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185.

На основу члана 115. став 1. Закона о из-
бору народних посланика („Службени
гласник РС“, број 14/22),

Изборна комисија општине Црна Трава,
на седници одржаној 4. априла 2022. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. КОНСТАТУЈЕ СЕ да се резултати гла-
сања на изборима за народне посланике,
одржаним 3. априла 2022. године, не могу
утврдити на следећим бирачким местима:

– на бирачком месту број 8 - Дом кул-
туре, Кална, у општини Црна Трава.

2. Ово решење објавити на веб-презен-
тацији Републичке изборне комисије.

3. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог решења подносилац
проглашене изборне листе и бирач који је
уписан у извод из бирачког списка на би-
рачком месту за које је констатовано да се
не могу утврдити резултати гласања из
диспозитива овог решења могу поднети
приговор Републичкој изборној комисији у
року од 72 часа од објављивања овог ре-
шења на веб-презентацији Републичке из-
борне комисије.

Број: 95/2022
У Црној Трави, 4. априла 2022. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Милош Глигоријевић

186.

На основу члана 148. став 3. и члана 32.
тачка 4. Закона о избору народних посла-
ника („Службени гласник РС“, број
14/2022) и члана 8. став 1. Закона о избору
председника Републике („Службени глас-
ник РС“, број 14/2022), Изборна комисија
општине Црна Трава, поступајући по при-
говору – захтеву Предрага Милијића за по-
ништење гласања, на седници одржаној
дана 4. априла 2022. године донела је 

РЕШЕЊЕ

О одбијању приговора – захтева 
за поништење гласања

1. Одбија се приговор – захтев за пониш-
тење гласања Предрага Милијића, као не-
основан.

2. Решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, заједно са
приговором.

3. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења подносилац приговора, тј. за-
хтева за поништење гласања може поднети
приговор Републичкој изборној комисији у
року од 72 часа од објављивања овог ре-
шења на веб-презентацији Републичке из-
борне комисије. Приговор се подноси
преко Изборне комисије општине Црна
Трава.

Број: 96/2022
Датум: 4. април 2022. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Милош Глигоријевић

15. април 2022. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА Број 10 – Страна 507



508 страна – Број 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА 15. април 2022. године

187.



15. април 2022. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА Број 10 – Страна 509



510 страна – Број 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА 15. април 2022. године

188.

На основу члана 86.став 4 Закона о локал-
ној самоуправи (129/07, 83/2014 – др.закон,
101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021 –
др.закон), тачке 4.,5. и 6. Одлуке о распуш-
тању скупштине општине Медвеђа и обра-
зовању Привременог органа општине Мед-
веђа и Решења о именовању председника и
чланова Привременог органа општине Мед-
веђа („Службени гласник РС“, број 13/2022),
члана 69. Закона о буџетском систему
(''Службени гласник РС'', 54/2009, 73/2010,...
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019,
149/2020 и 118/2021), члана 137. Закона о оп-
штем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, број 18/2016), и члана 23. Послов-
ника о раду Привременог органа општине
Медвеђа, (''Службени гласник града Лес-
ковца'' број: 4/2022),

Привремени орган општине Медвеђа на
7.седници одржаној дана 31.марта 2022.го-
дине, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Члан 1.

Из средстава текуће буџетске резерве ут-
врђених Одлуком о буџету општине Мед-
веђа за 2022.годину, 06-59/2021/2 од 23.де-
цембра 2021.године (''Службени гласник
града Лесковца'', број:51/2020), Раздео: 5,
Програм: 0602 – Опште услуге локалне са-
моуправе, Функција: 130, Програмска ак-
тивност: 0009 – Текућа буџетска резерва,
Позиција: 70, Економска класификација:
499000 – Средства резерве, ОДОБРАВАЈУ
СЕ средства у износу од 50.000,00 динара

по захтеву Маје Јовић из Медвеђе, ради да-
љег лечења у виду једнократне помоћи.

Члан 2. 

Средства текуће буџетске резерве из
тачке 1. овог Решења распоређују се за по-
већање апропријације у оквиру Раздела 5,
Програм: 0602 – Опште услуге локалне са-
моуправе, Функција: 130, Програмска ак-
тивност: 0001 – Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, Позиција:
64, Економска класификација: 472900 –
Једнократне помоћи, у износу од 50.000,00
динара.

Члан 3.

Средства из члана 2.овог Решења испла-
ћују се на текући рачун број: 205-
900102123161311 Комерцијална банка А.Д.
Београд.

Корисник из члана 2. овог Решења обаве-
зан је да користи наведена средстава намен-
ски – за намене за која се иста одобравају.

Члан 4.

За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за привреду и финансије општин-
ске управе Општине Медвеђа.

Члан 5.

Решење ступа на снагу даном доно-
шења, и објавити у Службеном гласнику
града Лесковца.

Образложење 

Привременом органу општине Медвеђа
обратила се Маја Јовић из Медвеђе, захте-
вом за новчану помоћ ради даљег лечења,
број: 06-553-13/2022 од 16.03.2022.године

Поступајући по захтеву Привремени ор-
ган општине Медвеђа утврдио је следеће:

АКТИ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА



– Да су подносиоцу захтева потребна по-
моћ ради даљег личења, набавке потреб-
них лекова и одласка потребне заказане
контоле и терапије,

– Да подносилац захтева болује од ма-
лигне болести карцинома дојке и да је по-
требно хитно обавити потребне терапије и
зрачења за даљи ток лечења у здравстве-
ним центрима, 

– Да је ради заштите здравља потребно
хитно указати сву неопходну медицинску
помоћ. 

Привремени орган општине Медвеђа
размотрио је наведени захтев, материјалне
прописе, фактичку ситуацију, Одлуку о бу-
џету за 2022. годину, па је одлучено као
што је наведено у диспозитиву овог Ре-
шења.

Решење доставити:
– Подносиоцу,
– Одељењу за привреду и финансије Оп-

штинске управе општине Медвеђа,
– Архиви.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА

06 Број: 06-23/2022/10 
од 31.марта 2022.године

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Драган Кулић

Në bazë të nenit 86. paragrafi 4. të Ligjit
për Vetëqeverisjen Lokale (129/07, 83/2014 -
ligj tj, 101/2016 - ligj tj, 47/2018 dhe
111/2021 - ligj tj.), pikat 4, 5. . dhe 6.
Vendimet për shpërbërjes se Kuvendit të Ko-
munës së Medvegjës dhe formimin e Organit
të Përkohshëm të Komunës së Medvegjës dhe

Vendimin për emërimin e Kryetarit dhe anë-
tarëve të Organit të Përkohshëm të Komunës
së Medvegjës (“Gazeta Zyrtare e RS” , nr
13/2022), neni 69. i Ligjit për sistemin bux-
hetor(“Gazeta zyrtare RS '', 54/2009, 73/2010,
... 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72
/2019, 149/2020 dhe 118/2021), neni 137 i
Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Admin-
istrative (“Gazeta Zyrtare e RS”, nr. 18/2016),
dhe neni 23 i Rregullores së Punës së Organit
të Përkohshëm të Komuna e Medvegjës,
(“Gazeta Zyrtare e qytetit të Leskovcit” Nr.
4/2022),

Organi i Përkohshëm i Komunës së Med-
vegjës, në seancën e 7-të të mbajtur më
31.03.2022, miraton

A K T V E N D I M I N

MBI PËRDORIMIN E MJETEVE TË
REZERVAVE BUXHETORE

RRJEDHËSE

Neni 1.

Nga mjetet e rezervës buxhetore rrjedhëse
të përcaktuara me Vendimin për Buxhetin të
Komunës së Medvegjës për vitin 2022, 06-59
/ 2021/2 të datës 23. dhjetor 2021 (“Gazeta
Zyrtare e qytetit të Leskocit”, nr. 51/2020. ),
Pjesa: 5, Programi: 0602 - Shërbimet e
përgjithshme të vetëqeverisjes lokale, Funk-
sioni: 130, Aktiviteti programor: 0009 - Re-
zerva buxhetore rrjedhëse, Pozita: 70, Klasi-
fikimi ekonomik: 499000 - Mjetet rezervë,
MIRATOHEN Mjetet në vlerë prej 50.000,00
dinarë sipas kërkesës të Maja Joviq nga Med-
vegja, për shërim të mëtejshëm në formën e
ndihmës të njëhershme.

Neni 2. 

Mjetet e rezervës rrjedhëse buxhetore nga
pika 1 e këtij Aktvendimi ndahen për rritjen e
ndarjeve në kuadër të nenit 5, Programi: 0602
- Shërbimet e përgjithshme të vetëqeverisjes
lokale, Funksioni: 130, Veprimtaria progra-
more: 0001 - Funksionimi i vetëqeverisjes lo-
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kale. dhe komunat e qytetit, Pozita: 64, Klasi-
fikimi ekonomik: 472900 - Ndihma e
njëhershme, në vlerë prej 50.000,00 dinarë.

Neni 3.

Mjetet nga neni 2. i këtij Aktvendimi do të
paguhen në llogarinë rrjedhëse: 205-
900102123161311 Banka Komerciale A.D.
Beograd.

Shfrytëzuesi nga neni 2. i këtij Aktvendimi
është i detyruar t'i përdorë mjetet e përcaktuara
për qëllimin e synuar - për qëllimet për të cilat
janë miratuar të njëjtat.

Neni 4.

Për realizimin e këtij Aktvendimi detyrohet
Departamenti i Ekonomisë dhe Financave të
Administratës Komunale të Komunës së
Medvegjës.

Neni 5.

Aktvendimi hyn në fuqi ditën e miratimit
dhe të shpallet në Gazetën Zyrtare të Qytetit
të Leskovcit.

Arsytim

Bilana Radojçiq nga Medvegja i është drej-
tuar Organit të Përkohshëm të Komunës së
Medvegjës me kërkesë për ndihmë financiare
për trajtim të mëtutjeshëm, me numër: 06-
553-15 / 2022 datë 16.03.2022.

Organi i Përkohshëm i Komunës së
Medvegjës, duke vepruar sipas kërkesës, ka
përcaktuar si në vijim:

– Që paraqitësi i kërkesës ka nevojë për
ndihmë për trajtimin e mëtejshëm, blerjen e
barnave të nevojshme dhe nisjen e kontrollave
dhe terapisë së caktuar, 

– Që paraqitësi i kërkesës vuan nga një
sëmundje malinje e kancerit të gjirit dhe se
është e nevojshme të kryhen urgjentisht terapitë
dhe rrezatimet e nevojshme për rrjedhën e
mëtejshme të trajtimit në qendrat shëndetësore. 

– Që për mbrojtjen e shëndetit është e ne-
vojshme të sigurohet urgjentisht e gjithë
ndihma e nevojshme mjekësore. 

Organi i përkohshëm i komunës së
Medvegjës ka shqyrtuar kërkesën e cekur, rre-
gullat materiale, gjendjen faktike, Vendimin
mbi buxhetin për vitit 2022, kështu që është
vendosur siç thuhet në dispozitiv të këtij Ak-
tvendimi.

Aktvendimi ti dorzohet:
– Paraqitësit,
– Departamenti për Ekonomi dhe Financa

i Administratës Komunale të Komunës së
Medvegjës,

– Arkivi.

ORGAN I PËRKOHSHËM I KOMUNËS
SË MEDVEGJËS 

06 Numër: 06-23/2022/10 
nga 31.mars 2022.

KRYETARI I
ORGANIT TË PËRKOHSHËM

Dragan Kulliq

189.

На основу члана 86.став 4 Закона о ло-
калној самоуправи (129/07, 83/2014 – др.за-
кон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и
111/2021 – др.закон), тачке 4.,5. и 6. Одлуке
о распуштању скупштине општине Мед-
веђа и образовању Привременог органа оп-
штине Медвеђа и Решења о именовању
председника и чланова Привременог ор-
гана општине Медвеђа („Службени глас-
ник РС“, број 13/2022),члана 69. Закона о
буџетском систему (''Службени гласник
РС'', 54/2009, 73/2010,... 99/2016,113/2017,
95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и
118/2021),члана 137. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник
РС“, број 18/2016),и члана 23. Пословника
о раду Привременог органа општине Мед-
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веђа, 06 Број: 06-6/2022/2 од 7. фебруара
2022. године,

Привремени орган општине Медвеђа на
7. седници одржаној дана 31.марта 2022.
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Члан 1.

Из средстава текуће буџетске резерве ут-
врђених Одлуком о буџету општине Мед-
веђа за 2022.годину, 06-59/2021/2 од 23.де-
цембра 2021.године (''Службени гласник
града Лесковца'', број:51/2020), Раздео: 5,
Програм: 0602 – Опште услуге локалне са-
моуправе, Функција: 130, Програмска ак-
тивност: 0009 – Текућа буџетска резерва,
Позиција: 70, Економска класификација:
499000 – Средства резерве, ОДОБРАВАЈУ
СЕ средства у износу од 50.000,00 динара
по захтеву Марије Марковић, ради лечења
у виду једнократне помоћи.

Члан 2. 

Средства текуће буџетске резерве из
тачке 1. овог Решења распоређују се за по-
већање апропријације у оквиру Раздела 5,
Програм:0602 – Опште услуге локалне са-
моуправе, Функција: 130, Програмска ак-
тивност: 0001 – Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, Позиција:
64, Економска класификација: 472900 –
Једнократне помоћи, у износу од 50.000,00
динара.

Члан 3.
Средства из члана 2.овог Решења испла-

ћују се на жиро рачун број: 205-
9001017123016-12 Комерцијална банка
А.Д. Београд.

Корисник из члана 2. овог Решења оба-
везан је да користи наведена средстава на-
менски – за намене за која се иста одобра-
вају.

Члан 4.

За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за привреду и финансије оп-
штинске управе Општине Медвеђа.

Члан 5.

Решење ступа на снагу даном доно-
шења, и објавити у Службеном гласнику
града Лесковца.

Образложење 

Привременом органу општине Медвеђа
обратила се Марија Марковић, захтевом за
новчану помоћ ради лечења , број: 06-553-
14/2022 од 16.03.2022.године

Поступајући по захтеву Привремени ор-
ган општине Медвеђа утврдио је следеће:

– Да подносилац захтева болује од ма-
лигне болести карцинома мозга,

– Да је ради заштите потребно хитно
указати сву неопходну медицинску помоћ, 

– Да је ради даљег лечења, набавке по-
требних лекова и одласка на потребне за-
казане контроле и терапије потребно обез-
бедити новчана средстава.

Привремени орган општине Медвеђа
размотрио је наведени захтев, материјалне
прописе, фактичку ситуацију, Одлуку о бу-
џету за 2022. годину, па је одлучено као
што је наведено у диспозитиву овог Ре-
шења.

Решење доставити:
– Подносиоцу,
– Одељењу за привреду и финансије Оп-

штинске управе општине Медвеђа,
– Архиви.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА

06 Број: 06-23/2022/11
од 31.марта 2022.године

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Драган Кулић
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Në bazë të nenit 86. paragrafi 4. të Ligjit
për Vetëqeverisjen Lokale (129/07, 83/2014 -
ligj tjetër, 101/2016 - ligj tjetër, 47/2018 dhe
111/2021 - ligj tjetër), pikat 4, 5. . dhe 6. Të
Vendimet mbi shpërbërjen e Kuvendit të
Komunës së Medvegjës dhe formimin e Or-
ganit të Përkohshëm të Komunës së
Medvegjës dhe Vendimin për emërimin e Kry-
etarit dhe anëtarëve të Autoritetit të
Përkohshëm të Komunës së Medvegjës (“Ga-
zeta Zyrtare e RS” , nr 13/2022), neni 69 i
Ligjit për sistemin buxhetor. glasnik RS '',
54/2009, 73/2010, ... 99 / 2016,113 / 2017,
95/2018, 31/2019, 72 /2019, 149/2020 dhe
118/2021), neni 137 i Ligjit për Procedurën e
Përgjithshme Administrative (“Gazeta Zyrtare
e RS”, nr. 18/2016), dhe neni 23. të Rregullo-
res së Punës së Organit të Përkohshëm të Ko-
muna Medvegjë, 06 Nr. 06-6 / 2022/2 e datës
07.02.2022,

Autoriteti i Përkohshëm i Komunës së
Medvegjës, në seancën e 7-të të mbajtur më
31.03.2022, miraton

A K T Ë V E N D I M I

MBI PËRDORIMIN E MJETEVE TË
REZERVAVE BUXHETORE

RRJEDHËSE

Neni 1.

Nga mjetet e rezervës buxhetore rrjedhëse
të përcaktuara me Vendimin për Buxhetin e
Komunës së Medvegjës për vitin 2022. 06-
59/2021/2 nga data 23. dhjetor 2021. (“Gazeta
Zyrtare e Qytetit të Leskocit”, nr. 51/2020.),
Pjesa: 5 , Programi: 0602 - Shërbimet e
përgjithshme të vetëqeverisjes lokale, Funk-
sioni: 130, Aktiviteti programor: 0009 - Re-
zerva buxhetore rrjedhëse, Pozita: 70, Klasi-
fikimi ekonomik: 499000 - mjete rezervë, MI-
RATOHEN mjetet në shumë prej 50.000,00
dinarë sipas kërkesë të Marija Markoviqit për
sherim në formën e ndihëmës së njëherëshme.

Neni 2. 

Mjetet e rezervës rrjedhëse buxhetore nga
pika 1. e këtij Aktëvendimi ndahen për rritjen
aproprijimit në kuadër të nenit 5. Programi:
0602 - Shërbimet e përgjithshme të vetëqeveri -
sjes lokale, Funksioni: 130, Aktiviteti progra-
mor: 0001 - Funksionimi i vetëqeverisjes lo-
kale. dhe komunat e qytetit, Pozita: 64, Klasifi-
kimi ekonomik: 472900 - Ndihma e njëher -
shme, në vlerë prej 50.000,00 dinarë.

Neni 3.

Mjetet nga neni 2. i këtij Aktëvendimi do
të paguhen në xhirollogarinë: 205-
9001017123016-12 Komercijalna banka A.D.
Beograd.

Shfrytëzuesi nga neni 2. i këtij Aktëvendimi
është i detyruar t'i përdorë mjetet e përcaktuara
për qëllimin e synuar - për qëllimet për të cilat
janë miratuar.

Neni 4.

Për zbatimin e këtij Aktëvendimi detyrohet
Departamenti i ekonomisë dhe financave
pranë Administratës Komunale të Komunës së
Medvegjës.

Neni 5.

Aktëvendimi hyn në fuqi ditën e miratimit
dhe do të shpallet në Gazetën Zyrtare të Qy-
tetit të Leskovcit.

Argumentim

Marija Markoviq i është drejtuar organit të
përkohshëm të komunës së Medvegjës me
kërkesë për ndihmë financiare për sherim, me
numër: 06-553-14/2022 nga data 16.03.2022.

Organi i Përkohshëm i Komunës së Med -
vegjës, duke vepruar sipas kërkesës, ka për -
cak tuar si në vijim:

– Që paraqitësi i kërkesës vuan nga kanceri
malinj i trurit,

– Për qëllime të mbrojtjes, është e nevoj-
shme të sigurohet urgjentisht e gjithë ndihma
e nevojshme mjekësore,
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– Se është e nevojshme sigurimi i mjeteve
për sherim të mëtejshëm, sigurimin e barnave
të nevojshme dhe kryerja e kontrollave dhe
terapitë e nevojshme të caktuara.

Organi i përkohshëm i komunës së
Medvegjës ka shqyrtuar kërkesën e cekur, rre-
gullat material, gjendjen faktike, Vendimin
për buxhetin e vitit 2022, kështu që është ven-
dosur siç thuhet në dispozitiv të këtij vendimi.

Aktëvendimi të dërgohet:
– Paraqitësit,
– Departamentit për ekonomisë dhe finan-

cave të Administratës Komunale të Komunës
së Medvegjës,

– Arkivit.

ORGAN I PËRKOHSHËM I KOMUNËS
SË MEDVEGJËS

06 Numër: 06-23/2022/11 
nga 31.mars viti 2022.

KRYETAR
I ORGANIT TË PËRKOHSHËM

Dragan Kulliq

190.

На основу члана 86.став 4 Закона о ло-
калној самоуправи (129/07, 83/2014 – др.за-
кон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и
111/2021 – др.закон), тачке 4.,5. и 6. Одлуке
о распуштању скупштине општине Мед-
веђа и образовању Привременог органа оп-
штине Медвеђа и Решења о именовању
председника и чланова Привременог ор-
гана општине Медвеђа („Службени глас-
ник РС“, број 13/2022), члана 69. Закона о
буџетском систему (''Службени гласник
РС'', 54/2009, 73/2010,... 99/2016, 113/2017,
95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и

118/2021), члана 137. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник
РС“, број 18/2016), и члана 23. Пословника
о раду Привременог органа општине Мед-
веђа, (''Службени гласник града Лесковца''
број: 4/2022),

Привремени орган општине Медвеђа на
7.седници одржаној дана 31.марта 2022.го-
дине, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Члан 1.

Из средстава текуће буџетске резерве ут-
врђених Одлуком о буџету општине Мед-
веђа за 2022.годину, 06-59/2021/2 од 23.де-
цембра 2021.године (''Службени гласник
града Лесковца'', број:51/2020), Раздео: 5,
Програм: 0602 – Опште услуге локалне са-
моуправе, Функција: 130, Програмска ак-
тивност: 0009 – Текућа буџетска резерва,
Позиција: 70, Економска класификација:
499000 – Средства резерве, ОДОБРАВАЈУ
СЕ средства у износу од 50.000,00 динара
по захтеву Биљане Радојчић из Медвеђе,
ради даљег лечења у виду једнократне по-
моћи.

Члан 2. 

Средства текуће буџетске резерве из тачке
1. овог Решења распоређују се за повећање
апропријације у оквиру Раздела 5, Програм:
0602 – Опште услуге локалне самоуправе,
Функција: 130, Програмска активност: 0001
– Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, Позиција: 64, Економска
класификација: 472900 – Једнократне по-
моћи, у износу од 50.000,00 динара.

Члан 3.
Средства из члана 2.овог Решења испла-

ћују се на текући рачун број: 205-
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900102231308745 Комерцијална банка А.Д.
Београд.

Корисник из члана 2. овог Решења оба-
везан је да користи наведена средстава на-
менски – за намене за која се иста одобра-
вају.

Члан 4.

За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за привреду и финансије оп-
штинске управе Општине Медвеђа.

Члан 5.

Решење ступа на снагу даном доно-
шења, и објавити у Службеном гласнику
града Лесковца.

Образложење 

Привременом органу општине Медвеђа
обратила се Биљана Радојчић из Медвеђе,
захтевом за новчану помоћ ради даљег
лечења, број: 06-553-15/2022 од 16.03.2022.
године

Поступајући по захтеву Привремени ор-
ган општине Медвеђа утврдио је следеће:

– Да су подносиоцу захтева потребна по-
моћ ради даљег лечења, набавке потребних
лекова и одласка потребне заказане кон-
толе и терапије,

– Да подносилац захтева болује од ма-
лигне болести карцинома крви (леукемије), 

– да је потребно хитно обавити потребне
терапије и зрачења за даљи ток лечења у
здравственим центрима, 

– Да је ради заштите здравља потребно
хитно указати сву неопходну медицинску
помоћ подносиоцу захтева.

Привремени орган општине Медвеђа
размотрио је наведени захтев, материјалне
прописе, фактичку ситуацију, Одлуку о бу-
џету за 2022. годину, па је одлучено као
што је наведено у диспозитиву овог Ре-
шења.

Решење доставити:
– Подносиоцу,

– Одељењу за привреду и финансије Оп-
штинске управе општине Медвеђа,

– Архиви.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА

06 Број: 06-23/2022/12 
од 31.марта 2022.године

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Драган Кулић

Në bazë të nenit 86. paragrafi 4. të Ligjit për
Vetëqeverisjen Lokale (129/07, 83/2014 - ligj
tj, 101/2016 - ligj tj, 47/2018 dhe 111/2021 -
ligj tj.), pikat 4, 5. . dhe 6. Vendimet për
shpërbërjes se Kuvendit të Komunës së
Medvegjës dhe formimin e Organit të
Përkohshëm të Komunës së Medvegjës dhe
Vendimin për emërimin e Kryetarit dhe
anëtarëve të Organit të Përkohshëm të
Komunës së Medvegjës (“Gazeta Zyrtare e
RS” , nr 13/2022), neni 69. i Ligjit për sistemin
buxhetor(“Gazeta zyrtare RS '', 54/2009,
73/2010, ... 99/2016, 113/2017, 95/2018,
31/2019, 72 /2019, 149/2020 dhe 118/2021),
neni 137 i Ligjit për Procedurën e Përgjithshme
Administrative (“Gazeta Zyrtare e RS”, nr.
18/2016), dhe neni 23 i Rregullores së Punës
së Organit të Përkohshëm të Komuna e
Medvegjës, (“Gazeta Zyrtare e qytetit të Les-
kovcit” Nr. 4/2022),

Organi i Përkohshëm i Komunës së
Medvegjës, në seancën e 7-të të mbajtur më
31.03.2022, miraton
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A K T V E N D I M I N

MBI PËRDORIMIN E MJETEVE TË
REZERVAVE BUXHETORE

RRJEDHËSE

Neni 1.

Nga mjetet e rezervës buxhetore rrjedhëse
të përcaktuara me Vendimin për Buxhetin të
Komunës së Medvegjës për vitin 2022, 06-59
/ 2021/2 të datës 23. dhjetor 2021 (“Gazeta
Zyrtare e qytetit të Leskocit”, nr. 51/2020.),
Pjesa: 5 , Programi: 0602 - Shërbimet e
përgjithshme të vetëqeverisjes lokale, Funk-
sioni: 130, Aktiviteti programor: 0009 - Re-
zerva buxhetore rrjedhëse, Pozita: 70, Klasi-
fikimi ekonomik: 499000 - Mjetet rezervë,
MIRATOHEN Mjetet në vlerë prej 50.000,00
dinarë sipas kërkesës të Bilana Radojçiq nga
Medvegja, për shërim të mëtejshëm në formën
e ndihmës të njëhershme.

Neni 2. 

Mjetet e rezervës rrjedhëse buxhetore nga
pika 1 e këtij Aktvendimi ndahen për rritjen e
ndarjeve në kuadër të nenit 5, Programi: 0602 -
Shërbimet e përgjithshme të vetëqeverisjes lo-
kale, Funksioni: 130, Veprimtaria programore:
0001 - Funksionimi i vetëqeverisjes lokale. dhe
komunat e qytetit, Pozita: 64, Klasifikimi eko-
nomik: 472900 - Ndihma e njëhershme, në
vlerë prej 50.000,00 dinarë.

Neni 3.

Mjetet nga neni 2. i këtij Aktvendimi do të
paguhen në llogarinë rrjedhëse: 205-
900102231308745 Banka Komerciale A.D.
Beograd.

Shfrytëzuesi nga neni 2. i këtij Aktvendimi
është i detyruar t'i përdorë mjetet e përcaktuara
për qëllimin e synuar - për qëllimet për të cilat
janë miratuar të njëjtat.

Neni 4.

Për realizimin e këtij Aktvendimi detyrohet
Departamenti i Ekonomisë dhe Financave të
Administratës Komunale të Komunës së
Medvegjës.

Neni 5.

Aktvendimi hyn në fuqi ditën e miratimit
dhe të shpallet në Gazetën Zyrtare të Qytetit
të Leskovcit.

Arsytim

Bilana Radojçiq nga Medvegja i është drej-
tuar Organit të Përkohshëm të Komunës së
Medvegjës me kërkesë për ndihmë financiare
për trajtim të mëtutjeshëm, me numër: 06-
553-15 / 2022 datë 16.03.2022.

Organi i Përkohshëm i Komunës së
Medvegjës, duke vepruar sipas kërkesës, ka
përcaktuar si në vijim:

– Që paraqitësi i kërkesës ka nevojë për
ndihmë për trajtimin e mëtejshëm, blerjen e
barnave të nevojshme dhe nisjen e kontrollave
dhe terapisë së caktuar, 

– Që paraqitësi i kërkesës vuan nga një
sëmundje malinj e gjakut (leukemisë), 

– se është e nevojshme të kryhen urgjen-
tisht terapitë dhe rrezatimet e nevojshme për
ecurinë e mëtejshme të trajtimit në qendrat
shëndetësore, 

– Për të mbrojtur shëndetin, është e nevoj-
shme t'i ofrohet urgjentisht e gjithë ndihma e
nevojshme mjekësore paraqitësit të kërkesës.

Organi i përkohshëm i komunës së
Medvegjës ka shqyrtuar kërkesën e cekur, rre-
gullat materiale, gjendjen faktike, Vendimin
mbi buxhetin për vitit 2022, kështu që është
vendosur siç thuhet në dispozitiv të këtij Ak-
tvendimi.

Aktvendimi ti dorzohet:
–Paraqitësit,
–Departamenti për Ekonomi dhe Financa i

Administratës Komunale të Komunës së
Medvegjës,

–Arkivi.

ORGAN I PËRKOHSHËM I KOMUNËS
SË MEDVEGJËS 

06 Numër: 06-23/2022/12 
nga 31.mars 2022.

KRYETARI I
ORGANIT TË PËRKOHSHËM

Dragan Kulliq
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191.

На основу члана 86.став 4 Закона о ло-
калној самоуправи (129/07, 83/2014 – др.за-
кон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и
111/2021 – др.закон), тачке 4.,5. и 6. Одлуке
о распуштању скупштине општине Мед-
веђа и образовању Привременог органа оп-
штине Медвеђа и Решења о именовању
председника и чланова Привременог ор-
гана општине Медвеђа („Службени глас-
ник РС“, број 13/2022), члана 69. Закона о
буџетском систему (''Службени гласник
РС'', 54/2009, 73/2010,... 99/2016, 113/2017,
95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и
118/2021), члана 137. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник
РС“, број 18/2016), и члана 23. Пословника
о раду Привременог органа општине Мед-
веђа, (''Службени гласник града Лесковца''
број: 4/2022),

Привремени орган општине Медвеђа на
7.седници одржаној дана 31.марта 2022.го-
дине, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Члан 1.

Из средстава текуће буџетске резерве ут-
врђених Одлуком о буџету општине Мед-
веђа за 2022.годину, 06-59/2021/2 од 23.де-
цембра 2021.године (''Службени гласник
града Лесковца'', број:51/2020), Раздео: 5,
Програм: 0602 – Опште услуге локалне са-
моуправе, Функција: 130, Програмска ак-
тивност: 0009 – Текућа буџетска резерва,
Позиција: 70, Економска класификација:
499000 – Средства резерве, ОДОБРАВАЈУ
СЕ средства у износу од 50.000,00 динара
по захтеву Небојше Радојчића из Медвеђе,
ради даљег лечења у виду једнократне по-
моћи.

Члан 2. 

Средства текуће буџетске резерве из
тачке 1. овог Решења распоређују се за по-
већање апропријације у оквиру Раздела 5,
Програм: 0602 – Опште услуге локалне са-
моуправе, Функција: 130, Програмска ак-
тивност: 0001 – Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, Позиција:
64, Економска класификација: 472900 –
Једнократне помоћи, у износу од 50.000,00
динара.

Члан 3.

Средства из члана 2.овог Решења испла-
ћују се на текући рачун број: 250-
3120076371500-05 Eurobank Direktna a.d.

Корисник из члана 2. овог Решења оба-
везан је да користи наведена средстава на-
менски – за намене за која се иста одобра-
вају.

Члан 4.

За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за привреду и финансије оп-
штинске управе Општине Медвеђа.

Члан 5.

Решење ступа на снагу даном доно-
шења, и објавити у Службеном гласнику
града Лесковца.

Образложење 

Привременом органу општине Медвеђа
обратила се Небојше Радојчића из Мед-
веђе, захтевом за новчану помоћ ради да-
љег лечења, број: 06-553-16/2022 од
16.03.2022.године

Поступајући по захтеву Привремени ор-
ган општине Медвеђа утврдио је следеће:

–Да су подносиоцу захтева потребна по-
моћ ради даљег лечења, набавке потребних
лекова и одласка потребне заказане кон-
толе и терапије,

– Да подносилац захтева болује од ма-
лигне болести карцинома желудца и дис-
талног дела једњака,
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– да је потребно хитно обавити потребне
терапије и зрачења за даљи ток лечења у
здравственим центрима, 

– Да је ради заштите здравља потребно
хитно указати сву неопходну медицинску
помоћ подносиоцу захтева.

Привремени орган општине Медвеђа
размотрио је наведени захтев, материјалне
прописе, фактичку ситуацију, Одлуку о бу-
џету за 2022. годину, па је одлучено као
што је наведено у диспозитиву овог Ре-
шења.

Решење доставити:
– Подносиоцу,
– Одељењу за привреду и финансије Оп-

штинске управе општине Медвеђа,
– Архиви.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА

06 Број: 06-23/2022/13 
од 31.марта 2022.године

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Драган Кулић

Në bazë të nenit 86.paragrafi 4. Ligji mbi
vetëqeverisjen lokale (129/07, 83-2014- ligji
tjetër, 101/2016- ligji tjetër, 47/2018 dhe
111/2021- ligji tjetër), pikat 4.,5.dhe 6.
Vendimet mbi shpërbërjen e Kuvendit të ko-
munë së Medvegjës dhe formimin e Organit të
përkohshëm të komunës së Medvegjës dhe Ak-
tvendimet mbi emërimin e kryetarit dhe an-
tarëve të Organit të përkohshëm të komunës së
Medvegjës ( “Gazeta zyrtare RS”, numër
13/2022), të nenit 69. Ligji për sistemin Bux-
hetor („Gazeta zyrtare RS”, numër 54/2009,
73/2010,... 99/2016,113/2017, 95/2018,
31/2019, 72/2019, 149/2020 dhe 118/2021), të

nenit 137. Ligji për procedurën e përgjithëshme
Administrative („Gazeta zyrtare RS”, numër
18/2016), dhe neni 23. Të Rregullores mbi
punën e Organit të përkohëshëm të komunës së
Medvegjës, („Gazeta zyrtare e qytetit të Les -
kovcit“, numër: 4/2022),

Organi i përkohëshëm i komunës së Med-
vegjës në seancën e 7.të mbajtur në ditën
31.mars të vitit 2022,sjell

A K T V E N D I M I N 

PËR PËRDORIMIN E MJETEVE
REZERVË TË BUXHETIT AKTUAL

Neni 1.

Nga mjetet aktuale të rezervave të buxhetit
të përcaktuara me Vednimin mbi buxhetin e
komunës së Medvegjës për vitin 2022, 06-
59/2021/2 nga 23.dhjetor të vitit 2021 (Gazeta
zyrtare e qytetit të Leskovcit“, numër:
51/2020), Рjesa: 5, Programi: 0602 – Shër-
bimet e përgjithshme të vetëqeverisjes lokale,
Funksioni: 130, Aktivitet programore: 0009 –
Rezervat aktuale të buxhetit , Pozicioni: 70,
Klasifikimi ekonomik: 499000 – Mjetet rez-
erv, MIRATOHEN mjetet në shumë prej
50.000,00 dinarë sipas kërkesës Nebojsha
Radojiçiq nga Medvegja, për shërim të mëte-
jshëm në formë të ndihmës së njëhershme. 

Neni 2. 

Mjetet aktuale të rezervave të buxhetit nga
pika 1. këti Aktvendimi janë vendosur për të
rritur përvetësimin brenda Pjesës 5, Pro-
grami:0602 – Shërbimet e përgjithshme të
vetëqeverisjes lokale, Funksioni: 130, Ak-
tivitet programore: 0001 – Funksionimi i
vetëqeverisjes lokale dhe komunave të qytetit,
Pozicioni: 64, Klasifikimi ekonomik: 472900
– Ndihmë të njëherëshme, në shumë prej
50.000,00 dinarë.

Neni 3.

Mjetet nga neni 2.të këti Aktvendimi
paguhen në numrin e xhirollogarisë rrjedhëse:
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250-3120076371500-05EurobankDirektna
a.d.

Përdoruesi nga neni 2. Të këti Aktvendimi
është i detyruar t'i përdorë mjetet e deklaruara
për qëllime të dedikuara- për qëllimet për të
cilat janë miratuar.

Neni 4.

Për realizimin e këti Aktvendimi është
përgjegjës Departamenti për ekonomi dhe fi-
naca të adminstratës komunale të komunës së
Medvegjës.

Neni 5.

Aktvendimi hyn në fuqi ditën e miratimit
dhe shpallet në Gazetën Zyrtare të Qytetit të
Leskovcit.

Arsyetim 

Organit të Përkohëshëm të komunës së
Medvegjës i është Nebojsha Radoiçiq nga
Medvegja, me kërkesë për ndihmë financiare
për shërim të mëtutjeshëm, numër: 06-553-
16/2022 nga viti 16.03.2022.

Duke vepruar sipas kërkesës Organi i
Përkohëshëm i komunës së Medvegjës ka për-
caktuar në vazhdim:

– Që aplikanti ka nevojë për ndihmë për
trajtim të mëtejshëm, sigurimin e barnave të
nevojshme dhe nisjen e takimeve dhe terapisë
së planifikuar,

– Se aplikanti vuan nga sëmundje malinje
të kancerit stomakut dhe pjesës distale të
ezofagut,

– se është e nevojshme të kryhen urgjen-
tisht terapitë dhe rrezatimet e nevojshme për
rrjedhën e mëtejshme të trajtimit në qendrat
shëndetësore., 

– Se për mbrojtjen e shëndetit është e nevo-
jshme që kërkuesit t'i ofrohet urgjentisht e
gjithë ndihma e nevojshme mjekësore.

Organi i Përkohëshëm i komunës së Med-
vegjës ka shqyrtuar kërkesën e cekur, rregul-
limin material, gjendjen faktike, Vendimin për
buxhetin të vitit 2022, kështu që është vendo-

sur siç thuhet në dispozitiv të këtij Ak-
tvendimi.

Aktvendimi t i dorëzohet:
– Aplikantit,
– Departamentit për ekonomi dhe finaca të

adminstratës komunale të komunës së Med-
vegjës,

– Arkivit.

ORGANI I PËRKOHËSHËM I
KOMUNËS SË MEDVEGJËS

06 Numër: 06-23/2022/13 
nga 31.mars të vitit 2022.

KRYETAR
I ORGANIT TË PËRKOHËSHËM

Dragan Kulliq 

192.

На основу члана 86.став 4 Закона о локал-
ној самоуправи (129/07, 83/2014 – др.закон,
101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021 –
др.закон), тачке 4.,5. и 6. Одлуке о распуш-
тању скупштине општине Медвеђа и обра-
зовању Привременог органа општине Мед-
веђа и Решења о именовању председника и
чланова Привременог органа општине Мед-
веђа („Службени гласник РС“, број 13/2022),
члана 69. Закона о буџетском систему
(''Службени гласник РС'', 54/2009, 73/2010,...
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019,
149/2020 и 118/2021), члана 137. Закона о оп-
штем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, број 18/2016), и члана 23. Послов-
ника о раду Привременог органа општине
Медвеђа, (''Службени гласник града Лес-
ковца'' број: 4/2022),

Привремени орган општине Медвеђа на
7.седници одржаној дана 31.марта 2022.го-
дине, доноси
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Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Члан 1.

Из средстава текуће буџетске резерве ут-
врђених Одлуком о буџету општине Мед-
веђа за 2022.годину, 06-59/2021/2 од 23.де-
цембра 2021.године (''Службени гласник
града Лесковца'', број:51/2020), Раздео: 5,
Програм: 0602 – Опште услуге локалне са-
моуправе, Функција: 130, Програмска ак-
тивност: 0009 – Текућа буџетска резерва,
Позиција: 70, Економска класификација:
499000 – Средства резерве, ОДОБРАВАЈУ
СЕ средства у износу од 50.000,00 динара
по захтеву Стеле Димитријевић из Мед-
веђе, ради даљег лечења у виду једно-
кратне помоћи.

Члан 2. 

Средства текуће буџетске резерве из
тачке 1. овог Решења распоређују се за по-
већање апропријације у оквиру Раздела 5,
Програм: 0602 – Опште услуге локалне са-
моуправе, Функција: 130, Програмска ак-
тивност: 0001 – Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, Позиција:
64, Економска класификација: 472900 –
Једнократне помоћи, у износу од 50.000,00
динара.

Члан 3.

Средства из члана 2.овог Решења испла-
ћују се на текући рачун број: 205-
900102223258327 Комерцијална банка А.Д.
Београд.

Корисник из члана 2. овог Решења обаве-
зан је да користи наведена средстава намен-
ски – за намене за која се иста одобравају.

Члан 4.

За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за привреду и финансије оп-
штинске управе Општине Медвеђа.

Члан 5.

Решење ступа на снагу даном доно-
шења, и објавити у Службеном гласнику
града Лесковца.

Образложење 

Привременом органу општине Медвеђа
обратила се Стела Димитријевић из Мед-
веђе, захтевом за новчану помоћ ради даљег
лечења, број: 06-553-22/2022 од 31.03.2022.
године.

Поступајући по захтеву Привремени ор-
ган општине Медвеђа утврдио је следеће:

– Да су подносиоцу захтева потребна по-
моћ ради даљег лечења, набавке потребних
лекова и набавке основних животних по-
треба,

– Да подносилац захтева болује од тешке
болести, 

– Да је ради заштите здравља потребно
хитно указати сву неопходну медицинску
помоћ подносиоцу захтева.

Привремени орган општине Медвеђа
размотрио је наведени захтев, материјалне
прописе, фактичку ситуацију, Одлуку о бу-
џету за 2022. годину, па је одлучено као
што је наведено у диспозитиву овог Ре-
шења.

Решење доставити:
– Подносиоцу,
– Одељењу за привреду и финансије Оп-

штинске управе општине Медвеђа,
– Архиви.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА

06 Број: 06-23/2022/16 од 31.марта
2022.године

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Драган Кулић
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Në bazë të nenit 86.paragrafi 4. Ligji mbi
vetëqeverisjen lokale (129/07, 83-2014- ligji
tjetër, 101/2016- ligji tjetër, 47/2018 dhe
111/2021- ligji tjetër), pikat 4.,5.dhe 6.
Vendimet mbi shpërbërjen e Kuvendit të ko-
munë së Medvegjës dhe formimin e Organit të
përkohshëm të komunës së Medvegjës dhe Ak-
tvendimet mbi emërimin e kryetarit dhe an-
tarëve të Organit të përkohshëm të komunës së
Medvegjës ( “Gazeta zyrtare RS”, numër
13/2022), të nenit 69. Ligji për sistemin Bux-
hetor („Gazeta zyrtare RS”, numër 54/2009,
73/2010,... 99/2016,113/2017, 95/2018,
31/2019, 72/2019, 149/2020 dhe 118/2021), të
nenit 137. Ligji për procedurën e përgjithëshme
Administrative („Gazeta zyrtare RS”, numër
18/2016), dhe neni 23. Të Rregullores mbi
punën e Organit të përkohëshëm të komunës së
Medvegjës, („Gazeta zyrtare e qytetit të
Leskovcit „ numër: 4/2022), 

Organi i përkohëshëm i komunës së Med-
vegjës në seancën e 7.të mbajtur në ditën
31.mars të vitit 2022,sjell

A K T V E N D I M I N 

PËR PËRDORIMIN E MJETEVE
REZERVË TË BUXHETIT AKTUAL

Neni 1.

Nga mjetet aktuale të rezervave të buxhetit
të përcaktuara me Vednimin mbi buxhetin e ko-
munës së Medvegjës për vitin 2022, 06-
56/2021/2 nga 23.dhjetor të vitit 2021.
(„Gazeta zyrtare e qytetit të Leskovcit“, numër:
51/2020), Pjesa: , Programi: 0602- Shërbimet
e përgjithshme të vetëqeverisjes lokale, Funk-
sioni: 130, Aktivitet programore:0009- Rezer-
vat aktuale të buxhetit , Pozicioni:70, Klasi-
fikimi ekonomik: 499000- Mjetet rezerv, MI-
RATOHEN mjetet në shumë prej 50.000,00 di-
narë sipas kërkesës Stelle Dimitrijeviq nga
Medvegja, për shërim të mëtejshëm në formë
të ndihmës së njëhershme. 

Neni 2. 

Mjetet aktuale të rezervave të buxhetit nga
pika 1. Të këti Aktvendimi janë vendosur për
të rritur përvetësimin brenda Pjesës 5, Pro-
grami:0602 – Shërbimet e përgjithshme të
vetëqeverisjes lokale, Funksioni: 130, Ak-
tivitetet programore: 0001 – Funksionimi i
vetëqeverisjes lokale dhe komunave të qytetit,
Pozicioni: 64, Klasifikimi ekonomik: 472900
– Ndihmë të njëherëshme, në shumë prej
50.000,00 dinarë.

Neni 3.

Mjetet nga neni 2.të këti Aktvendimi
paguhen në numrin e xhirollogarisë rrjedhëse:
205-900102223258327Banka Komerciale
A.D.Beograd.

Përdoruesi nga neni 2. Të këti Aktvendimi
është i detyruar t'i përdorë mjetet e deklaruara
për qëllime të dedikuara- për qëllimet për të
cilat janë miratuar.

Neni 4.

Për realizimin e këti Aktvendimi është
përgjegjës Departamenti për ekonomi dhe fi-
naca të adminstratës komunale të komunës së
Medvegjës.

Neni 5.

Aktvendimi hyn në fuqi ditën e miratimit
dhe shpallet në Gazetën Zyrtare të Qytetit të
Leskovcit.

Arsyetim 

Organit të Përkohëshëm të komunës së
Medvegjës i është drejtuar Stella Dimitrijeviq
nga Medvegja, me kërkesë ndihmë financiare
për shërim të mëtutjeshëm, numër: 22/2022
nga viti 31.03.2022.

Duke vepruar sipas kërkesës Organi i
Përkohëshëm i komunës së Medvegjës ka për-
caktuar në vazhdim:

– Që aplikanti ka nevojë për ndihmë për
shërimin e mëtejshëm, blerjen e barnave të
nevojshme dhe dhe prokurimi i nevojave
themelore të jetesës,
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– Që aplikanti vuan nga një sëmundje
shumë të rëndë,

– Se për të mbrojtur shëndetin, është e
nevojshme që urgjentisht t'i jepet e gjithë
ndihma e nevojshme mjekësore aplikantit.

Organi i Përkohëshëm i komunës së Med-
vegjës ka shqyrtuar kërkesën e cekur, rregul-
limin material, gjendjen faktike, Vendimin për
buxhetin të vitit 2022, kështu që është vendo-
sur siç thuhet në dispozitiv të këtij Ak-
tvendimi.

Aktvendimi t i dorëzohet:
– Aplikantit,
– Departamentit për ekonomi dhe finaca të

adminstratës komunale të komunës së Med-
vegjës,

– Arkivit.

ORGANI I PËRKOHËSHËM I
KOMUNËS SË MEDVEGJËS

06 Numër: 06-23/2022/16 
nga 31.të vitit 2022.

KRYETAR
I ORGANIT TË PËRKOHËSHËM

Dragan Kulliq 

193.

На основу члана 86.став 4 Закона о ло-
калној самоуправи (129/07, 83/2014 – др.за-
кон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и
111/2021 – др.закон), тачке 4.,5. и 6. Одлуке
о распуштању скупштине општине Мед-
веђа и образовању Привременог органа оп-
штине Медвеђа и Решења о именовању
председника и чланова Привременог ор-
гана општине Медвеђа („Службени глас-
ник РС“, број 13/2022), члана 69. Закона о

буџетском систему (''Службени гласник
РС'', 54/2009, 73/2010,... 99/2016,113/2017,
95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и
118/2021),члана 137. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник
РС“, број 18/2016),и члана 23. Пословника
о раду Привременог органа општине Мед-
веђа, 06 Број: 06-6/2022/2 од 7.фебруара
2022.године,

Привремени орган општине Медвеђа на
3. седници одржаној дана 31.марта 2022.
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Члан 1.

Из средстава текуће буџетске резерве ут-
врђених Одлуком о буџету општине Мед-
веђа за 2022.годину, 06-59/2021/2 од 23.де-
цембра 2021.године (''Службени гласник
града Лесковца'', број:51/2020), Раздео: 5,
Програм: 0602 – Опште услуге локалне са-
моуправе, Функција: 130, Програмска ак-
тивност: 0009 – Текућа буџетска резерва,
Позиција: 70, Економска класификација:
499000 – Средства резерве, ОДОБРАВАЈУ
СЕ средства у износу од 50.000,00 динара
по захтеву Марије Николић, ради лечења у
виду једнократне помоћи.

Члан 2. 

Средства текуће буџетске резерве из
тачке 1. овог Решења распоређују се за по-
већање апропријације у оквиру Раздела 5,
Програм:0602 – Опште услуге локалне са-
моуправе, Функција: 130, Програмска ак-
тивност: 0001 – Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, Позиција:
64, Економска класификација: 472900 –
Једнократне помоћи, у износу од 50.000,00
динара.
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Члан 3.

Средства из члана 2.овог Решења испла-
ћују се на жиро рачун број: 205-
900102223407-77 Комерцијална банка А.Д.
Београд.

Корисник из члана 2. овог Решења оба-
везан је да користи наведена средстава на-
менски – за намене за која се иста одобра-
вају.

Члан 4.

За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за привреду и финансије оп-
штинске управе Општине Медвеђа.

Члан 5.

Решење ступа на снагу даном доно-
шења, и објавити у Службеном гласнику
града Лесковца.

Образложење 

Привременом органу општине Медвеђа
обратила се Марија Николић, захтевом за
новчану помоћ ради лечења , број: 06-553-
21/2022 од 29.03.2022.године

Поступајући по захтеву Привремени ор-
ган општине Медвеђа утврдио је следеће:

– Да подносилац болује од карцинома,
– Да је ради заштите потребно хитно

указати сву неопходну медицинску помоћ, 
– Да је ради одласка на хемотерапије, ра-

диотерапије и операцију потребно обезбе-
дити новчана средстава за лечење и одла-
зак у здравственим центрима. 

Привремени орган општине Медвеђа
размотрио је наведени захтев, материјалне
прописе, фактичку ситуацију, Одлуку о бу-
џету за 2022. годину, па је одлучено као
што је наведено у диспозитиву овог Ре-
шења.

Решење доставити:
– Подносиоцу,
– Одељењу за привреду и финансије Оп-

штинске управе општине Медвеђа,

– Архиви.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА

06 Број: 06-23/2022/18 
од 31. марта 2022.године

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Драган Кулић

Në bazë të nenit 86.paragrafi 4. Ligji mbi
vetëqeverisjen lokale (129/07, 83-2014- ligji
tjetër, 101/2016- ligji tjetër, 47/2018 dhe
111/2021- ligji tjetër), pikat 4.,5.dhe 6.
Vendimet mbi shpërbërjen e Kuvendit të ko-
munë së Medvegjës dhe formimin e Organit të
përkohshëm të komunës së Medvegjës dhe Ak-
tvendimet mbi emërimin e kryetarit dhe an-
tarëve të Organit të përkohshëm të komunës së
Medvegjës ( “Gazeta zyrtare RS”, numër
13/2022), të nenit 69. Ligji për sistemin Bux-
hetor („Gazeta zyrtare RS”, numër 54/2009,
73/2010,... 99/2016,113/2017, 95/2018,
31/2019, 72/2019, 149/2020 dhe 118/2021), të
nenit 137. Ligji për procedurën e përgjithëshme
Administrative („Gazeta zyrtare RS”, numër
18/2016), dhe neni 23. Të Rregullores mbi
punën e Organit të përkohëshëm të komunës së
Medvegjës, 06 Numër: 06-6/2022/2 nga
7.shkurt të vitit 2022. 

Organi i përkohëshëm i komunës së Med-
vegjës në seancën e 3.të mbajtur në ditën
31.mars të vitit 2022,sjell
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A K T V E N D I M I N 

PËR PËRDORIMIN E MJETEVE
REZERVË TË BUXHETIT AKTUAL

Neni 1.

Nga mjetet aktuale të rezervave të buxhetit
të përcaktuara me Vednimin mbi buxhetin e
komunës së Medvegjës për vitin 2022, 06-
59/2021/2 nga 23.dhjetor të vitit 2021 (Gazeta
zyrtare e qytetit të Leskovcit“, numër:
51/2020), Рjesa: 5, Programi: 0602 – Shër-
bimet e përgjithshme të vetëqeverisjes lokale,
Funksioni: 130, Aktivitet programore: 0009 –
Rezervat aktuale të buxhetit , Pozicioni: 70,
Klasifikimi ekonomik: 499000 – Mjetet rez-
erv, MIRATOHEN mjetet në shumë prej
50.000,00 dinarë sipas kërkesës Marija
Nikolliq, për shërim të mëtejshëm në formë të
ndihmës së njëhershme. 

Neni 2. 

Mjetet aktuale të rezervave të buxhetit nga
pika 1. Të këti Aktvendimi janë vendosur për
të rritur përvetësimin brenda Pjesës 5, Pro-
grami:0602 – Shërbimet e përgjithshme të
vetëqeverisjes lokale, Funksioni: 130, Ak-
tivitet programore: 0001 – Funksionimi i
vetëqeverisjes lokale dhe komunave të qytetit,
Pozicioni: 64, Klasifikimi ekonomik: 472900
– Ndihmë të njëherëshme, në shumë prej
50.000,00 dinarë.

Neni 3.

Mjetet nga neni 2.të këti Aktvendimi
paguhen në numrin e xhirollogarisë rrjedhëse:
: 205-900102223407-77 Banka Komerciale
A.D.Beograd.

Përdoruesi nga neni 2. Të këti Aktvendimi
është i detyruar t'i përdorë mjetet e deklaruara
për qëllime të dedikuara- për qëllimet për të
cilat janë miratuar.

Neni 4.

Për realizimin e këti Aktvendimi është
përgjegjës Departamenti për ekonomi dhe fi-

naca të adminstratës komunale të komunës së
Medvegjës.

Neni 5.

Aktvendimi hyn në fuqi ditën e miratimit
dhe shpallet në Gazetën Zyrtare të Qytetit të
Leskovcit.

Arsyetim 

Organit të Përkohëshëm të komunës së
Medvegjës i është drejtuar Marija Nikolliq,
me kërkesë për ndihmë financiare për shërim
të mëtutjeshëm, numër: 06-553-21/2022 nga
viti 29.03.2022.

Duke vepruar sipas kërkesës Organi i
Përkohëshëm i komunës së Medvegjës ka për-
caktuar në vazhdim:

– Që aplikanti është i sëmurë nga kanceri,
– Se për hir të mbrojtjes është e nevojshme

të sigurohet urgjentisht e gjithë ndihma e
nevojshme mjekësore,

– Që për të shkuar në kimioterapi, radioter-
api dhe kirurgji duhet të sigurohen mjete për
mjekim dhe shkuarje në qendra shëndetësore.

Organi i Përkohëshëm i komunës së Med-
vegjës ka shqyrtuar kërkesën e cekur, rregul-
limin material, gjendjen faktike, Vendimin për
buxhetin të vitit 2022, kështu që është vendo-
sur siç thuhet në dispozitiv të këtij Ak-
tvendimi.

Aktvendimi t i dorëzohet:
– Aplikantit,
– Departamentit për ekonomi dhe finaca të

adminstratës komunale të komunës së Med-
vegjës,

– Arkivit.

ORGANI I PËRKOHËSHËM I
KOMUNËS SË MEDVEGJËS

06 Numër: 06-23/2022/18 
nga 31.mars të vitit 2022.

KRYETAR
I ORGANIT TË PËRKOHËSHËM

Dragan Kulliq 
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195.

На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07.... 47/18), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној
употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/21), члана 25. и члана 40. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“, број 154/09, 73/10... 72/19 и 149/20), члана
29. став 2. Правилника о ближим условима за расподелу и коришћење средстава за при-
мену мера енергетске ефикасности („Службени гласник РСˮ, број 12/22), Решења о фи-
нансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова
који спроводе јединице локалне самоуправе, као и градске општине, број 401-00-4/2022-
01 од 25.02.2022. године, донетим од стране Управе за финансирање и подстицање енер-
гетске ефикасности, којим су општини додељена средства у износу од 5.000.000,00 динара,
а на основу чега ће 1.000.000,00 милион динара определити општина Власотинце, а
1.000.000,00 милион динара Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности
за суфинансирање мера енергетске ефикасности из овог правнлника, општинско веће оп-
штине Власотинце на 75. седници одржаној дана 08.04.2022. године, донело је 

ПРАВИЛНИК

О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА 
И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ
ПОЗИВАЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА, ЈП1/22

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о суфинансирању енергетске санације, породичних кућа и станова путем
уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе (у да-
љем тексту Правилник) уређује се:циљ спровођења енергетске санације;радови, опрема
и извештаји које се суфинансирају и ближи услови за расподелу и коришћење
средстава;учесници, начин њиховог учешћа и улоге; начин обезбеђивања финансијских
средстава,проценатсуфинансирања;начин и услови пријаве на јавни конкурс и крите-
ријуми за селекцију привредних субјеката;начин и услови пријаве на јавни конкурс и кри-
теријуми за селекцију грађана (домаћинстава); праће ње реализације и извештавање.

Члан 2.

Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа, становаје унапређење
енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора
енергије у домаћинствима на територији Општине Власотинце.

Мере енергетске санације предвиђене овим Правилником спроводе се кроз сарадњу са
привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској
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санацији стамбених објеката, а крајњи ко-
рисници бесповратних средстава су дома-
ћинства на територији Општине Власо-
тинце.

Финансијска средства

Члан 3.

Средстава за суфинансирање Програма
енергетске санације, породичних кућа и
станова, на основу Јавног позива за доделу
средстава за финансирање Програма енер-
гетске санације стамбених зграда, поро-
дичних кућа и станова који спроводе једи-
нице локалне самоуправе као и градске оп-
штине, ЈП 1/22, објављеним од стране
Управе за подстицање и унапређење енер-
гетске ефикасности, опредељују се Одлу-
ком о буџету Општине.

Члан4.

Средства за суфинансирање мера из
члана 6. овог Правилника додељују се на
основу јавног позива за домаћинстава у
највишем износу до 50% од вредности
укупне инвестиције са ПДВ-ом по поједи-
начној пријави при чему је максимални из-
нос одобрених средстава по појединачној
пријави дефинисан у члану 6. 

Члан 5.

Одлуку о додели средстава грађанима
доноси Општинско веће општине Власо-
тинце на предлог Комисије за реализацију
енергетске санације.

Члан 6.

Реализоваће се следеће мере енергетске
ефикасности:

1) набавка и уградња соларних панела,
инвертера и пратеће инсталације за поро-
дичне куће за производњу електричнеенер-
гије за сопствене потребе,уградње дво-
смерног мерног уређаја за мерење предате
и примљене електричне енергије, и израде
неопходне техничке документације и из-
вештаја извођача радова на уградњи солар-

них панела и пратеће инсталације за про-
изводњу електричне енергије који су у
складу са законом неопходни приликом
прикључења на дистрибутивни систем.

Снага соларних панела не може бити
већа од одобрене снаге мерног места, која
је наведена у рачуну за утрошену елек-
тричну енергију, а максималнодо 6 kW.

Укупан износ средства подстицаја која
се додељују за ову меру, представљаће
мањи износ од:

– 50% од вредности укупне инвестиције
са ПДВ ом, а максимално 420.000 динара
са ПДВ-ом, и;

– износа који се добија множењем снаге
у kW соларних панела из достављене про-
фактуре, са износом од 70.000 динара са
ПДВ-ом

Укупан износ средстава подстицаја која
додељује општина за ову меру енергетске
ефикасности износи 2.000.000,00 динара.

Домаћинстава не могу да конкуришу за
више од једне мере енергетске ефикасно-
сти из овог члана.

Критеријуми енергетске ефикасности се
одређују јавним позивом за привредне су-
бјекте.

Критеријуми за оцењивање пријава на
Јавни позив за домаћинства и стамбене
заје-днице дати су у члану 26. овог Правил-
ника

Прихватљиви трошкови

Члан 7.

Прихватљиви инвестициони трошкови
су трошкови са урачунатим ПДВ-ом.

Члан 8.

Не прихватају се трошкови радова, на-
бавка материјала и опрема који настану пре
првог обиласка комисије за преглед и
оцену поднетих захтева за суфинансирање
пројеката енергетске ефикасности. 

Неприхватљиви трошкови – Трошкови
који неће бити финансирани јавним кон-
курсом из буџета Општине Власотинце су:
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1) Трошкови који су у вези са набавком
опреме: царински и административни
трошкови

2) Трошкови у вези са одобравањем и
спровођењем кредитног задужења: трош-
кови одобравања кредита, трошкови ка-
мата, трошкови кредитног бироа, трош-
кови осигурања кредита и сл.

3) Рефундација трошкова за већ набав-
љену опрему и извршене услуге (плаћене
или испоручене)

4) Набавка опреме коју подносилац за-
хтева за бесповратна средства сам про-
изводи или за услуге које подносилац за-
хтева сам извршава

5) Други трошкове који нису у складу са
енергетскомсанацијом.

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Члан 9.

Директни корисници средстава за реали-
зацију енергетске санације су привредни
субјекти.

Привредни субјекти су дужни да корис-
ницима испоруче материјале и опрему од-
говарајућег квалитета и изврше услуге у
складу са одредбама уговора и у договоре-
ним роковима.

Члан 10.

Крајњи корисници бесповратних сред-
става су домаћинства и стамбене заједнице.

III ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ
КОМИСИЈЕ

Члан 11.

Општинско веће општине Власотинце
доноси Решење о образовању комисије за
реализацију енергетске санације (у даљем
тексту Комисија).

Јавни конкурси за суфинансирање енер-
гетске санације у име Општине веће оп-

штине Власотинце спроводи Комисија,
коју Општинско веће општине Власотинце
формира Решењем о образовању комисије.

Решењем о образовању Комисије ут-
врђују се: број чланова Комисије, основни
подаци о члановима Комисије (име и пре-
зиме, назив радног места), основни задаци
и друга питања од значаја за рад Комисије. 

Чланови Комисије за свој рад имају
право на накнаду.

Члан 12.

Основни задаци Комисије нарочито обу-
хватају:

Припрема конкурсне документације за
привредне субјекте и домаћинства (јавни
позив, образац пријаве, и друго ).

Оглашавање јавних конкурса и пратеће
документације на огласној табли и званич-
ној интернет страници Општине Власо-
тинце;

Пријем и контрола приспелих захтева;
Рангирање приспелих захтева и избор

пријављених привредних субјеката и дома-
ћинстава;

Објављивање прелиминарне листе иза-
браних директних корисника и крајњих ко-
рисника на огласној табли и званичној ин-
тернет страници општине Власотинце, раз-
матрање приговора на прелиминарну листу
изабраних привредних субјеката и дома-
ћинстава и доношење. Прелиминарна ранг
листа крајњих корисника представља ос-
нов за теренски обилазак Комисије;

Доношење коначне листе изабраних ди-
ректних корисника и предлога коначне ли-
сте изабраних крајњих корисника којима је
признато право на бесповратна средства;

Израда предлога Уговора о спровођењу
мера енергетске санације и Решења о ко-
начној листи директних и крајњих корис-
ника за спровођење мера енергетске сана-
ције, а које се финансирају из буџета оп-
штине Власотинце.

Комисија је независна у свом раду. Ко-
мисија је дужна да Општинском већу до-
стави записнике и извештај о раду.
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Теренски рад Комисије обухвата спро-
веде најмање два најављена обиласка, и то:

– пре радова приликом евалуације
пријаве ради оцене почетног стања објекта
и веродостојности података из поднете
пријаве, као и оправданост предложених
мера енергетске санације; 

– након спроведених радова ради ут-
врђивања чињеничног стања по пријави за-
вршетка радова. 

Приликом теренског обиласка Комисија
на лицу места врши преглед поднетих за-
хтева, уз обавезно присуство подносиоца за-
хтева, сачињава се Записник у два примерка,
при чему један примерак остаје подносиоцу
пријаве, а други задржава Комисија. 

Записник садржи и технички извештај о
постојећем стању објекта/ након реализо-
ваних мера.

Комисија је дужна да приликом посете
утврди да ли постоје индиције о незакони-
тим радњама или грубом кршењу уговор-
них обавеза затражи поступање у складу са
одредбама уговора и законским оквиром.

Комисија прати реализацију мера и
врши контролу њихове реализације. Пра -
ће ње реализације мера обухвата:

– Обавезу директног/крајњег корисника
средстава да обавештава Комисију о реа-
лизацији мера, у роковима одређеним уго-
вором и да омогући Комисији да изврши
увид у релевантну документацију насталу
у току реализације активности;

– Прикупљање информација од директ-
ног/крајњег корисника средстава;

– Друге активности предвиђене угово-
ром;

– Припрему извештаје о напретку и оба-
вештавање надлежних органа и јавности.

Члан 13.

Рокови за реализацију

– рок за пријаву на Јавни позив за ди-
ректне кориснике средстава је најмање 15
дана;

– евалуација пријава на Јавни позив ди-
ректних корисника средстава и доношење

прелиминарне ранг листе не може бити
дужe од 15 дана;

– рок за пријаву крајњих корисника на
Јавни позив је најмање 21 дан;

– евалуација пријава крајњих корисника
и доношење прелиминарне ранг листe
крајњих корисника не може бити дужe од
15 дана;

– доношење коначне ранг листе директ-
них / крајњих корисника не може бити
дуже од 15 дана од дана подношења по-
следњег приговора.

IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 14.

Средства Буџета Општине Власотинце
за суфинансирању енергетске санације, по-
родичних кућа и становадодељују се у
складу са одредбама овог Правилника. 

Расподела средстава из става 1. овог
члана обухвата расписивање јавног позива
за привредне субјекте, прикупљање и ком-
плетирање пријава на јавни позив, конт-
ролу формалне исправности и комплетно-
сти пријава, испуњености услова и оцењи-
вање привредних субјеката ради утврђи-
вање листе директних корисника и доно-
шење акта о избору директних корисника,
као и, расписивање јавног позива за гра-
ђане, прикупљање и комплетирање при -
јава, контролу формалне исправности и
комплетности пријава, оцењивање ради ут-
врђивања листе крајњих корисника на ос-
нову критеријума из јавног позива, доно-
шење акта о избору крајњих корисника,
реализацију и извештавање.

Јавни позив за директне кориснике
(привредне субјекте)

Члан 15.

Одлуку о расписивању јавног позива за
избор директних корисника доноси оп-
штинско веће општине Власотинце. 

Јавни конкурс за избор директних корис-
ника спроводи Комисија. 
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Пријава подразумева подношење доку-
ментације у року који је утврђен јавним по-
зивом, а подноси се Комисији.

Јавни позив из става 1. овог члана се
обавезно објављује на интернет страници
Општине, а најава јавног позива и у локал-
ним медијима. 

Члан 16.

Услови за учешће привредних субјекти
који врше набавку и радове на уградњи со-
ларних панела и пратеће инсталације на
јавном позиву:

– да су уписани у регистар АПР-а, а ре-
гистровани су као привредна друштва и
предузетници најмање шест месеци од
дана подношења пријаве,

– да над њима није покренут стечајни
поступак или поступак ликвидације,

– да имају атесте за материјале и про-
изводе

– да имају запосленог или на неки други
начин ангажованог инжењера електротех-
нике који поседује лиценцу у складу са за-
коном којим се уређује изградња објеката,
а који ће бити задужен за израду извештаја
за уграђену инсталацију соларних панела
за производњу електричне енергије 

– да дају гаранцију на инвертер од ми-
нимално 5 годинаи на соларне колекторе од
минимално 10 године.

Услови за учешће привредних субјекти
који врше радове на унапређењу термотех-
ничког система путем уградње калориме-
тара, циркулационих пумпи, термостат-
ских вентила и делитеља топлоте на јавном
позиву:

– да су уписани у регистар АПР-а, а ре-
гистровани су као привредна друштва и
предузетници најмање шест месеци од
дана подношења пријаве,

– да над њима није покренут стечајни
поступак или поступак ликвидације,

– да имају атесте за материјале и про-
изводе,

Садржај јавног позива за директне
кориснике (привредне субјекте)

Члан 17.

Јавни позив из члана 15. овог Правил-
ника садржи:

1) правни основ за расписивање јавног
позива, 

2) циљеве преузете из Правилника о су-
финансирању енергетске санације на тери-
торији јединице локалне самоуправе, 

3) наменусредстава, 
4) услове за учешће на конкурсу, 
5) документацију коју подносилац мора

поднети уз пријавни образац,
6) испуњеност услова из јавног позива, 
7) начин и рок подношења пријаве, 
8) начин објављивања одлуке о учешћу

привредних субјеката у суфинансирању
енергетске санацијепо јавном позиву,

Пријава на јавни позив за директне
кориснике (привредне субјекте)

Члан 18.

Пријава коју на јавни позив подноси
привредни субјект садржи пријавни обра-
зац са приложеном документацијом.

Пријавни образац за привредне субјекте
који врше набавку и радове на уградњи со-
ларних панела и пратеће инсталације се на-
лази у прилогу јавног позива и садржи на-
рочито:

1) опште податке о привредном субјекту;
2) податке о законском заступнику;
3) ценаза комплетну кровну уградњу и

опрему за соларну електрану капаци те -
та6kWинсталисане снаге соларних панела,
укључујући и уградњу и пратеће инстала-
ције за производњу електричне енергије,
уградњу двосмерног мерног уређаја за ме-
рење предате и примљене електричне
енергије,цену израде техничке документа-
ције која обухвата предмер и предрачун,
као и извештаја о уградњи соларних па-
нела и уградњи мерног места који је у
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складу са законом неопходан приликом
прикључења на дистрибутивни систем.
Цену дати по наведним ставкама а по-
требну опрему предвидети по Правилима
о раду дистрибутивног система ОДС-а;

4) изјаву да ће унети у уговор са гра-
ђанима спецификацију радова и обавезу
израде извештаје о уградњи соларних па-
нела и пратеће инсталације за производњу
електричне енергије и уградње, 

Пријавни образац привредних субјекти
који врше радове на унапређењу термотех-
ничког система путем уградње калориме-
тара, циркулационих пумпи, термостатских
вентила и делитеља топлоте се налази у
прилогу јавног позива и садржи наро чито:

1) опште податке о привредном субјекту;
2) податке о законском заступнику;
3) профил привредног субјекта;
4) ценовни преглед роба и услуга;

Критеријуми за рангирање директних
корисника (привредних субјеката)

Члан 19.

Критеријуми за рангирањедиректнихко-
рисника који врше набавку и радове на
уградњи соларних панела и пратеће инста-
лације обухватају следеће:

1) цену из члана 18. став 2. тачка 3).
2) рок важења цена за меру коју конку-

ришу;
3) рок важења гаранције на инвертер и

соларне панеле
4) други критеријуми ближе дефинисани

јавним позивом.

Критеријуми за рангирање директних
корисника који врше набавку и радове на
уградњи соларних панела и пратеће инста-
лације обухватају следеће:

1) цене кључних добара заједно са
уградњом за меру за коју конкуришу;

2) рок важења цена за меру коју конку-
ришу;

3) други критеријуми ближе дефинисани
јавним позивом.

Јавним позивом се одређује максимални
број бодова по сваком од критеријума и
број бодова по поткритеријумима, ако су
поткритеријуми дефинисани у оквиру
појединих критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим
критеријумима и поткритеријумима при-
мењеним на поједини Програм не може
прећи 100.

Оцењивање, утврђивање листе
изабраних директних корисника 

и уговарање

Члан 20.

Оцењивање и рангирање приспелих при -
 јава привредних субјеката врши се приме-
ном критеријума из члана 19. овог Правил-
ника. 

Комисија разматра пријаве и у складу са
условима Јавног позива, утврђује прелими-
нарну листу директних корисника.

Прелиминарну листу директних корис-
ника Комисија објављује на огласној табли
Општине и званичној интернет страници
Општине.

Учесници Јавног позива имају право
увида у поднете пријаве и приложену до-
кументацију по утврђивању прелиминарне
листе директних корисника, у року од три
дана од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу директних ко-
рисника учесници конкурса имају право
приговора Комисији у року од осам дана од
дана њеног објављивања.

Комисија је дужна да размотри поднете
приговоре на прелиминарну листу директ-
них корисника као и да донесе Одлуку о
приговору, која мора бити образложена, у
року од 15 дана од дана његовог пријема. 

О спроведеном поступку Комисија води
записник и сачињава Предлог коначне Од-
луке о избору директних корисника у спро-
вођењу мера енергетске санације и исте до-
ставља Општинском већу на усвајање.

Председник општине Општинско веће
општине Власотинце доноси Одлуку о из-
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бору директних корисника у спровођењу
мера енергетске санације. 

Одлука Општинског већа општине Вла-
сотинце о избору директних корисника у
спровођењу мера енергетске санације
објављује се на огласној табли Општинске
управе и званичној интернет страници Оп-
штине Власотинце.

Уговор о у спровођењу мера енергетске
санације потписује се након доношења Ре-
шења о коначној листи крајњих корисника
за спровођење мера енергетске санације.

Уколико се на јавни позив за директне
кориснике за одређену меру/мере енергет-
ске ефикасности не пријави ни један или
недовољно привредних субјеката, та
мера/мере се неће налазити у јавном по-
зиву за домаћинства.

Јавни позив за доделу бесповратних
средстава грађанима(домаћинствима)

Члан 21.

Одлуку о расписивању јавног позива за
доделу бесповратних средстава грађанима
за енергетску санацију породичних кућа и
станова доноси Општинско веће општине
Власотинце.

Јавни позив за доделу бесповратних
средстава грађанима спроводи Комисија. 

Грађани - учесници конкурса подносе
пријаву Комисији. Пријава подразумева
подношење конкурсне документације у
року који је утврђен јавним позивом.

Јавни позив из става 1. овог члана се
обавезно објављује на огласној табли Оп-
штинске управе и званичној интернет стра-
ници Општине, а најава јавног позива и у
свим локалним медијима. 

Конкурсна документација садржи:
1) јавни позив
2) пријавни образац са листом потреб-

них докумената

Члан 22.

Право учешћа на конкурсу имају гра-
ђани који испуњавају следеће услове:

1) да је подносилац пријаве:

– власник објекта, или 
– ако подносилац пријаве није власник,

онда да подносилац пријаве има пријаву
боравка на адреси објекта за који подноси
пријаву, и тада је потребно уз пријаву под-
нети писану сагласност власника објекта

2) да је објекат настањен и уз пријаву
приложити копију рачуна за електричну
енергију где се види да је потрошња елек-
тричне енергије у објекту у претходном ме-
сецу минимално 30 kwh. 

3) не прихватају се трошкови радова, на-
бавке материјала и опреме који настану пре
првог обиласка Комисије за преглед и
оцену поднетих захтева за суфинансирање
пројеката енергетске ефикасности.

4) и други услови у складу са јавним по-
зивом за домаћинства

Садржај Јавног позива 
за грађане (домаћинства)

Члан 23.

Јавни позив из члана 21. овог Правилни -
ка садржи:

1) правни основ за расписивање јавног
позива, 

2) циљеве преузете из Правилника о су-
финансирању енергетске санације на тери-
торији јединице локалне самоуправе, 

3) финансијски оквир, 
4) намену средстава, 
5) услове за учешће на конкурсу,
6) листу директних корисника преко

којих се реализују радови на енергетској
санацији,

7) документацију коју подносилац мора
поднети уз пријавни образац,

8) начин на који општина Власотинце
пружа додатне информације и помоћ под-
носиоцу пријаве у припреми и подношењу
пријаве,

9) начин и рок подношења пријаве, 
10) поступак одобравања средстава,
11) начин објављивања одлуке о оства-

ривању права на бесповратна средства гра-
ђанима за спровођење енергетске санације
по јавном позиву.
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Пријава на јавни позив за крајње
кориснике (грађане)

Члан 24.

Документацијa коју доставља грађанин
подносилац пријаве при подношењу при -
јаве: 

1) потписан и попуњен Пријавни обра-
зац за суфинасирање мера енергетске ефи-
касности (Прилог 1) са попуњеним пода-
цима о мери за коју се конкурише и о
стању грађевинских(фасадних) елемената
и грејног система објекта;

2) фотокопије личних карата или очи-
тане личне карте за сва физичка лица која
живе на адреси породичне куће за коју се
подноси пријава. За малолетне лица доста-
вити фотокопије здравствених књижица;

3) фотокопију рачуна за утрошену елек-
тричну енергију за стамбени објекат за који
се конкурише за последњи месец, ради до-
каза да се живи у пријављеном стамбеном
објекту о (препоручује се да минимална
потрошња не може бити мања од 30 kWh
месечно);

4) предмер и предрачун/профактура за
опрему са уградњом издата од привредног
субјекта са листе директних корисника
(привредних субјеката) (Прилог 2) коју је
објавила Општина;

5) потписана изјава о сагласности да ор-
ган за потребе поступка може извршити
увид, прибавити и обрадити податке о чи-
њеницама о којима се води службена еви-
денција, а који су неопходни у поступку од-
лучивања.(Прилог 3)

6) и друга документа у складу са Јавним
позивом.

Општина ће обезбедити прибављање ин-
формације по службеној дужности за извод
из листа непокретности, (обезбеђује оп-
штина),

Члан 25.

Право учешћа на јавном позиву немају: 

– власници посебних делова стамбено-
пословног објеката који не служе за стано-
вање

– власници стамбених објеката који су у
претходне две године после достављања
Решења о додели бесповратних средстава
за сличне активности одустали од спрово-
ђења активности. 

Критеријуми за избор пројеката
грађана (домаћинства)

Члан 26.

Поступак за оцењивање пристиглих при -
 јава и избор корисника средстава вр шиће се
на основу листе приоритета састављене бо-
довањем према критерију ми ма.

Критеријуми за избор пројеката грађана
и стамбених заједница које обухватају мере
енергетске ефикасности из члана 6. став 1.
тачка 1)
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Набавка и уградња соларних панела, инвертора и пратеће инсталације 

за производњу електричне енергије за сопствене потребе и израда неопходне 

техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела 

и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који је у складу са законом

неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем(породичне куће)

Постојеће стање спољних зидова Број бодова максимално

Спољни зидови и кров без термичке изолације 5

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 10

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 15

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 25

Постојећи начин грејања на: Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут 5

Електрична енергија 10

Дрво 15

Природни гас/пелет 25

Постојеће карактеристике спољне столарије Број бодова

Дрвени, једноструки са једним стаклом 5

Дрвени,двострукиса размакнутим крилима 10

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум

стаклом
15

ПВЦ, алуминијум 25

К фактор заузетости површине за породичне куће

К<15 20

15≤К<17,5 19,5

17,5≤К<20 19

20≤К<22,5 18,5

22,5≤К<25 18

25≤К≤27,5 17,5

27,5≤К≤30 17

К>30 16
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Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)

Број бодова

Средства нису коришћена у последње три године 5

Средства су коришћена у последње три године 0

Критеријуми за избор пројеката грађана и стамбених заједница које обухватају

мере енергетске ефикасности из члана 6. став 1. тачка 2)

Унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела си-

стема ефикаснијим системом путем:

– уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи;

– опремања система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине

топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили)

Постојећи начин грејања на* Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут 50

Електрична енергија 40

Дрво 20

Природни гас/пелет/даљинско грејање 5

Постојеће карактеристике спољне столарије* Број бодова

Дрвени, једноструки са једним стаклом 5

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15

ПВЦ, алуминијум 20

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта Број бодова

Спољни зидови и кров без термичке изолације 5

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 10

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 15

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 20



Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број
бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих кри-
теријума.

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима приме-
њеним на поједини Програм не може прећи 100.

Уколико се за грејање користе два или више различитих енергената, број бодова се
рачуна као аритметичка средина бодова за наведене енергенте.

Приликом бодовања столарије на објекту на коме се налази више врста столарије бо-
доваће се прозори чија је укупна површина највећа.

Уколико се два захтева оцене са истим бројем бодова, предност имају подносиоци
пријава чији је фактор искоришћавања површине К мањи. 

Оцењивање, утврђивање листе и избор грађана

Члан 27.

Оцењивање и рангирање пројеката домаћинстава врши се применом критеријума из
члана 26. 

Комисија разматра пријаве и у складу са условима из члана 26., утврђује прелиминарну
ранг листу крајњих корисника за сваку меру енергетске ефикасности из јавног позива на
основу бодовања према критеријумима из члана 26. овог правилника.
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К фактор заузетости површине за станове

К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбе-

ног објекта (из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта.

Број бодова

К<10 5

10≤К<12,5 4,5

12,5≤К<15 4

15≤К<17,5 3,5

17,5≤К<20 3

20≤К≤22,5 2,5

22,5≤К≤25 2

К>25 1

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)

Број бодова

Средства нису коришћена у последње три године 5

Средства су коришћена у последње три године 0



Листу из става 2. овог члана Комисија
објављује на огласној табли Општине и
званичној интернет страници Општине.

Подносиоци пријава имају право увида
у поднете пријаве и приложену документа-
цију по утврђивању листе из става 2. овог
члана у року од три дана од дана објављи-
вања листе у складу са ставом 3. овог члана.

На листу из става 2. овог члана подно-
сиоци пријава имају право приговора Ко-
мисији у року од осам дана од дана њеног
објављивања. Приговор се подноси на пи-
сарницу ЈЛС.

Комисија је дужна да размотри поднете
приговоре на листу из става 2. овог члана
као и да донесе одлуку о приговору, која
мора бити образложена, у року од 15 дана
од дана његовог пријема и на основу доне-
тих одлука донесе ревидирану прелими-
нарну листу. 

На основу листе из става 6. овог члана
Комисија врши теренски обилазак ради
увида у стање стамбених објеката са те ли-
сте закључно са редним бројем подно-
сиоца пријаве до којег су обезбеђена
укупна средства за субвенционисање. 

Уколико је Комисија приликом терен-
ског обиласка из става 7. овог члана ут-
врдила да је подносилац пријаве дао не-
истините податке у пријави Комисија га
елиминише из ревидиране прелими-
нарне листе и уместо њега спроводи те-
ренски обилазак првог следећег на листи
код кога није вршен теренски обилазак. 

Приликом теренског обиласка уз оба-
везно присуство подносиоца захтева коми-
сија сачињава записник у два примерка,
при чему један остаје подносиоцу пријаве,
а један задржава Комисија. У записнику
Комисија потврђује да ли су мере наведене
у предмеру и предрачуну који је грађанин
поднео приликом пријаве на јавни позив
прихватљиве.

На основу записника из става 9. овог
члана комисија сачињава коначну листу
крајњих корисника.

Листу из става 10. овог члана Комисија
објављује на огласној табли Општине и
званичној интернет страници Општине.

На листу из става 10. овог члана подно-
сиоци пријава код којих је извршен терен-
ски обилазак, имају право приговора Коми-
сији у року од осам дана од дана објављи-
вања коначне листе крајњих корисника.
Приговор се подноси на писарницу ЈЛС.

Комисија је дужна да одлучи по приго-
ворима из става 10. овог члана у року од 15
дана од дана пријема приговора и након од-
лучивања по свим приговорима сачини ко-
начну листу крајњих корисника.

Општинско веће општине Власотинце
доноси Одлуку о додели бесповратних
средстава крајњим корисницима за спрово-
ђење мера енергетске санације, на основу
чега се закључују уговори.

Члан 28.

Уколико Град током трајања Конкурса не
прими довољан број важећих пријава за
неку од мера предвиђених Конкурсом, Ко-
мисија ће повећати број корисника сред-
става за другу меру зависно од броја при-
стиглих пријава.

Уколико се не утроше планирана средства
за неку од меру, средства ће се доделити сле-
дећем кориснику који испуњава услове
према листи корисника за другу меру.

Исплата средстава

Члан 29.

Општина ће вршити пренос средстава
искључиво директним корисницима не
крајњим корисницима, након што поједи-
начни крајњи корисник изврши уплату ди-
ректном кориснику целокупну своју оба-
везу и након завршетка реализације мере. 

Услов да се пренесу средства директном
кориснику је потврда Комисије да су радови
изведени како је предвиђено предмером и
предрачуном који је грађанин предао када
се пријавио за меру као и у складу са запис-
ником Комисије приликом првог изласка.

Услови да општина пренесе средства
субвенције привредном субјекту (извођачу
радова) су:

1) Потврда Комисије да су радови изве-
дени како је предвиђено предмером и пред-
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рачуном који је грађанин предао када се
пријавио на јавни позив. 

2) Да је грађанин потписао уговор о по-
тпуном снабдевању са нето мерењем са
ЕПС снабдевањем. 

3) ОДС изда Акт о прикључењу, при-
кључи купца-произвођача на дистрибу-
тивни систем и упише га у регистар купца-
произвођача.

Крајњи Корисник мора имати уредну до-
кументацију (рачуне и атесте) које ће до-
ставити надлежној комисији.

Корисник средстава ће вршити пренос
средстава изабраним привредним субјек-
тима у складу са закљученим уговором.
Крајњи корисник ће сам сносити трошкове
изведених радова који буду већи од износа
субвенције наведене у члану 6. овог пра-
вилника (максималног износа учешћа ЈЛС).

Контролу извршења уговорених обавеза
извршиће надлежни органи који су заду-
жени за урбанизам односно заштиту жи-
вотне средине, у сарадњи са Комисијом.

Уколико Корисник средстава није сред-
ства наменски утрошио, или радови нису
изведени у складу са предмером и пред-
рачуном који је крајњи корисник поднео
приликом пријаве, ЈЛС неће уплатити
средства додељена јавним позивом.

Уколико из неког разлога крајњи корис-
ник не може да реализује набавку од ода-
браног директног корисника, има право да
изврши набавку од другог директног ко-
рисника са листе и да о томе, пре реализа-
ције набавке, обавести Комисију и достави
јој нову профактуру/предрачун, с тим да
износ не може бити већи од одобреног.

VI ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Извештавање

Члан 30.

Комисија припрема Завршни извештај о
спроведеним енергетским санацијама и
подноси га Општинском већу. 

Јавност се информише о реализацији
енергетскихсанација преко локалних ме-
дија и интернет странице Општине.

Завршни извештај о спроведеним енер-
гетским санацијама, који посебно садржи
информације о спроведеним активностима
и утрошеним финансијским средствима,
уочене недостатке у имплементацији актив-
ности и њихове узроке, податке о уштеди
енергије и смањењу емисије гасова са ефек-
том стаклене баште, подноси се Општин-
ском већу и објављује на интернет страници. 

Директни корисници средстава који из-
воде радове на енергетској санацији дужни
су да Комисији, у сваком моменту, омогуће
контролу реализације активности и увид у
сву потребну документацију.

Објављивање

Члан 31.

Подаци и акти које Комисија објављују на
званичној интернет страници Општине Вла-
сотинце, морају се објавити и на огласној
табли Општине.

Чување документације

Члан 32.

Општинска управа општине Власотинце
има обавезу да чува комплетну документа-
цију насталу у поступку суфинансирања
енергетске санације у складу са важећим
прописима.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ

Члан 32.

Овај Правилник ступа на снагу даном до-
ношења и биће објављен у „Службеном
гласнику града Лесковца и веб презентацији
општине Власотинце www.vlasotince.rs .

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВЛАСОТИНЦЕ, 
01број 06-18-3/2022, 
дана 08.04.2022. године

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Братислав Петровић
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196.

На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07.... 47/18), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној
употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/21), члана 25. и члана 40. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“, број 154/09, 73/10... 72/19 и 149/20), Oдлуке
о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењеу
енергетских својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова (Службени гласник
града Лесковца, бр. 4/22) и члана 70. став 1. тач.19. Статута општине Власотинце („Сл.
гласник града Лесковца“ број 6/2019), члана 3. Став 1. тач. 19 Одлуке о Општинском већу
општине Власотинце („Службени гласник града Лесковца“ 12/19) и члана 6. став 1. тачка
19. Пословника о раду општинског већа општине Власотинце („Службени гласник града
Лесковца“ бр.31/20), Општинско веће општине Власотинце, на 75. седници одржаној дана
08.04.2022. године, донело је

ПРАВИЛНИК 

О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ
КУЋА, СТАНОВАИ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ 

НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ
ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ УПРАВЕ 

ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈП1/22

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и
стамбених зграда (у даљем тексту Правилник) уређује се: циљ спровођења мера; мере
које се суфинансирају и ближи услови за расподелу и коришћење средстава; учесници у
реализацији мера, начин њиховог учешћа и улоге; начин обезбеђивања финансијских сред-
става, проценат суфинансирања; начин и услови пријаве на јавни конкурс и критеријуми
за селекцију привредних субјеката; начин и услови пријаве на јавни конкурс и крите-
ријуми за селекцију грађана (домаћинстава); праћење реализације и извештавање. 

Члан 2.

Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених
зграда је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење
обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији Општине Власотинце.

Мере енергетске санације предвиђене овим Правилником спроводе се кроз сарадњу са
привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској
санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства
на територији Општине Власотинце.

Финансијска средства

Члан 3.

Средстава за суфинансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, поро-
дичних кућа и станова, на основу Јавног позива, ЈП 1/22 опредељују се Одлуком о буџету
Општине Власотинце.
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Члан 4.
Средства за суфинансирање мера из

члана 6. овог Правилника додељују се на
основу јавног позива за домаћинстава у
највишем износу до 50% од вредности
укупне инвестиције са ПДВ-ом по поједи-
начној пријави при чему је максимални из-
нос одобрених средстава по појединачној
пријави дефинисан у члану 6.

Члан 5.

Одлуку о додели средстава грађани -
ма/стамбеним заједницама доноси Оп-
штинско веће општине Власотинце на
предлог Комисије за реализацију мера
енергетске санације.

Члан 6.

Укупно планирана средства које оп-
штина заједно са средствима Управе за
подстицање и унапређење енергетске ефи-
касности додељује путем Јавног позива
бр.____________ за суфинансирање Про-
грама енергетске санације стамбених
зграда, породичних кућа и станова, на ос-
нову Јавног позива, ЈП 1/22, износе
10.000.000,00 милиона динара, од чега је
5.000.000,00 милиона динара определила
општина Власотинце, а 5.000.000,00 ми-
лиона динара Управа за подстицање и уна-
пређење енергетске ефикасности, а за су-
финансирање мера из овог члана
8.000.000,00 милиона динара, од чега је
4.000.000,00 милиона динара определила
општина Власотинце, а 4.000.000,00 ми-
лиона динара Управа за подстицање и уна-
пређење енергетске ефикасности.

Спроводиће се следеће мере енергетске
ефикасности:

1) заменa спољних прозора и врата и
других транспарентних елемената тер-
мичког омотачаса одговарајућим термич-
ким својствима према негрејаним про-
сторијама,за породичне куће и станове. 

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за
прозоре/врата, као што су окапнице, про-

зорске даске, ролетне, капци и др, као и
пратеће грађевинске радове на демонтажи
и правилној монтажи прозора/врата, као
што је демонтажа старих прозора/врата и
одвоз на депонију, правилна монтажа про-
зора, обрада око прозорa/врата гипс-картон
плочама, глетовање, обрада ивица и кре че -
ње око прозора/врата са унутрашње стране
зида 

Удео средства подстицаја износи макси-
мално 50% од вредности укупне инвести-
ције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а
максимално 140.000,00 динара са ПДВ-ом.

2) заменa спољних прозора и врата и
других транспарентних елемената тер-
мичког омотачаса одговарајућим тер-
мичким својствима према негрејаним
просторија-ма,за стамбене зграде.

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за
прозоре/врата, као што су окапнице, про-
зорске даске, ролетне, капци и др, као и
пратеће грађевинске радове на демонтажи
и правилној монтажи прозора/врата, као
што је демонтажа старих прозора/врата и
одвоз на депонију, правилна монтажа про-
зора, обрада око прозорa/врата гипс-картон
плочама, глетовање, обрада ивица и
кречење око прозора/врата са унутрашње
стране зида за стамбене зграде

Удео средства подстицаја износи 50% од
вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом
по појединачној пријави, а максимално
100.000,00 динара са ПДВ-омпомножено
са бројем станова у пријављеној стамбеној
згради

3) постављање и набавка материјала
за термичку изолацију зидова, таваница
изнад отворених пролаза,зидова, подова
на тлу и осталих делова термичког омо-
тача према негрејаном простору запоро-
дичне куће.

Укупан износ средстава подстицаја која
се додељују за ову меру, представља мањи
износ од:

(1) 50% од вредности укупне инвести-
ције са ПДВ ом, а максимално 210.000 ди-
нараса ПДВ-ом, и;
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(2) износа који се добија множењем по-
вршине из достављене профактуре,са из-
носом од 2.000 динара са ПДВ-ом.

4) постављање и набавка материјала
за термичку изолацију зидова, таваница
изнад отворених пролаза,зидова, подова
на тлу и осталих делова термичког омо-
тача према негрејаном простору застам-
бене зграде.

Укупан износ средстава подстицаја која
се додељују за ову меру, представља мањи
износ од:

(1) 50% од вредности укупне инвести-
ције са ПДВ ом, а максимално 120.000,00
динара са ПДВ-ом помножену са бројем
станова у пријављеној стамбеној згради, и;

(2) износа који се добија множењем по-
вршине из достављене профактуре, са из-
носом од 2.000 динара са ПДВ-ом .

5) постављање и набавка материјала
за термичку изолацију испод кровног по-
кривачаза породичне куће(за ову меру се
може конкурисати и заједно са мером по-
стављање и набавка материјала за тер-
мичку изолацију зидова, таваница изнад
отворених пролаза,зидова, подова на тлу
и осталих делова термичког омотача
према негрејаном простору запородичне
куће из става 2. тачка 3), овог члана).

Ова мера можеобухватити, у случају да
је оштећен кровни покривач и хидроизола-
циони кровни систем, грађевинске радове
на замени хидроизолације и других слојева
кровног покривача, као и лимарске радове,
али не и радове на замени конструктивних
елемената крова 

Укупан износ средстава подстицаја која
се додељују за ову меру, представља мањи
износ од:

(1) 50% од вредности укупне инвести-
ције са ПДВ ом, а максимално 150.000,00
динара са ПДВ-ом, и;

(2) износа који се добија множењем по-
вршине из достављене профактуре, са из-
носом од 1.500 динара са ПДВ-ом. 

6) набавка и инсталација котлова на
природни гас и/или биомасу (дрвни пе-

лет, брикет, сечка), грејачa простора,
или замена постојећег грејача простора
(котао или пећ) ефикаснијим, за поро-
дичне куће и станове.

Удео средства подстицаја износи 50% од
вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом
по појединачној пријави, а максимално:

- 85.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове
на гас;

- 110.000,00 динара са ПДВ-ом за кот-
лове на биомасу (пелет и сечка).

7) набавка и инсталација котлова на
природни гас и/или биомасу (дрвни пе-
лет, брикет, сечка), грејачa простора,
или замена постојећег грејача простора
(котао или пећ) ефикаснијим, за стам-
бене зграде (опционо),

Удео средства подстицаја износи 50% од
вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом
по појединачној пријави, а максимално:

- 40.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове
на гас помножено са бројем станова у
пријављеној стамбеној згради;

- 50.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове
на биомасу (пелет и сечка) помножено са
бројем станова у пријављеној стамбеној
згради.

8) замена постојеће или уградња нове
цевне мреже, грејних тела-радијатораи
пратећег прибора за породичне куће и
станове (за ову меру се може конкури-
сати само заједно са мером замене по-
стојећег грејача простора (котао или
пећ) ефикаснијим из става 2. тачка 6),
овог члана).

Удео средства подстицаја износи 50% од
вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом
по појединачној пријави, а максимално
120.000,00 динара са ПДВ-ом.

9) замена постојеће или уградња нове
цевне мреже, грејних тела-радијатораи
пратећег прибора за стамбене зграде (за
ову меру се може конкурисати само
заједно са мером замене постојећег
грејача простора (котао или пећ) ефи-
каснијим из става 2. тачка 7), овог члана
или уколико је одобрен захтев да се
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зграда прикључи на даљински систем
грејања.

Удео средства подстицаја износи 50% од
вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом
по појединачној пријави, а максимално
100.000,00 динара са ПДВ-ом помножено
са бројем станова у пријављеној стамбеној
згради.

10) набавка и уградње топлотних
пумпи и пратеће инсталације грејног си-
стема (грејач простора или комбино-
вани грејач) за породичне куће.

Удео средства подстицаја износи 50% од
вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом
по појединачној пријави, а максимално
250.000,00 динара са ПДВ-ом

11) набавка и уградње соларних колек-
тора у инсталацију за централну при-
прему потрошне топле воде за грејање са-
нитарне потрошне топле воде и пратеће
инсталације грејног система за породи -
чне куће.

Укупан износ средстава подстицаја која
се додељују за ову меру, представља мањи
износ од::

(1) 50% од вредности укупне инвести-
ције са ПДВ ом, а максимално 140.000,00
динара са ПДВ-ом, и;

(2) износа који се добија множењем ко-
личине топле воде из достављене профак-
туре, са износом од 650,00 динара са ПДВ-
ом. 

Домаћинстава и стамбене заједнице не
могу да конкуришу за више од једне мере
енергетске ефикасности из овог члана, осим
за мере из става 2. тач. 5),8) и 9) овог члана.

Критеријуми енергетске ефикасности се
одређују јавним позивом за привредне
субјекте, али морају да задовоље следеће
минималне услове: 

1) Спољна столарија са следећим мини-
малним техничким карактеристикама (U-
коефицијент прелаза топлоте):

– U≤ 1,5 W/метру квадратном K за про-
зоре и балконска врата

– U ≤ 1,6 W/метру квадратном K за
спољна врата

2) Спољни зид на породичним
кућама/стамбеним зградама следећих ка-
рактеристика:

– минимална дебљина за термичку изо-
лацију износи 10 cm, осим уколико нема
техничких могућности да се постави та де-
бљина изолације. Боја спољашњег омо-
тача/фасаде треба да буде усклађена са тра-
диционалном локалном архитектуром, из-
бегавајући тренд јарких и рефлектујућих
неадекватних колорита

3) Минимални степен корисности котла
(грејача простора) на биомасу (дрвни пе-
лет, брикет, сечка) износи 85%;

4) Минимални степен корисности котла
(грејача простора) на природни гас износи
90%;

Додатни услови за доделу средстава
подстицаја за енергетску санацију стамбе-
них објекта:

1) За мере из става 2. тач 3) и 4) овог
члана средства подстицаја за термичку изо-
лацију неће се одобравати за појединачне
етаже стамбених објеката. Уколико стам-
бени објекат има два или више власника,
пријаву подноси један од власника уз пис-
мену сагласност осталих власника. Суте-
рени чији је фасадни зид обложен каменом
или сличним материјалом не морају се тер-
мички изоловати.

2) Двојни објекти различитих власника
као и објекти у низу третирају се као за-
себни објекти.

За мере из става 2. тач 1) и 2) овог члана
средства се неће одобравати за набавку и
уградњу појединачних прозора и врата.
Средства се неће одобравати за набавку
улазних врата стамбених објеката која нису
у директној вези са грејаним простором.

За стамбене објекте са више етажа јед-
ног власника, средства се могу користити
за замену столарије на једној или свим ета-
жама с тим да замена столарије на свакој
од етажа мора бити комплетна.

Власници појединачних етажа у стамбе-
ном објекту подносе појединачне пријаве
за замену столарије.
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Критеријуми за оцењивање пријава на
Јавни позив за домаћинства и стамбене
заједнице дати су у члану 26. овог Правил-
ника. 

Прихватљиви трошкови

Члан 7.

Прихватљиви инвестициони трошкови
су трошкови са урачунатим ПДВ-ом.

Члан 8.

Не прихватају се трошкови радова, на-
бавка материјала и опрема који настану пре
првог обиласка комисије за преглед и
оцену поднетих захтева за суфинасирање
пројеката енергетске ефикасности. 

Неприхватљиви трошкови – Трошкови
који неће бити финансирани јавним кон-
курсом из буџета Општине Власотинце су:

1) Трошкови који су у вези са набавком
опреме: царински и административни тро -
шкови

2) Трошкови у вези са одобравањем и
спровођењем кредитног задужења: трош-
кови одобравања кредита, трошкови ка-
мата, трошкови кредитног бироа, трош-
кови осигурања кредита и сл.

3) Рефундација трошкова за већ набав-
љену опрему и извршене услуге (плаћене
или испоручене)

4) Набавка опреме коју подносилац за-
хтева за бесповратна средства сам про-
изводи или за услуге које подносилац за-
хтева сам извршава 

5) Други трошкове који нису у складу са
мерама енергетске санације

6)

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Члан 9.

Директни корисници средстава за реали-
зацију мера енергетске санације су при-
вредни субјекти.

Привредни субјекти су дужни да корис-
ницима испоруче материјале и опрему од-

говарајућег квалитета и изврше услуге у
складу са одредбама уговора и у договоре-
ним роковима.

Члан 10.

Крајњи корисници бесповратних сред-
става су домаћинства и стамбене заједнице.

III ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ
КОМИСИЈЕ

Члан 11.

Општинско веће општине Власотинце
доноси Решење о образовању комисије за
реализацију мера енергетске санације (у
даљем тексту Комисија).

Јавни конкурси за суфинансирање мера
енергетске санације у име Општине веће
општине Власотинце спроводи Комисија,
коју Општинско веће општине Власотинце
формира Решењем о образовању комисије. 

Решењем о образовању Комисије ут-
врђују се: број чланова Комисије, основни
подаци о члановима Комисије (име и пре-
зиме, назив радног места), основни задаци
и друга питања од значаја за рад Комисије. 

Општина је дужна да, на захтев Управе,
као члана комисије из става 1. овог члана
укључи лице које именује Управа

Чланови Комисије за свој рад имају
право на накнаду.

Члан 12.

Основни задаци Комисије нарочито обу-
хватају:

Припрема конкурсне документације за
привредне субјекте и домаћинства/ стам-
бене заједнице (јавни позив, образац прија -
ве, и друго ).

Оглашавање јавних конкурса и пратеће
документације на огласној табли и званич-
ној интернет страници Општине Власо-
тинце;

Пријем и контрола приспелих захтева;
Рангирање приспелих захтева и избор

пријављених привредних субјеката и дома-
ћинстава;

548 страна – Број 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА 15. април 2022. године



Објављивање прелиминарне листе иза-
браних директних корисника и крајњих ко-
рисника на огласној табли и званичној ин-
тернет страници општине Власотинце, раз-
матрање приговора на прелиминарну листу
изабраних привредних субјеката и дома-
ћинстава и доношење. Прелиминарна ранг
листа крајњих корисника представља ос-
нов за теренски обилазак Комисије;

Доношење коначне листе изабраних ди-
ректних корисника и предлога коначне ли-
сте изабраних крајњих корисника којима је
признато право на бесповратна средства;

Израда предлога Уговора о спровођењу
мера енергетске санације и Решења о ко-
начној листи директних и крајњих корис-
ника за спровођење мера енергетске сана-
ције, а које се финансирају из буџета оп-
штине Власотинце.

Комисија је независна у свом раду. Ко-
мисија је дужна да Општинском већу до-
стави записнике и извештај о раду.

Теренски рад Комисије обухвата спро-
веде најмање два најављена обиласка, и то:

– пре радова приликом евалуације при -
јаве ради оцене почетног стања објекта и
веродостојности података из поднете при -
јаве, као и оправданост предложених мера
енергетске санације; 

– након спроведених радова ради ут-
врђивања чињеничног стања по пријави за-
вршетка радова. 

Приликом теренског обиласка Комисија
на лицу места врши преглед поднетих за-
хтева, уз обавезно присуство подносиоца
захтева, сачињава се Записник у два при-
мерка, при чему један примерак остаје под-
носиоцу пријаве, а други задржава Коми-
сија. 

Записник садржи и технички извештај о
постојећем стању објекта/ након реализо-
ваних мера.

Комисија је дужна да приликом посете
утврди да ли постоје индиције о незакони-
тим радњама или грубом кршењу уговор-
них обавеза затражи поступање у складу са
одредбама уговора и законским оквиром.

Комисија прати реализацију мера и
врши контролу њихове реализације. Пра -
ће ње реализације мера обухвата:

– Обавезу директног/крајњег корисника
средстава да обавештава Комисију о реа-
лизацији мера, у роковима одређеним уго-
вором и да омогући Комисији да изврши
увид у релевантну документацију насталу
у току реализације активности;

– Прикупљање информација од директ-
ног/крајњег корисника средстава;

– Друге активности предвиђене угово-
ром;

– Припрему извештаје о напретку и оба-
вештавање надлежних органа и јавности.

Члан 13.

Рокови за реализацију
– рок за пријаву на Јавни позив за ди-

ректне кориснике средстава је најмање 15
дана;

– евалуација пријава на Јавни позив ди-
ректних корисника (привредни субјекти)
средстава и доношење прелиминарне ранг
листе не може бити дужe од 15 дана;

– рок за пријаву крајњих корисника (до-
маћинства и стамбене заједнице) на Јавни
позив је најмање 21 дан;

– евалуација пријава крајњих корисника
и доношење прелиминарне ранг листe
крајњих корисника не може бити дужe од
15 дана;

– доношење коначне ранг листе директ-
них / крајњих корисника не може бити
дуже од 15 дана од дана подношења по-
следњег приговора;

IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 14.

Средства Буџета Општине за суфинан-
сирању мера енергетске санације стамбе-
них зграда(опционо), породичних кућа и
станова додељују се у складу са одредбама
овог Правилника. 
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Расподела средстава из става 1. овог
члана обухвата расписивање јавног позива
за привредне субјекте, прикупљање и ком-
плетирање пријава на јавни позив, конт-
ролу формалне исправности и комплетно-
сти пријава, испуњености услова и оцењи-
вање привредних субјеката ради утврђи-
вање листе директних корисника и доно-
шење акта о избору директних корисника,
као и, расписивање јавног позива за гра-
ђане/стамбене зајенице, прикупљање и
комплетирање пријава, контролу формалне
исправности и комплетности пријава, оце-
њивање ради утврђивања листе крајњих
корисника на основу критеријума из јавног
позива, доношење акта о избору крајњих
корисника, реализацију и извештавање.

Јавни позив за директне кориснике
(привредне субјекте)

Члан 15.

Одлуку о расписивању јавног позива за
избор директних корисника доноси оп-
штинско веће општине Власотинце. Јавни
позив се расписује за све мере из члана 6.
овог правилника.

Јавни конкурс за избор директних корис-
ника спроводи Комисија. 

Пријава подразумева подношење доку-
ментације у року који је утврђен јавним по-
зивом, а подноси се Комисији.

Јавни позив из става 1. овог члана се
обавезно објављује на интернет страници
Општине, а најава јавног позива и у локал-
ним медијима. 

Члан 16.

На јавном конкурсу могу учествовати
привредни субјекти који врше испоруку и
радове на уградњи материјала, опреме и
уређаја и испуњавају следеће услове:

– да су уписани у регистар АПР-а, а ре-
гистровани су као привредна друштва и
предузетници најмање шест месеци од
дана подношења пријаве,

– да над њима није покренут стечајни
поступак или поступак ликвидације,

– да имају атесте за материјале и про-
изводе,

Садржај јавног позива за директне
кориснике (привредне субјекте)

Члан 17.

Јавни позив из члана 15. овог Правил-
ника садржи:

1) правни основ за расписивање јавног
позива, 

2) циљеве преузете из Правилника о су-
финансирању мера енергетске санације на
територији јединице локалне самоуправе, 

3) финансијски оквир, 
4) намену средстава, 
5) услове за учешће на конкурсу, 
6) документацију коју подносилац мора

поднети уз пријавни образац,
7) испуњеност услова из јавног позива, 
8) начин и рок подношења пријаве, 
9) начин објављивања одлуке о учешћу

привредних субјеката у суфинансирању
мера енергетске санацијепо јавном позиву,

Пријава на јавни позив за директне
кориснике (привредне субјекте)

Члан 18.

Пријава коју на јавни позив подноси
привредни субјект садржи пријавни обра-
зац са приложеном документацијом.

Пријавни образац се налази у прилогу
јавног позива и садржи нарочито:

1) опште податке о привредном субјекту;
2) податке о законском заступнику;
3) профил привредног субјекта;
4) ценовни преглед роба и услуга;

Критеријуми за рангирање директних
корисника (привредних субјеката)

Члан 19.

Критеријуми за рангирање директних
обухватају следеће:

1) цене кључних добара заједно са уград -
њом за меру за коју конкуришу;
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2) рок важења цена за меру коју конку-
ришу;

3) други критеријуми ближе дефинисани
јавним позивом.

Јавним позивом се одређује максимални
број бодова по сваком од критеријума и
број бодова по поткритеријумима, ако су
поткритеријуми дефинисани у оквиру
појединих критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим
критеријумима и поткритеријумима при-
мењеним на поједини Програм не може
прећи 100.

Оцењивање, утврђивање листе
изабраних директних корисника 

и уговарање

Члан 20.
Оцењивање и рангирање приспелих

при јава привредних субјеката врши се при-
меном критеријума из члана 19. овог Пра-
вилника. 

Комисија разматра пријаве и у складу са
условима Јавног позива, утврђује прелими-
нарну листу директних корисника.

Прелиминарну листу директних корис-
ника Комисија објављује на огласној табли
Општине и званичној интернет страници
Општине.

Учесници Јавног позива имају право
увида у поднете пријаве и приложену до-
кументацију по утврђивању прелиминарне
листе директних корисника, у року од три
дана од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу директних ко-
рисника учесници конкурса имају право
приговора Комисији у року од осам дана од
дана њеног објављивања.

Комисија је дужна да размотри поднете
приговоре на прелиминарну листу директ-
них корисника као и да донесе Одлуку о
приговору, која мора бити образложена, у
року од 15 дана од дана његовог пријема. 

О спроведеном поступку Комисија води
записник и сачињава Предлог коначне Од-
луке о избору директних корисника у спро-

вођењу мера енергетске санације и исте до-
ставља Општинском већу на усвајање.

Председник општине, Општинско веће
општине Власотинце доноси Одлуку о из-
бору директних корисника у спровођењу
мера енергетске санације. 

Одлука Општинског већа општине Вла-
сотинце о избору директних корисника у
спровођењу мера енергетске санације
објављује се на огласној табли Општинске
управе и званичној интернет страници Оп-
штине Власотинце.

Уговор о у спровођењу мера енергетске
санације потписује се након доношења Ре-
шења о коначној листи крајњих корисника
за спровођење мера енергетске санације.

Уколико се на јавни позив за директне
кориснике за одређену меру/мере енергет-
ске ефикасности не пријави ни један или
недовољно привредних субјеката, та
мера/мере се неће налазити у јавном по-
зиву за домаћинства и стамбене заједнице 

Јавни позив за доделу бесповратних
средстава домаћинствма и стамбеним

заједницама

Члан 21.

Одлуку о расписивању јавног позива за
доделу бесповратних средстава дома-ћин-
ствима и стамбеним заједницама за енер-
гетску санацију стамбених зграда, породи-
чних кућа и станова доноси Општинско
веће општине Власотинце.

Јавни позив за доделу бесповратних
средстава грађанима и стамбеним заједни-
цама спроводи Комисија. 

Домаћинства/ стамбене заједнице - учес-
ници конкурса подносе пријаву Комисији.
Пријава подразумева подношење конкур -
сне документације у року који је утвр ђен
јавним позивом.

Јавни позив из става 1. овог члана се
обавезно објављује на огласној табли Оп-
штин-ске управе и званичној интернет
страници Општине, а најава јавног позива
и у свим локалним медијима. 
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Конкурсна документација садржи:
1) јавни позив
2) пријавни образац са листом потреб-

них докумената

Члан 22.

Право учешћа на конкурсу имају дома-
ћинства која станују у породичним кућама
и становима и стамбене заједнице и испу-
њавају следеће услове:

1) да је подносилац пријаве:
– власник објекта, или 
– ако подносилац пријаве није власник,

онда да подносилац пријаве има пријаву
боравка на адреси објекта за који подноси
пријаву,и тада је потребно уз пријаву под-
нети писану сагласност власника објекта

2) да је објекат настањен и уз пријаву
приложити копију рачуна за електричну
енергију где се види да је потрошња елек-
тричне енергије у објекту у претходном ме-
сецу минимално 30 kwh. 

3) да је стамбена заједница уписана у од-
говарајући регистар,

4) не прихватају се трошкови радова, на-
бавке материјала и опреме који настану пре
првог обиласка Комисије за преглед и
оцену поднетих захтева за суфинансирање
пројеката енергетске ефикасности.

5) и други услови у складу са јавним по-
зивом за домаћинства.

Уколико има више од једног власника
породичне куће, потребно је доставити са-
гласност осталих власника приликом
пријаве.

Уколико подносилац пријаве није влас-
ник породичне куће, потребно је доставити
сагласност власника.

Садржај Јавног позива за крајње
кориснике (домаћинства и стамбене

заједнице)

Члан 23.

Јавни позив из члана 21. овог Правилни -
ка садржи:

1) правни основ за расписивање јавног
позива, 

2) циљеве преузете из Правилника о су-
финансирању мера енергетске санације на
територији јединице локалне самоуправе, 

3) финансијски оквир, 
4) намену средстава, 
5) број мера за које један корисник може

да конкурише,
6) услове за учешће на конкурсу, 
7) листу директних корисника преко

којих се реализују мере,
8) документацију коју подносилац мора

поднети уз пријавни образац,
9) начин на који општина Власотинце

пружа додатне информације и помоћ под-
носиоцу пријаве у припреми и подношењу
пријаве,

10) начин и рок подношења пријаве, 
11) поступак одобравања средстава,
12) начин објављивања одлуке о оства-

ривању права на бесповратна средства гра-
ђанима и стамбеним заједницама за спро-
вођење мера енергетске санацијепо јавном
позиву.

Пријава на јавни позив за крајње
кориснике (домаћинства и стамбене

заједнице)

Члан 24.

Документацијa коју доставља грађанин
- подносилац пријаве при подношењу
пријаве: 

1) потписан и попуњен Пријавни обра-
зац за суфинасирање мера енергетске ефи-
касности (Прилог 1) са попуњеним пода-
цима о мери за коју се конкурише и о
стању грађевинских(фасадних) елемената
и грејног система објекта;

2) фотокопије личних карата или очи-
тане личне карте за сва физичка лица која
живе на адреси породичне куће за коју се
подноси пријава. За малолетне лица доста-
вити фотокопије здравствених књижица;

3) фотокопију рачуна за утрошену елек-
тричну енергију за стамбени објекат за који
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се конкурише за последњи месец, ради до-
каза да се живи у пријављеном стамбеном
објекту о (препоручује се да минимална
потрошња не може бити мања од 30 kWh
месечно);

4) потврда о могућности прикључења на
гасоводну мрежу за меру набавке котла на
гас (за набавку котла на природни гас);

5) предмер и предрачун/ профактура за
опрему са уградњом издата од привредног
субјекта са листе директних корисника
(привредних субјеката) (Прилог 2) коју је
објавила Општина;

6) изјава о члановима домаћинства са
фотокопијом личних карата за сваког члана
домаћинства са јасно видљивом адресом
становања; 

7) потписана изјава о сагласности да ор-
ган за потребе поступка може извршити
увид, прибавити и обрадити податке о чи-
њеницама о којима се води службена еви-
денција, а који су неопходни у поступку од-
лучивања. (Прилог 3)

Пријава коју на јавни позив подносе
стамбене заједнице нарочито садржи: 

1) потписан и попуњен Пријавни обра-
зац за суфинасирање мера енергетске ефи-
касности (Прилог 1А), са попуњеним по-
дацима о мери за коју се конку-рише и о
стању грађевинских(фасадних) елемената
и грејног система објекта;

2) фотокопију рачуна за утрошену елек-
тричну енергију за сваки стан стамбене
зграде за коју се конкурише за последњи
месец, ради доказа да власници живи у
пријављеном стамбеном објекту (препору-
чује се да минимална потрошња не може
бити мања од 30 kWh месечно по стану- по-
требно за минимум 50% станова у згра ди);

3) доказ о регистрацији Стамбене зајед-
нице;

4) сагласност стамбене заједнице за
предложену меру;

5) листа чланова стамбене заједнице са
фотокопијом личних карата за сваког члана
стамбене заједнице са јасно видљивом ад-
ресом становања; 

6) списак свих станара стамбене зграде
са копијама личне карте где се види адреса
становања;

7) потврда о могућности прикључења на
гасоводну мрежуза меру набавке котла на
гас; 

8) предмер и предрачун/ профактура за
опрему са уградњом издата од при-вредног
субјекта са листе директних корисника
(привредних субјеката) (Прилог 2) коју је
објавила Општина;

9) потписана изјава о сагласности да ор-
ган за потребе поступка може извршити
увид, прибавити и обрадити податке о чи-
њеницама о којима се води службена еви-
денција, а који су неопходни у поступку од-
лучивања; (Прилог 3)

10) одобрен захтев за прикључење на да-
љински систем грејања, уколико се стам-
бена заједница пријављује за меру из члана
6. став 2. тачка 9) која се односи на угра -
дњу нове цевне мреже, грејних тела-ра-
дијатораи пратећег прибора;

11) и друга документа у складу са Јав-
ним позивом.

Општина ће обезбедити прибављање ин-
формације по службеној дужности по
службеној дужности извод из листа непок-
ретности, (обезбеђује општина),

Члан 25.

Право учешћа на јавном позиву немају: 
– власници посебних делова стамбено-по-

словног објеката који не служе за становање
– власници стамбених објеката који су у

претходне две године после достављања
Решења о додели бесповратних средстава
за сличне активности одустали од спрово-
ђења активности. 

Критеријуми за избор пројеката
крајњих корисника (породичне куће,

станови и стамбене заједнице)

Члан 26.

Поступак за оцењивање пристиглих при -
јава и избор корисника средстава врши ће
се на основу листе приоритета састављене
бодовањем према следећим критеријумима: 
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Критеријуми за избор пројеката грађана и стамбених заједница које обухватају
мере енергетске ефикасности из члана 6. став 2. тач.3),4)и 5)
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Постављање термичке изолације зидова, крова, таваница и осталих делова 

термичког омотача према негрејаномпростору(стамбених зграда 

и породичних кућа)

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта Број бодова

Спољни зидови и кров без термичке изолације 50

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 40

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 30

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 10

Постојеће карактеристике спољне столарије* Број бодова

Дрвени, једноструки са једним стаклом 20

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 15

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 10

ПВЦ, алуминијум 0

Постојећи начин грејања на*: Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут 20

Електрична енергија 15

Дрво 10

Природни гас/пелет/систем даљинског грејања 0

К фактор заузетости површине за станове

К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине 

стамбеног објекта (из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта.

Бројбодова

К<10 5

10≤К<12,5 4,5

12,5≤К<15 4

15≤К<17,5 3,5

17,5≤К<20 3



*за стамбене зграде дати постојећи начин грејања који се односи на већину станова

Критеријуми за избор пројеката домаћинстава и стамбених заједница које
обухватају мере енергетске ефикасности из члана 6. став 2. тач.1)и2)
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20≤К≤22,5 2,5

22,5≤К≤25 2

К>25 1

К факторзаузетостиповршинезапородичнекуће

К<15 5

15≤К<17,5 4,5

17,5≤К<20 4

20≤К<22,5 3,5

22,5≤К<25 3

25≤К≤27,5 2,5

27,5≤К≤30 2

К>30 1

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)

Бројбодова

Средства нису коришћена у последње три године 5

Средства су коришћена у последње три године 0

Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког

омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним 

просторијама (стамбеним зградама, породичним кућама и становима )

Постојеће карактеристике спољне столарије* Број бодова

Дрвени, једноструки са једним стаклом 50

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 40

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 30

ПВЦ, алуминијум 10
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Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта Број бодова

Спољни зидови и кров без термичке изолације 20

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 15

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 10

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 0

Постојећи начин грејања на* Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут 20

Електрична енергија 15

Дрво 10

Природни гас/пелет/даљинско грејање 0

К фактор заузетости површине за станов еи стамбене зграде

К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбе-

ног објекта (из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта.

Бројбодова

К<10 5

10≤К<12,5 4,5

12,5≤К<15 4

15≤К<17,5 3,5

17,5≤К<20 3

20≤К≤22,5 2,5

22,5≤К≤25 2

К>25 1

К фактор заузетости површине за породичне куће

К<15 5

15≤К<17,5 4,5

17,5≤К<20 4

20≤К<22,5 3,5

22,5≤К<25 3



* за стамбене зграде дати постојећи начин грејања и постојеће карактеристике спољне
столарије који се односи на већину станова

Критеријуми за избор пројеката домаћинстава и стамбених заједница које
обухватају мере енергетске ефикасности из члана 6. став 2. тач. 6), 7), 8),9) и 10)
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20≤К≤22,5 2,5

22,5≤К≤25 2

К>25 1

К фактор заузетости површине за породичне куће

К<15 5

15≤К<17,5 4,5

17,5≤К<20 4

20≤К<22,5 3,5

22,5≤К<25 3

25≤К≤27,5 2,5

27,5≤К≤30 2

К>30 1

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)

Бројбодова

Средства нису коришћена у последње три године 5

Средства су коришћена у последње три године 0

Набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу, уградња цевне

мреже, грејних тела-радијатораи пратећег прибора, и набавка и уградња 

топлотних пумпи

Постојећи начин грејања на* Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут 50

Електрична енергија 40

Дрво 20

Природни гас/пелет/даљинско грејање 5
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Постојеће карактеристике спољне столарије* Број бодова

Дрвени, једноструки са једним стаклом 5

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15

ПВЦ, алуминијум 20

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта Број бодова

Спољни зидови и кров без термичке изолације 5

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 10

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 15

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 20

К факторзаузетостиповршинезастанове и стамбене зграде

К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног

објекта (из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта.

Бројбодова

К<10 5

10≤К<12,5 4,5

12,5≤К<15 4

15≤К<17,5 3,5

17,5≤К<20 3

20≤К≤22,5 2,5

22,5≤К≤25 2

К>25 1

К фактор заузетости површине за породичнекуће

К<15 5

15≤К<17,5 4,5

17,5≤К<20 4

20≤К<22,5 3,5

22,5≤К<25 3



* за стамбене зграде дати постојећи начин грејања који се односи на већину станова

Критеријуми за избор пројеката домаћинстава који обухватају меру енергетске
ефикасности из члана 6. став 2. тачка 11)
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25≤К≤27,5 2,5

27,5≤К≤30 2

К>30 1

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)

Бројбодова

Средства нису коришћена у последње три године 5

Средства су коришћена у последње три године 0

Набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему

потрошне топле воде за породичне куће

Постојећи начин грејања на: Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут 50

Електрична енергија 40

Дрво 20

Природни гас/пелет/даљинско грејање 5

Постојеће карактеристике спољне столарије* Број бодова

Дрвени, једноструки са једним стаклом 5

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15

ПВЦ, алуминијум 20

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта Број бодова

Спољни зидови и кров без термичке изолације 5

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом 10

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 15

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 20



Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број
бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих кри-
теријума.

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима приме-
њеним на поједини Програм не може прећи 100.

Уколико се за грејање користе два или више различитих енергената, број бодова се
рачуна као аритметичка средина бодова за наведене енергенте.

Приликом бодовања столарије на објекту на коме се налази више врста столарије бо-
доваће се прозори чија је укупна површина највећа.

Уколико се два захтева оцене са истим бројем бодова, предност имају подносиоци
пријавачији је фактор искоришћавања површине К мањи. 

За стамбене заједнице потребно је да сваки стан попуни одговарајући образац који ће
се сабрати за сваку стамбену зграду и наћи његова средња вредност.

Оцењивање, утврђивање листе и избор крајњих корисника

Члан 27.

Оцењивање и рангирање пројеката домаћинставаи стамбених заједница, врши се при-
меном критеријума из члана 26. 

Комисија разматра пријаве и у складу са условима из члана 26., утврђује јединствену
прелиминарну ранг листу крајњих корисника за све мере енергетске ефикасности из јавног
позива на основу бодовања према критеријумима из члана 26. овог правилника.

Листу из става 2. овог члана Комисија објављује на огласној табли Општине и званичној
интернет страници Општине.
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К фактор заузетости површине за породичне куће

К<15 5

15≤К<17,5 4,5

17,5≤К<20 4

20≤К<22,5 3,5

22,5≤К<25 3

25≤К≤27,5 2,5

27,5≤К≤30 2

К>30 1

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)

Бројбодова

Средства нису коришћена у последње три године 5

Средства су коришћена у последње три године 0



Подносиоци пријава имају право увида
у поднете пријаве и приложену документа-
цију по утврђивању листе из става 2. овог
члана у року од три дана од дана објављи-
вања листе у складу са ставом 3. овог
члана.

На листу из става 2. овог члана подно-
сиоци пријава имају право приговора Ко-
мисији у року од осам дана од дана њеног
објављивања. Приговор се подноси на пи-
сарницу ЈЛС.

Комисија је дужна да размотри поднете
приговоре на листу из става 2. овог члана
као и да донесе одлуку о приговору, која
мора бити образложена, у року од 15 дана
од дана његовог пријема и на основу доне-
тих одлука донесе ревидирану прелими-
нарну листу. 

На основу листе из става 6. овог члана
Комисија врши теренски обилазак ради
увида у стање стамбених објеката са те ли-
сте закључно са редним бројем подно-
сиоца пријаве до којег су обезбеђена
укупна средства за субвенционисање. 

Уколико је Комисија приликом терен-
ског обиласка из става 7. овог члана ут-
врдила да је подносилац пријаве дао неис-
тините податке у пријави Комисија га ели-
минише из ревидиране прелиминарне ли-
сте и уместо њега спроводи теренски оби-
лазак првог следећег на листи код кога није
вршен теренски обилазак. 

Приликом теренског обиласка уз оба-
везно присуство подносиоца захтева коми-
сија сачињава записник у два примерка,
при чему један остаје подносиоцу пријаве,
а један задржава Комисија. У записнику
Комисија потврђује да ли су мере наведене
у предмеру и предрачуну који је грађанин
поднео приликом пријаве на јавни позив
прихватљиве.

На основу записника из става 9. овог
члана комисија сачињава коначну листу
крајњих корисника.

Листу из става 10. овог члана Комисија
објављује на огласној табли Општине и
званичној интернет страници Општине.

На листу из става 10. овог члана подно-
сиоци пријава код којих је извршен терен-
ски обилазак, имају право приговора Коми-
сији у року од осам дана од дана објављи-
вања коначне листе крајњих корисника.
Приговор се подноси на писарницу ЈЛС.

Комисија је дужна да одлучи по приго-
ворима из става 10. овог члана у року од 15
дана од дана пријема приговора и након од-
лучивања по свим приговорима сачини ко-
начну листу крајњих корисника.

Општинско веће општине Власотинце
доноси Одлуку о додели бесповратних
средстава крајњим корисницима за спрово-
ђење мера енергетске санације, на основу
чега се закључују уговори.

Исплата средстава

Члан 28.

Општина ће вршити пренос средстава
искључиво директним корисницима не
крајњим корисницима, након што поједи-
начни крајњи корисник изврши уплату ди-
ректном кориснику целокупну своју оба-
везу и након завршетка реализације мере. 

Услов да се пренесу средства директном
кориснику је потврда Комисије да су ра-
дови изведени како је предвиђено предме-
ром и предрачуном који је грађанин предао
када се пријавио за меру као и у складу са
записником Комисије приликом првог из-
ласка.

Крајњи Корисник мора имати уредну до-
кументацију (рачуне и атесте) које ће до-
ставити надлежној комисији.

Корисник средстава ће вршити пренос
средстава изабраним привредним субјек-
тима у складу са закљученим уговором.
Крајњи корисник ће сам сносити трошкове
изведених радова који буду већи од износа
субвенције наведене у чл. 6 (максималног
износа учешћа ЈЛС).

Контролу извршења уговорених обавеза
извршиће надлежни органи који су заду-
жени за урбанизам односно заштиту жи-
вотне средине, у сарадњи са Комисијом.
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Уколико Корисник средстава није сред-
ства наменски утрошио, или радови нису
изведени у складу са предмером и пред-
рачуном који је крајњи корисник поднео
приликом пријаве, ЈЛС неће уплатити
средства додељена јавним позивом.

Уколико из неког разлога крајњи корис-
ник не може да реализује набавку од ода-
браног директног корисника, има право да
изврши набавку од другог директног ко-
рисника са листе и да о томе, пре реализа-
ције набавке, обавести Комисију и достави
јој нову профактуру/предрачун, с тим да
износ не може бити већи од одобреног.

VI ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА
ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Извештавање

Члан 29.

Комисија припрема Завршни извештај о
спроведеним мерама енергетске санације и
подноси га Општинском већу. 

Јавност се информише о реализацији
мера енергетске санације преко локалних
медија и интернет странице Општине.

Завршни извештај о спроведеним ме-
рама енергетске санације, који посебно
садржи информације о спроведеним актив-
ностима и утрошеним финансијским сред-
ствима, уочене недостатке у имплемента-
цији активности и њихове узроке, податке
о уштеди енергије и смањењу емисије га-
сова са ефектом стаклене баште, подноси
се Општинском већу и објављује на интер-
нет страници. 

Директни корисници средстава који из-
воде радове на енергетској санацији дужни
су да Комисији, у сваком моменту, омогуће
контролу реализације активности и увид у
сву потребну документацију.

Објављивање

Члан 30.

Подаци и акти које Комисија објављују
на званичној интернет страници Општине

Власотинце, морају се објавити и на оглас-
ној табли Општине.

Чување документације

Члан 31.

Општинска управа општине Власотинце
има обавезу да чува комплетну документа-
цију насталу у поступку суфинансирања
мера енергетске санације у складу са важ-
ећим прописима.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ

Члан 32.

Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у „Службеном
гласнику града Лесковца и веб презентацији
општине Власотинце www.vlasotince.rs .

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВЛАСОТИНЦЕ, 
01број 06-18-4/2022, 
дана 08.04.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Братислав Петровић
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АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

197.
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