,
за члана општинског штаба за ванредне ситуације
на територији општине Бојник.

VI

Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеном гласнику града Лес-
ковца“.

02 Број: 06-8-41/18
30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић
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182.

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“„ бр. 129/07, 83/14- др. Закон и
101/16 - др. закон), члана 24, члана 45 Статута
општине Бојник („Сл. гласник града Лесковца“,
бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15,
1/16 и 27/17), на предлог Комисије за избор, име-
новања, административна питања и друштвена
признања, Скупштина општине Бојник на седници
одржаној дана 30. 3. 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА,

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАНУ И

ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ, БОРАЧКА И
ИНВАЛИДСКА ПИТАЊА

I

РАЗРЕШАВА СЕ Гордана Миловановић из Цркви-
це дужности председника Савета за здравство,
социјалну и дечју заштиту, борачка и инвалидска
питања, због подошења оставке.

II

РАЗРЕШАВА СЕ Милена Ђорђевић из Г. Бријања,
дужности земеника председника Савета за здрав-
ство, социјалну и дечју заштиту, борачка и инва-
лидска питања, због подошења оставке.

III

РАЗРЕШАВА СЕ Јелена Будимовић из Лесковца
дужности члана Савета за здравство, социјалну
и дечју заштиту, борачка и инвалидска питања,
због подошења оставке.

IV

РАЗРЕШАВА СЕ Ивана Мишић из Бојника дуж-
ности члана Савета за здравство, социјалну и
дечју заштиту, борачка и инвалидска питања,
због подошења оставке.

V

Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеном гласнику града Лес-
ковца“.

02 Број: 06-8-42/18
30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

183.

На основу члана 42 и 43 Закона о правима па-

цијената („Сл. гласник РС“, бр. 45/2013) члана

15 Закона о јавном здрављу („Сл. гласник РС“,

бр. 15/16), члана 32 члана 36 Закона о локалној

самоуправи („Сл. гласник РС“„ бр. 129/07, 83/14-

др. Закон и 101/16 - др. закон), члана 24, члана

28, члана 37, члана 45 и члана 46 Статута општине

Бојник („Сл. гласник града Лесковца“, бр. 11/08,

23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17),

на предлог Комисије за избор, именовања, адми-

нистративна питања и друштвена признања, Скуп-

штина општине Бојник на седници одржаној дана

30. 3. 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
ИЗБОРУ ПРЕДСЕНИКА, ЗЕМЕНИКА

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАНУ И ДЕЧЈУ

ЗАШТИТУ, БОРАЧКА И ИНВАЛИДСКА
ПИТАЊА

I

БИРА СЕ Борисав Трајковић из Ниша, директор
Дома здравља Бојник, за председника за пред-
седника Савета за здравство, дечју и социјалну
заштиту, борачка и инвалидска питања, из реда
представника здравствене установе (Дом здравља
Бојник).

II

БИРА Зоран Здравковић из Ђинђуше, директор
Центра за социјални рад Бојник, за заменика
председника Савета за здравство, дечју и социјалпу
заштиту, борачка и инвалидска питања, из реда
представника установе социјалне заштите (Центр
за социјални рад Бојник).

III

БИРА СЕ Гордана Цветковић из из Лебана, шефица
испоставе Републичког фонда за здравствено оси-
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гурање у Бојнику, за члана Савета за здравство,
социјалну и дечју заштиту, борачка и инвалидска
питања, из реда представника Републичког фонда
за здравствено осигурање.

IV

БИРА СЕ Зоран Марковић, из с. Стајковце, спе-
цијалниста хигијене, стално запослен у Заводу
за јавно здравље Лесковац за члана Савета за
здравство, социјалну и дечју заштиту, борачка и
инвалидска питања, из реда представника Завода
за јавно здравље.

V

Мандат изабраних чланова траје до истека мандата
Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту,

борачка и инвалидска питања у чији се састав
бирају.

VI

Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеном гласнику града Лес-
ковца“.

02 Број: 06-8-43/18
30. 3. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић
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