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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЛЕБАНЕ
209.
На основу члана 46. Закона о локалној само
управи ("Службени гласник Републике Ср
би је", број 129/2007, 83/14, 101/16,47/18 и 
111/21), члана 69. Статута општине Лебане 
("Службени гласник општине Лесковац", 
број 8/19 и 30/21) и члана 3. Одлуке општи
нском већу ("Службени гласник града Ле
сковца", број 31/19), а у складу са Про гра мом 
о отуђењу и давању у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини општине Лебане 
и прибављању у јавну сво ји ну општине Ле                     
бане за 2022. годину ("Сл. гласник града 
Лесковца", бр. 2/22) разматрајући Предлог 
Јавног огласа за отуђе ње грађевинског зе
мљишта у јавној својини општине Лебане, на 
седници Општинског већа општине Леба не, 
одржаној 15.04.2022. године, донета је

ОДЛУКА

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА 
ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I
РАСПИСУЈЕ СЕ Јавни оглас за отуђење 
грађевинског земљишта у јавној својини 
општине Лебане путем прикупљења писа
них понуда.

II

Текст јавног огласа је саставни део ове 
Одлуке.

III

Рок за подношење понуда је 30 дана од 
дана објављивања Јавног огласа.

IV

Поступак по јавном огласу спровешће Ко
мисија за отуђење, давање у закуп и при
бављање грађевинског земљишта у ја вној 
својини општине Лебане, путем при ку
пља ња писаних понуда, коју је формирало 
Општинско веће општине Лебане.

V

Јавни оглас ће бити објављен у дневном 
листу "Народне новине", на огласној табли 
општине Лебане, и на званичној интернет 
презентацији општине Лебане.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ЛЕБАНЕ 
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ПРЕДСЕДНИК

Иван Богдановић
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210.
На основу члана 46. Закона о локалној 
са мо управи ("Сл. Гл. РС", број 129/07, 
83/14, 101/16, 47/18 и 111/21/18), члана 
69. Статуга општине Лебане ("Сл. Гл. 
града Лесковца" бр.8/19 и 30/21), члана 3. 
Одлуке о општинском већу ("Сл. Гл. Гра
да Лесковца" бр. 31/19), члана 69. и 70. 
За кона о енергетској ефикасности и ра ци
она лној употреби енергије ("Сл. Гл. РС", 
број 40/21), члана 25. и члана 40. Закона 
о бу џетском систему ("Сл. Гл. РС", број 
154/09, 73/10... 72/19 и 149/20), члана 29. 
став 2. Правилника о ближим условима за 
ра споделу и коришћење средстава за при
мену мера енергетске ефикасности ("Сл. гл. 
РС", број 12/22), Решења о финансирању 
програма енергетске санације стамбених 
зграда, породичних кућа и сганова који 
спроводе јединице локалне самоуправе, као 
и градске општине, број 401004/202201 
од 25.02.2022. године, донетим од сгране 
Управе за финансирање и подстицање ене
ргетске ефикасности, којим су огшггини 
додељена средства у износу од4.660.000,00 
динара, а на основу чега ће 200.000,00 динара 
определити општина Лебане, а 460.000,00 
динара Управа за подстицање и унапређење 
енергетске ефикасности за суфинансирање 
мера енергетске ефикасности из овог Пра
вилника Општинско веће општине Лебане 
на седници одржаној дана 15.04.2022. годи
не, донелоје

ПРАВИЛНИК

О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ 
САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ 
КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ 

УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА 
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ 

ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ 
ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА 

ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, 
ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ , 
ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА 
И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕПО 

ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА 
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 и 
унапређење термотехничког система путем 
уградње калориметара, циркулационих пу
мпи, термостатских вентила и делитеља 
топлоте (у даљем тексту Правилник) уре ђу
је се циљ спровођења енергетске санације; 
радови, опрема и извештаји које се суфи
нансирају и ближи услови за расподелу и 
коришћење средстава; учесници, на чин њи
ховог учешћа и улоге; начин обе збеђивања 
фи нансијских средстава, проценат суфи на
нсирања; начин и услови пријаве на ја вни 
конкурс и критеријуми за селекцију при
вредних субјеката;начин и услови при јаве 
на јавни конкурс и критеријуми за се ле
кцију грађана (домаћинстава); праћење реа
лизације и извештавање.

Члан 2.

Циљ спровођења мера енергетске санације 
породичних кућа, станова је унапређење 
ене ргетске ефикасности у стамбеном се
кто ру и повећано коришћење обновљивих 
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извора енергије у домаћинствима на тери
торији Општине Лебане.
Мере енергетске санације предвиђене овим 
Правилником спроводе се кроз сарадњу са 
привредним субјектима који се баве про
изводњом, услугама и радовима на ене рге
тској санацији стамбених објеката, а кра
јњи корисници бесповратних средстава су 
домаћинства на територији Општине Ле
бане.

Финансијска средства

Члан 3.

Средстава за суфинансирање Програма ене
ргетске санације, породичних кућа и ста
нова, на основу Јавног позива за доделу 
сре  дстава за финансирање Програма ене
рге тске санације стамбених зграда, поро ди
чних кућа и станова који спроводе јединице 
локалне самоуправе као и градске општине, 
ЈП 1/22, објављеним од стране Управе за 
подстицање и унапређење енергетске ефи
касности, опредељују се Одлуком о бу џету 
Општине Лебане.

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 инве
стиције са ПДВом по појединачној при
јави при чему је максимални износ одо
брених средстава по појединачној пријави 
дефинисан у члану 6.

Члан 5.

Одлуку о додели средстава грађанима до
носи Општинско веће општине Лебане на 
предлог Комисије за реализацију ене рге
тске санације.

Члан 6.

Реализоваће се следеће мере енергетске 
ефикасности:

1) набавка и уградња соларних пане
ла, инвертера и пратеће инсталације за 
породичне куће за производњу електричне 
енергије за сопствене потребе, уградње 
дво смерног мерног уређаја за мерење пре
дате и примљене електричне енергије, и 
израде неопходне техничке документације 
и извештаја извођача радова на уградњи 
соларних панела и пратеће инсталације за 
производњу електричне енергије који су 
у складу са законом неопходни приликом 
при кључења на дистрибутивни систем. 
Сна га соларних панела не може бити већа 
од одобрене снаге мерног места, која је 
наведена у рачуну за утрошену електричну 
енергију, а максимално до 6 kW.

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

 50% од вредности укупне инвестиције 
са ПДВом, а максимално 420.000 динара 
са ПДВом, и;

 износа који се добија множењем снаге 
у кW соларних панела из доставље не 
профактуре, са износом од 70.000 динара 
са ПДВом.

Укупан износ средстава подстицаја која 
додељује општина за. ову меру енергетске 
ефикасности износи 500.000,00 динара

2) унапређење термотехничких систе
ма зграде путем замене система или дела 
система ефикаснијим системом путем:

(1) уградње електронски регулисаних 
циркулационих пумпи за породичне куће, 
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Удео средства подстицаја износи 50% од 
износа предрачуна за радове и опрему са 
ПДВом, а максимално 15.000,00 динара са 
ПДВом по циркулационој пумпи.

(2) опремања система грејања са уређа
јима за регулацију и мерење предате коли
чине топлоте објекту (калориметри, де ли
тељи топлоте, баланс вентили) за ста но ве,

Удео средства подстицаја износи 50% од 
износа предрачуна за радове и опрему са 
ПДВом, а максимално:

15.000,00 динара са ПДВом по калори
метару

 1.000,00 динара са ПДВом по делитељу 
топлоте

 1.500,00 динара са ПДВом по термо
статском вентилу.

Укупан износ средстава подстицаја која 
додељује општина за ову меру енергетске 
ефикасности износи 160.000,00динара. 

Домаћинстава не могу да конкуришу за 
више од једне мере енергетске ефикасности 
из овог члана.
Критеријуми енергетске ефикасности се 
одре ђују јавним позивом за привредне су
бјекте.
Критеријуми за оцењивање пријава на Јавни 
позив за домаћинства и стамбене заједнице 
дати су у члану 26. овог Правилника.

Прихватљиви трошкови

Члан 7.

Прихватљиви инвестициони трошкови су 
трошкови са урачунатим ПДВом.

Члан 8.

Не прихватају се трошкови радова, наба
вка 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 конкурсом 
из буџета ОпштинеЛебане 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: тро
шко ви одобравања кредита, трошкови ка
ма та, трошкови кредитног бироа, тро шко
ви осигурања кредита и сл.

3) Рефундација трошкова за већ наба
вље ну опрему и извршене услуге (пла ћене 
или испоручене)

4) Набавка опреме коју подносилац за
хтева за бесповратна средства сам прои
зводи или за услуге које подносилац за хте
ва сам извршава

5) Други трошкове који нису у складу са 
енергетском санацијом.

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Члан 9.

Директни корисници средстава за реали
зацију енергетске санације су при вредни 
субјекти.
Привредни субјекти су дужни да кори
сни цима испоруче материјале и опрему 
одго варајућег квалитета и изврше услуге 
у складу са одредбама уговора и у дого
вореним роковима.

Члан 10.

Крајњи корисници бесповратних сре дста
ва су домаћинства и стамбене заје дни це.
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III ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ 
КОМИСИЈЕ

Члан 11.

Општинско веће општине Лебане доноси 
Решење о образовању комисије за реали
зацију енергетске санације (у даљем тексту 
Комисија).
Јавни конкурси за суфинансирање енерге
тске санације, у име општине Лебане, 
спро  води Комисија, коју Општинско веће 
општи не Лебане формира Решењем о обра
зовању комисије.
Решењем о образовању Комисије утврђују 
се: број чланова Комисије, основни подаци 
о члановима Комисије (име и презиме, на
зив радног места), основни задаци и друга 
питања од значаја за рад Комисије.

Члан 12.

Основни задаци Комисије нарочито обу
хва тају:

Припрема конкурсне документације за 
при вредне субјекте и домаћинства (јавни 
по зив, образац пријаве, и друго ).

Оглашавање јавних конкурса и пратеће 
документације на огласној табли и звани
чној интернет страници Општине Лебане;

Пријем и контрола приспелих захтева;
Рангирање приспелих захтева и избор 

при јављених привредних субјеката и дома
ћи нстава;

Објављивање прелиминарне листе иза
бра них директних корисника и крајњих 
ко ри сника на огласној табли и званичној 
инте рнет страници општине Лебане, ра
зма трање приговора на прелиминарну ли
сту изабраних привредних субјеката и до
маћинстава и доношење. Прелиминарна 
ранг листа крајњих корисника представља 
основ 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 кона
чној листи директних и крајњих корисника 
за спровођење мера енергетске санације, 
а које се финансирају из буџета општине 
Лебане.

Комисија је независна у свом раду. Ко ми
сија је дужна да Општинском већу достави 
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 утвр
ђивања 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 по
дносиоцу пријаве, а други задржава Ко
мисија.

Записник садржи и технички извештај о 
постојећем стању објекта/ након реали зо
ваних мера.

Комисија је дужна да приликом посе те 
утврди да ли постоје индиције о незако
нитим радњама или грубом кршењу угово
рних обавеза затражи поступање у складу 
са одредбама уговора и законским оквиром.

Комисија прати реализацију мера и врши 
контролу њихове реализације. Праћење ре
ализације мера обухвата:
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 Обавезу директног/крајњег корисника 
сре дстава да обавештава Комисију о реали
зацији мера, у роковима одређеним уго во
ром и да омогући Комисији да изврши увид 
у релевантну документацију насталу у току 
реализације активности; 

 Прикупљање информација од дире
ктног/крајњег корисника средстава;

 Друге активности предвиђене уго
вором;

 Припрему извештаје о напретку и 
обавештавање надлежних органа и јавно
сти.

Члан 13.

Рокови за реализацију
 рок за пријаву на Јавни позив за ди

ректне кориснике средстава је најмање 15 
дана;

 евалуација пријава на Јавни по зив 
директних корисника средстава и доно ше
ње прелиминарне ранг листе не може бити 
дуже од 15 дана;

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

 евалуација пријава крајњих кори сни
ка и доношење прелиминарне ранг ли сте 
крајњих корисника не може бити дуже од 
15 дана;

 доношење коначне ранг листе дире
ктних/крајњих корисника не може бити ду
же од 15 дана од дана подношења по сле
дњег приговора.

IV ПОСТУПАК  
ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 14.
Средства Буџета Општине Лебане за су фи
нансирање енергетске санације, породичних 

кућа и станова додељују се у складу са одре
дбама овог Правилника.
Расподела средстава из става 1. овог чла
на обухвата расписивање јавног позива 
за привредне субјекте, прикупљање и ко
мпле тирање пријава на јавни позив, ко
нтро лу формалне исправности и компле
тно сти пријава, испуњености услова и 
оце њивање привредних субјеката ради 
утвр ђивање листе директних корисника и 
до ношење акта о избору директних кори
сника, као и,расписивање јавног позива 
за грађане, прикупљање и комплетирање 
пријава, контролу формалне исправности 
и комплетности пријава, оцењивање ради 
утврђивања листе крајњих корисника на 
основу критеријума из јавног позива, до
ношење акта о избору крајњих кори сника, 
реализацију и извештавање.

Јавни позив за директне кориснике 
(при вредне субјекте)

Члан 15.

Одлуку о расписивању јавног позива за 
избор директних корисника доноси Општи
нско веће општине Лебане.
Јавни конкурс за избор директних кори
сника спроводи Комисија.
Пријава подразумева подношење докуме
нтације у року који је утврђен јавним по
зивом, а подноси се Комисији.
Јавни позив из става 1. овог члана се оба
везно објављује на интернет страници 
Општине, а најава јавног позива и у лока
лним медијима.

Члан 16.

Услови за учешће привредних субјекта 
који врше набавку и радове на уградњи 
со ларних панела и пратеће инсталације 
на јавном позиву:
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 да су уписани у регистар АПРа, а ре
гистровани су као привредна друштва и 
предузетници најмање шест месеци од 
дана подношења пријаве,

 да над њима није покренут стечајни по
ступак или поступак ликвидације,

 да имају атесте за материјале и про и
зводе

 да имају запосленог или на неки други 
начин ангажованог инжењера електро те
хнике који поседује лиценцу у складу са 
законом 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 мини
мално 5 година и на соларне колекторе од 
минимално 10 годинa.

Услови за учешће привредних субјекта 
који врше радове на унапређењу термо
техничког система путем уградње ка ло
ри метара, циркулационих пумпи, термо
статских вентила и делитеља топлоте на 
јавном позиву:

 да су уписани у регистар АПРа, а ре
гистровани су као привредна друштва и 
пре дузетници најмање шест месеци од 
дана подношења пријаве,

 да над њима није покренут стечајни 
поступак или пстетупак ликвидације, да 
имају атесте за материјале и производе.

Садржај јавног позива за директне 
кориснике (привредне субјекте)

Члан 17.
Јавни позив из члана 15. овог Правилника 
садржи:

1) правни основ за расписивање јавног 
позива,

2) циљеве преузете из Правилника о су
финансирању енергетске санације на те
риторији јединице локалне самоуправе,

3) намену средстава,

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 
ене ргетске санацијепо јавном позиву,

Пријава на јавни позив за директне 
кориснике (привредне субјекте)

Члан 18.

Пријава коју на јавни позив подноси при
вредни субјект садржи пријавни обра зац са 
приложеном документацијом.
Пријавни образац за привредне субјекте 
који врше набавку и радове на уградњи 
соларних панела и пратеће инсталације се 
налази у прилогу јавног позива и садржи 
нарочито:

1) опште податке о привредном субјекту;

2) податке о законском заступнику;

3) цена за комплетну кровну уградњу и 
опрему за соларну електрану капацитета 
6кW инсталисане снаге соларних пане ла, 
укључујући и уградњу и пратеће инста
лације за производњу електричне ене
рги је, уградњу двосмерног мерног уре
ђа ја за мерење предате и примљене еле
ктри чне енергије,цену израде техничке 
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документације која обухвата предмер и 
предрачун, као и извештаја о уградњи со
ларних панела и уградњи мерног места 
који је у складу са законом неопходан 
при ликом прикључења на дистрибутивни 
систем. Цену дати по наведеним ставкама а 
потребну опрему предвидети по Правилима 
о раду дистрибутивног система ОДСа;

4) изјаву да ће унети у уговор са грађани
ма спецификацију радова и обавезу израде 
извештаје о уградњи соларних панела и 
пратеће инсталације за производњу еле
ктричне енергије и уградње.

Пријавни образац привредних субјекта 
који врше радове на унапређењу термо
те хничког система путем уградње ка ло
ри метара, циркулационих пумпи, термо
статских вентила и делитеља топлоте 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 
кори сника (привредних субјеката).

Члан 19.

Критеријуми за рангирање директних 
ко ри сника који врше набавку и радове 
нa угра дњи 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
ри шу;

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 
инсталације обухватају следеће:

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

2) рок важења цена за меру коју ко нку
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 по  ткри
теријуми дефинисани у оквиру поје диних 
критеријума.
Укупан максимални број бодова по свим 
критеријумима и поткритеријумима при
ме њеним 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 Прави
лника.
Комисија разматра пријаве и у складу са 
условима Јавног позива, утврђује пре ли
минарну листу директних корисника.
Прелиминарну листу директних корисника 
Комисија објављује на огласној табли 
Општи не и званичној интернет страници 
Општи не Лебане.
Учесници Јавног позива имају право уви
да у поднете пријаве и приложену доку
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ментацију по утврђивању прелиминарне 
листе директних корисника, у року од три 
дана од дана објављивања листе.
На прелиминарну листу директних кори
сника учесници конкурса имају право при
говора Комисији у року од осам дана од 
дана њеног објављивања.
Комисија је дужна да размотри поднете 
приговоре на прелиминарну листу дире
ктних 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 за
пи сник и сачињава Предлог коначне Одлуке 
о избору директних корисника у спро во
ђењу мера енергетске санације и исте до
ставља Општинском већу на усва јање.
Председник општине Општинско веће 
општи не Лебане доноси Одлуку о избору 
ди ректних корисника у спровођењу мера 
ене ргетске санације.
Одлука Општинског већа општине Лебане о 
избору директних корисника у спровођењу 
мера енергетске санације објављује се на 
огласној табли Општинске управе и зва ни
чној интернет страници Општине Ле ба не.
Уговор о спровођењу мера енергетске са
на ције потписује се након доношења Ре
шења о коначној листи крајњих корисника 
за спровођење мера енергетске санације.
Уколико се на јавни позив за директне ко
риснике за одређену меру/мере енерге тске 
ефикасности не пријави ни један или не
до вољно привредних субјеката, та мера/
ме ре се неће налазити у јавном позиву за 
до маћинства.

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 
становадоноси Општинско веће општине 
Лебане. Јавни позив за доделу бесповратних 
средстава грађанима спроводи Комисија.

Грађани  учесници конкурса подносе при
јаву Комисији. Пријава подразумева по
дношење конкурсне документације у року 
који је утврђен јавним позивом.
Јавни позив из става 1. овог члана се оба
везно објављује на огласној табли Градске/
Општинске управе и званичној интернет 
страници Општине, а најава јавног позива 
и у свим локалним медијима.
Конкурсна документација садржи:

1) јавни позив

2) пријавни образац са листом потребних 
докумената

Члан 22.

Право учешћа на конкурсу имају грађани 
који испуњавају следеће услове:

1) даје подносилац пријаве:
 власник објекта, или 
 ако подносилац пријаве није вла сник, 

онда да подносилац пријаве има пријаву 
боравка на адреси објекта за који подноси 
пријаву, и тада је потребно уз пријаву по
днети писану сагласност вла сника објекта

2) да је објекат настањен и уз пријаву 
при ложити копију рачуна за електричну 
енергију где се види да је потрошња еле
ктричне енергије у објекту у претходном 
месецу минимално 30 кwh.

3) не прихватају се трошкови радова, 
набавке 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
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Садржај Јавног позива заграђане 
(домаћинства)

Члан 23.

Јавни позив из члана 21. овог Правилника 
садржи:

1) правни основ за расписивање јавног 
позива,

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

3) финансијски оквир,

4) намену средстава,

5) услове за учешће на конкурсу,

6) листу директних корисника преко ко
јих се реализују радови на енергетској са
нацији,

7) документацију коју подносилац мора 
поднети уз пријавни образац,

8) начин на који општина Лебане пружа 
додатне информације и помоћ подносиоцу 
пријаве у припреми и подношењу пријаве,

9) начин и рок подношења пријаве,

10) поступа код обравања средстава,

11) начин објављивања одлуке о оствари
вању права на бесповратна средства грађа
нима за спровођење енергетске сана ције по 
јавном позиву.

Пријава на јавни позив за крајње 
кориснике (грађане)

Члан 24.

Документација коју доставља грађанин по
дносилац пријаве при подношењу пријаве:

1) потписан и попуњен Пријавни обра
зац за суфинасирање мера енергетске ефи 
касности (Прилог 1) са попуњеним по да

цима о мери за коју се конкурише и о ста
њу грађевинских(фасадних) елемената и 
грејног система објекта;

2) фотокопије личних карата или очитане 
личне карте за сва физичка лица која живе 
на адреси породичне куће за коју се подноси 
пријава. За малолетне лица доставити фо
токопије здравствених књижица;

3) фотокопију рачуна за утрошену еле
ктричну енергију за стамбени објекат за 
који се конкурише за последњи месец, ра
ди доказа да се живи у пријављеном ста
мбеном објекту о (препоручује се да ми
нимална потрошња не може бити мања од 
30 кWh месечно);

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

5) потписана изјава о сагласности да 
орган за потребе поступка може извршити 
увид, прибавити и обрадити податке о чи
ње ницама о којима се води службена еви
де нција, а који су неопходни у поступку 
одлучивања. (Прилог 3)

6) и друга документа у складу са Јавним 
позивом.

Општина ће обезбедити прибављање инфо 
рмације по службеној дужности за извод из 
листа непокретности, (обезбеђује општина),

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.
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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 пријава 
и избор корисника средстава врши ће се 
на основу листе приоритета састављене 
бодовањем према критеријумима.

Критеријуми за избор пројеката 
грађана и стамбених заједница које 

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

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, двоструки са 
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

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)
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Унапређење термотехничких система 
зграде путем замене система или дела 
система ефикаснијим системом путем:

 уградње електронски регулисаних 
циркулационих пумпи;
 опремања система грејања са уре ђа
јима за регулацију и мерење пре дате 
количине топлоте објекту (калори метри, 
делитељи топлоте, баланс ве нти ли)

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

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.

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

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

Укупан максимални број бодова по свим 
кри теријумима и поткритеријумима при
ме њеним на поједини Програм не може 
прећи 100.

Уколико се за грејање користе два или 
ви ше 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
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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 по
вршине К мањи.

Оцењивање, утврђивање листе  
и избор грађана

Члан 27.

Оцењивање и рангирање пројеката дома
ћи нстава врши се применом крите ријума 
из члана 26.

Комисија разматра пријаве и у складу 
са условима из члана 26., утврђује пре ли
ми нарну ранг листу крајњих корисника за 
сваку меру енергетске ефикасности из ја
вног позива на основу бодовања пре ма кри
теријумима из члана 26. овог пра ви лника.

Листу из става 2. овог члана Комисија 
обја вљује на огласној табли Општине и 
зва ничној интернет страници Општине.

Подносиоци пријава имају право увида 
у поднете пријаве и приложену докуме
нтацију по утврђивању листе из става 2. 
овог члана у року од три дана од дана обја
вљивања листе у складу са ставом 3. овог 
члана.

На листу из става 2. овог члана подно
сиоци пријава имају право приговора Ко
ми сији у року од осам дана од дана њеног 
објављивања. Приговор се подноси на 
писарницу 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 донетих 
одлука донесе ревидирану прелиминарну 
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 си
оца пријаве до којег су обезбеђена уку пна 
средства за субвенционисање.

Уколико је Комисија приликом теренског 
обиласка из става 7. овог члана утврдила 
да је подносилац пријаве дао неистините 
податке у пријави Комисија га елиминише 
из ревидиране прелиминарне листе и уме
сто њега спроводи теренски обилазак првог 
следећег на листи код кога није вршен те
ренски обилазак.

Приликом теренског обиласка уз обавезно 
присуство подносиоца захтева комисија 
сачињава записник у два примерка, при 
чему један остаје подносиоцу пријаве, а 
је дан задржава Комисија. У записнику Ко
мисија 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 
чла на комисија сачињава коначну листу 
кра јњих 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 теренски 
обилазак, имају право приговора Комисији 
у року од осам дана од дана објављивања 
коначне листе крајњих корисника. Приго
вор 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 
одлучивања по свим приговорима сачини 
коначну листу крајњих корисника.

Општинско веће општине Лебане доноси 
Одлуку о додели бесповратних средстава 
крајњим корисницима за спровођење мера 
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енергетске санације, на основу чега се за
кључују уговори.

Члан 28.

Уколико Општина током трајања Конку
рса не прими довољан број важећих пријава 
за неку од мера предвиђених Конкурсом, 
Комисија ће повећати број корисника сре
дстава за другу меру зависно од броја при
стиглих пријава.

Уколико се не утроше планирана сре
дства за неку од меру, средства ће се доде
лити следећем кориснику који испу њава 
условепрема листи корисника за другу ме
ру.

Исплата средстава 

Члан 29.

Општина ће вршити пренос средстава 
искљу чиво директним корисницима не кра
јњим корисницима, након што поје ди начни 
крајњи корисник изврши уплату дире ктном 
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 записником Комисије приликом првог 
изла  ска.

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

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

2) Да је грађанин потписао уговор о 
потпуном снабдевању са нето мерењем са 
ЕПС снабдевањем.

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

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

Корисник средстава ће вршити пренос 
средстава изабраним привредним субје
ктима у складу са закљученим угово ром. 
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 живо
тне средине, у сарадњи са Комисијом.

Уколико Корисник средстава није сре
дства наменски утрошио, или радови нису 
изведени у складу са предмером и пре
драчуном који је крајњи корисник поднео 
приликом пријаве, ЈЛС неће уплатити сре
дства додељена јавним позивом.

Уколико из неког разлога крајњи кори
сник не може да реализује набавку од 
одабраног директног корисника, има право 
да изврши набавку од другог директног ко
ри  сника са листе и да о томе, пре реали за
ције набавке, обавести Комисију и достави 
јој нову профактуру/предрачун, с тим да 
износ не може бити већи од одо бреног.

VI ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Извештавање

Члан 30.
Комисија припрема Завршни извештај 

о спроведеним енергетским санацијама и 
подноси га Општинском већу.
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Јавност се информише о реализацији 
ене ргетских санација преко локалних ме
ди ја и интернет странице Општине.

Завршни извештај о спроведеним енерге
тским санацијама, који посебно садржи инфо
рмације о спроведеним активностима и утро
шеним финансијским средствима, уочене 
не достатке у имплементацији акти вности и 
њихове узроке, податке о уште ди енергије и 
смањењу емисије гасова са ефектом стаклене 
баште, подноси се Општи нском већу и обја
вљује на интернет стра ници.

Директни корисници средстава који изво 
де радове на енергетској санацији дужни су 
да Комисији, у сваком моменту, омогу ће 
контролу реализације активности и увид у 
сву потребну документацију.

Објављивање

Члан 31.

Подаци и акти које Комисија објављују 
на званичној интернет страници Општине 
Лебане, морају се објавити и на огласној 
та бли Општине.

Чување документације

Члан 32.

Општинска управе општине Лебане има 
обавезу да чува комплетну документацију 
насталу у поступку суфинансирања ене рге
тске санације у складу са важећим про писима.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 32.

Овај Правилник ступа на снагу даном 
доношења и биће објављен у "Службеном 
гласнику града Лесковца".

Образложење

Чланом 20. став 1. тачка 8. Закона о ло
ка лној самоуправи ("Сл. гласник РС, број 
129/2007...47/2018) између осталог је про
писано да се општина преко својих органа, 
у складу са законом, стара о за шти ти жи во
тне средине.

Чланом 69. Закона о енергетској ефика
сности и рационалној употреби енергије 
("Сл. гласник РС", број 40/21) између 
осталог је прописано да се средства за фи
нансирање или суфинансирање послова у 
области ефикасног коришћења енергије, 
који се односе на израду пројеката, про
грама и реализацију активности, обезбеђују 
из буџета Републике Србије, као и буџета 
јединице локалне самоуправе.

Чланом 70. Закона о енергетској ефика
сности и рационалној употреби енергије 
про писано је да надлежни орган јединице 
лока лне самоуправе својим актом може 
утвр дити посебне финансијске и друге по
дсти цаје, оснивање буџетских фондова као 
и коришћење средстава из постојећих со
пствених фондова за реализацију пројеката и 
других активности за ефикасно коришћење 
енергије на својој територији, у складу са 
законом и прописима који регулишу рад 
ових органа.О својим активностима у смислу 
става 1. овог члана, надлежни орган јединице 
локалне самоуправе дужан је да обавести 
Министарство.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ЛЕБАНЕ

04број:400756/1

ПРЕДСЕДНИК
Иван Богдановић
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211.
На основу члана 20. став 1. тачка 8. и чла
на 46. Закона о локалној самоуправи ("Слу
жбени гласник РС", број 129/07, 83/14, 
101/16, 47/18 и 111/21), члана 69. и 70. 
Закона о енергетској ефикасности и ра
ционалној употреби енергије ("Слу жбе ни 
гласник РС", број 40/21), члана 25. и чла
на 40. Закона о буџетском систему ("Слу
жбени гласник РС", број 154/09, 73/10... 
72/19, 149/20 и 118/21), члана 69. Статута 
Општине Лебане ("Службени гла сник гра
да Лесковца" бр. 8/19 и 30/21) и члана 3. 
одлуке о општинском већу општи не Ле
бане ("Службени гласник града Ле ско
вца" бр. 8/19 и 30/21),Општинско веће 
Општине Лебане, на седници одржаној да
на 23.03.2022. године, доноси

ПРАВИЛНИК

О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА 
ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, 
ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА 

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 Е ФИКАСНОСТИ 
ЈП1/22

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.
Правилником о суфинансирању мера ене рге
тске санације стамбених зграда, поро дичних 
кућа и станова (у даљем тексту Правилник) 

уређује се: циљ спровођења мера; мере ко
је се суфинансирају и ближи услови за ра
споделу и коришћење средстава; учесници 
у реализацији мера; начин њиховог учешћа 
и улоге; начин обезбеђивања финансијских 
средстава; проценат суфинансирања; на чин 
и услови пријаве на јавни конкурс и кри
теријуми за селекцију привредних су бје
ката; начин и услови пријаве на јавни ко
нкурс и критеријуми за селекцију грађана 
(домаћинстава); праћење реализације и 
изве штавање.

Члан 2.

Циљ спровођења мера енергетске сана ције 
стамбених зграда, породичних кућа и станова 
је унапређење енергетске ефи касности у 
стамбеном сектору и повећано коришћење 
обновљивих извора енергије у домаћинствима 
на територији општине Лебане.
Мере енергетске санације предвиђене овим 
Правилником спроводе се кроз сарадњу 
са привредним субјектима који се баве 
производњом, услугама и радовима на ене
ргетској санацији стамбених објеката, а 
кра јњи корисници бесповратних средстава 
су домаћинства на територији општине Ле
бане.

Финансијска средства

Члан 3.

Средстава за суфинансирање Програма 
ене ргетске санације стамбених зграда, по
ро дичних кућа и станова, на основу Ја вног 
по зива ЈП 1/22, из члана 6. Овог Пра вилника 
опредељују се Одлуком о буџету општине 
Лебане за сваку буџетску годину у оквиру 
Програма 17 Енергетска ефикасност и 
обновљиви извори енергије, шифра 0501, 
функција 660, економска класификација 
472 Субвенције приватним предузећима.
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Члан 4.
Средства за суфинансирање мера из члана 
6. Овог Правилника додељују се на основу 
јавног позива за домаћинства и стамбене 
заједнице у највишем износу до 50% од 
вре дности укупне инвестиције са ПДВом, 
по појединачној пријави, при чему ће ма
ксимални износ одобрених средстава по 
појединачној пријави бити дефинисан у 
члану 6.

Члан 5.
Одлуку о додели средстава грађанима/
стамбеним заједницама доноси Општинско 
веће општине Лебане, на предлог Комисије 
за реализацију мера енергетске санације.

Члан 6.
Укупно планирана средства које општина 
Лебане заједно са средствима Управе за 
по дстицање и унапређење енергетске 
ефи ка сности додељује за суфинансирање 
Про гра ма енергетске санације стамбених 
згра да, породичних кућа и станова, на 
осно ву Јавног позива, ЈП 1/22 износе 
6.660.000,00 динара (шестмилионашесто
шездесетхиљада динара), са ПДВом, од 
чега је 2.000.000,00 динара (двамилиона 
динара) са ПДВом, определила Општина 
Лебане, а 4.660.000,00 динара (четирими
лионашестошездесетхиљада динара) са 
ПДВом Управа за подстицање и уна пре 
ђење енергетске ефикасности, а за су фина
нсирање мера из овог члана 6.000.000,00 ди
нара (шестмилиона динара) са ПДВом, од 
чега је 1.800.000,00 динара (милиониоса
мстохиљада динара) са ПДВом определила 
општина Лебане, а 4.200.000,00 динара (че
ти римилионаидвестахиљада динара) са 
ПДВом Управа за подстицање и уна пре
ђење енергетске ефикасности.

Спроводиће се следеће мере енергетске 
ефи касности:

1) 3амене спољних прозора и врата и 
других транспарентних елемената терми
чког омотача са одговарајућим термичким 
својствима према негрејаним просторијама, 
за породичне куће и станове.
Ова мера обухвата и пратећу опрему за про
зоре/врата, као што су окапнице, про зо рске 
даске, ролетне, капци и др, као и пра теће 
гра ђевинске радове на демонтажи и пра
ви лној монтажи прозора/врата,као што је 
демонтажа старих прозора/врата и одвоз на 
депонију, правилна монтажа прозора, обрада 
око прозора/врата гипс/картон плочама, гле
товање, обрада ивица и кречење око про зора/
врата са унутрашње стране зида.
Удео средства подстицаја износи макси
мално 50% од вредности укупне инве
стиције са ПДВом по појединачној при
јави, а максимално 140.000,00 динара са 
ПДВом.

2) замена спољних прозора и врата 
и других транспарентних елемената 
термичког омотача са одговарајућим 
термичким својствима према негрејаним 
просторијама, за стамбене зграде.
Ова мера обухвата и пратећу опрему за 
прозоре/врата, као што су окапнице, м 
прозорске даске, ролетне, м 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 
прозора, обрада око прозора/врата гипс
картон плочама, глетовање, обрада ивица 
и кречење око прозора/врата са унутршње 
стране зида за стамбене зграде.
Удео средства подстицаја износи 50% од 
вредности укупне инвестиције са ПДВом 
по појединачној пријави, а максимално 
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100.000,00 динара са ПДВом помножено 
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 
омотача према негрејаном простору за 
породичне куће.
Укупан износ средстава подстицаја која се 
додељују за ову меру, представља мањи 
износ од:

1) 50% од вредсности укупне инвестиције 
са ПДВом, а максимално 210.000,00 дина
ра са ПДВом и

2) Износа који се добија множењем по
вршине из достављене профактуре, са 
износом од 2.000,00 динара са ПДВом

01) 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 за ста
мбене зграде.

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

1) 50% од вредности укупне инвестиције 
са ПДВом, а максимално 120.000,00 ди
нара са ПДВом помножену са бројем ста
нова у пријављеној стамбеној згради и

2) Износа који се добија множењем 
површине из достављене профактуре, са 
износом од 2.000.00 динара са ПДВом.

5) Постављање и набавка материјала за 
термичку изолацију испод кровног по
кривача за породичне куће (за ову меру 
се може конкурисати и заједно са мером 

постављање и набавка материјала за те
рмичку изолацију зидова, таваница изнад 
отворених пролаза, зидова, пдодова на 
тлу и осталих делова термичког омотача 
према негрејаном простору за породичне 
куће из става 2. тачка 3), овог члана).

Ова мера може обухватити, у случају да је 
оштећен кровни покривач и хидроизолациони 
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:

 50% од вредности укупне инвестиције 
са ПДВом, а максимално 150.000,00 дина
ра са ПДВом, и:

 износа која се добија множењем по
вршине из достављене профактуре, са 
изно сом од 1.500,00 динара са ПДВом.

6) Набавка и инсталација котлова на би
омасу (дрвни пелет, брикет,сечка), греја ча 
простора, или замена постојећег грејача 
простора (котао или пећ) ефикаснијим, за 
породичне куће и станове.
Удео средства подстицаја износи 50% од 
вредности укупне инвестиције са ПДВом 
по појединачној пријави, а максимално:

 85.000.00 динара са ПДВом за котлове 
на дрвну масу;

 110.000.00 динара са ПДВом за котлове 
на биомасу (пелет и сечка).

7) набавка и инсталација котлова на био
масу (дрвни пелет, брикет, сечка) грејача 
простора, или замена постојећег грејача 
простора (котао или пећ) ефикаснијим, за 
стамбене зграде.
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Удео средства подстицаја износи 50% од 
вредности укупне инвестиције са ПДВом 
по појединачној пријави, а максимално:

 40.000,00 динара са ПДВом за котлове 
на дрву масу помножено са бројем станова 
у пријављеној стамбеној згради;

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

8) замена постојеће или уградња нове 
цевне мреже, грејних теларадијатора и 
пратећих прибора за породичне куће и 
станове (за ову меру се може конкурисати 
само заједно са мером замене постојећег 
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 максимало 
120.00,00 динара са ПДВом.

9) замена постојеће или уградња нове 
цевне мреже, грејних теларадијатора 
и пратећих прибора за стамбене зграде 
(за ову меру се може конкурисати само 
заједно са мером замене постојећег 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 
100.000,00 динара са ПДВом помножено 
са бројем станова у пријављеној стамбеној 
згради.

10) набавка и уградња топлотних пумпи 
и пратеће инсталације грејног система 
(грејач простора или комбиновани 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 ПДВом.

11) набавка и уградња соларних колектора 
у инсталацију за централну припрему 
потрошне топле воде за грејање санитарне 
потрошне топле воде и пратеће инсталције 
грејног система за породичне куће.
Укупан износ средстава подстицаја која се 
додељују за ову меру, представља мањи 
износ од:

(1) 50% од вредности укупне инве
стиције са ПДВ ом, а максимално 140.000,00 
динара са ПДВом, и;

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

Домаћинстава и стамбене заједницене мо
гу да конкуришу за више од једне мере ене
ргетске 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 су
бјекте, али морају да задовоље следеће ми
нималне услове:

1) Спољна столарија са следећим мини
малним техничким карактеристикама (U 
коефицијентпрелаза топлоте):

 U≤1,5 W/м2 К за прозоре и балконска 
врата

 U≤ 1,6 W/м2 К за спољна врата

2) Спољни зид на породичним кућама 
сле дећих карактеристика:

 Минимална дебљина за термичку изо
ла цију износи 10 cm, осим уколико нема 
техни чких могућности да се постави та 
дебљина изолације;
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 Боја спољашњег омотача/фасаде треба 
да буде усклађена са традиционалном ло
калном архитектуром, избегавајући тренд 
јарких и рефлектујућих неадекватних ко
лорита.

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

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

Додатни услови за доделу средстава по
дсти цаја за енергетску санацију стамбе них 
обејекта:

01) За меру из члана 6. Став 1. Тачка 2) 
овог члана, средства подстицаја за термичку 
изолацију неће се одобравати за појединачне 
етаже стамбених објеката. Уколико стамбени 
објекат има два или више власника, пријаву 
подноси један од власника уз писмену са
гласност осталих власника. Сутерени чи ји је 
фасадни зид обложен каменом или сли чним 
материјалом не морају се термички изо ло
вати.

3) Двојни објекти различитих власника 
као и објекти у низу третирају се као за се
бни 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 једног 
власника, средства се могу користити за за
мену столарије на једној или свим етажама 
с тим да замена столарије на свакој од етажа 
мора бити комплетна.

Власници појединачних етажа у стамбеном 
објекту подносе појединачне пријаве за 
замену столарије.
Критеријуми за оцењивање пријава на Јавни 
позив за домаћинства и стамбене заједнице 
дати су у члану 26. oвог Правилника.

Прихватљиви трошкови

Члан 7.

Прихватљиви инвестициони трошкови су 
трошкови са урачунатим ПДВом.

Члан 8.

Не прихватају се трошкови радова, набавка 
материјала и опрема који настану пре првог 
обиласка Комисије за преглед и оцену по
днетих захтева за суфинасирање пројеката 
енергетске ефикасности.
Неприхватљиви трошкови  Трошкови који 
неће бити финансирани јавним конкурсом 
из буџета Општине Лебанесу:

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

2) Трошкови у вези са одобравањем и 
спровођењем кредитног задужења: тро
шко ви одобравања кредита, трошкови ка
ма та, трошкови кредитног бироа, тро шко
ви осигурања кредита и сл.;

3) Рефундација трошкова за већ наба
вљену опрему и извршене услуге (плаћене 
или испоручене);

4) Набавка опреме коју подносилац за
хтева за бесповратна средства сам прои
зводи или за услуге које подносилац за
хтева сам извршава и

5) Други трошкови који нису у складу са 
мерама енергетске санације.
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II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

Члан 9.

Директни корисници средстава за реали
зацију мера енергетске санације су при
вредни субјекти.
Привредни субјекти су дужни да корисни
цима испоруче материјале и опрему одго
варајућег квалитета и изврше услуге у 
складу са одредбама уговора и у дого во ре
ним роковима.

Члан 10.

Крајњи корисници бесповратних сре
дстава су домаћинства и стамбене заједни
це.

III ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ 
КОМИСИЈЕ

Члан 11.

Општинско веће општине Лебане доноси 
Решење о образовању Комисије за реали
зацију мера енергетске санације (у даљем 
тексту Комисија).
Јавни конкурс за суфинансирање мера ене
ргетске санације у име општине Лебане 
спроводи Комисија, коју Општинско веће 
општине Лебане формира Решењем о обра
зовању комисије.
Решењем о образовању Комисије утврђују 
се: број чланова Комиеије, основни подаци 
о члановима Комисије (име и презиме, на
зив радног места), основни задаци и дру га 
питања од значаја за рад Комисије.
Општина Лебане је дужна на захтев Управе, 
као члана комисије из става 1. овог члана 
укључи лице које именује Управа.

Члан 12.

Основни задаци Комисије нарочито обу
хва тају:

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

Оглашавање јавних конкурса и пратеће 
документације на огласној табли и зва ни
чној интернет страници општине Лебане;

Пријем и контрола приспелих захтева;
Рангирање приспелих захтева и избор 

при јављених привредних субјеката и дома
ћи нстава;

Објављивање Прелиминарне листе иза
бра них директних корисника и крајњих 
ко  рисника на огласној табли и званичној 
инте рнет страници општине Лебане, ра
зматрање приговора на Прелиминарну ли
сту изабраних привредних субјеката и до
маћинстава и доношење Одлуке по при го
ворима. Прелиминарна ранг листа кра јњих 
корисника представља основ за те ре нски 
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 ко ри
сника за спровођење мера енергетске са
нације, а које се финансирају из буџета 
општине Лебане.

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 во
ђење 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 и

 након спроведених радова ради утвр ђи
вања чињеничног стања, по пријави за вр
шетка радова.
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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 остајс по
дносиоцу пријаве, а други задржава Ко ми
сија.

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

Комисија је дужна да, приликом посе те 
утврди да ли постоје индиције о незако
нитим радњама или грубом кршењу уго во
рних обавеза, затражи поступање у скла ду 
са одредбама уговора и законским окви
рима.

Комисија прати реализацију мера и врши 
контролу њихове реализације. Праћење ре
а лизације мера обухвата:

Обавезу директног/крајњег корисника 
средстава да обавештава Комисију о реа ли
зацији мера, у роковима одређеним угово
ром и да омогући Комисији да изврши увид 
у релевантну документацију насталу у току 
реализације активности;

Прикупљање информација од директног/
крајњег корисника средстава;

 Друге активности предвиђене уговором;
 Припрему извештаја о напретку и оба

вештавање надлежних органа и јавно сти.

Члан 13.
Рокови за реализацију:

 рок за пријаву на Јавни позив за дире
ктне кориснике средстава је најмање 15 
дана;

 евалуација пријава на Јавни позив ди
ректних корисника средстава и доноше ње 
прелиминарне ранг листе не може бити 
дуже од 15 дана;

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

 евалуација пријава крајњих корисника 
и доношење прелиминарне ранг листе кра
јњих корисника не може бити дуже од 15 
дана;

 доношење коначне ранг листе дире
ктних / крајњих корисника не може бити 
дуже од 15 дана од дана подношења по
следњег приговора.

IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

Члан 14.

Средства из Буџета Општине,за суфина
нси рање мера енергетске санације стамбе 
них зграда, породичних кућа и станова, 
додељују се у складу са одредбама овог 
Правилника.
Расподела средстава из става 1. Овог члана 
обухвата расписивање јавног позива за при
вредне субјекте, прикупљање и компле ти
рање пријава на јавни позив, контролу фо
рмалне исправности и комплетности при
јава, испуњености услова и оцењивање при
вредних субјеката ради утврђивања ли сте 
директних корисника и доношење акта о 
избору директних корисника, као и ра спи
сивање јавног позива за грађане/ста мбене 
зајенице, прикупљање и комплетирање при
ја ва, контролу формалне исправности и ко
мплетности пријава, оцењивање ради утвр
ђивања листе крајњих корисника на основу 
критеријума из јавног позива, до но 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 Општи
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нско веће општине Лебане.
Јавни конкурс за избор директних кори
сника спроводи Комисија.
Пријава подразумева подношење докуме
нта ције у року који је утврђен јавним по
зивом, а подноси се Комисији.
Јавни позив из става 1. Овог члана се оба
везно објављује на интернет страници 
општи не, а најава јавног позива и у лока
лним медијима.

Члан 16.

На јавном конкурсу могу учествовати при
вредни субјекти који врше испоруку и ра
дове на уградњи материјала, опреме и уре
ђаја и испуњавају следеће услове:

 да су уписани у регистар АПРа, а ре ги
стровани су као привредна друштва и пре
дузетници најмање шест месеци од дана 
подношења пријаве,

 да над њима није покренут стечајни по
ступак 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 Правилника 
садржи:

1) правни основ за расписивање јавног 
позива,

2) циљеве преузете из Правилника о 
суфинансирању мера енергетске санације 
на територији општине Лебане,

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 санације по јавном позиву.

Пријава на јавни позив за директне 
кориснике (привредне субјекте)

Члан 18.

Пријава коју на јавни позив подноси при
вредни субјект садржи пријавни образац са 
приложеном документацијом.

Пријавни образац се налази у прилогу ја
вног 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 ко
рисника обухватају следеће:

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

2) рок важења цена за меру коју ко нку
ришу;

3) други критеријуми ближе дефинисани 
јавним позивом.

Јавним позивом се одређује максимални 
број бодова по сваком од критеријума и 
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број бодова по поткритеријумима, ако су 
поткритеријуми дефинисани у оквиру по
јединих критеријума.
Укупан максимални број бодова по свим 
критеријумима и поткритеријумима при
ме њеним 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 Пре ли
минарну листу директних корисника.

Прелиминарну листу директних кори
сни ка Комисија објављује на огласној табли 
општине Лебане и званичној интернет 
страници општине Лебане.

Учесници Јавног позива имају право 
увида у поднете пријаве и приложену до
кументацију по утврђивању Прелимина
рне 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 дире
ктних 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 
Одлуке о избору директних корисника у 
спровођењу мера енергетске санације и 

исте доставља Општинском већу на усва
јање.

Општинско веће општине Лебане доноси 
Одлуку о избору директних корисника у 
спровођењу мера енергетске санације.

Одлука Општинског већа Општине Ле
банео избору директних корисника у спро
вођењу мера енергетске санације објављује 
се на огласној табли Општинске управе и 
званичној интернет страници општине Ле
бане.

Уговор о у спровођењу мера енергетске 
санације потписује се након доношења Ре
шења о коначној листи крајњих кори сни ка 
за спровођење мера енергетске санације.

Уколико се на јавни позив за директне 
кориснике не јави ни један или недовољно 
привредних субјеката, може се поновити 
јавни позив.

Јавни позив за доделу бесповратних 
средстава грађанима и стамбеним 

заједницама

Члан 21.

Одлуку о расписивању јавног позива за до
делу бесповратних средстава грађанима 
и стамбеним заједницама за енергетску 
санацију стамбених зграда, породичних 
ку ћа и станова доноси Општинско веће 
општине Лебане.
Јавни позив за доделу бесповратних сре
дстава грађанима и стамбеним заједницама 
спроводи Комисија.
Домаћинства/стамбене заједнице  уче сни
ци конкурса подносе пријаву Комисији.
Пријава подразумева подношење конку
рсне документације у року који је утврђен 
јавним позивом.
Јавни позив из става 1. Овог члана се оба
везно објављује на огласној табли општине 
Лебане и на званичној интернет страници 
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општине, а најава Јавног позива и у свим 
локалним медијима.
Конкурсна документација садржи:

1) јавни позив,

2) пријавни образац са листом потребних 
докумената.

Члан 22.
Право учешћа на конкурсу имају дома ћи
нства 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 по
днети писану сагласност власника објекта

2) да је објекат настањен и уз пријаву при
ло жити копију рачуна за електричну ене
ргију где се види да је потрошња еле ктри
чне енергије у објекту у прeтходном ме сецу 
минимално 30 кwh.

3) да је стамбена заједница уписана у 
одговарајући регистар,

4) не прихватају се трошкови радова, 
набавке 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 
позивом за домаћинства.

Уколико има више од једног власника по
родичне куће, потребно је доставити са
гласност осталих власника приликом при
јаве.
Уколико подносилац пријаве није власник 
породичне куће, потребно је доставити са
гласност власника.

Садржај Јавног позива за крајње 
кориснике (грађане и стамбене заједнице)

Члан 23.

Јавни позив из члана 21. Овог Правилника 
садржи:

1) правни основ за расписивање Јавног 
позива,

2) циљеве преузете из Правилника о су
финансирању мера енергетске санације на 
територији општине Лебане,

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 ко
јих се реализују мере,

8) документацију коју подносилац мора 
поднети уз пријавни образац,

9) начин на који општина Лебане пружа 
додатне информације и помоћ подносиоцу 
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 санације по јавном 
позиву.

Пријава на јавни позив за крајње 
кориснике (грађане и стамбене заједнице)

Члан 24.

Документација коју доставља грађанин 
по дносилац пријаве при подношењу при
јаве:
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1) потписан и попуњен Пријавни обра
зац за суфинасирање мера енергетске ефи
касности (Прилог 1) са попуњеним по да
цима о мери за коју се конкурише и о ста њу 
грађевинских (фасадних) елемената и гре
јног система објекта;

2) фотокопије личних карата или очитане 
личне карте за сва физичка лица која живе 
на адреси породичне куће за коју се подноси 
пријава. За малолетне лица доставити фо
токопије здравствених књижица;

3) фотокопију рачуна за утрошену еле
ктричну енергију за стамбени објекат за 
ко ји се конкурише за последњи месец, ра
ди доказа да се живи у пријављеном ста
мбе ном објекту о (препоручује се да ми ни
мална потрошња не може бити мања од 30 
кWh месечно);

4) предмер и предрачун/ профактура за 
опрему са уградњом издата од привредног 
субјекта са листе директних корисника 
(при вредних субјеката) (Прилог 2) коју је 
обја вило/ла Град/Општина;

5) изјава о члановима домаћинства са 
фо то копијом личних карата за сваког члана 
до ма ћинства са јасно видљивом адресом 
ста новања;

6) потписана изјава о сагласности да 
орган за потребе поступка може извршити 
увид, прибавити и обрадити податке о чи
ње ницама о којима се води службена еви
де нција, а који су неопходни у поступку 
одлу чивања.(Прилог 3)

Пријава коју на јавни позив подносе ста
мбене 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 конкурише и о 
ста њу грађевинских (фасадних) елемената 
и грејног система објекта;

2) фотокопију рачуна за утрошену еле
ктричну енергију за сваки стан стамбе не 
зграде за коју се конкурише за последњи 
ме сец, ради доказа да власници живи у 
при јављеном стамбеном објекту (препо
ру чује се да минимална потрошња не мо
же бити мања од 30 кWh месечно по ста
нупотребно за минимум 50% станова у 
згради);

3) доказ о регистрацији Стамбене заје
днице;

4) сагласност стамбене заједнице за пре
дложену меру;

5) листа чланова стамбене заједнице са 
фотокопијом личних карата за сваког члана 
стамбене заједнице са јасно видљивом адре
сом становања;

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

7) предмер и предрачун/профактура за 
опре му са уградњом издата од привредног 
субјекта са листе директних корисника 
(при  вредних субјеката) (Прилог 2) коју је 
обја вио/ла општина Лебане;

8) потписана изјава о сагласности да 
орган за потребе поступка може извршити 
увид, прибавити и обрадити податке о чи
ње ницама о којима се води службена еви
де нција, а који су неопходни у поступку 
одлу чивања; (Прилог 3)

9) одобрен захтев за прикључење на да љи
нски систем грејања, уколико се ста мбе на 
заједница пријављује за меру из чла на 6. 
став 2. тачка 9) која се односи на уградњу 
нове цевне мреже, грејних теларадијатораи 
пратећег прибора;

10) и друга документа у складу са Јавним 
позивом.
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Општина ће обезбедити прибављање инфо
рмације по службеној дужности (по службеној 
дужности извод из листа непо кретности 
обезбеђује општина).

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 
Ре шења о додели бесповратних средстава 
за сличне активности одустали од спро
вођења 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:

Критеријуми за избор пројеката 
грађана и стамбених заједница које 

обухватају мере енергетске ефикасности 
из члана 6. став 2. тачка 3), 4) и 5)

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 
саједним 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 корисникатог објекта.
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
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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)

Број бодова
Средства нису коришћена у 
последње три године

5

Средства су коришћена у 
последње три године

0

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

Критеријуми за избор пројеката 
домаћинстава и стамбених 

заједницакоје обухватају мере
енергетске ефикасности из члана 6. 

став 2. тач. 1) и 2)
Замена 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 
саједним стаклом

50

Дрвени, двоструки са 
размакнутим крилима

40

Дрвени, једноструки са 
дуплим стаклом или вакум 
стаклом

30

ПВЦ, алуминијум 10

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 
становеи стамбене зграде
К фактор заузетости површине, који 
представља количник укупне површине 
стамбеног 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
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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)

Број бодова
Средства нису коришћена у 
последње три године

5

Средства су коришћена у 
последње три године

0

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

Критеријуми за избор пројеката 
домаћи нстава и стамбених заједница 

које обухватају мере енергетске 
ефикасности из члана 6. став 2. тач. 6), 

7), 8), 9) и 10)

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

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 фактор заузетости површине за 
станове и стамбене зграде
К фактор заузетости површине, који 
представља количник укупне површине 
стамбеног 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
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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)

Број бодова
Средства нису коришћена у 
последње три године 

5

Средства су коришћена у 
последње три године

0

* 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)

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

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
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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

Јавним позивом се одређује максимални 
број бодова по сваком од критеријума и број 
бодова по поткритеријумима, ако су по ткр
итеријуми дефинисани у оквиру по је диних 
критеријума.
Укупан максимални број бодова по свим 
критеријумима и поткритеријумима при
мењеним на поједини Програм не може 
пре ћи 100.
Уколико се за грејање користе два или ви
ше 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 повр шина 
највећа.
Уколико се два захтева оцене са истим 
бројем бодова, предност имају подносиоци 
пријава чији је фактор искоришћавања по
вршине К мањи.
За стамбене заједнице потребно је да сва ки 
стан попуни одговарајући образац који ће 
се сабрати за сваку стамбену зграду и наћи 
његова средња вредност.
Начин бодовања биће дефинисан у Ја вном 
позиву.

Оцењивање, утврђивање листе и избор 
крајњих корисника

Члан 27.

Оцењивање и рангирање пројеката грађана 
и стамбених заједница, врши се применом 
критеријума из члана 26.
Комисија разматра пријаве и у складу са 
условима из члана 26, утврђује прели
минарну ранг листу крајњих корисника за 
сваку меру на основу бодовања према кри
теријумима из члана 26. Овог прави лника.
Листу из става 2. Овог члана Комисија обја
вљује на огласној табли општине Лебане и 
званичној интернет страници општине Ле
бане.
Подносиоци пријава имају право увида у 
поднете пријаве и приложену докуме нта
цију по утврђивању листе из става 2. Овог 
члана у року од три дана од дана обја вљи
вања Прелиминарне листе у складу са ста
вом 3. Овог члана.
На листу из става 2. Овог члана подносиоци 
пријава имају право приговора Комисији 
у року од осам дана од дана њеног обја
вљивања. Приговор се подноси на писа
рни цу општине Лебане.
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 донетих 
одлука донесе ревидирану прелиминарну 
листу.
На основу листе из става 6. Овог члана Ко
мисија врши теренски обилазак ради уви
да у стање стамбених објеката са те ли сте 
закључно са редним бројем подно сиоца 
пријаве до којег су обезбеђена уку пна сре
дства за субвенционисање.
Уколико је Комисија приликом теренског 
обиласка из става 7. овог члана утврдила 
да је подносилац пријаве дао неистините 
податке у пријави Комисија га елиминише 
из ревидиране прелиминарне листе и уме
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сто њега спроводи теренски обилазак првог 
следећег на листи код кога није вршен те
ренски обилазак.
Приликом теренског обиласка уз обавезно 
присуство подносиоца захтева комисија 
сачињава записник у два примерка, при 
че му један остаје подносиоцу пријаве, а 
је дан задржава Комисија. У записнику Ко
ми сија потврђује да ли су мере наведене 
у предмеру и предрачуну који је грађанин 
по днео 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 обја
вљује на огласној табли општине Ле бане 
и  звћничној интернет страници општи не 
Лебане.
На листу из става 10. Овог члана подно
сиоци пријава код којих је извршен теренски 
обилазак, имају право приговора Комисији 
у року од осам дана од дана објављивања 
коначне листе крајњих корисника. При
говор 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 
одлучивања по свим приговорима сачини 
коначну листу крајњих корисника.
Општинско веће општине Лебане доноси 
Одлуку о додели бесповратних средстава 
крајњим корисницима за спровођење мера 
енергетске санације, на основу чега се за
кључују уговори.

Исплата средстава

Члан 28.

Општина ће вршити пренос средстава 
искљу чиво директним корисницима не кра
јњим корисницима, након што појединачни 

крајњи корисник изврши уплату директном 
кориснику целокупну своју обавезу 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 ка
да се пријавио за меру као и у складу са за
писником Комисије приликом првог изла ска.
Крајњи Корисник мора имати уредну до
кументацију (рачуне и атесте) које ће до
ста вити надлежној Комисији.
Корисник средстава ће вршити пренос сре 
дстава изабраним привредним субје ктима 
у складу са закљученим уговором. Кра јњи 
корисник ће сам сносити трошкове изве де
них радова који буду већи од износа су бве
нције наведене у чл.6 (максималног изно са 
учешћа општине Лебане).
Контролу извршења уговорених обавеза 
извр шиће надлежни органи који су заду
жени за урбанизам односно заштиту живо
тне средине, у сарадњи са Комисијом.
Уколико Корисник средстава није сре дства 
наменски утрошио, или радови ни су изведени 
у складу са предмером и пре дра чуном који је 
крајњи корисник поднео приликом пријаве, 
општина Лебане неће уплатити средства 
додељена јавним пози вом.
Корисник средстава прихвата обавезу да за 
грејање објекта неће користити угаљ већ 
еко лошки прихватљива горива. Контролу 
енергента који се користи за грејање објекта, 
у току грејне сезоне врше надлежне службе 
општине Лебане.
Уколико из неког разлога крајњи корисник 
не може да реализује набавку од одабраног 
директног корисника, има право да изврши 
набавку од другог директног корисника са 
листе и да о томе, пре реализације набавке, 
обавести Комисију и достави јој нову 
профактуру/предрачун, с тим да износ не 
може бити већи од одобреног.
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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 мерама 
енергетске санације, који посебно садржи 
информације о спроведеним активностима 
и утрошеним финансијским средствима, 
уо чене недостатке у имплементацији акти
вно сти и њихове узроке, податке о уште ди 
енергије и смањењу емисије гасова са ефе
ктом стаклене баште, подноси се општи
нском већу и објављује на интернет стра ни
ци.
Директни корисници средстава који изводе 
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 објављује на 
званичној интернет страници општине Ле
бане, морају се објавити и на огласној та
бли општине.

Чување документације

Члан 31.

Општинска управе општине Лебане има 
обавезу да чува комплетну документацију 

насталу у поступку суфинансирања мера 
ене ргетске санације у складу са важећим 
про писима.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 32.

Овај Правилник ступа на снагу даном до
ношења и биће објављен у "Службеном 
гла снику града Лесковца".

Образложење
Чланом 20. став 1. тачка 8. Закона о ло
ка лној самоуправи ("Сл. гласник РС, број 
129/2007... 47/2018) између осталог је 
прописано да се град/општина преко сво
јих органа, у складу са законом, стара о 
зашти ти животне средине.
Чланом 69. Закона о енергетској ефикасно
сти и рационалној употреби енергије ("Сл.
гласник РС",број 40/21) између осталог је 
прописано да се средства за финансирање 
или суфинансирање послова у области ефи
касног коришћења енергије, који се односе 
на израду пројеката, програма и реализацију 
активности, обезбеђују из буџета Републике 
Србије, као и буџета јединице локалне само
управе.
Чланом 70. Закона о енергетској ефика
сно сти и рационалној употреби енергије 
про писано је да надлежни орган јединице 
ло калне самоуправе својим актом може 
утвр дити посебне финансијске и друге по
дстицаје, оснивање буџетских фо ндова као 
и коришћење средстава из посто је ћих со
пствених фондова за реализа цију про јеката и 
других активности за ефи касно коришћење 
енергије на својој те ри торији, у складу са 
законом и пропи си ма који регулишу рад ових 
органа. О сво јим активностима у смислу 
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става 1. овог члана, надлежни орган јединице 
ло калне самоуправе дужан је да обавести 
Ми ни старство.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ЛЕБАНЕ

04 број: 400582/1

ПРЕДСЕДНИК
Иван Богдановић

212 .
На основу члана 61. став 5. Закона о ста но
вању и одржавању зграда ("Службени гла
сник РС", број 104/2016), члана 85. Закона 
о коришћењу обновљивих извора енергије 
("Сл. гласник РС", бр. 41/2021), члана 46. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/2007, 83/2014, 101/2016, 
47/2018 и 111/2021), члана 69. Статута 
општине Лебане ("Слу жбе ни гла сник града 
Лесковца", број 8/2019 и 30/21) и члана 3. 
Одлуке о Општинском већу ("Слу жбени гла
сник града Лесковца", број 31/19), на седници 
Општинског већа општи не Лебане, одржаној 
дана 23.03.2022. го ди не, донела је

ОДЛУКУ

О БЕСПОВРАТНОМ 
СИФИНАНСИРАЊУ АКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА, 

УНАПРЕЂЕЊА СВОЈСТВА 
ПОРОДИЧНИХ КУЋА, ЗГРАДА 
И СТАНОВА И ЕНЕРГЕТСКЕ 

САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА

Члан 1.

Овом одлуком уређује се поступак беспо
вратног суфинансирања активности инве

сти ционог одржавања, унапређења сво ј
ства породичних кућа, зграда и станова и 
енергетске санације породичних кућа ко је 
ће општина Лебане суфинансирати у скла ду 
са обезбеђеним средствима у бу џе ту, начин 
спровођења поступка доделе сре дстава, про
ценат учешћа и услови под ко јима општи на 
Лебане учествује у фи на нси рању.

Члан 2.

Учешће општине Лебане у суфинансирању 
активности одрживог развоја становања, 
које у складу са законом, представља јавни 
интерес, може износити максимално 50% 
по сваком појединачно одобреном захтеву.

Члан 3.

Финансирање активности које су пре дмет 
суфинансирања, обухвата мере инве сти
ционог одржавња и унапређења сво јства 
зграде, и то:

1) Унашређење термичког омотача путем 
појединачних мера:
 замена спољних прозора и врата и других 
транспарентних елемената термичког омо
тача,
 постављање термичке изолације зидова, 
крова, таваница, изнад отворених пролаза, 
подова на тлу и осталих делова термичког 
омотача према негрејаном простору.

2) Унапређење термотехничких система 
објекта заменом система или дела систе
ма ефикаснијим, применом следећих поје
диначних мера:

 заменом постојећег котла ефикаснијим 
котлом (грејач простора или комбиновани 
грејач),

 уградњом топлотних пумпи (грејач 
простора или комбиновани грејач),

 опремањем извора топлоте (радијатора) 
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термостатским вентилима и осталом нео
пходном арматуром,

 заменом постојећих и уградњом нових 
ефикасних уређаја за климатизаицју.

3) Уградња соларних колектора у инста
лацију за централну припрему потрошње 
топле воде.

4) Уградња соларних панела и пратеће 
инсталације ради енергетске санације по
родичних кућа у циљу производње еле
ктри чне енергије за сопствене потребе до 
и једнако 6kW.

5) Друге мере у складу са јавним позивима 
за избор привредних субјеката и грађана.

Члан 4.

Начин спровођења поступка доделе сре
дстава, проценат учешћа и услови под којима 
Општина Лебане учествују у финансирању, 
уређује се Правилником о суфинансирању 
мера побољшања енергетске ефикасности 
(у даљем тексту Правилник) који доноси 
Општинско веће Општине Лебане.

Правилником се ближе уређује:
 циљ спровођења мера побољшања ене

ргетске ефикасности и енергетске сана ци
је;

 висина средстава за сваку од мера;
 критеријуми за расподелу и коришћење 

средстава;
 начин обезбеђивања финансијских сре

дстава;

 проценат и висина суфинансирања акти
вности;

 начин и услови пријаве на јавни позив и 
критеријуми за доделу средстава;

 праћење реализације пројекта, изве
штавање и друге активности од значајна за 
реализацију пројекта.

Члан 5.
Поступак бесповратног суфинансирања 
спро  води се на основу јавног позива.
Одлуку о спровоеђењу јавног позива за 
сваку појединачну меру инвестиционог 
одр жа вања и унапређења својстава зграда 
доноси Општинско веће општине Лебане.
Јавни позив се објављује на званичној инте
рнет страници Општине Лебане и огла сној 
табли Општине Лебане.
Поступак јавног позива спроводи Комисија 
коју образује Општинско веће општине Ле
бане.

Члан 6.

Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у "Службеном гласнику 
града Лесковца".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ЛЕБАНЕ

04 Број: 400583/1
Дана: 23.03.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Иван Богдановић
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ЛЕСКОВАЦ
213.
На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16– 
др. закон, и 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, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15– 
др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 
72/19, 149/20, 118/21 и 118/21– др. закон), 
члана 71. Статута Града Лесковца (''Службени 
гласник Града Лесковца", број 28/18),и члана 
2. и 4. Пословникa о раду Градског већа 
(''Службени гласник Града Лесковца'', број 
11/08) Градско веће Града Лесковца на 53. 
седници, одржаној 27. априла 2022. године, 
донело је 

ПРАВИЛНИК

 О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА 
ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, 

ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА 
И 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 ене
ргетске санације породичних кућа, станова и 
стамбених зграда (у даљем тексту Правилник) 
уређује се: циљ спровођења мера; мере које 
се суфинансирају и ближи услови за ра
споделу и коришћење средстава; учесници 
у реализацији мера, начин њиховог учешћа 
и улоге; начин обезбеђивања финансијских 
средстава, проценат суфинансирања; на
чин и услови пријаве на јавни конкурс и 
кри теријуми за селекцију привредних су
бјеката; начин и услови пријаве на јавни 
конкурс и критеријуми за селекцију грађана 
(домаћинстава); праћење реализације и изве
штавање. 

Члан 2.

Циљ спровођења мера енергетске сана
ци је породичних кућа, станова и ста мбе
них зграда је унапређење енергетске ефи
касности у стамбеном сектору и повећано 
коришћење обновљивих извора енергије 
у домаћинствима на територији Града Ле
сковца.
Мере енергетске санације предвиђене овим 
Правилником спроводе се кроз сарадњу са 
привредним субјектима који се баве про
изводњом, услугама и радовима на ене
ргетској санацији стамбених објеката, а 
кра јњи корисници бесповратних средстава 
су домаћинства на територији града Ле ско
вца.

Финансијска средства

Члан 3.

Средста за суфинансирање Програма ене
ргетске санације стамбених зграда, поро
дичних кућа и станова, на основу Јавног 

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
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позива, ЈП 1/22 опредељују се Одлуком о 
буџету Града Лесковца.

Члан 4.
Средства за суфинансирање мера из члана 
6. овог Правилника додељују се на основу 
јавног позива за домаћинстава и стамбене 
заједнице у највишем износу до 50% од 
вредности укупне инвестиције са ПДВ
ом по појединачној пријави при чему је 
максимални износ одобрених средстава по 
појединачној пријави дефинисан у члану 6. 

Члан 5.
Одлуку о додели средстава грађанима/ста
мбеним заједницама доноси Градско веће 
града Лесковца на предлог Комисије за ре
ализацију мера енергетске санације.

Члан 6.
Укупно планирана средства које Град Ле
сковац заједно са средствима Управе за 
по дстицање и унапређење енергетске ефи
касности додељује путем Јавног позива 
за суфинансирање Програма енергетске 
са на ције стамбених зграда, породичних 
ку ћа и станова, на основу Јавног позива 
ЈП 1/22, износе 35.500.000 динара, од че
га је 18.000.000 динара определио Град 
Ле сковац, а 17.500.000 динара Управа за 
подстицање и унапређење енергетске ефи
касности, а за суфинансирање мера из 
овог члана 30.000.000 динара, од чега је 
15.210.000 динара определио Град Ле ско
вац, а 14.790.000 милиона динара Упра ва 
за подстицање и унапређење енергетске 
ефикасности.

Спроводиће се следеће мере енергетске 
ефикасности:

1) заменa спољних прозора и врата и 
дру гих транспарентних елемената терми
чког омотачаса одговарајућим терми
чким сво јстви ма према негрејаним про
сторијама, за породичне куће и станове. 
Ова мера обухвата и пратећу oпрему за 
про зоре/врата, као што су окапнице, про зо
рске даске, ролетне, капци и др, као и пра
теће грађевинске радове на демонтажи и 
правилној монтажи прозора/врата, као што је 
демонтажа старих прозора/врата и одвоз на 
депонију, правилна монтажа прозора, обрада 
око прозорa/врата гипскартон плочама, гле
товање, обрада ивица и кречење око прозора/
врата са унутрашње стране зида 
Удео средства подстицаја износи максимално 
50% од вредности укупне инвестиције са 
ПДВом по појединачној пријави, а ма кси
мално140.000,00 динара са ПДВом.

2) заменa спољних прозора и врата и 
других транспарентних елемената те
рми чког омотачаса одговарајућим те
рми чким својствима према негрејаним 
просторијама, за стамбене зграде.
Ова мера обухвата и пратећу oпрему за 
про зоре/врата, као што су окапнице, про
зо рске даске, ролетне, капци и др, као и 
пра теће 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 гипскартон 
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 ПДВомпомножено 
са бројем станова у пријављеној стамбеној 
згради
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3) постављање и набавка материјала за 
термичку изолацију зидова, таваница изнад 
отворених пролаза, зидова, подова на тлу и 
осталих делова термичког омо та ча према 
негрејаном простору запо роди чне куће.
Укупан износ средстава подстицаја која се 
додељују за ову меру, представља мањи 
износ од:

(1) 50% од вредности укупне инвестиције 
са ПДВ ом, а максимално 210.000 динараса 
ПДВом, и;

(2) износа који се добија множењем по вр
шине из достављене профактуре,са изно сом 
од 2.000 динара са ПДВом.

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

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

(2) износа који се добија множењем по
вр шине из достављене профактуре, са 
изно  сом од 2.000 динара са ПДВом.

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

Ова мера може обухватити, у случају да је 
оштећен кровни покривач и хидроизолациони 
кровни систем, грађевинске радове на за
мени хидроизолације и других слојева кро
вног покривача, као и лимарске радове, али 
не и радове на замени конструктивних еле
мената крова 
Укупан износ средстава подстицаја која се 
додељују за ову меру, представља мањи 
износ од:

(1) 50% од вредности укупне инвестиције 
са ПДВ ом, а максимално 150.000,00 динара 
са ПДВом, и;

(2) износа који се добија множењем по
вршине из достављене профактуре, са 
изно сом од 1.500 динара са ПДВом. 

6) набавка и инсталација котлова на при
родни гас и/или биомасу (дрвни пелет, бри
кет, сечка), грејачa простора, или за мена 
постојећег грејача простора (котао или пећ) 
ефикаснијим, за породичне куће и станове.
Удео средства подстицаја износи 50% од 
вредности укупне инвестиције са ПДВом 
по појединачној пријави, а максимално:

 85.000,00 динара са ПДВом за котлове 
на гас;

 110.000,00 динара са ПДВом за котлове 
на биомасу (пелет и сечка).

7) набавка и инсталација котлова на 
при родни гас и/или биомасу (дрвни пе
лет, брикет, сечка), грејачa простора, или 
за мена постојећег грејача простора (ко
тао или пећ) ефикаснијим, за ста мбене 
зграде.
Удео средства подстицаја износи 50% од 
вредности укупне инвестиције са ПДВом 
по појединачној пријави, а максимално:

 40.000,00 динара са ПДВом за котлове 
на гас помножено са бројем станова у 
пријављеној стамбеној згради;
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 50.000,00 динара са ПДВом за котлове 
на биомасу (пелет и сечка) помножено са 
бројем станова у пријављеној стамбеној 
згради.

8) замена постојеће или уградња нове 
цевне мреже, грејних теларадијатора и 
пратећег прибора за породичне куће и 
станове (за ову меру се може конкурисати 
само заједно са мером замене постојећег 
грејача простора (котао или пећ) ефи ка
снијим 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 ПДВом.

9) замена постојеће или уградња нове 
цевне мреже, грејних теларадијатора и 
пратећег прибора за стамбене зграде, (за 
ову меру се може конкурисати само заје
дно са мером замене постојећег грејача 
простора (котао или пећ) ефикаснијим из 
става 2. тачка 7), овог члана или уколико 
је одобрен захтев да се 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 ПДВом помножено 
са бројем станова у пријављеној стамбеној 
згради.

10) набавка и уградње топлотних пумпи 
и пратеће инсталације грејног система 
(грејач простора или комбиновани гре
јач) 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 ПДВом

11) набавка и уградње соларних коле
ктора у инсталацију за централну при
прему потрошне топле воде за грејање 
санитарне потрошне топле воде и пра
теће инсталације грејног системаза по
ро дичне куће.
Укупан износ средстава подстицаја која се 
додељују за ову меру, представља мањи 
износ од::

(1) 50% од вредности укупне инвестиције 
са ПДВ ом, а максимално 140.000,00 динара 
са ПДВом, и;

(2) износа који се добија множењем ко
личине топле воде из достављене профа
ктуре, са износом од 650,00 динара са 
ПДВом. 

Домаћинства и стамбене заједнице не мо
гу да конкуришу за више од једне мере 
енергетске ефикасности из овог члана, 
осим за мере из става 2. тач. 5),8) и 9) овог 
чла на.

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

1) Спољна столарија са следећим мини ма
лним техничким карактеристикама (Uко е
фи цијент прелаза топлоте):

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

 U ≤ 1,6 W/метру квадратном K за спо
љна врата

2) Спољни зид на породичним кућа ма/
ста мбеним зградама следећих каракте ри
стика:

 минимална дебљина за термичку изо
лацију износи 10 cm, осим уколико нема 
техничких могућности да се постави та 
дебљина изолације. Боја спољашњег омо
тача/фасаде треба да буде усклађена са 
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традиционалном локалном архитектуром, 
избегавајући 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 по
дстицаја за енергетску санацију стамбених 
објекта:

1) За мере из става  2. тач 3) и 4) овог члана 
средства подстицаја за термичку изолацију 
неће се одобравати за појединачне етаже 
стамбених објеката. Уколико стамбени 
обје кат има два или више власника, пријаву 
по дно си један од власника уз писмену са
гласност осталих власника. Сутерени чи ји 
је фасадни зид обложен каменом или сли
чним материјалом не морају се те рмички 
изоловати.

2) Двојни објекти различитих власника 
као и објекти у низу третирају се као засе
бни 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 једног 
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 стамбеном 
објекту подносе појединачне пријаве за 
замену столарије.

Критеријуми за оцењивање пријава на Ја
вни позив за домаћинства и стамбене за
једнице дати су у члану 26. овог Прави лни
ка. 

Прихватљиви трошкови

Члан 7.

Прихватљиви инвестициони трошкови су 
трошкови са урачунатим ПДВом.

Члан 8.

Не прихватају се трошкови радова, наба вка 
материјала и опрема који настану пре првог 
обиласка комисије за преглед и оцену по
днетих захтева за суфинасирање про је ката 
енергетске ефикасности. 

Неприхватљиви трошкови – Трошкови који 
неће бити финансирани јавним конкурсом 
из буџета Града Лесковца 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: тро
шко ви одобравања кредита, трошкови ка
мата, трошкови кредитног бироа, тро шко
ви осигурања кредита и сл.

3) Рефундација трошкова за већ наба
вљену опрему и извршене услуге (плаћене 
или испоручене)

4) Набавка опреме коју подносилац за
хтева за бесповратна средства сам прои
зводи или за услуге које подносилац за хте
ва сам извршава 

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

Члан 9.

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

Привредни субјекти су дужни да кори
сницима испоруче материјале и опрему 
одго варајућег квалитета и изврше услуге 
у складу са одредбама уговора и у дого
вореним роковима.

Члан 10.
Крајњи корисници бесповратних средстава 
су домаћинства и стамбене заједнице.

III ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ 
КОМИСИЈЕ

Члан 11.

Градско веће града Лесковца доноси Реше
ње о образовању комисије за реали зацију 
мера енергетске санације (у даљем тексту 
Комисија).

Јавни конкурси за суфинансирање мера 
ене ргетске санације у име Града Лесковца 
спроводи Комисија, коју Градско веће града 
Лесковца формира Решењем о образовању 
комисије. 

Решењем о образовању Комисије утврђују 
се: број чланова Комисије, основни подаци 
о члановима Комисије (име и презиме, на
зив радног места), основни задаци и дру га 
питања од значаја за рад Комисије. 

Град је дужан да, на захтев Управе, као 
члана комисије из става 1. овог члана укљу
чи 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/ стамбе
не заједнице (јавни позив, образац пријаве, 
и друго ).

− Оглашавање јавних конкурса и прате
ће документације на огласној табли и зва
ничној интернет страници Града Леско вца;

− Пријем и контрола приспелих захтева;

− Рангирање приспелих захтева и избор 
пријављених привредних субјеката и дома
ћинстава;

− Објављивање прелиминарне листе 
изабраних директних корисника и крајњих 
корисника на огласној табли и званичној 
интернет страници Града Лесковца, ра
зма трање приговора на прелиминарну ли
сту изабраних привредних субјеката и до
маћинстава и доношење. Прелиминарна 
ранг листа крајњих корисника представља 
основ за теренски обилазак Комисије;

− Доношење коначне листе изабраних 
директних корисника и предлога коначне 
листе изабраних крајњих корисника којима 
је признато право на бесповратна средства;

− Израда предлога Уговора о спровођењу 
мера енергетске санације и Решења о кона
чној листи директних и крајњих кори сника 
за спровођење мера енергетске санације, 
а које се финансирају из буџета Града Ле
сковца.

Комисија је независна у свом раду. Коми
сија је дужна да Градском већу достави 
записнике и извештај о раду.

Теренски рад Комисије обухвата спрово
ђење најмање два најављена обиласка, и то:
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 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 утвр
ђивања чињеничног стања по пријави за
вршетка радова. 

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

Записник садржи и технички извештај о 
по стојећем стању објекта након реализо ва
них мера.

Комисија је дужна да приликом посете 
утврди да ли постоје индиције о незако
нитим радњама или грубом кршењу угово
рних обавеза затражи поступање у складу 
са одредбама уговора и законским оквиром.

Комисија прати реализацију мера и врши 
контролу њихове реализације. Праћење ре
ализације мера обухвата:

 Обавезу директног/крајњег корисни ка 
средстава да обавештава Коми сију о ре а
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 дире
ктног/крајњег корисника средстава;

 Друге активности предвиђене уговором;

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

Члан 13.
Рокови за реализацију

 рок за пријаву на Јавни позив за дире
ктне кориснике средстава је најмање 15 
дана;

 евалуација пријава на Јавни позив ди
ре ктних корисника (привредни субјекти) 
сре дстава 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 кра
јњих корисника не може бити дужe од 15 
да на;

 доношење коначне ранг листе дире
ктних / крајњих корисника не може бити 
ду же од 15 дана од дана подношења по сле
дњег приговора;

IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 14.

Средства Буџета Града за суфинансирању 
мера енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова додељују се у 
складу са одредбама овог Правилника. 
Расподела средстава из става 1. овог члана 
обухвата расписивање јавног позива за при
вредне субјекте, прикупљање и компле
ти рање пријава на јавни позив, контролу 
фо рмалне исправности и комплетности 
при јава, испуњености услова и оцењивање 
при вредних субјеката ради утврђивање 
ли  сте директних корисника и доношење 
акта о избору директних корисника, као и, 
расписивање јавног позива за грађане/ста 
мбене зајенице, прикупљање и компле ти
ра ње пријава, контролу формалне испра
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вности и комплетности пријава, оце њивање 
ради утврђивања листе крајњих ко рисника 
на основу критеријума из јавног позива, 
доношење акта о избору крајњих ко рисника, 
реализацију и извештавање.

Јавни позив за директне кориснике 
(привредне субјекте)

Члан 15.

Одлуку о расписивању јавног позива за 
избор директних корисника доноси Гра
дско веће града Лесковца. Јавни позив се 
ра списује за све мере из члана 6. овог пра
вилника.

Јавни конкурс за избор директних кори
сника спроводи Комисија. 

Пријава подразумева подношење докуме
нтације у року који је утврђен јавним по
зивом, а подноси се Комисији.

Јавни позив из става 1. овог члана се 
оба везно објављује на интернет страници 
Гра да, а најава јавног позива и у локалним 
медијима. 

Члан 16.

На јавном конкурсу могу учествовати при
вредни субјекти који врше испоруку и ра
дове на уградњи материјала, опреме и уре
ђаја и испуњавају следеће услове:

 да су уписани у регистар АПРа, а ре
гистровани су као привредна друштва и 
предузетници најмање шест месеци од да
на подношења пријаве,

 да над њима није покренут стечајни 
поступак или поступак ликвидације,

 да имају атесте за материјале и про и
зводе,

Садржај јавног позива за директне 
кори снике (привредне субјекте)

Члан 17.

Јавни позив из члана 15. овог Правилника 
садржи:

1) правни основ за расписивање јавног 
позива, 

2) циљеве преузете из Правилника о су
финансирању мера енергетске сана ције на 
територији јединице локалне само управе, 

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 
при вредних субјеката у суфинансирању 
ме ра енергетске санацијепо јавном позиву,

Пријава на јавни позив за директне ко
ри снике (привредне субјекте)

Члан 18.

Пријава коју на јавни позив подноси при
вредни субјект садржи пријавни образац са 
приложеном документацијом.
Пријавни образац се налази у прилогу ја
вног 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;
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Критеријуми за рангирање директних 
корисника (привредних субјеката)

Члан 19.

Критеријуми за рангирање директних обу
хватају следеће:

1) цене кључних добара заједно са угра
дњом 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 
по ткритеријуми дефинисани у оквиру по
је диних критеријума.
Укупан максимални број бодова по свим 
критеријумима и поткритеријумима при
ме њеним 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 ме
ном критеријума из члана 19. овог Пра
вилника. 

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

Прелиминарну листу директних кори
сника Комисија објављује на огласној та
бли Града и званичној интернет страници 
Града.

Учесници Јавног позива имају право уви
да у поднете пријаве и приложену докуме
нтацију по утврђивању прелиминарне ли
сте директних корисника, у року од три 
дана од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу директних кори
сника учесници конкурса имају право при
говора Комисији у року од осам дана од 
дана њеног објављивања.

Комисија је дужна да размотри поднете 
при говоре на прелиминарну листу дире
ктних корисника као и да донесе Одлуку о 
при говору, која мора бити образложена, у 
року од 15 дана од дана његовог пријема. 

О спроведеном поступку Комисија води 
за писник и сачињава Предлог коначне 
Одлу ке о избору директних корисника у 
спро вођењу мера енергетске санације и 
исте доставља Градском већу на усвајање.

Градско веће града Лесковца доноси 
Одлу ку о избору директних корисника у 
спро вођењу мера енергетске санације. 

Одлука Градског већа града Лесковца о 
избору директних корисника у спровођењу 
мера енергетске санације објављује се на 
огласној табли Градске управе и званичној 
интернет страници Града Лесковца.

Уговор о у спровођењу мера енергетске 
санације потписује се након доношења Ре
шења о коначној листи крајњих кори сника 
за спровођење мера енергетске сана ције.

Уколико се на јавни позив за директне 
ко ри снике за одређену меру/мере енерге
тске ефикасности не пријави ни један или 
не довољно привредних субјеката, та мера/
мере се неће налазити у јавном позиву за 
домаћинства и стамбене заједнице.
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Јавни позив за доделу бесповратних 
средстава домаћинствма и стамбеним 

заједницама

Члан 21.

Одлуку о расписивању јавног позива за 
до  делу бесповратних средстава дома ћи
нствима и стамбеним заједницама за ене
рге тску санацију стамбених зграда, поро
дичних кућа и станова доноси Градско веће 
града Лесковца.

Јавни позив за доделу бесповратних сре
дстава грађанима и стамбеним заједни цама 
спроводи Комисија. 

Домаћинства/ стамбене заједнице  учесни
ци конкурса подносе пријаву Комисији. 
Пријава подразумева подношење конку
рсне документације у року који је утврђен 
јавним позивом.

Јавни позив из става 1. овог члана се оба
везно објављује на огласној табли Градске 
управе и званичној интернет страници Гра
да, а најава јавног позива и у свим ло ка
лним медијима. 

Конкурсна документација садржи:

1) јавни позив

2) пријавни образац са листом потребних 
докумената

Члан 22.

Право учешћа на конкурсу имају домаћи
нства 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 по
дне ти писану сагласност власника обје кта;

2) да је објекат настањен и уз пријаву 
приложити копију рачуна за електричну 
енергију где се види да је потрошња еле
ктричне енергије у објекту у претходном 
месецу минимално 30 kwh. 

3) да је стамбена заједница уписана у 
одго варајући регистар,

4) не прихватају се трошкови радова, 
набавке 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 
позивом за домаћинства.

Уколико има више од једног власника по
родичне куће, потребно је доставити сагла
сност осталих власника приликом пријаве.
Уколико подносилац пријаве није власник 
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 Правилника 
садржи:

1) правни основ за расписивање јавног 
позива, 

2) циљеве преузете из Правилника о су
фи нансирању мера енергетске сана ције на 
територији јединице локалне само управе, 
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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 ко
јих се реализују мере,

8) документацију коју подносилац мора 
поднети уз пријавни образац,

9) начин на који град Лесковац пружа 
додатне информације и помоћ подносиоцу 
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
ђа нима и стамбеним заједницама за спро
вођење мера енергетске санацијепо ја вном 
позиву.

Пријава на јавни позив за крајње 
кориснике (домаћинства и стамбене 

заједнице)

Члан 24.
Документацијa коју доставља грађанин  
подносилац пријаве при подношењу при
јаве: 

1) потписан и попуњен Пријавни обра
зац за суфинасирање мера енергетске ефи
ка сности (Прилог 1) са попуњеним по да
цима о мери за коју се конкурише и о стању 
грађевинских(фасадних) елемената и гре
јног система објекта;

2) фотокопије личних карата или очитане 
личне карте за сва физичка лица која живе 
на адреси породичне куће за коју се подноси 
пријава. За малолетне лица доставити фо
то копије здравствених књижица;

3) фотокопију рачуна за утрошену еле
ктричну енергију за стамбени објекат за 
ко ји се конкурише за последњи месец, ра
ди доказа да се живи у пријављеном ста
мбе ном објекту (минимална потрошња не 
може бити мања од 30 kWh месечно);

4) потврда о могућности прикључења на 
гасоводну мрежуза 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 
(при вредних субјеката) (Прилог 2) коју је 
обја вио Град;

6) изјава о члановима домаћинства са 
фо то копијом личних карата за сваког члана 
до маћинства са јасно видљивом адресом 
ста новања; 

7) потписана изјава о сагласности да орган 
за потребе поступка може извршити увид, 
прибавити и обрадити податке о чиње
ницама о којима се води службена еви
де нција, а који су неопходни у поступку 
одлу чивања. (Прилог 3)

Пријава коју на јавни позив подносе ста
мбене заједнице нарочито садржи: 

1) потписан и попуњен Пријавни обра
зац за суфинасирање мера енергетскеефи
касности (Прилог 1А), са попуњеним по
дацима о мери за коју се конкурише и о 
стању грађевинских(фасадних) елемената 
и грејног система објекта;
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2) фотокопију рачуна за утрошену еле
ктричну енергију за сваки стан стамбене 
зграде за коју се конкурише за последњи 
месец, ради доказа да власници живи у 
пријављеном стамбеном објекту (мини ма
лна потрошња не може бити мања од 30 
kWh месечно по стану потребно за ми
нимум 50% станова у згради);

3) доказ о регистрацији Стамбене заје
днице;

4) сагласност стамбене заједнице за пре
дложену меру;

5) листа чланова стамбене заједнице са 
фотокопијом личних карата за сваког члана 
стамбене заједнице са јасно видљивом 
адресом 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 привредног 
су бјекта са листе директних корисника 
(привредних субјеката) (Прилог 2) коју је 
објавио Град;

9) потписана изјава о сагласности да 
орган 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 
одлу чивања; (Прилог 3)

10) одобрен захтев за прикључење на 
да љински систем грејања, уколико се ста

мбена заједница пријављује за меру из 
члана 6. став 2. тачка 9) која се односи на 
уградњу нове цевне мреже, грејних тела
радијатораи пратећег прибора;

11) и друга документа у складу са Јавним 
позивом.

Град ће обезбедити прибављање информа
ције по службеној дужности извод из листа 
непокретности (обезбеђује град).

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 
Ре шења о додели бесповратних средстава 
за сличне активности одустали од спро во
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)

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.

Број бодова

К<10 5

10≤К<12,5 4,5

12,5≤К<15 4

15≤К<17,5 3,5
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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

25≤К≤27,5 2,5

27,5≤К≤30 2

К>30 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
*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)

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
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ПВЦ, алуминијум 10

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 станове и стамбене зграде
К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног 
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

К фактор заузетости површине за породичне куће



Страна 703 – Број  12Страна 703 – Број  12СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦАСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА4. мај 2022.4. мај 2022.

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)

Број бодова

Средства нису коришћена у последње три године 5

Средства су коришћена у последње три године 0

* 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)

Набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу, уградња цевне 
мреже, грејних теларадијатораи пратећег прибора, и набавка и уградња 

топлотних пумпи

Постојећи начин грејања на* Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут 50

Електрична енергија 40

Дрво 20
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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

К фактор заузетости површине за станове и стамбене зграде
К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног 
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
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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)

Број бодова

Средства нису коришћена у последње три године 5

Средства су коришћена у последње три године 0

* 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)

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
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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 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)

Број бодова

Средства нису коришћена у последње три године 5

Средства су коришћена у последње три године 0
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Јавним позивом се одређује максимални 
број бодова по сваком од критеријума и 
број бодова по поткритеријумима, ако су 
поткритеријуми дефинисани у оквиру по
је диних критеријума.
Укупан максимални број бодова по свим 
критеријумима и поткритеријумима при
ме њеним на поједини Програм не може 
пре ћи 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 
бодоваће се прозори чија је укупна повр
шина највећа.
Уколико се два захтева оцене са истим 
бројем бодова, предност имају подносиоци 
пријавачији је фактор искоришћавања по
вр шине К мањи, а уколико је број бодова и 
тада исти предност имају подносиоци при
јава са мањим траженим износом субве
нције. 
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 домаћи
нстава и стамбених заједница, врши се 
применом критеријума из члана 26. 
Комисија разматра пријаве и у складу 
са условима из члана 26., утврђује једи
нствену прелиминарну ранг листу крајњих 
ко рисника за све мере енергетске ефи ка
сности из јавног позива на основу бодовања 

према критеријумима из члана 26. овог 
правилника.
Листу из става 2. овог члана Комисија обја
вљује на огласној табли Града/Општине 
и званичној интернет страници града/
Општи не.
Подносиоци пријава имају право увида 
у поднете пријаве и приложену доку ме
нта цију по утврђивању листе из става 2. 
овог члана у року од три дана од дана обја
вљивања листе у складу са ставом 3. овог 
чла на.
На листу из става 2. овог члана подносиоци 
пријава имају право приговора Комисији 
у року од осам дана од дана њеног обја
вљивања. Приговор се подноси на пи са
рницу 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 донетих 
одлука донесе ревидирану прелиминарну 
листу. 
На основу листе из става 6. овог члана 
Комисија врши теренски обилазак ради 
увида у стање стамбених објеката са те 
листе закључно са редним бројем по дно си
оца пријаве до којег су обезбеђена уку пна 
средства за субвенционисање. 
Уколико је Комисија приликом теренског 
обиласка из става 7. овог члана утврдила 
да је подносилац пријаве дао неистините 
податке у пријави Комисија га елиминише 
из ревидиране прелиминарне листе и 
уместо њега спроводи теренски обилазак 
првог следећег на листи код кога није 
вршен теренски обилазак. 
Приликом теренског обиласка уз обавезно 
присуство подносиоца захтева комисија 
сачињава записник у два примерка, при 
чему један остаје подносиоцу пријаве, 
а један задржава Комисија. У записнику 
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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 Града/Општи
не и званичној интернет страници града/
Општине.
На листу из става 10. овог члана подносиоци 
пријава код којих је извршен теренски 
обилазак, имају право приговора Комисији 
у року од осам дана од дана објављивања 
коначне листе крајњих корисника. При
говор 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 
одлучивања по свим приговорима сачини 
коначну листу крајњих корисника.
Градсковеће града Лесковца доноси Одлу
ку о додели бесповратних средстава кра
јњим корисницима за спровођење мера 
ене ргетске санације, на основу чега се за
кључују уговори.

Исплата средстава

Члан 28.

Град ће вршити пренос средстава искључиво 
директним корисницима не крајњим кори
сницима, након што појединачни крајњи 
корисник изврши уплату директном кори
снику целокупну своју обавезу и након за
вршетка 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 записником Комисије приликом првог 
изласка.
Крајњи Корисник мора имати уредну до
ку ментацију (рачуне и атесте) које ће 
доставити надлежној комисији.
Корисник средстава ће вршити пренос 
сре дстава изабраним привредним субје
ктима 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 живо
тне средине, у сарадњи са Комисијом.
Уколико Корисник средстава није сре
дства наменски утрошио, или радови нису 
изведени у складу са предмером и пре
дра чуном који је крајњи корисник поднео 
приликом пријаве, ЈЛС неће уплатити сре
дства додељена јавним позивом.
Уколико из неког разлога крајњи корисник 
не може да реализује набавку од одабраног 
директног корисника, има право да изврши 
набавку од другог директног корисника са 
листе и да о томе, пре реализације 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 Градском већу. 
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Јавност се информише о реализацији мера 
енергетске санације преко локалних медија 
и интернет странице Града.
Завршни извештај о спроведеним мерама 
енергетске санације, који посебно садржи 
информације о спроведеним активностима 
и утрошеним финансијским средствима, 
уочене недостатке у имплементацији акти
вности и њихове узроке, податке о уште
ди енергије и смањењу емисије гасова са 
ефектом стаклене баште, подноси се Гра
дском већу и објављује на интернет стра
ници. 
Директни корисници средстава који изводе 
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 објављује на 
званичној интернет страници Града Ле
сковца, морају се објавити и на огласној 
табли Града.

Чување документације

Члан 31.

Градска управа града Лесковца – Одељење за 
друштвене делатности и локалниразвојима 
обавезу да чува комплетну документацију 
насталу у поступку суфинансирања мера 
енергетске санације у складу са важећим 
прописима.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 32.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје 
да важи Правилник о суфинансирању мера 
енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова број 0614/22II 
од 14. фебруара 2022. године.

Члан 33.

Овај Правилник ступа на снагу даном до
ношења и биће објављен у "Службеном 
гласнику Града Лесковца''.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16– др. закон, 
и 47/18), између осталог је прописано да 
се град/општина преко својих органа, у 
складу са законом, стара о заштити жи
вотне средине.
Чланом 69. Закона о енергетској ефикасно
сти и рационалној употреби енергије ("Сл.
гласник РС",број 40/21) између осталог је 
прописано да се средства за финансирање 
или суфинансирање послова у области 
ефи касног коришћења енергије, који се 
одно се на израду пројеката, програма и ре
а лизацију активности, обезбеђују из бу џе
та Републике Србије, као и буџета је динице 
локалне самоуправе.
Чланом 70. Закона о енергетској ефика
сно  сти и рационалној употреби енергије 
прописано је да надлежни орган јединице 
локалне самоуправе својим актом може 
утвр дити посебне финансијске и друге по
дстицаје, оснивање буџетских фо ндова као 
и коришћење средстава из по стојећих со
пствених фондова за реализацију пројеката и 
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других активности за ефикасно коришћење 
енергије на својој територији, у складу са 
законом и прописима који регулишу рад ових 
органа. О својим активностима у смислу 
става 1. овог члана, надлежни орган јединице 
локалне самоуправе дужан је да обавести 
Министарство.
Чланом 71. ставом 1. тачком 9). Статута 
града Лесковца прописано је да Градско 
ве ће Града Лесковца доноси програме и 
спроводи пројекте локалног економског 
ра звоја и стара се о унапређењу општег 
оквира за привређивање у Граду.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број:06110/22II
У Лесковцу 27. априла 2022. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
др сци. мед. ГОРАН ЦВЕТАНОВИЋ

214.
На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16– 
др. закон, и 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, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15– др. закон, 
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 
149/20, 118/21 и 118/21– др. Закон), члана 
29. став 2. Правилника о ближим условима 
за расподелу и коришћење средстава за при
ме ну мера енергетске ефикасности ("Слу
жбени гласник РС", број 12/22), члана 71. 
Ста тута Града Лесковца (''Службени гласник 

Града Лесковца", број 28/18), и члана 2. и 4. 
Пословникa о раду Градског већа (''Службени 
гласник Града Лесковца'', број 11/08), и 
Решења о финансирању програма енергетске 
санације стамбених зграда, породичних кућа 
и станова који спроводе јединице локалне 
самоуправе, као и градске општине, број 
401004/202201 од 25.2.2022. године, доне
тим од стране Управе за финансирање и 
подстицање енергетске ефикасности, којим 
су Граду Лесковцу додељена средства у 
износу од 17.500.000 динара, а на основу 
чега ће 2.788.500 динара определити Град 
Лесковац, а 2.711.500 динара Управа за по
дсти цање и унапређење енергетске ефика
сности за суфинансирање мера енергетске 
ефикасности из овог Правилника, Градско 
веће Града Лесковца на 53. седници, одржаној 
27. априла 2022. године, донело је 

ПРАВИЛНИК

 О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ 
САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ 
КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ 

УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА 
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ 
ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА 
ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, 

ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ , 
ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА 
И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ ПО 

ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, 

ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА, 
ЈП1/22
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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 и 
унапређење термотехничког система путем 
уградње калориметара, циркулационих 
пумпи , термостатских вентила и делитеља 
топлоте (у даљем тексту Правилник) уре
ђује се: циљ спровођења енергетске сана
ције; радови, опрема и извештаји које се 
суфинансирају и ближи услови за ра спо
делу и коришћење средстава; уче сници, 
на чин њиховог учешћа и улоге; начин обе
збеђивања финансијских сре дстава, про
це нат суфинансирања; начин и услови 
при јаве на јавни конкурс и кри теријуми 
за се лекцију привредних субјеката; начин 
и усло ви пријаве на јавни конкурс и кри
те ријуми за селекцију грађана (дома ћи
нстава); праћење реализације и изве шта ва
ње. 

Члан 2.
Циљ спровођења мера енергетске санације 
породичних кућа, станова је унапређење 
ене ргетске ефикасности у стамбеном се
кто ру и повећано коришћење обновљивих 
извора енергије у домаћинствима на те ри
торији града Лесковца.
Мере енергетске санације предвиђене овим 
Правилником спроводе се кроз сарадњу са 
привредним субјектима који се баве про
изводњом, услугама и радовима на ене
ргетској санацији стамбених објеката, а 
кра јњи корисници бесповратних средстава 
су домаћинства на територији града Ле
сковца.

Финансијска средства

Члан 3.

Средстава за суфинансирање Програма ене
ргетске санације, породичних кућа и ста
нова, на основу Јавног позива за доделу 
средстава за финансирање Програма ене
ргетске санације стамбених зграда, поро
дичних кућа и станова који спроводе једи
нице локалне самоуправе као и градске 
општине, ЈП 1/22, објављеним од стране 
Упра ве за подстицање и унапређење енерге
тске ефикасности, опредељују се Одлу ком о 
буџету Града Лесковца.

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 инве
стиције са ПДВом по појединачној при
јави при чему је максимални износ одо
брених средстава по појединачној при јави 
дефинисан у члану 6. 

Члан 5.

Одлуку о додели средстава грађанима до
носи Градско веће града Лесковца на пре
длог Комисије за реализацију ене рге тске 
санације.

Члан 6.

Реализоваће се следеће мере енергетске 
ефикасности:

1) набавка и уградња соларних панела, 
инвертера и пратеће инсталације за по
ро дичне куће за производњу електричне 
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ене ргије за сопствене потребе, уградње 
дво смерног мерног уређаја за мерење 
предате и примљене електричне енергије, и 
израде неопходне техничке документације 
и извештаја извођача радова на уградњи 
соларних панела и пратеће инсталације за 
производњу 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 електричну 
енергију, а максимално до 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 ПДВом, и;

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

Укупан износ средстава подстицаја која 
додељује Град Лесковац за ову меру ене
рге тске ефикасности износи 4.200.000 ди
нара.

2) унапређење термотехничких система 
зграде путем замене система или дела 
си стема ефикаснијим системом путем:

(1) уградње електронски регулисаних 
циркулационих пумпи за породичне куће,
Удео средства подстицаја износи 50% од 
износа предрачуна за радове и опрему са 
ПДВом, а максимално 15.000,00 динара са 
ПДВом по циркулационој пумпи.

(2) опремања система грејања са уре
ђајима за регулацију и мерење предате 

ко личине топлоте објекту (калориметри, 
делитељи топлоте, баланс вентили) за 
станове,
Удео средства подстицаја износи 50% од 
износа предрачуна за радове и опрему са 
ПДВом, а максимално:

 15.000,00 динара са ПДВом по кало
риметару

 1.000,00 динара са ПДВом по делитељу 
топлоте

 1.500,00 динара са ПДВом по термо
статском вентилу.

Укупан износ средстава подстицаја која до
дељује Град Лесковац за ову меру ене рге
тске ефикасности износи 1.300.000 ди нара.

Домаћинстава не могу да конкуришу за ви
ше од једне мере енергетске ефикасности 
из овог члана.
Критеријуми енергетске ефикасности се 
одре ђују јавним позивом за привредне су
бјекте.
Критеријуми за оцењивање пријава на Јавни 
позив за домаћинства и стамбене заједнице 
дати су у члану 26. овог Правилника

Прихватљиви трошкови

Члан 7.

Прихватљиви инвестициони трошкови су 
трошкови са урачунатим ПДВом.

Члан 8.

Не прихватају се трошкови радова, наба
вка материјала и опрема који настану пре 
првог обиласка комисије за преглед и оце
ну поднетих захтева за суфинансирање 
про јеката енергетске ефикасности. 
Неприхватљиви трошкови – Трошкови који 
неће бити финансирани јавним конкурсом 
из буџета Града Лесковца су:
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1) Трошкови који су у вези са набавком 
опреме: царински и административни тро
шкови

2) Трошкови у вези са одобравањем и 
спро вођењем кредитног задужења: тро
шко  ви одобравања кредита, трошкови ка
ма та, трошкови кредитног бироа, тро шко
ви осигурања кредита и сл.

3) Рефундација трошкова за већ наба
вљену опрему и извршене услуге (плаћене 
или испоручене)

4) Набавка опреме коју подносилац за
хтева за бесповратна средства сам прои зво
ди или за услуге које подносилац за хтева 
сам извршава 

5) Други трошкове који нису у складу са 
енергетском санацијом.

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Члан 9.

Директни корисници средстава за реали
зацију енергетске санације су привредни 
субјекти.
Привредни субјекти су дужни да кори сни
цима испоруче материјале и опрему одго
варајућег квалитета и изврше услуге у 
складу са одредбама уговора и у до гово ре
ним роковима.

Члан 10.

Крајњи корисници бесповратних средстава 
су домаћинства и стамбене заједнице.

III ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ 
КОМИСИЈЕ

Члан 11.

Градско веће града Лесковца доноси Ре
ше  ње о образовању комисије за реали за

цију енергетске санације (у даљем тексту 
Комисија).
Јавне конкурсе за суфинансирање енерге
тске санације у име Градског већа града 
Лесковца спроводи Комисија, коју Градско 
веће града Лесковца формира Решењем о 
образовању комисије. 
Решењем о образовању Комисије утврђују 
се: број чланова Комисије, основни подаци 
о члановима Комисије (име и презиме, на
зив 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 звани
чној интернет страници Града Леско вца;

 Пријем и контрола приспелих захтева;

 Рангирање приспелих захтева и избор 
пријављених привредних субјеката и дома
ћи нстава;

 Објављивање прелиминарне листе иза
браних директних корисника и крајњих 
ко рисника на огласној табли и званичној 
инте рнет страници Града Лесковца, разма
тра ње приговора на прелиминарну листу 
иза бра них привредних субјеката и домаћи
нстава и доношење. Прелиминарна ранг ли 
ста крајњих корисника представља основ за 
те ренски обилазак Комисије;

 Доношење коначне листе изабраних 
ди ректних корисника и предлога коначне 
ли сте изабраних крајњих корисника којима 
је признато право на бесповратна средства;
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 Израда предлога Уговора о спровођењу 
мера енергетске санације и Решења о ко
начној листи директних и крајњих кори
сника за спровођење мера енергетске сана
ције, а које се финансирају из буџета града 
Лесковца.

Комисија је независна у свом раду. Ко
мисија је дужна да Градском већу достави 
записнике и извештај о раду.
Теренски рад Комисије обухвата спроведе 
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 утвр
ђивања чињеничног стања по пријави за
вр шетка радова. 

Приликом теренског обиласка Комисија на 
лицу места врши преглед поднетих захтева, 
уз обавезно присуство подносиоца захтева, 
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 реали зо
ваних мера.
Комисија је дужна да приликом посете 
утврди да ли постоје индиције о неза ко
ни тим радњама или грубом кршењу уго
ворних обавеза затражи поступање у скла
ду са одредбама уговора и законским окви
ром.
Комисија прати реализацију мера и врши 
контролу њихове реализације. Праћење ре
а лизације мера обухвата:

 Обавезу директног/крајњег корисника 
сре дстава да обавештава Комисију о ре а
ли зацији мера, у роковима одређеним уго
во ром и да омогући Комисији да изврши 

увид у релевантну документацију насталу 
у току реализације активности;

 Прикупљање информација од дире
ктног/крајњег корисника средстава;

 Друге активности предвиђене уговором;

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

Члан 13.

Рокови за реализацију
 рок за пријаву на Јавни позив за дире

ктне кориснике средстава је најмање 15 
дана;

 евалуација пријава на Јавни позив ди
ректних корисника средстава и доношење 
прелиминарне ранг листе не може бити ду
жe од 15 дана;

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

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

 доношење коначне ранг листе ди ре
ктних/крајњих корисника не може би ти ду
же од 15 дана од дана подношења по следњег 
приговора.

IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 14.

Средства Буџета Града Лесковца за суфина
нсирању енергетске санације, породичних 
кућа и станова додељују се у складу са 
одре дбама овог Правилника. 
Расподела средстава из става 1. овог чла
на обухвата расписивање јавног позива 
за привредне субјекте, прикупљање и ко
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мплетирање пријава на јавни позив, ко
нтролу формалне исправности и компле
тности пријава, испуњености услова и 
оце њивање привредних субјеката ради 
утвр ђивање листе директних корисника и 
доношење акта о избору директних ко ри
сника, као и, расписивање јавног позива 
за грађане, прикупљање и комплетирање 
пријава, контролу формалне исправности 
и комплетности пријава, оцењивање ради 
утвр ђивања листе крајњих корисника на 
основу критеријума из јавног позива, до
ношење акта о избору крајњих ко рисника, 
реализацију и извештавање.

Јавни позив за директне кориснике 
(привредне субјекте)

Члан 15.

Одлуку о расписивању јавног позива за 
избор директних корисника доноси градско 
веће града Лесковца. 
Јавни конкурс за избор директних кори
сника спроводи Комисија. 
Пријава подразумева подношење докуме
нтације у року који је утврђен јавним по
зивом, а подноси се Комисији.
Јавни позив из става 1. овог члана се оба
везно објављује на интернет страници Гра
да/Општине, а најава јавног позива и у 
локалним медијима. 

Члан 16.

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

 да су уписани у регистар АПРа, а ре
гистровани су као привредна друштва и 

предузетници најмање шест месеци од да
на подношења пријаве,

 да над њима није покренут стечајни по
ступак или поступак ликвидације,

 да имају атесте за материјале и про и
зводе

 да имају запосленог или на неки други 
начин ангажованог инжењера електро те
хнике 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 ни
мално 5 година и на соларне колекторе од 
минимално 10 година.

Услови за учешће привредних субјекти 
ко ји врше радове на унапређењу термо
те хничког система путем уградње кало
ри метара, циркулационих пумпи, термо
ста тских вентила и делитеља топлоте на 
јавном позиву: 

 да су уписани у регистар АПРа, а ре
гистровани су као привредна друштва и 
пре дузетници најмање шест месеци од да
на подношења пријаве,

 да над њима није покренут стечајни по
ступак 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 Правилника 
са држи:

1) правни основ за расписивање јавног 
позива, 
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2) циљеве преузете из Правилника о су
финансирању енергетске санације на те ри
торији јединице локалне самоуправе, 

3) намену средстава, 

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 
ене ргетске санације по јавном позиву,

Пријава на јавни позив за директне 
кориснике (привредне субјекте)

Члан 18.

Пријава коју на јавни позив подноси при
вредни субјект садржи пријавни образац 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) цена за комплетну кровну уградњу и 
опрему за соларну електрану капацитета 
6 kW инсталисане снаге соларних па не ла, 
укључујући и уградњу и пратеће инста
лације за производњу електричне ене рги
је, уградњу двосмерног мерног уре ђаја за 
мерење предате и примљене еле ктри чне 
енергије, цену израде техничке доку ме нта
ције која обухвата предмер и пре драчун, 
као и извештаја о уградњи соларних па
не ла и уградњи мерног места који је у 

складу са законом неопходан приликом 
прикључења на дистрибутивни систем. 
Цену дати по наведним ставкама а потребну 
опрему предвидети по Правилима о раду 
дистрибутивног система ОДСа;

4) изјаву да ће унети у уговор са грађани
ма спецификацију радова и обавезу израде 
изве штаје о уградњи соларних панела и 
пра теће инсталације за производњу еле
ктри чне енергије и уградње, 

Пријавни образац привредних субјекти 
који врше радове на унапређењу термо
техничког система путем уградње ка ло
ри метара, ци ркулационих пумпи, термо
статских вентила и делитеља топлоте 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 
ко ри сника (привредних субјеката)

Члан 19.

Критеријуми за рангирање директних ко
ри сника 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.
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Критеријуми за рангирање директних ко
ри сника који врше набавку и радове на 
угра дњи соларних панела и пратеће инста
лације обухватају следеће:

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

2) рок важења цена за меру коју ко нку
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 
по  ткритеријуми дефинисани у оквиру по
је диних критеријума.
Укупан максимални број бодова по свим 
критеријумима и поткритеријумима при
ме њеним 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 пре ли
минарну листу директних корисника.
Прелиминарну листу директних корисника 
Комисија објављује на огласној табли Града 
Лесковца и званичној интернет страници 
Града Лесковца.
Учесници Јавног позива имају право уви
да у поднете пријаве и приложену до ку
ментацију по утврђивању прелиминарне 
ли сте директних корисника, у року од три 
да на од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу директних кори
сника учесници конкурса имају право при
говора Комисији у року од осам дана од 
дана њеног објављивања.
Комисија је дужна да размотри поднете при
говоре на прелиминарну листу директних 
корисника као и да донесе Одлуку о при
говору, која мора бити образложена, у року 
од 15 дана од дана његовог пријема. 
О спроведеном поступку Комисија води за
писник и сачињава Предлог коначне Одлуке 
о избору директних корисника у спро вођењу 
мера енергетске санације и исте доставља 
Градском већу на усвајање.
Градско веће града Лесковца доноси Одлуку 
о избору директних корисника у спровођењу 
мера енергетске санације. 
Одлука Градског већа града Лесковца о 
избо ру директних корисника у спровођењу 
ме ра енергетске санације објављује се на 
огласној табли Градске управе и званичној 
интернет страници Града Лесковца.
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 ко
риснике за одређену меру/мере енергетске 
ефикасности не пријави ни један или 
недовољно привредних субјеката, та мера/
мере се неће налазити у јавном позиву 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 Градско веће града Леско
вца.
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Јавни позив за доделу бесповратних сре
дстава грађанима спроводи Комисија. 
Грађани  учесници конкурса подносе при
јаву Комисији. Пријава подразумева по дно
шење конкурсне документације у року ко ји 
је утврђен јавним позивом.

Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно 
објављује на огласној табли Градске управе 
и званичној интернет страници Града Ле
ско вца, а најава јавног позива и у свим ло
калним медијима. 
Конкурсна документација садржи:

1) јавни позив

2) пријавни образац са листом потребних 
докумената 

Члан 22.

Право учешћа на конкурсу имају грађани 
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 по
днети писану сагласност власника обје кта

2) да је објекат настањен и уз пријаву при
ложити копију рачуна за електричну ене рги
ју где се види да је потрошња еле ктричне 
енергије у објекту у претходном месецу ми
нимално 30 kwh. 

3) не прихватају се трошкови радова, 
на бавке материјала и опреме који настану 
пре првог обиласка Комисије за преглед и 
оце ну 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 Правилника 
садржи:

1) правни основ за расписивање јавног 
позива, 

2) циљеве преузете из Правилника о су
финансирању енергетске санације на те
риторији јединице локалне самоуправе, 

3) финансијски оквир, 

4) намену средстава, 

5) услове за учешће на конкурсу, 

6) листу директних корисника преко ко
јих се реализују радови на енергетској са
нацији,

7) документацију коју подносилац мора 
поднети уз пријавни образац,

8) начин на који град Лесковац пружа 
додатне информације и помоћ подносиоцу 
пријаве у припреми и подношењу пријаве,

9) начин и рок подношења пријаве, 

10) поступак одобравања средстава,

11) начин објављивања одлуке о оствари
вању права на бесповратна средства гра
ђанима за спровођење енергетске санације 
по јавном позиву.

Пријава на јавни позив за крајње 
кориснике (грађане)

Члан 24.

Документацијa коју доставља грађанин по
дносилац пријаве при подношењу при јаве: 

1) потписан и попуњен Пријавни обра
зац за суфинасирање мера енергетске ефи 
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касности (Прилог 1) са попуњеним по
дацима о мери за коју се конкурише и о 
ста  њу грађевинских(фасадних) елемената 
и гре јног система објекта;

2) фотокопије личних карата или очитане 
личне карте за сва физичка лица која живе 
на адреси породичне куће за коју се подноси 
пријава. За малолетне лица доставити фо
токопије здравствених књижица;

3) фотокопију рачуна за утрошену еле
ктричну енергију за стамбени објекат за ко
ји се конкурише за последњи месец, ра ди 
доказа да се живи у пријављеном ста мбеном 
објекту о (препоручује се да ми нимална по
трошња не може бити мања од 30 kWh ме
сечно);

4) предмер и предрачун/ профактура за 
опрему са уградњом издата од привредног 
субјекта са листе директних корисника 
(при вредних субјеката) (Прилог 2) коју је 
обја вило Град Лесковац;

5) потписана изјава о сагласности да 
орган 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 
одлучивања.(Прилог 3)

6) и друга документа у складу са Јавним 
позивом.

Град ће обезбедити прибављање инфо
рмације по службеној дужности за извод 
из листа непокретности, (обезбеђује Град 
Лесковац),

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 спро во
ђења активности. 

Критеријуми за избор пројеката 
грађана (домаћинства)

Члан 26.

Поступак за оцењивање пристиглих пријава 
и избор корисника средстава врши ће се 
на основу листе приоритета састављене 
бодовањем према критеријумима. 

Критеријуми за избор пројеката грађана и стамбених заједница које обухватају 
мере енергетске ефикасности из члана 6. став 1. тачка 1)

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
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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, двоструки са 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

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)
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Беој 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 
система 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
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Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 20

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.

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

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

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

Уколико се за грејање користе два или 
ви  ше 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 повр шина 
највећа.

Уколико се два захтева оцене са истим бро
јем бодова, предност имају подносиоци при
јава чији је фактор искоришћавања по вршине 
К мањи. 
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Оцењивање, утврђивање листе и избор 
грађана

Члан 27.
Оцењивање и рангирање пројеката дома

ћинстава врши се применом крите ријума 
из члана 26. 

Комисија разматра пријаве и у складу 
са условима из члана 26., утврђује пре ли 
минарну ранг листу крајњих корисника 
за сваку меру енергетске ефикасности из 
јавног позива на основу бодовања пре ма 
критеријумима из члана 26. овог пра ви
лни ка.

Листу из става 2. овог члана Комисија 
објављује на огласној табли Града Лесковца 
и званичној интернет страници Града Ле
сковца.

Подносиоци пријава имају право увида 
у поднете пријаве и приложену доку ме
нтацију по утврђивању листе из става 2. 
овог члана у року од три дана од дана обја
вљи 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 донетих 
одлука донесе ревидирану прелиминарну 
листу. 

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

Уколико је Комисија приликом теренског 
обиласка из става 7. овог члана утврдила 
да је подносилац пријаве дао неистините 
податке у пријави Комисија га елиминише 
из ревидиране прелиминарне листе и уме
сто њега спроводи теренски обилазак првог 
следећег на листи код кога није вршен те
ренски обилазак. 

Приликом теренског обиласка уз обавезно 
присуство подносиоца захтева комисија 
сачињава записник у два примерка, при 
чему један остаје подносиоцу пријаве, а 
један задржава Комисија. У записнику Ко
мисија 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 
кра јњих корисника.

Листу из става 10. овог члана Комисија 
објављује на огласној табли Града Лесковца 
и званичној интернет страници Града Ле
сковца.

На листу из става 10. овог члана подно
сиоци пријава код којих је извршен теренски 
обилазак, имају право приговора Комисији 
у року од осам дана од дана објављивања 
коначне листе крајњих корисника. При го
вор се подноси на писарницу Града Ле ско
вца.

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

Градско веће града Лесковца доноси 
Одлуку о додели бесповратних средстава 
кра јњим корисницима за спровођење мера 
ене ргетске санације, на основу чега се за
кључују уговори.



Страна 724 – Број  12Страна 724 – Број  12 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦАСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 4. мај 2022.4. мај 2022.

Члан 28.

Уколико Град током трајања Конкурса не 
прими довољан број важећих пријава за неку 
од мера предвиђених Конкурсом, Комисија 
ће повећати број корисника средстава за 
дру гу меру зависно од броја пристиглих 
при јава.

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

Исплата средстава

Члан 29.

Град Лесковац ће вршити пренос сре
дстава искључиво директним корисницима 
не крајњим корисницима, након што поје
диначни крајњи корисник изврши уплату 
директном 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 записником Комисије приликом првог 
изласка.

Услови да Град Лесковац пренесе сре д
ства субвенције привредном субјекту (изво 
ђачу радова) су:

1) Потврда Комисије да су радови изве
дени како је предвиђено предмером и 
предрачуном 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, прикључи 
купцапроизвођача на дистрибутивни си
стем и упише га у регистар купцапро и
звођача.

Крајњи Корисник мора имати уредну 
документацију (рачуне и атесте) које ће 
доставити надлежној комисији.

Корисник средстава ће вршити пренос 
средстава изабраним привредним субје
кти ма у складу са закљученим уговором. 
Кра јњи корисник ће сам сносити трошкове 
изведених радова који буду већи од износа 
су бвенције наведене у члану 6. овог пра
вилника (максималног износа учешћа Града 
Лесковца).

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

Уколико Корисник средстава није сре
дства наменски утрошио, или радови нису 
изведени у складу са предмером и пре дра
чуном који је крајњи корисник по днео при
ликом пријаве, Град Лесковац не ће упла
тити средства додељена јавним по зивом.

Уколико из неког разлога крајњи корисник 
не може да реализује набавку од одабраног 
директног корисника, има право да изврши 
набавку од другог директног корисника са 
листе и да о томе, пре реализације 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 Градском већу. 

Јавност се информише о реализацији ене
ргетских санација преко локалних ме ди ја и 
интернет странице Града.
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Завршни извештај о спроведеним енерге
тским санацијама, који посебно садржи 
инфо рмације о спроведеним активностима 
и утрошеним финансијским средствима, 
уочене недостатке у имплементацији акти
вности и њихове узроке, податке о уштеди 
ене ргије и смањењу емисије гасова са ефе
ктом стаклене баште, подноси се Градском 
већу и објављује на интернет страници. 

Директни корисници средстава који 
изводе радове на енергетској санацији ду
жни су да Комисији, у сваком моменту, 
омо гуће контролу реализације активности 
и увид у сву потребну документацију.

Објављивање

Члан 31.

Подаци и акти које Комисија објављују 
на званичној интернет страници Града Ле
сковца, морају се објавити и на огласној 
табли Града Лесковца.

Чување документације

Члан 32.
Градска управе града Лесковца – Одељење 

за друштвене делатности и локални ра звој 
има обавезу да чува комплетну докуме
нтацију насталу у поступку суфинансирања 
енергетске санације у складу са важећим 
прописима.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 32.

Овај Правилник ступа на снагу даном 
доношења и биће објављен у ''Службеном 
гласнику Града Лесковца''.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 20. став 1. тачка 8. Закона о лока
лној самоуправи ("Службени гласник РС", 
број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16– др. 
закон, и 47/18) између осталог је прописано 
да се Град преко својих органа, у складу са 
законом, стара о заштити животне средине.

Чланом 69. Закона о енергетској ефика
сности и рационалној употреби енергије 
("Сл.гласник РС",број 40/21) између оста
лог је прописано да се средства за фина
нсирање или суфинансирање послова у 
обла сти ефикасног коришћења енергије, 
који се односе на израду пројеката, про гра
ма и реализацију активности, обезбеђују из 
буџета Републике Србије, као и буџета је
динице локалне самоуправе.

Чланом 70. Закона о енергетској ефика
сности и рационалној употреби енергије 
прописано је да надлежни орган јединице 
локалне самоуправе својим актом може 
утврдити посебне финансијске и друге по
дстицаје, оснивање буџетских фо ндова као 
и коришћење средстава из постојећих со
пствених фондова за реализа цију про јеката и 
других активности за ефикасно ко ришћење 
енергије на својој територији, у складу са 
законом и прописима који регулишу рад 
ових органа. О својим активностима у сми
слу става 1. овог члана, надлежни орган 
је динице локалне самоуправе дужан је да 
обавести Министарство.

Чланом 71. ставом 1. тачком 9). Статута 
града Лесковца прописано је да Градско 
веће Града Лесковца доноси програме и 
спроводи пројекте локалног економског 
развоја и стара се о унапређењу општег 
оквира за привређивање у Граду.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број:06110/22II
 У Лесковцу 27. априла 2022. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
др сци. мед. ГОРАН ЦВЕТАНОВИЋ
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ЦРНА ТРАВА
215.

На основу члана 32. став 1. тачка 9) и члана 
119. став 1. Закона о избору народних по
сланика ("Службени гласник РС", број 
14/22), изборна комисија општине Црна 
Трава, на седници одржаној 20. априла 
2022. године, донела је

ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ

О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА 
НА ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ 
ПОСЛАНИКЕ НА БИРАЧКИМ 
МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

1. Резултати гласања на изборима за народне 
посланике, одржаним 3. априла 2022. године, 
за бирачка места на територији општине Црна 
Трава су следећи:

1. Број бирачких места на којима је обављено 
гласање

12

2. БРОЈ БИРАЧА УПИСАНИХ У БИРАЧКИ 
СПИСАК:
(укључујући и евентуалне спискове накнадних 
промена у бирачком списку и евентуалне посебне 
изводе из бирачког списка)

1105

3. БРОЈ БИРАЧА КОЈИ ЈЕ ИЗАШАО НА ИЗБОРЕ 727

4. БРОЈ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ 
У ГЛАСАЧКИМ КУТИЈАМА:

727

5. БРОЈ НЕВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА: 12

6. БРОЈ ВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА: 715

7. БРОЈ ГЛАСОВА КОЈЕ ЈЕ ДОБИЛА СВАКА ИЗБОРНА ЛИСТА:

Редни 
број Назив изборне листе Број гласова које је 

добила изборна листа

7.1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све 497

7.2. ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ 109

7.3. Vajdasági Magyar Szövetség  Pásztor István  Савез 
војвођанских Мађара – Иштван Пастор 

0

7.4. ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА 
РАДИКАЛНА СТРАНКА

19

АКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
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7.5. Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије 
(Странка слободе и правде, Народна странка, 
Демократска странка, ДЗВМ – VMDK, Странка 
Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, 
Удружени синдикати "Слога", Покрет за преокрет, 
Покрет Слободна Србија, Влашка странка)

13

7.6. ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ 
– Српска коалиција НАДА – Национално
демократска алтернатива – Демократска 
странка Србије (ДСС) – За Краљевину Србију 
(МОНАРХИСТИ) – Војислав Михаиловић

24

7.7. МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – 
Српска странка Заветници

26

7.8. МУФТИЈИН АМАНЕТ – Странка правде и 
помирења (СПП) – Усаме Зукорлић/MUFTIJIN 
AMANET  Stranka pravde i pomirenja (SPP) – 
Usame Zukorlić

0

7.9. МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута 
– Не давимо Београд – Небојша Зеленовић

8

7.10. СУВЕРЕНИСТИ – Саша Радуловић (ДЈБ), Милан 
Стаматовић (ЗС), др Јована Стојковић (ЖЗС)

5

7.11. Бошко Обрадовић – Српски покрет ДВЕРИ – 
ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок 
за обнову Краљевине Србије

7

7.12. ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ ВОЈВОЂАНИ 
(ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ ХРВАТА У 
ВОЈВОДИНИ, ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ)

0

7.13. СДА Санџака – др Сулејман Угљанин  SDA 
Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin

0

7.14. БОРИС ТАДИЋ – АЈМО ЉУДИ – 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – НОВА 
СТРАНКА – 1 ОД 5 МИЛИОНА – ТОЛЕРАНЦИЈА 
СРБИЈЕ – "УЈЕДИЊЕНИ ПОКРЕТ ЗЕЛЕНИХ 
СРБИЈЕ" – БОШЊАЧКА ГРАЂАНСКА СТРАНКА 
– BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA – 
СТРАНКА ЦРНОГОРАЦА

5

7.15. "АЛТЕРНАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ  АЛБАНСКА 
ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА"  
"ALTERNATIVA PËR NDRYSHIM  ALTERNATIVA 
DEMOKRATIKE SHQIPTARE”

0
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7.16. "КОАЛИЦИЈА АЛБАНАЦА ДОЛИНЕ"  
"KOALICIONI I SHQIPTARËVE TË LUGINËS”

0

7.17. ОТЕТЕ БЕБЕ АНА ПЕЈИЋ 1

7.18. "Ромска партија" – Срђан Шајн 1

7.19. РУСКИ МАЊИНСКИ САВЕЗ – МИЛЕНА 
ПАВЛОВИЋ, ПАВЛЕ БИХАЛИ ГАВРИН 
(СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ, СРПСКО РУСКА 
ПАРТИЈА ВУКОВИ, ПОКРЕТ ГРКА СРБИЗА)

0

2. Овај збирни извештај објавити на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог збирног извештаја подносилац 

проглашене изборне листе и бирач који је уписан у извод из бирачког списка на бирачком месту 
који се налази на територији Изборне комисије могу поднети приговор Републичкој изборној 
комисији у року од 72 часа од објављивања збирног извештаја на вебпрезентацији Републичке 
изборне комисије.

Број: 119/2022
У Црној Трави, 20. априла 2022. године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић

216.
На основу тачка 2. став 2. Одлуке РИКа о накнадама, материјалним и другим трошковима 
за спровођење избора за народне посланике и избора за председника Републике 02 Број: 
120495/22 од 17. фебруара 2022. године, Одлуке Изборне комисије општине Црна Трава 
о трошковима превоза изборног материјала, Изборна комисија општине Црна Трава, на 
седници одржаној дана 20.04.2022. године донела је

РЕШЕЊЕ

О ТРОШКОВИМА ПРЕВОЗА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРА ЗА ПРСДСЕДНИКА 

РЕПУБЛИКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

1. Одређујс се накнада трошкова за гориво за превоз изборног материја пре гласања 
након примоиредаје са изборне комисије на бирачки одбор, следећим лицима:
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БИРАЧКО МЕСТО ФУНКЦИЈА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ИЗНОС НАКНАДЕ

Брод Председник Зоран Милчић 2.000,00 дин.

Горње Гаре Председник Зоран 
Станимировић

3.000,00 дин.

Градска Председник Љубиша Савић 3.000,00 дин.

Дарковце Заменик 
председника

Јовица Благојевић 3.000,00 дин.

Добро Поље Заменик 
председника

Горан Димитријевић 3.000,00 дин.

Златанце Председник Љубиша 
Величковић

2.000,00 дин.

Јабуковик Заменик 
председника

Љуба Дојчиновић 3.000,00 дин.

Кална Заменик 
председника

Златко Маринковић 3.000,00 дин.

Криви Дел Заменик 
председника

Јелица Илић 3.000,00 дин.

Преслап Председник Драган Голубовић 3.000,00 дин.

Рупље Председник Бобан 
Станисављевић

3.000,00 дин.

2. Одређује се накнада трошкова за гориво за превоз изборног материја после гласања 
у циљу примопредаје са бирачких одбора на изборну комисију, следећим лицима:

БИРАЧКО МЕСТО ФУНКЦИЈА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ИЗНОС 
НАКНАДЕ

Брод Председник Зоран Милчић 2.000,00 дин.

Горње Гаре Председник Зоран Станимировић 3.000,00 дин.

Градска Председник Љубиша Савић 3.000,00 дин.

Дарковце Заменик 
председника

Јовица Благојевић 3.000,00 дин.

Добро Поље Заменик председника Горан Димитријевић 3.000,00 дин.

Златанце Председник Љубиша Величковић 2.000,00 днн.

Јабуковик Заменик председника Љуба Дојчиновић 3.000,00 дин.

Кална Председник Марко Маринковнћ 3.000,00 дин.
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Криви Дел Председник Никола Маринковић 3.000,00 дин.

Преслап Председник Драган Голубовић 3.000,00 дин.

Рупље Председник Бобан Станисављевић 3.000,00 дин.

3. Одређује се накнада трошкова за гориво за превоз изборног материјада пре и после 
гласања од седишта изборне комисије у Црпој Трави до бирачког места бр. 8 Кална и 
обратно, за спровођење поновљених избора за народне посланике одржаних 16. априла 
2022. године, Зорану Милчићу, председнику бирачког одобора на бирачком месту бр. 8, у 
укупном износу од 6.000,00 динара.

4. Одређује се накнада трошкова за гориво за превоз повереника бирачког одбора за 
спровођење гласања ван бирачког места за бираче који нису у могућности да гласају на 
бирачком месту, следећим лицима:

БИРАЧКО МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ИЗНОС НАКНАДЕ

Горње Гаре Витомир Радојичић 1.500,00 дин.

Градска Јоса Стојадиновић 2.000,00 дин.

Добро Поље Горан Димитријевић 1.000,00 дин.

Златанце Миле Миљковић 1.500,00 дин.

Јабуковик Љуба Дојчиновић 1.000,00 дин.

Кална Дарјан Илић 1.500,00 дин.

Криви Дел Бранко Голубовић 1.500,00 дин.

Преслап Васа Антић 1.500,00 дин.

Рупље Дејан Стаменковић 2.000,00 дин.

Црна Трава Светислав Ђикић 2.000,00 дин.

3. Укупан износ накнаде из тачке 1, 2, 3 и 4. овог Решења утврђује се у износу од 
83.500,00 динара.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке подносилац проглашене изборне 
листе и предлагач проглашеног кандидата за председника Републике могу изјавити 
приговор Републичкој изборној комисији у року од 72 часа од објављивања ове одлуке на 
веб презентацији Републичке изборне комисије.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Број: 120/2022 
Датум: 20.04.2022. године

ПРЕДСЕДНИК 
Бојаи Цакић .
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ЛЕБАНЕ
217.
На основу члана 126. ст. 1. тачка 6. Закона 
о социјалној заштити ("Службени гласник 
РС", број 24/2011), члана 30. став 3. и члана 
32. ст 1. тачка 9. Закона о локалној са
моуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007, 
83/2014 – др. Закон и 101/2016 и 47/18) и 
члана 41. став 1. тачка 13. Статута општине 
Лебане (''Сл. гласник града Лесковца'', 
08/19), Скупштина општине Лебане на 
седници одржаној 19.04.2022. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ 
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД ЛЕБАНЕ

I

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције ди
ректора Центра за социјални рад Ле бане 
Драгане Гоцић Вукадиновић, дипло ми
раног психологa из Лебана.

II 

Мандат директора престаје закључно са 
20.08.2020. године.

III 

Решење доставити Драгани Гоцић Вука
диновић и Центру за социјални рад у Ле
бану.

IV 

Решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у "Службеном гласнику града 
Лесковца”.

О б р а з л о ж е њ е 

Одредбом члана 126. став 1. тачка 6. 
Закона о социјалној заштити прописано 
је да ће оснивач Центра за социјални рад 
разрешити директора центра за социјални 
рад пре истека мандата из других разлога 
утврђених законом или статутом центра за 
социјални рад.
Одредбом члана 30. став 3. Закона о ло
калној самоуправи предвиђено је да даном 
потврђивања одборничког мандата лицима 
које је именовала, односно поставила 
скупштина јединице локалне самоуправе, 
пре стаје функција на коју су именовани, 
односно постављени.
Одредбом чл. 32. ст. 1. тачка 9. Закона о ло
калној самоуправи предвиђено је да Ску
пштина општине у складу са законом име
нује и разрешава директоре јавних пре ду
зећа, установа, организација и служби чији 
је оснивач. 
Чланом 124. ставом 3. Закона о социјалној 
заштити прописано је да директора центра 
за социјални рад именује надлежни орган 
јединице локалне самоуправе, на основу 
конкурса, по прибављеном мишљењу 
упра вног одбора центра за социјални рад.
Одре дбом члана 41. став 1. тачка. 13. Ста
тута општине Лебане ("'Сл. гласник града 
Лесковца'', бр. 08/19), прописано је да 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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Скупштина општине, у складу са законом 
именује и разрешава управни одбор, на
дзорни одбор и директора установе, орга
низације и службе чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте у складу са 
законом.
Драгана Гоцић Вукадиновић је решењем 
СО Лебане 02 број 0265 од 21.03.2019. 
године, именована за директора Центра за 
социјални рад Лебане.
 Дана 20.08.2020. године, на коститутивној 
седници СО Лебане, Драгани Гоцић Вука
диновић потврђен је мандат одборника СО 
Лебане са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ 
– "Социјалистичка партија Србије (СПС)" 
– Драган Јовић.
Дана 18.09.2020. године, решењем СО Ле
бане 02 Број 02252 од 18.09.2020. го дине, 
Драгани Гоцић Вукадиновић разре шена је 
са функције директора Центра за социјални 
рад Лебане. 
Пресудом Управног суда II1 У.9483/21 од 
16.09.2021. године, поништено је решење 
СО Лебане 02 број: 02252 од 18.09.2020. 
године, и предмет враћен Скупштини 
општине Лебане на поновно одлучивање, 
са налогом да донесе нову и на закону за
сновану одлуку.

Решење о утврђивању престанка мандата 
директора Центра за социјални рад Ле
бане Драгане Гоцић Вукадиновић, има де
клараторни карактер, с обзиром на то да 
је чланом 30. ставом 3. Закона о локалној 
са моуправи предвиђен престанак функције 
директора Центра за социјални рад Лебане 
независно од воље оснивача и директора 
("по сили закона") даном потврђивања 

одборничког мандата директора, имајући у 
виду то да су ове две функције неспојиве.
Како је Драгани Гоцић Вукадиновић по
тврђен мандат одборника дана 20.08.2020. 
године, по сили закона јој престаје функција 
на коју је именована, те је Скупштна 
општине Лебане на седници одржаној 
19.04.2022. године, донела Решење као 
у ди спозитиву, а све у складу са својим 
овла шћењима, Пресудом Управног суда и 
одредбама горе поменутих закона и Ста
тута.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
решења може се покренути управни спор 
тужбом Управном суду у року од 30 дана од 
дана пријема решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 0279

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

218.
На основу члана 32. Закона о локалној са
моуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007, 
83/2014 – др. Закон и 101/2016, 47/18 и 
111/21), члана 41. став 1. тачка 29. Статута 
општи не Лебане ("Службени гласник 
града Лесковца", број 08/19), Скупштина 
општи не Лебане, разматрајући Годишњи 
Про грам заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта општине Ле
бане за 2022. годину, на седници одржаној 
дана 19.04.2022. године, донела је
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ОДЛУКУ

I

УСВАЈА СЕ Годишњи програм заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта општине Лебане за 2022. годину, 
на који је сагласност дало Министарство 
пољопривреде шумарства и водопривреде 
број 320113631/202214 од 06.04.2022. 
године.

II

Одлуку доставити Министарству за пољо
привреду, шумарство и водопривреду РС и 
Одељењу за привреду, пољопривреду, во
допривреду и финансије Општинске упра
ве Лебане.

Образложење:

Чланом 41. став 1. тачка 29. Статута општине 
Лебане предвиђено је да Скупштина општине, 
у складу са законом доноси годишњи про
грам заштите, уређења и коришћења пољо
привредног земљишта, утврђује про тиверо
зионе мере и њихово спровођење, одлучује о 
привођењу пашњака другој култури;
Комисија за израду годишњег програма за
штите, уређења и коришћења пољопри вредног 
земљишта израдила је Предлог годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији 
општине Лебане на који је Министарство 
пољопривреде шумарства и водопривреде 
дало сагласност број 320113631/202214 од 
06.04.2022. године, и доставила га Скупштини 
на разматрање и усвајање. 

Скупштина општине Лебане је на седници 
одржаној 19.04.2022. године разматрала 
Пре длог годишњег програма заштите, уре
ђења и коришћења пољопривредног зе
мљишта на територији општине Лебане, 
те је на основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи, и 41. став 1. тачка 29. Статута 
општине Лебане донела Одлуку као у ди
спозитиву. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 320293
 

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

219.
На основу члана 53. став 4. и члана 55. Закона 
о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 
93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018др.
закон), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
бр. 129/2007, 83/2014др. закон, 101/2016
др. закон, 47/2018 и 111/21), Оперативног 
плана одбране од поплава за 2022. годину 
(донет Наредбом Министра Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
број 32510665/202107 од 15. децембра 
2020. објављен у ( ''Службени гласник РС'', 
број: 123/2021) и 41. ст.1. тачка 33. Статута 
општине Лебане ("Сл. гласник града 
Лесковца" бр. 8/19), Скупштина општине 
Лебане је на својој седници одржаној дана 
19.04.2022. године, донела следећу
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ОДЛУКУ 

1. УСВАЈА СЕ Оперативни план за 
одбрану од поплава за воде II реда на те
риторији општине Лебане за 2022. годину.

2. Одлуку доставити Водопривредном 
центру "Морава" Ниш и Одељењу за ва
нредне ситуације у Лесковцу.

3. Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 21717

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

220.
На основу члана 92. Закона о буџетском 
систему ("Сл. гласник РС" број 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012., 62/2013, 
63/2013испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015
др Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,  95/2018, 
31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/21), члана 
41. Статута општине Лебане ("Сл. гласник 
гра да Лесковца" број 8/2019), Скупштина 
општи не Лебане је на својој седници одр
жаној дана 19.04.2022. донела

ОДЛУКУ

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ  

ЗА 2021. ГОДИНУ

I

АНГАЖУЈЕ СЕ ревизор Завршног рачуна 
буџета општине Лебане за 2021. годину уз 
претходну сагласност државне ревизорске 
институције број 037889/202204 од 
05.04.2022. године да екстерну ревизију за
вршног рачуна буџета општине Лебане за 
2021. годину обави друго лице које испу
њава услове за обављање послова ревизије 
финансијског извештаја прописане законом 
којим се уређује рачуноводство и ревизија. 

II
Екстерну ревизију Завршног рачуна буџета 
општине Лебане за 2021. годину обавиће 
лице које испуњава услове за обављање 
послова ревизије финансијских извештаја 
прописане законом којим се уређује рачу
новодство и ревизија.

III
Поступак набавке услуге екстерне ревизије 
Завршног рачуна буџета општине Лебане 
за 2021. годину, обавиће се у складу са 
одре дбама Закона о јавним набавкама.

IV
Средства за спровођење набавке услуге 
екстерне ревизије обезбеђена су из буџета 
општине Лебане, сагласно Одлуци о буџету 
општине Лебане за 2022. годину.

V
Уговор о регулисању међусобних односа 
у вези са обављањем послова ревизије 
Завршног рачуна општине Лебане за 2021. 
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годину закључиће председник општине 
или лице које он овласти.

VI

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 400819

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

221.
На основу члана 76 б. став 1, 2. и 4. За ко на 
о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС'', број 129/2007, 83/2014  други закон, 
101/2016  други закон, 47/2018 и 111/21), 
члана 122. став 1, 2. и 4. Статута општине 
Лебане ("Службени лист града Лесковца, 
број 08/19 и 30/21), и члана 68. став 1. и 2. 
и члана 69. Одлуке о месним заједницама 
на територији општине Ле бане ("Службени 
гласник града Лесковца, број 37/21), Ску
пштина општине Лебане, на седници одржа
ној, 19.04.2022. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О РАСПУШТАЊУ САВЕТА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЛИШАНЕ И 

ИМЕНОВАЊУ ПОВЕРЕНИКА

Члан 1.

РАСПУШТА СЕ Савет месне заједнице 
Сли шане. 

Члан 2.

ИМЕНУЈЕ СЕ Игор Здравковић, из Шу
мана, за повереника Општине Лебане, ради 
обављања текућих и неодложних послова 
месне заједнице Слишане утврђених 
законом, Статутом општине Лебане и 
Одлуке о месним заједницама на територији 
општине Лебане, до конституисања Савета 
месне заједнице Слишане. 

Члан 3.
Повереник општине Лебане из члана 2. 
ове Одлуке у свом раду користи постојећи 
печат Савета месне заједнице Лебане. 

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доно
шења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
града Лесковца".

Образложење:
Чланом 76. б. став 1, 2. и 4. Закона о 
локалној самоуправи прописано је да се 
савет месне заједнице може се распустити 
ако не заседа дуже од три месеца, да одлуку 
о распуштању савета месне заједнице 
доноси скупштина општине на предлог 
надлежног органа општине који врши 
надзор над законитошћу рада и аката месне 
заједнице, као и то да до конституисања 
савета месне заједнице, текуће и неодложне 
послове месне заједнице обављаће пове
реник општине кога именује скупштина 
општи не истовремено са доношењем одлуке 
о ра спуштању савета месне заједнице.
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Чланом 122. став 1, 2. и 4. Статута општине 
Лебане прописано је да се савет месне за је
днице може се распустити ако не заседа дуже 
од три месеца, да Одлуку о распуштању 
савета месне заједнице доноси Скупштина 
општине на предлог Општинског већа које 
врши надзор над законитошћу рада и аката 
месне заједнице, као и то да до конституисања 
савета месне заједнице, текуће и неодложне 
послове месне заједнице обављаће повереник 
Општине кога именује Скупштина општине 
истовремено са доношењем одлуке о ра спу
штању савета месне заједнице.
Чланом 68. став 1. и 2. и члану 69. Одлуке о 
месним заједницама прописано је да се савет 
месне заједнице може се распустити ако 
не заседа дуже од три месеца, да Одлуку о 
распуштању савета месне заједнице доноси 
Скупштина општине на предлог Општинског 

већа које врши надзор над законитошћу 
рада и аката месне заједнице, као и то да 
до конституисања савета месне заједнице, 
текуће и неодложне послове месне заједнице 
обављаће повереник Општине кога именује 
Скупштина општине истовремено са доно
шењем одлуке о распуштању савета месне 
заједнице.
Како Савет месне заједнице Слишане није 
заседао дуже од три месеца, а председник и 
заменик председника Савета месне заједнице 
су поднели оставке на своје функције, стекли 
су се услови за доношење ове Одлуке.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 0280

ПРЕДСЕДНИК 
Бобан Пејић

ЦРНА ТРАВА
222.
На основу 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/2007, 
83/2014 – др. закон, 101/2016, 47/2018 и 
111/2021 – др. закон) и члана 40. Статута 
општине Црна Трава ("Службени гласник 
града Лесковца", број 8/2019),  Скупштина 
општине Црна Трава, на својој седници 
одржаној дана 27.04.2022. године доноси,

РЕШЕЊЕ 

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О 
РАДУ 

Центра за социјални рад за општине 

Власотинце и Црна Трава – Одељење Це
нтра за социјални рад Црна Трава за 2021. 
годину

1. Прихвата се Извештај о раду Центра 
за социјални рад за општине Власотинце и 
Црна Трава – Одељење Центра за социјални 
рад Црна Трава за 2021. годину, број 9551
25/22 од 31.01.2022. године.

2. Извештај о раду Центра за социјални 
рад за општине Власотинце и Црна Трава 
– Одељење Центра за социјални рад Црна 
Трава за 2021. годину је саставни део овог 
решења.

3. Решење ступа на снагу даном доно
шења.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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4. Решење објавити у "Службеном гла
снику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ЦРНА ТРАВА

Број: 0697/202201
Датум: 27.04.2022. године

Председник
Јоца Митић

223.
На основу 32. Закона о локалној самоу
прави ("Службени гласник РС", број 
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016, 
47/2018 и 111/2021) и члана 40. Статута 
општине Црна Трава ("Службени гласник 
гра да Лесковца", број 8/2019), Скупштина 
општине Црна Трава, на својој седници 
одр жаној дана 27.04.2022. године доноси,

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ПРОГРАМ РАДА 

Центра за социјални рад за општине Вла
сотинце и Црна Трава – Одељење Центра за 
социјални рад Црна Трава за 2022. годину

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 
рада Центра за социјални рад за општине 
Власотинце и Црна Трава – Одељење Це
нтра за социјални рад Црна Трава за 2022. 
годину.

2. Програм рада Центра за социјални 
рад за општине Власотинце и Црна Трава 
– Одељење Центра за социјални рад Црна 
Трава за 2022. годину је саставни део овог 
решења.

3. Решење ступа на снагу даном доно
шења.

4. Решење објавити у "Службеном гла
снику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 ЦРНА ТРАВА

Број: 0698/202201
Датум: 27.04.2022. године

Председник
Јоца Митић

224.
На основу члана 46. и 47. Статута Тури стичке 
организације општине Црна Трава, број 
10/2020 од 28.01.2020. године, члана 32. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/2007, 83/2014, 47/2018 
и 111/2021) и члана 40. тачка 13. Статута 
општине Црна Трава ("Службени гласник 
града Лесковца", број 8/2019), Скупштина 
општине Црна Тра ва, на својој седници 
одржаној дана 27.04.2022. године доноси,

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА СТАТУТ ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЦРНА 
ТРАВА
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1. Даје се сагласност на Статут Тури
стичке организације општине Црна Трава, 
број 24/2022, донет од стране Управног 
одбора Туристичке организације, на 
седници одржаној дана 15.04.2022. године.

2. Решење ступа на снагу даном доно
шења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ЦРНА ТРАВА

Број: 0699/202201
Датум: 27.04.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

225.
На основу члана 55. став 5. Закона о водама 
("Службени гласник РС", број 30/2010, 
93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018  
др.закон), члана 20. став 1. тачка 8. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", број 129/2007, 83/2014, 101/2016, 
47/2018 и 111/2021), члана 40. став 1. 
тачка 34. Статута општине Црна Трава 
("Службени гласник града Лесковца", број 
8/2019), а по прибављеном мишљењу Јавног 
водопривредног предузећа "Србијаводе" 
Београд, Водопривредни центар "Морава" 
Ниш, број 3394/1 од 08.04.2022. године, 

Скупштина општине Црна Трава, на својој 
седници одржаној дана 27.04.2022. године 
доноси 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ 
ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 
ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2022. 

ГОДИНУ

1. Усваја се Оперативни план за одбрану 
од поплава за воде II реда на територији 
општине Црна Трава за 2022. годину.

2. Оперативни план за одбрану од 
поплава за воде II реда на територији 
општине Црна Трава за 2022. годину чини 
саставни део ове Одлуке.

3. Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања, а објавиће се, заједно 
са Оперативним планом у "Службеном 
гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ЦРНА ТРАВА

Број: 06100/202201
Датум: 27.04.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић
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Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  А     С  Р  Б  И  Ј  А 

ОПШТИНА   ЦРНА ТРАВА 
 
 

 
 
 
 

 

 

ОПЕРАТИВНИ   ПЛАН 
 

ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ 
II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЦРНА ТРАВА ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЦРНА ТРАВА, фебруар  2022. године 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

 1.  ОПШТИ ДЕО 
 

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ О ПЛАНОВИМА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА У 
НАДЛЕЖНОСТИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

2. ГЕНЕРАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

3. ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДОТОКЕ I РЕДА 

	
	 2. ТЕХНИЧКИ ДЕО 

 
1. ВОДОТОЦИ II РЕДА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

2. ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА 

3. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 

 
3. ОПЕРАТИВНИ ДЕО 
 

1.  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ И УКИДАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

2.  ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА НА ОДРЕЂЕНОЈ ДЕОНИЦИ 
ВОДОТОКА 

3. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА НА ВОДОТОЦИМА II РЕДА  

4. АНГАЖОВАЊЕ РАДНЕ СНАГЕ, МЕХАНИЗАЦИЈЕ, ОПРЕМЕ И 
МАТЕРИЈАЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

5. СПИСАК РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

6. СИСТЕМ ВЕЗА У СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

7. ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

8. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 
 
 

4. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
 

1. КАРТА ОПШТИНЕ  ЦРНА ТРАВА - ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ И ШИРЕ 
ОКРУЖЕЊЕ 
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 1. ОПШТИ ДЕО 
 

 

1.   УВОДНЕ НАПОМЕНЕ О ПЛАНОВИМА ОДБРАНЕ ОД                   
ПОПЛАВА У НАДЛЕЖНОСТИ  ЛОКАЛНЕ  САМОУПРАВЕ 
Одбрана од поплава на територији Републике Србије се спроводи на основу 

следећих докумената: 

- Закона о водама Републике Србије, (ʺСлужбени гласник РСʺ број 30/10 и 
93/12 и 101/16,	95/18 и 95/18 - др.закон); 

- Оперативног плана одбране од поплава за 2022. годину (донет Наредбом 
Министра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде -  број 
325-10-665/2021-07	 од 01.јануара 2022. објављен у „Службени гласник РСʺ, 
број 123/21);   

- Закона о смањењу ризика од катастрофа и управњаљу ванредним ситуацијама 
(ʺСлужбени гласник РСʺ број 87/18). 

           Одбрана од поплава је поверена следећим субјектима: 
- Сектор за ванредне ситуације, 
- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
- Јавна водопривредна предузећа и 
- Локална самоуправа 

Одбрану од поплава на водотоцима II реда спроводи локална самоуправа, према  
члану 55. став 4. Закона о водама, (‘’Сл. Гласник’’ бр. 30/2010 и 93/12, 101/16, 95/18 и 
95/18 - др.закон). 

Планови за одбрану од поплава на територији неке општине морају имати 
интегрални карактер, обухватајући целокупно подручје, које може бити угрожено не 
само од бујичних водотока без заштитних система, већ и од уређених водотока, са 
изграђеним заштитним водопривредним објектима. Тиме је обезбеђена могућност 
организовања интегралне одбране од штетног дејства вода на подручју целе територије.  

- Општинским плановима дефинише се програм мера, радова и активности за 
неповољне хидролошке околности на назначеном подручју у целини.  

- Ови радови, мере и активности су систематизовани по фазама одбране од 
поплава и по учесницима (општинским субјектима), са дефинисаним 
задужењима и обавезама у свакој фази одбране посебно.  

 
У оквиру планова је извршено и усаглашавање реонизације општинског подручја са 
секторима и деоницама одбране од поплава по водним подручјима, у складу са 
годишњим оперативним плановима Министарства пољопривреде и заштити животне 
средине– Републичке дирекције за воде. 
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2.  ГЕНЕРАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА 
ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 
 

1.1  Географско- топографске карактеристике  територије  
општине Црна Трава 

 
 
 Општина Црна Трава се налази у југоисточном делу Републике Србије, на 
подручју горњег и средњег слива реке Власине. Црна Трава се налази од 400 до 1600 
метара надморске висине. Ова област има две природне целине: горњи или источни 
део, који обухвата њене брдско планинске пределе и доњи или западни део, који је 
смештен на источној страни Лесковачко-Власотиначке котлине, затим се ослања на 
обронцима планине, Плане, Тумбе и Чемерника и северо-западним обронцима планине 
Острозуб. 
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 Географска карта општине Црна Трава 
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Простире се на површини од  312 км2, где према последњем попису из 2012.г.,  у 25 
насељених места, живи 1.693 становника, са просечном густином насељености на 
нивоу општине око 6 ст/км2.	Према процени тренутно на простору општине Црна Трава 
живи 1278 становника или 4 ст/km². 
 
Општина Црна Трава спада  у групу недовољно развијених  општина, тако да су низак 
ниво друштвеног производа и националног доходка, негативан природни прираштај, 
неповољна старосна структура становништва, миграциони и транзициони процеси, 
условили повећање незапослености и  низак ниво  животног стандарда основне 
карактеристике општине Црна Трава.  
 
Територија општине Црна Трава административно припада Јабланичком управном 
округу. Варошица Црна Трава са око 400 становника је највеће насеље и уједно 
административни, економски и културни центар општине. Општина Црна Трава се 
граничи на истоку са Републиком Бугарском у дужини од 11,5 км, са пет општина и то: 
на северу и северозападу  са општином Власотинце, на северо-истоку са општином 
Бабушница, на југо-истоку са општинама Сурдулица и Владичин Хан и и на западу са 
општином Лесковац и, који је највећа општина и уједно седиште Јабланичког управног 
округа.   
 
 
     
 

 
 

Панорама Црне Траве 
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На подручју општине Црна Трава издвајају се две природне целине изражен 
брдско-планински део и мањи део равничарске средине у доњем делу Власине на 
граници са општином Власотинце , који се међусобно разликују у геоморфолошком, 
климатском, хидролошком и биолошком погледу. 

У самом центру варошице преовладава стамбена градња, спратности највише до 
П+5, у којима живи већи део становништва варошице. Највећа густина је у самом 
центру варошице где је изграђено осам више спратних стамбених зграда, остало су 
индивидуалне стамбене зграде. На територији општине има 12 мањих продавница 
мешовите робе и једна продавница за продају млека и млечниш производа. Комунални 
отпад са територије општине Црна Трава се одлаже на регионалној депонији 
„Жељковац“ општина Лесковац удаљеној 35 km од најближе тачке територије општине 
Црна Трава. Планом управљања отпадом, није предвиђена изградња трансфер станице 
на територији Општине. На територији општине Црна Трава идентификоване су дивље 
депоније на локацијама у захвату водотока и канала. Третман отпада животињског 
порекла: У погледу решавања проблематике третмана отпада животињског порекла, 
Закон о ветеринарству прописује систем који обухвата обавезе локалне самоуправе као 
и свакога ко својим радом ствара отпад животињског порекла. Прикупљање 
ветеринарских и санитарних отпадака није планирано. Општина не располаже сточним 
гробљем, па се прибегава закопавању у јамама на недефинисаним локацијама. 
Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода: Површинске воде, 
природни и вештачки водотокови изложени су перманентној деградацији, упуштањем 
отпадних индустријских и насељских вода. Зато се ове воде морају прихватити и 
одвести до реципијента. На простору Црне Траве развијаће се сепарациони 
канализациони системи, којима ће се посебно одводити фекалне отпадне воде, а 
посебно атмосферске отпадне воде. 

Атмосферске и отпадне воде сакупљати постојећом већ изграђеном 
канализацијом мешовитог типа. Уколико на неким подручјима не постоји изграђена 
канализација или она није сепаратног типа потребно је предвидети изградњу колектора 
у којем би се посебно одводиле отпадне воде. 
 

Рељеф Црна Трава је планинска општина. Доминира планински рељеф кога 
сачињава широка планинска област оивичена Грделичком клисуром, долином Јужне 
Мораве, обронцима Суве Планине, границом са суседном Бугарском, планином 
Вардеником и Власинским језером. У рељефу се истиче развијена мрежа речних долина 
у горњем току реке Власине. 24 Планински рељеф као доминантан чине планине: 
Чемерник (1.638 m), Острозуб (1.546 m), Тумба (1.377 m), Плана (највиши врх Вртоп 
1.721 m), Орловац (1.707 m) и висораван Црне Траве са надморском висином од 1.000 
до 1.200 метара Велике висинске разлике на територији општине од 1300 m (разлика 
између најниже тачке код ушћа реке Тегошнице у реку Власину на 346 m и врха Вртоп 
на планини Плана на 1.721 m), као и терени са средњим и већим нагибом (10° до 30°) на 
скоро 70% територије, поспешују ионако присутне ерозивне процесе. Резултати тога су 
јаруге, равнине, вододерине, али и акумулативне микро плавине. Земљиште са нагибом 
мањим од 10% је слабо заступљено и заузима око 6% територије. Резултат тога је да се 
на врло малом простору земљиште може користити и обрађивати без додатних напора 
и улагања. Експозиција терена је неповољна и претежно северна (североисточна и 
северозападна) и захвата око 40% територије, док су повољне, југоисточна и 
југозападна експозиција заступљене на само 25% територије општине. 
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Равничарски део - од 400м до 700м надморске висине, чини врло мали део 
територије општине уз саму обалу реке Власине ,Градске и Рупске реке. Концентрисан 
је  лепезасто на западном делу територије општине.  

Ниске планине с побрђем  - непосредно се надовезују на равничарски део 
општине Црна Трава у долини реке Власине и чине мањи део територије општине, 
испресецани су  честим клисурастим долинама р. Власине и њених притока. На 
планинским деловима територије издвајају се равничарски делови ливаде, пашњаци и 
велики комплекси засађени четинарском шумом на површини од око 5.000 хектара. 

Високе планине – надморске висине преко 1000 м концентрисане су скоро на 
целом делу територије општине и захватају највећи део општине; јасно се издваја 
планински венац: источно Чемерник- северно Острозуб, где доминирају највиши 
врхови највећи вех В.Чемерник са 1638, и Острозупска чука са 1546 метара, источно 
Тумба 1377 метара и Плана –Вртоп са 1721 метар и Орловац са 1707 метара надморске 
висине. 
 

 
Клима  је умерено-континентална, модификована у три варијанте: прва, која 

је карактеристична за равничарско-брежуљкасти део до 500 мнв, део насеља Криви 
Дел, Јабуковик, Градска и Горње Гаре са топлим и сувим летима и највећом количином 
падавина у мају и јуну, а зиме су релативно блаже са мањом количином снежних 
падавина. Друга умерено-континентална клима заступљена је у делу територије до 1000 
мнв, где су лета доста свежа а зиме дуге и хладне су остала насељена места у општини 
и трећа је тзв. субпланинска клима заступљена у пределима са надморском висином 
изнад 1000, где је знатно краћи вегетациони период где су јако изражене и променљиве 
микроклиматске промене у зависности од  експозиције рељефа и пошумљености. 
Учесталост јако топлих и топлих дана у Црној Трави је веома мала .С друге стране 
учесталост мразних дана је највећи и износи 154 дана. Током зиме има просечно 26 
ледених дана ( од новембра до марта) са максималном учесталошћу у јануару и 
фебруару. Просечан број дана са падавинама је 136. Снега има од октобра до маја, 
просечно 69 дана са снежним покривачем. Максимална  висина снежног покривача 
износи и преко 2. метара. 
 

Хидрографска мрежа - кроз територију општине Црна Трава протиче 
река Власина,  која је Одлуком Владе Р. Србије о попису вода сврстане у воде I реда. 
Најзначајнији и највећи водоток на територији општине Црна Трава је река Власина, 
чији је основни правац пружања југ – север  ка општини Власотинце у дужини од  30 
км. 

Река Власина је десна притока р. Јужне Мораве. По дужини тока, површини 
слива (993,82 км2). Укупан пад речног корита  је 887 метара а просечан 16,49 промила. 
Спада у реке мешовитог тока брдско-планинског карактера са десним притокама: 
Лужница, Тегошница,  Градска и Дарковачка река и левим притокама: Чемерчица и 
Добропољска река и  већи број мањих речица Ливађански поток, 
Струмички,Топоглавски, Бабићевски поток, Видњиште и Мала градска   су бујичног 
типа. 

Скоро сви водотоци у сливу реке Власине, укључујући и р. Власину, су бујичног 
карактера. 
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Геолошки ресурси: од већег значаја су ресурси дијабаз камена за 
производњу стаклене вуне који се налазе на путном правцу Састав Река – Милошеве 
Градине, затим налазишта кварца (силицијум диоксид) у рејону села горње Гаре. 
 

Сеизмичке карактеристике подручја општине Црна Трава за 
повратни период од 500 година, са вероватноћом од 63%  показује да су на територији 
општине Црна Трава могући земљотреси јачине до 7 о MKS  скале. На сву срећу до сада 
није било већих земљотреса. 
 

Пољопривредно земљиште, као значајан привредни ресурс, захвата 
око 15.333 ха хектара територије општине, од тога њиве 1.781 хе. ливаде 7.626 хе, 
вртови 1 ха, воћњаци 340 ха, пашњаци 5.037 ха, на којима је могућа производња 
кромпира и повртарских култура, воћарства и развој сточарства и остало земљиште 548 
ха, које пружа повољне услове за развој пољопривредне производње. Укупно 
пољопривредно земљиште на територији општине износи 15.333 ха. од тога приватна 
својина 9.655 и државна својина 5.678 х. На територији општине Црна Трава у највећој 
мери се производи  малина и боровница а повећана је активност интересовање за 
малином па се очекује да се у току наредних година површине под воћем знатно 
увећају.  
 

Шуме и шумско земљиште  захватају површину од 14.650 ха или 47% 
укупне територије општине. У државној својини 10.255 х и 4.395 х. у приватној 
својини. Станишни услови су повољни за развој  аутохтоних  врста  дрвећа ( буква, 
храст, јасен), на површини од око 87 % укупне шумске површине и четинара ( бор, 
смрча, јела) на око 13 % површине. Брдски предео повољан је за развој воћарске и 
сточарске производње. Планинска целина нуди могућности за овчарство, говедарство и 
шумарство. 
 

Саобраћајна мрежа за саобраћајну мрежу општине Црна Трава може се 
рећи да је  испресецана мрежом ДП  II реда , мрежом ОП и локалних путева.  
Државни пут другог II реда (ДП II реда) чини пут: 
- ДП II реда број 231 од Власинског језера – преко Црне Траве – Свође до Власотинца у 
дужини од 28 километара на територији општине Црна Трава.  
Мрежу државних путева путева (ДП)  чине путеви ДП II -A -232  Црна Трава – Рупље – 
Предејане у дужини од 18 км. и ДП II -Б-439  Састав Река – Преслап – Стрезимировци у 
дужини од 24,5 км. од чега 26 км је са савременим коловозом и 16,5 км са 
несавременим, макадамским коловозним застором. До МЗ урађени су локални путни 
правци у укупној дужини од 100,5 км са несавременим, макадамским коловозом. 
Важност географском положају општине Црна Трава придаје регионални путни правац 
долином реке Власине, Црна Трава – Власотинце и државни путни правци Састав Река 
– Преслап – Стрезимировци, Црна Трава – Рупље –Предејане, као и близина 
међународно значајне саобраћајнице коридора 10 низ Моравско-Вардарску долину (пут 
и пруга Београд-Скопље-Солун),  удаљена од  Црне Траве 25 км. 

Мрежу општинских путева (ОП)  чине путеви различитих категорија у укупној 
дужини од 149,5 км, од чега 20 % или 30 км, са савременим коловозом и 80 % или 120 
км са несавременим, макадамским коловозним застором. 
           Општински путни правци значајнијег карактера који повезују административни 
центар  општине до месних заједница су: Састав Река -Јабуковик у дужини од 5 км, 
Састав Река -Криви Дел у дужини од 6 км.,Тодорове воде-Дарковце у дужини од 5 км., 
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Састав Река Горње Гаре у дужини  од 4 км. Милошеве Градине-Добро Поље- Бистрица 
у дужини од 21 км., Самоков -Златанце у дужини од 4 км. Сеоски мост- Кална у 
дужини од 3 км., Дел- Млачиште у дужини од 7 км. Градска- насеље Златкови у дужини 
од 5 км., Рупље - Банковце у дужини од 4 км., Црна Трава - Јовановце- Прачоловце у 
дужини од 7 км., Црна Трава- Чука у дужини од 5 км. 
 
 

1.2. Комунална инфраструктура 
   

Водоснабдевање: Црна Трава се снабдева водом из градског водовода у Црној 
Трави. Дужина водовода у Црној Трави је око 5,7 км, а капацитет највећег резервоара 
изнад Црне Траве је 300 м3, изграђен 1986.године. Вода из градског водововода се 
редовно контролише на хемијску и бактериолошку исправност. На градски водовод 
прикључено је само насаље Ливађе а водовод је дужине око 1,5 км. 
Што се тиче сеоских водовода ради се о кааптираним водозахватима из којих се вода, у 
већини насеља, путем природног пада доводи до резервоара. Сеоске водоводе 
одржавају сами потрошачи и код већине њих вода се не контролише на хемијску и 
бактериолошку исправност. 

У току летњих месеци, јуну, јулу и авусту, у току дугих сушних дана нарочито у 
селу Градска, Кална, Златаци, Криви Дел присутна је повећана потрошња воде за пиће, 
а користи се и ненаменски за заливање травнатих површина и башти. Што се тиче 
градског водовода он и у таквим ситуацијама, уз одређена упозорења и мањих 
редукција, задовољава потребе грађана. 
 
Црна Трава и околна насеља прикључена су на градску водоводну мрежу одакле се 
снабдевају водом за пиће са постројења пијаће воде - које се налази у насељу 
„Соколица“, изнад Црне Траве. 

 
                                                                                                                            

Канализациона мрежа У Црној Трави саграђена је 60-тих година прошлог 
века у укупној  дужина од око 800 м  и углавном је изграђена од бетонских и азбестних 
цеви, а мањи део од  керамичких цеви. У 2013. години изграђена је нова канализациона 
мрежа за насеље Соколица и део варошице Црна Трава у дужини од 1.300 метара. У 
осталим насељима општине није изграђена канализациона мрежа, јер су села махом 
разбацаног типа, што представља посебан проблем с аспекта заштите и очувања здраве 
животне средине. 
За пречишћавање и прераду отпадних вода у Црној Трави изграђено је постројење за 
пречишћавање отпадних вода али још увек није пустено у функцију и отпадне воде се 
испуштају у водоток реке Власине. 
 
 

1.3. Електро-енергетска мрежа 
 

На подручју општине Црна Трава изграђена је  електроенергетска мрежа, којом је 
покривена целокупна територија. 
У последњих неколико години на територији општине Црна Трава  на реци Власини 
Градској реци изграђене су 8 мини електране, у изграђене су у: Добром Пољу -
"Крстићево" jaчине 1 МW,Горње Гаре-"Баре јачине 1,5 MW, Горње Гаре- 1 и 2 јачине 
по 1МW, Ливађе-"Ливађе"ja;јачине 500 KW, Дарковце-"Раде Тодоровић" јачине 300 
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KW, Јабуковик-"Јабуковик" jaчине 1,6 MW, Тегошница-"Тегошница" јачине 1 MW,  
изградња је још једне мини електрана која се налази у Састав Реци, снаге од 500 KW 
до1500 KW. које су повезане у систем електропривреде Србије и стање у општини Црна 
Трава се полако сада побољшава. 
 
На подручју општине Црна Трава постоји електро-енергетска мрежа високог напона и 
то: 
-   ДВ 35 kV  Промаја -Црна Трава-Састав -Река; 
-   На конзумном подручју општине Црна Трава  има 3 далековода 10 KW са 3  ТС 
10/0,4 MW са којих се напајају индивидуална домаћинства и 4 далековода, мрежа 10 
MW на конзумном подручју. 
 
 -  Мрежа далековода  35 и10 KV је 200 км; 
-   ТС 35/10 KV Црна Трава у Црној Трави 
-   ТС 35/10 KV мрежа ДВ 35 /10 kV: Састав Река; 
-  Дужина ННМ је 150 км, 
 -  Један део далековода у дужини од 10 км је на дрвеним стубовима, 
 -  ННМ  у дужини од 100 км. је на дрвеним стубовима а 50 км у бетонски стубови. 
 -  Укупна дужина ел.мреже је 350 км.  
 
Електроенергетски систем на подручју општине Црна Трава одликује смањена 
сигурност и непоузданост снабдевања потрошача електричном енергијом нарочито у 
зимским условима, првенствено због конфигурације терена (око 90% терена је брдско-
планинског карактера) 
са великим бројем села, која су углавном махалског типа са отежаним приступом и 
углавном старачким домаћинствима. На овакво стање утиче и старост дистрибутивне 
мреже недовољно одржавања постојеће опреме, дугогодишњи застој у њеном развоју, 
што узрокује високе губитке у односу на укупну преузету количину електричне 
енергије који износе и до 15%. Стање мерне инфраструктуре је такође лоше, што 
доприноси губицима у дистрибутивној мрежи.  
 
 
  

Становништво 
  

Подручје општине Црна Трава спада у емиграциона и депопулациона подручја. 
Позитиван демографски тренд трајао је све до 65. године прошлог века, после чега 
долази до смањења укупног броја становника и погоршања свих демографских 
карактеристика. 
Због убрзаног демографског пражњења појединих руралних подручја, у блиској 
будућности могла би да остану потпуно без становника насеља: Горње Гаре, Дарковце, 
Јабуковик, Састав Река, Добро Поље, Млачиште, Рупље и др. Сеоска подручја у 
брдско-планинском делу константно бележе смањење броја становника, због 
миграционих кретања из села у град и старосне структуре.  
 

На нивоу општине у задње три године  забележен је негативни природни 
прираштај  јер је само рођено 19 беба,  а умрло је 158 становника општине. Поред тога 
у задњих 10 година општину Црна Трава због миграције је напустило неколико хиљада 
становника. На овако драстично смањење утицао је пад привредних активности, који је 
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имао за последицу и миграцију становништва ка већим индустријским центрима у 
окружењу а и шире. 
 

Демографски подаци општине показују да је удео  младих у укупној популацији 
општине 20 % што указује да је ниво популације у фази дубоке демографске старости, 
што је свакако један од ограничавајућих фактора за даљи социо-економски напредак. 
Однос  женско – мушког становништва је 50,32% : 49,68%.   
Дакле, низак ниво друштвеног производа и националног дохотка, негативан приородни 
прираштај, неповољна старосна структура становништва, миграциони и транзициони 
процеси условили су повећање незапослености и пад животног стандарда 
становништва што је условило и повећање броја корисника  социјалне заштите. 

 
 
 
 

 
3. ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ            

ПЛАНА ЗА ВОДОТОКЕ  I  РЕДА 
 
Општина Црна Трава  припада водном подручју Морава. Правно лице задужено 

за организовање и спровођење одбране од поплава на водотоцима I реда на територији 
Црне Траве је ЈВП „Србијаводе“ – ВПЦ „Морава“ Ниш. Према Наредби о утврђивању 
републичког Оперативног плана за одбрану од поплава за 2022. годину, водотоци првог 
реда на територији општине Црна Трава, се налазе у сектору М.10 – ПРОКУПЉЕ –
ЛЕСКОВАЦ – ВЛАСОТИНЦЕ. 

Оперативни план за одбрану од поплава  воде II за 2022. годину донет је на 
основу Наредбе  о утврђивању Оперативног плана одбране од поплава за 2022.годину,  
Бр. 325-10-665/2021-07 од 01. јануара 2022. године, Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде РС ( “Сл. Гласник РС” број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 
95/18 - др.закон  ). 
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА 
2022. ГОДИНУ     САДРЖИ: 

 
3.1.  НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД 
ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА; 

 
3.2.  ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ ВОДА И ЗАГУШЕЊА  

ЛЕДОМ; 
 
3.3.  ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА 

ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА 
 
  
 
3.1.  НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И 

СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И 
ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА 

 
 
3.1.1. Координатори одбранe од поплава и помоћници 
 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности бр 2а, Нови Београд 
тел. 011/201-33-60, E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, WЕВ sajt: www.rdvode.gov.rs 
ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА: 
Наташа Милић, моб. 064/840-40-41, E-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs  
Помоћници:  
Мерита Борота, тел. 011/201-33-47, Е-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs 
Мирјана Милошевић, тел. 011/311-71-79, Е-mail:mirjana.milosevic@minpolj.gov.rs 
 

 
3.1.2. Главни руководилац одбране од поплава на водном подручју „Морава“ и 

његов заменик 
 
 

 
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ 

’’МОРАВА'' 
 
 
 
 
 
 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр 2а, Београд 
тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82,  
E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WЕВ sajt: www.srbijavode.com 
 
ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: 
Горан Пузовић, моб.064/840-40-07, E-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs 
 
ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом:  
Александар Николић, моб. 064/840-42-00, E-mail: 
aleksandar.nikolic@srbijavode.rs 
 
ЗАМЕНИК за унутрашње воде: 
Милош Радовановић, моб. 064/840-40-71, E-mail: 
milos.radovanovic@srbijavode.rs 
 

 



Страна 751 – Број  12Страна 751 – Број  12СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦАСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА4. мај 2022.4. мај 2022.

 
3.1.3  Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од       

спољних вода и нагомолавања леда, руководилац одбране од поплава на 
водном подручју и његов заменик 

	
	

 
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ 

’’МОРАВА'' 
 
 
 
 
 
 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „МОРАВА”, Трг краља Александра бр. 2, 
Ниш 
тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs 
 
РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 
Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08 
Е-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs  
 
ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 
Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83, E-mail: zstankovic@srbijavode.rs 

 
 

3.1.4	 	Правно лице надлежно за организовање одбране од поплава, руководилац 
одбране од поплава на мелиорационом подручју и његов заменик 

 

 
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ 

’’МОРАВА'' 
 
 
 
 
 
 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд, тел. 
011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82,  
E-mail: odbrana@srbijavode.rs, 
WЕВ sajt: www.srbijavode.com 
 
РУКОВОДИЛАЦ: 
Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08 
Е-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs 
  
ЗАМЕНИК: 
Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83,  
E-mail: zstankovic@srbijavode.rs 

 
 

3.1.5    Републичка оганизација надлежна за хидрометеоролошке послове 
 
 

 

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, Кнеза Вишеслава 66, Београд 
Е-mail: srhydra@hidmet.gov.rs, office@hidmet.gov.rs, WЕВ sajt: www.hidmet.gov.rs 
тел. 011/305-08-99, 254-33-72, факс 011/254-27-46, Дежурни оперативни телефон: 064/838-52-58 
 
РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ: 
Дејан Владиковић, моб. 064/838-51-65, тел. 011/305-09-00, 254-33-72, факс 011/254-27-46, Е-mail: 
dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs 
 
ЗАМЕНИК: 
Јелена Јеринић, моб. 064/838-52-77, тел. 011/305-09-00, 305-09-04, факс 011/254-27-46, Е-mail: 
jelena.jerinic@hidmet.gov.rs 
 
ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, ОДЕЉЕЊЕ 
ЗА МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ: 
ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА: тел. 011/305-09-68 
ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА: тел. 011/254-21-84 
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3.1.6. Друга правна лица задужена за спровођење одбране од поплава 
 

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
Управа за ватрогаснo - спасилачке јединице и цивилну заштиту 
Горан Николић, моб. 064/892-12-56, Е-mail: goran.nikolic@mup.gov.rs 
Саша Ранчић, моб. 064/892-03-01, Е-mail: sasa.rancic@mup.gov.rs 
Владо Племић, моб. 064/892-55-28. Е-mail: vlado.plemic@mup.gov.rs 
Братислав Ранчић, моб. 064/892-93-38, Е-mail: bratislav.rancic@mup.gov.rs 
Бојана Икодиновић, моб. 064/892-71-09, Е-mail: bojana.ikodinovic@mup.gov.rs 
Ненад Пауновић, моб. 064/892-92-65, Е-mail: nenad.paunovic@mup.gov.rs 
 
Управа за управљање ризиком 
Живко Бабовић, моб. 064/892-94-50, E-mail: zivko.babovic@mup.gov.rs 
Јелена Јашовић, моб. 064/892-32-79, E-mail: jelena.jasovic@mup.gov.rs 
Властимир Вуликић, моб. 064/892-97-38, Е-mail: vlastimir.vulikic@mup.gov.rs 
Горан Стојановић, моб. 064/892-86-19, E-mail: goran.stoјanovic@mup.gov.rs 
 

Национални центар 112 

тел. 011/228-29-33, 228-29-27, 228-29-10, 228-92-28, тел./факс 011/228-29-28, 
моб. 064/892-96-68, 064/854-39-68 , E-mail: nacionalnicentar112.svs@mup.gov.rs 
 
 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ 
Дејан Пештерац, моб. 064/892-10-99, тел. 011/274-07-63, E-mail: dejan.pesterac@mup.gov.rs 
 
 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
Дежурна служба Регионалног центра граничне полиције према Републици Хрватској:  
тел. 021/488-53-59, факс 021/524-956 
Руководилац: Мирковић Бранимир, моб.064/892-70-92,тел. 021/661-72-04 
Заменик: Маљковић Саша, моб. 064/892-70-90, тел. 025/466-714 
  
ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛЕДОЛОМАЦА 
ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” БЕОГРАД, ОГРАНАК ХЕ „ЂЕРДАП” Трг краља Петра бр. 
1, Кладово – на Дунаву у зони акумулација у складу са Законoм о потврђивању Конвенције 
између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Румуније о експлоатацији и 
одржавању хидроенергетских и пловидбених система „Ђердап I” и „Ђердап II”, са прилозима 
(„Службени лист СРЈ”- Међународни уговори, број 7/98). 
 
На сектору Дунава од km 1333 до km 1433 – ледоломци из Републике Мађарске у складу са 
закључцима трилатералног састанка централних и локалних органа за везу Србије, Мађарске и 
Хрватске. За обезбеђење техничког особља за ледоломце задужено је „Дунав и Тиса” д.о.о. 
Сомбор, XII војвођанске ударне бригаде бр. 28, Сомбор, В.Д. Директора: Дејан Ђурковић, моб. 
065/228-83-88,тел. 025/436-499, E-mail: dutists@mts.rs 
 
ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА 
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ,OПЕРАТИВНА УПРАВА (Ј-3): 
 Руководилац: Марио Арбутина, моб. 064/134-78-91, тел. 011/206-38-98, E-mail: 
mario.arbutina@vs.rs 
Заменик:Благоје Коњиковац, моб. 065/545-45-42, тел. 011/206-33-27 
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ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДА  
Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног бр. 80, Београд,тел. 
011/390-64-77, 390-64-61,  
факс 011/390-79-55; 
Младен Костић, моб. 063/385-002, E-mail: mladen.kostic@jcerni.rs 
 
ЗА ХИТНЕ ИСТРАЖНЕ РАДОВЕ И АНАЛИЗЕ (ЕКСПЕРТИЗЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА, 
ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ, ФИЛТРАЦИОНЕ И СТАТИЧКЕ 
АНАЛИЗЕ, АНАЛИЗЕ ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА, РЕШЕЊА ХИТНИХ 
РАДОВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВНОГ ТАЛАСА И РЕШЕЊА ЗА 
УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА) 
 
Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног бр. 80, Београд, тел. 

011/390-64-77, 390-64-61,факс 011/390-79-55 
Зоран Кнежевић, моб. 063/601-195, E-mail: zoran.knezevic@jcerni.rs 

 

 
 
3.1.7.		 Лицa задуженa за eвидентирање података о поплавним догађајима на 

водама I реда и системима за одводњавање у јавној својини 
 

 

ВОДНО 
ПОДРУЧЈЕ 
„МОРАВА“ 

 
 
 
 
 
 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Београд, тел. 011/311-
94-00, 311-94-02, 201-33-82,  
E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WЕВ sajt: www.srbijavode.com 
 
ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ:  
Ивана Спасић, моб. 064/840-48-04, 011/201-33-59, Е-mail: 
ivana.spasic@srbijavode.rs 
За водна подручја „Морава”, „Ибар и Лепенац” и „Бели Дрим”: Снежана 
Игњатовић, моб. 064/840-40-87,  
Е-mail: snezana.ignjatovic@srbijavode.rs 
ВПЦ „Морава”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: 
vpcsavadunav@srbijavode.rs 
 
ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ:  
Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, 011/201-81-39, факс 011/311-29-27, 
Е-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs,  
ВПЦ „Сава-Дунав”, Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, факс 
011/311-29-27, Е-mail: vpcsavadunav@srbijavode.rs 

 

 
 
 
3.2.  ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД 

СПОЉНИХ ВОДА И ЛЕДА 
 
 
3.2.1. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, 

руководилац одбране од поплава на водном подручју, његов заменик и 
помоћник, секторски руководилац одбране од поплава и његов заменик 
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ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ: 

СЕКТОР 

ПРЕДУЗЕЋЕ 
Директор 
Секторски руководилац 
Заменик секторског руководиоца 

Деоница 

ПОМОЋНИК за М.10.10., М.10.11., М.10.12. и М.10.15.: Микан Миленковић, моб. 064/840-
40-93, Е-mail: mikan.milenkovic@srbijavode.rs 
ПОМОЋНИК за бране М.10.13, М.10.14. и М.11.5.: Срђан Живановић, моб. 064/840-40-97, 
Е-mail: srdjan.zivanovic@srbijavode.rs 
ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: 
vpcmorava@srbijavode.rs 
ПОМОЋНИК за М.11.1., М.11.2., М.11.3., М.11.4. и М.11.6.: Александар Пејчић, моб. 
064/840-41-97, E-mail: aleksandar.pejcic@srbijavode.rs, ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, Секција 
Владичин Хан, Владичин Хан, тел/факс 017/473-757 

М.10. 

ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ, тел. 016/875-528; факс 016/875-546,  
E-mail:  hsvvlasotince@gmail.com 
Директор: Ненад Стојковић, моб. 063/484-064, 
Боривоје Шушулић, моб. 062/211-187 
Душан Веселиновић, моб. 062/216-401 

M.10.10., 
M.10.11., 
М.10.12. и 
М.10.15. 

Бране „ВЛАСИНА” 
и „ВРЛА 2” 

	

ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 
425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: 
odbrana@srbijavode.rs  
Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-
mail: dragana.simic@srbijavode.rs  
 
ЈП ЕПС БЕОГРАД Огранак „ХЕ ЂЕРДАП” 
Кладово,„ВЛАСИНСКЕ ХЕ”, Сурдулица, 
тел. 017/815-128, факс 017/812-128 
Директор: Бобан Петровић, моб.  
064/836-22-50, 
E-mail: boban.petrovic@djerdap.rs 

M.10.13., 
М.10.14.	

„CD HIS” ДОО, Ниш, тел. 018/451-53-69, факс 018/451-55-36,  
E-mail: cdhisdoo@gmail.com 
Директор: Драган Цветановић, моб. 063/406-580 
Љерка Никић, моб. 063/435-630 
Милош Вучковић, моб. 062/271-462 

М.11.1., 
М.11.2., 
М.11.3., 
М.11.4. и 
М.11.6. 
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Брана „ПРВОНЕК” 
	

ВПЦ „МОРАВА”, Ниш,тел. 018/425-81-85, 
425-81-86, факс 018/451-38-20, E-mail: 
odbrana@srbijavode.rs 
Драгана Симић, моб. 064/840-40-84,  
E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs  
 
ЈП „ВОДОВОД”, ВРАЊЕ, тел. 017/421-
601, факс 017/421-601, 017/404-666, тел. на 
брани: 064/883-59-01, 
E-mail: branaprvonek@gmail.com(на брани) 
,vodovodvranje@vodovodvranje.rs 
(дирекција) 
Директор: Горан Ђорђевић,  
моб. 066/677-10-00,  
E-mail: goran.djordjevic@vodovodvranje.rs 

М.11.5. 

 
 

 
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим 
објектима 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
Директор 
Одговорно лице 

ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за 
одбрану од поплава: 
Милорад Џинчић, моб. 064/840-40-94, Е-mail: milorad.dzincic@srbijavode.rs , ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 
018/425-81-85, факс 018/451-38-20,Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs8/451-38-20,  
Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs 

ВП „ЋУПРИЈА” д.о.о., Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@vpcuprija.com 
Директор: Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40 
Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58 

За интервентну локалну заштиту критичне 
инфраструктуре: 
Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, E-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs 
Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 
Милан Марковић, моб. 064/81-35-069 

 
3.2.2. Системи за заштиту од поплава – сектори, деонице, заштитни водни 

објекти,         штићена поплавна подручја и критеријуми за проглашење 
редовне и ванредне одбране од поплава од спољних вода и загушења ледом 

 
 Територија општине Црна Трава обухваћена  је следећим деоницама на сектору 
М.10. 

Ø М.10. Прокупље – Лесковац – Власотинце,   деоница М.10.10. и М.10.11 
 

  Шематске ознаке сектори, опис деонице, заштитни водни објекти на којима се 
спроводе мере одбране од поплава, штићена поплавна подручја и критеријуми за 
увођење мера одбране од поплава дате су у табели: 
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Водна јединица: 

 

 
„ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ� 

 

Воде I реда: 
Сектор – деонице: 
Дужина објеката: 
Бране: 

Јужна Морава, Власина, Лужница, Врла, Бањска река, Моравица, Биначка Морава 
M.10. –M.10.10.; М.10.11.; М.10.12.; М.10.13.; M.10.14. и М.10.15.; M.11. – М.11.1.; 
М.11.2.; М.11.3.; М.11.4.; M.11.5 и М.11.6.; 
72,08 km 
 „Власина”, „Врла 2”, „Првонек”” 

М.10.10. 

Власина 

Код 
Власотинаца 

1.70 км 

 
1.Леви насип и регулисано 
корито Власине узводно од 
моста у Власотинцу,  0.75 км 

 
В  Власина: Власотинце 
     (Р); лим,  и; „0”  254.39 
ВВ 536     (26.06.1988.) 
 
РО ниво у ножици насипа 
ВО ниво на 1.0 м испод 
       круне насипа уз даљи 
        пораст 

„Власотинце 1” 
Регулисано подручје 

0.75 км 
ВЛАСОТИНЦЕ 

2. Десни насип и регулисано 
корито Власине узводно од 
моста у Власотинцу,  0.95 км 

„Власотинце 2” 
Регулисано подручје 

0.95 км 
ВЛАСОТИНЦЕ 

М.10.11. 

Власина 

Преграда са 
сегментним 
уставама 

1.Преграда са сегментним 
уставама на Власини у 
Власотинцу 

Карактеристичне коте 
258.68  прелив 
260.35  максимални ниво „Власотинце“ 

ВЛАСОТИНЦЕ 

 
 
М.10.13 

 
Власина 

 
Брана 

,,Власина” 

 
1.Брана са акумулацијом  
,,Власина” на 
Реци Власини, десној 
притоци  Јужне Мораве 
 

 
Према  Елаборату за 
одржавање, експлоатацију, 
управљања и одбрану од 
поплава 

 
ниво у ножици насипа  ниво на 
1.00 m испод круне насипа уз 

даљи пораст 

 
 
 
 
 
 

3.3.  ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД 
УНУТРАШЊИХ ВОДА 

 
 
           На територији општине Црна Трава не постоји изграђен 
хидромелиорациони систем, тако да и није дефинисан у Наредби о утврђивању 
оперативног плана за одбрану од поплава за 2022. годину.	
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I I. TEХНИЧКИ ДЕО 
  

1. ВОДОТОЦИ II РЕДА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ 
ОД ПОПЛАВА 

 
 
 
Према  чл. 54. став 2. Закона о водама (‘’Сл. Гласник’’ бр. 30/2010), одбрана од 

поплава за воде II реда, на територији општине Црна Трава, предвиђена је за следеће 
водотокове:  

 

1. Градска река                           15 км. 
 
2. Преслапска река                    12 км. 
 
3. Рупска река                           30 км. 
 
4. Тегошничка река                 22 км. 
 
5. Река Чемерчица                       10 км. 

 
6. Добропољска река                 7 км. 

 
7. Дарковачка река                  12 км. 
 
8. Видњиште                              12 км. 
 
9. Струмички поток                     4 км. 
 
10. Ливађански поток                    5 км. 
 
11. Мала Градска                          8 км 

 
 
 

2. ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА 
 
 

2.1 Процена сливних подручја и процена могуће угрожености 
 
Речни слив „Власина“ обухвата територије три општине (Црна Трава, Власотинце и 

Бабушница), захвата површину од 993,82  км2 и уједно је други по величини  у сливу 
Јужне Мораве (иза Нишаве).   
Природне карактеристике Власинског слива су  стрме падине и високи планински 
врхови. Природни еродибилитет омогућио  је  настанак и усецање мреже речних токова 
које карактеришу велики подужни падови тока. Зато је слив Власине карактеристичан 
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по бујичним потоцима и бујичним поплавама. Много чешће су поплаве на притокама 
него на главном току. Река Власина је највећа река Власинског слива и десна је притока 
Јужне Мораве. Река Власина се формира од више саставака низводно од Власинског 
језера, од бране па све до ушћа у р. Ј. Мораву. Долина р. Власине је уска са стрмим 
странама. Иако су стране доста стрме оне су деградиране грабовом и буковом шумом, 
која на неколико места није довољна да спречи брз развој рецентног ерозивног процеса. 
У Црној Трави са леве стране река Власина прима реку Чемерчицу и неколико потока 
( Струмички,Ливађевски,Обрадовски и др.) а у насељу Састав Река у општини Црна 
Трава река Власина прима Градску реку са десне стране, у Тегошници Тегошничку 
реку и у с.Свође река Власина прима десну притоку, р.Лужницу која са њеним 
притокама спада у највеће притоке Власинског слива. 
Просечна дубина Власине, при средњем водостају, износи око50-80 см, а брзина воде је 
различита и креће се од  1,5 до 2 м/сек. 
 

Изнад с.Тегошница па све до испод Црне Траве и испод с.Градска у кориту реке 
Власине и Градскец реке, направљене су до сада 10 мале вештачке акумулације, одакле 
се узима вода за мале хидро електране које производе електручну енергију, а које су 
изузетно угрожене у случају већих елемнентарних непогода. 
Укупна дужина свих водотокова у сливу Власине је око 1.375 км, од тога десне притоке 
чине  1.063 км а леве притоке чине свега 312 км. 
 
 

2.2. Угроженост од изливања вода из реципијената 
 
На територији општине Црна Трава не постоје природни и вештачки објекти – 
реципијенти (пријемни) у које би могле да се акумулирају или испуштају отпадне и 
атмосферске воде. 
 
 
 
 
 
 

2.3 Угроженост од изливања из река, јаруга и бујичних водотокова 
 
 
На основу  напред извршене процене могуће угрожености територије општине Црна 
Трава од поплава, може се са сигурношћу закључити. 

 
На територији општине Црна Трава постоји стална и реална опасност да, у 

јесењим а нарочито пролећним месецима, услед већих падавина и провале облака или 
наглог топљења снега, да дође до поплава већих размера, када настају велике 
материјалне штете.  

Највећа угроженост од поплаве, где се очекују и највеће штете низводно од 
Бране Власинског језера, је варошица Црна Трава, МЗ Састав Река и Тегошница, услед 
многих фактора, од којих су нарочито утицајни: конфигурација терена - дисецираност 
рељефа, велика сливна површина (993 км квадратних), неконтролисана сеча шума у 
сливу Власине а непошумљавање искрчених површина, недовршене хидрорегулације 
корита реке Власине и нарочито неочишћена корита осталих вододокова од разног 
отпадног материјала (дрвета, пластике, наноса и сл.). 
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2.3.1.  Река Власина 
  

Према процени стручњака за водопривреду, насеља у горњем току реке Власине 
,Ливађе, Брод, Састав Река и Тегошница могу бити делимично поплављена у случају 
великих киша или наглог топљења снега на територији општине Црна Трава. Са 
регулацијом речног корита реке Власине и Чемерчице у Црној Трави, Црна Трава може 
бити  делимично поплављена, пример од 26. јуна 1988. године. Међутим у случају 
рушења бране на Власинском језеру, територија општине Црна Трава претрпела би 
велике штете. Црна Трава би била цела под водом и рушевинама, изузев насеља 
Соколица и насеља на Тодоровачком путу.  
 

2.3.2. Градска река 
 
У случају изливања плави насеља Градска и Састав Реку и чини десну притоку 

Власине. На Градској реци могу бити угрожена насељена места Преслап, засеок 
Видњиште у Кални, засеок Сеоски мост у Кални, Градска и Састав Река и објекти на 
Градској реци 7 мостова, пропусти, и цео путни правац Састав Река –Преслап. 
 

2.3.3. Рупска рекa 
 
Спада у мање токове, а на Рупској реци било би угрожено само насеље Рупље на 

територији општине Црна Трава. У Рупљу би био угрожен један мост и  село Рупље и 
сви објекти на рибњаку конзумне пастрмке. 
  

2.3.4. Тегошничка река 
 
Је десна притока Власине. Настаје од више саставака – притока узводно од села 

Црвена Јабука, као што су: р. Куцљуштица, Мала река, р. Јанштица и других мањих 
притока. Тече ерозивним тереном са много вододерина и јаруга. Корито реке је 
клисурасто и у прошлости није причињавала веће проблеме при великим водостајима, 
сем у поплави 1988.године када је дошло до рушења челичног  моста у с. Тегошница. 
Данас при већим водостајима може да оштети  општински пут ОП-35 Тегошница - 
Добровиш  и даље према  руднику камене вуне (Црвена Јабука)  неколико домаћинства 
у самој Тегошници. 

 
2.3.5  Реке и потоци бујичног карактера 

  
На територији општине Црна Трава најважније речице и потоци бујичног 

карактера су река Чемерчица, лева притока Власине у Црној Трави, чија је дужина око 
10 км, а извире на планини Чемерник, а угрожава насеље Доња Козарница и улива се у 
реци Власини у Црној Трави. Ливађански поток (5 км),  Струмички поток (4 км) и 
Тодоровски поток (4 км) се директно уливају у реку Власину и угрожавају део насеља у 
Црној Трави. Река Видњиште се улива у Градску реку, а дужина водотока је око 12 
километара. Извире на планини Плана, а угрожава део насеља у МЗ Градска. Наведена 
река угрожава и два моста. Мала река (5 км) и река Препештица (7 км), које се уливају 
у Градску реку и угрожавају насеља Ђилини и насеље Сеоски мост у Кални. 
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2.4.  Угроженост од испуштања воде из хидроакумулације „Власинско 
језеро“ 

 
Власинско језеро се налази на Власинској висоравни и то је највише  вештачко 

језеро у Србији (1211 м надморске висине при средњем водостају), са површином од 
16,5 км2. Власинска висораван је била саставни део слива реке Власине, али је 
изградњом  вештачке бране од земље на р. Власини, ујезеравањем воде, створено 
Власинско језеро, па је тај део слива р. Власине практично одсечен и уведен у састав 
слива р. Врле, помоћу тунела и цевовода. Касније су и све притоке низводно од бране, 
до Црне Траве, каналисане и спроведене у језеро. 
 
 
 

 
 

Власинско језеро – брана 
 

Хидроенергетски систем „Власина“ почео је да се гради 1946.године изградњом 
бране у дужини од 240 м и висине 34,5 метара. Акумулација је почела да се пуни 
1949.године и већ 1950.године у језеру је била водена маса од око 100.000.000 м3  воде. 
 

Према званичним  прорачунима Водопривредног института „Јарослав Черни“ из 
Београда у Власинском језеру је данас акумулирана водена маса реда величине 
130.000.000 м3.  

У случају рушења бране висина ударног таласа у Црној Трави би била око 32 
метара, а вода би до ливађа дошла за 11 минута, до Црне Траве за 13 минута, Брод 20 
минута, Састав Река 35 минута и Тегошнице 45 минута. Из наведеног разлога 
планирана је евакуација становништва низводно од бране за сва насељена места за 500 
становника. На реци Власини били би угрожени 8 мостова, потпорни зидови и 
пропусти и цео путни правац Власинско језеро-Власотинце . Територија општине Црна 
Трава налази се већим делом својом дужином низводно од бране на Власинском језеру. 
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Низводно од Бране Власинског језера на 5 км, почиње територија општине Црна 

Трава, р. Власина је изразито клисураста у којој су смештена насеља: Ливађе, Црна 
Трава, Брод, Састав Река и Тегошница. Ова насеља су тако лоцирана да прате падину 
речног тока, а на појединим местима се спустају до самог речног корита. 
 
Црна Трава лежи на самим обалама р. Власине тако да би последице рушења бране 
биле катастрофалне. Процењује се да би 90 % варошице било угрожено. 
 

Од саобраћајница већег значаја највише би био угрожен  ДП II –A реда број 231 
Црна Трава – Свође – Власотинце, који се на појединим местима спуста  и до 5 метра 
изнад дна корита реке. Постоји и низ путева нижег карактера који ће бити  директно на 
удару поплавног таласа. 
 

У случају поплаве у долини р. Власине биће угрожен и један број 
инфраструктурних објеката, у првом реду мостови на путном правцу Црна Трава – 
Власинско језеро – 3, у Црној Трави - 4, Броду - 2, Добром Пољу - 1, Горњем Гару – 2, 
Саставу Река – 1 и Тегошници – 1, канализациона и водоводна мрежа, ПТТ мрежа, НН 
мрежа, као и велики број  породичних стамбених објеката. Сви ће они представљати 
директну препреку речном току. Реална је претпоставка да ће се један број објеката 
срушити под дејством ударног таласа, што је с обзиром на брзину прираста нивоа 
воденог тока доста реална претпоставка.  
 
Процењене реалне вредности висине воденог стуба од Власинског језера до Тегошнице 
кретале би се у распону од 32 (на подручју Црне Траве) до 20 метара (низводно од 
Састава Река), а низводно од Власотинца до ушћа у р. Јужну Мораву до 8,3 метара. 
 

За обележавање максимално могућег нивоа воденог - поплавног таласа биле су 
постављене металне цеви Ф -150  испуњене бетоном, обележене црвеном - белом 
линијом ширине 5 см. Просечно растојање реперних тачака у насељеним местима било 
је око 100 до 150 метара а ван насељеног места креће се од 300 до 1500 метара у 
зависности од конфигурације терена.  
 
Међутим, са протоком времена већина од њих је једноставно „нестала“, тако да је данас 
са ове временске дистанце доста тешко на терену прецизно дефинисати тачну линију 
поплавног таласа. 

 
 

3.ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 
 

  
Да би  се смањило штетно дејство вода и да би последице изазване плављењем 

биле што мање, неопходно је предузети одређене превентивне мере одбране од поплава 
и то: 
 -  стално радити на изградњи и реконструкцији обрамбених линија, 
 -  стално радити на повећању степена сигурности одбрана од поплава, 
 -  редовно иновирати техничку документацију о објектима и подручјима, 

насипима и линијама одбране, 
 -  унапређивати системе осматрања, веза и информација о извршењу задатака. 
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На рекама и мањим водотоцима где је ниво организованости слабији, предузети мере: 
 -  изградњу мањих устава и брана, за пријем поплавног таласа, 
 -  стално радити на пошумљавању голети и засејавању травом. 
 

 Огромна количина наноса и растиња у кориту река,нарочито корито реке 
Власине изнад СТШ “ М.Поповић“ у Црној Трави до насеља Ливађе у дужини од око 
500 м, условљава отежан проток, што је веома често основни узрок изливања воде и 
плављења, те треба предузети мере да се оваква места очисте.  
 

 
Превентивне мере: 
 

 1. Обезбедити да се у поступку израде и доношења урбанистичких планова, 
одреде општи и посебни услови за заштиту од непогода и поплава; 

 2. Кроз урбанистичко уређење простора и насеља, предвидети и мере за 
заштиту живота и здравља људи, као и материјалних добара, од поплава у 
рату и у миру. 

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

 4. Изградња недостајућих одбрамбених насипа, обалоутврда и одржавања
    постојећих, 
 5. Изградња хидроакумулација у низу, као и мини-хидроакумулација, 
 6. Изградња система канала за одвођење воде и њихово одржавање, 
 7. Изградња мостова и пропуста са већом пропусном моћи,  
 8. Обележавања на терену линија допирања максимално могућег поплавног 

таласа, који би настао рушењем или преливањем бране на акумулацијама, 
 9. Организација службе осматрања и обавештавања на већим водотоцима, 

ради благовременог обавештавања о опасностима од поплава, 
 10. Оспособљавање грађана за заштиту и спасавање од поплава, кроз личну и 

узајамну заштиту, 
 11. Оспособљавање предузећа од интереса за заштиту и спасавање од поплава и 

уношење њихових задатака у планове одбране, 
12. Оспособљавање свих јединица ЦЗ,  а посебно специјализоваих за спасавање 

на води, 
 
13. Оспособљавање добровољних организација (ДO) и дефинисање задатака 

чија је активност везана за воду (кајакаши, рониоци и сл.),  
 14. Остваривање сарадње са јединицама и штабовима Војске Србије (посебно са 

инжињеријским јединицама чија је активност везана за воду), 
 15. Оспособљавање штабова за руковођење акцијама заштите и спасавања од 

поплава, 
16. Кроз мирнодопске вежбе увежбати и систем спасавања од поплава, 
17. Израда планова заштите и спасавања од поплава. 
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	 	 	 	 	 	Opština Crna Trava   
 ul. Trg Milentija Popovića   
Crna Trava 

 
 

Broj __________________ 
 

 
Datum _______________   

 
   

  
 

   
  

 PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 
Planirani radovi na vodotoku u MZ Preslap u opštini Crna Trava za 2022 

  

R.br. Opis  radova – pozicije J.mera Količina  Cena Iznos  

I PRIPREMNI RADOVI         

1 

Krčenje sitnog drveća i sećenje 
stabala od 5cm do 30cm i ostalog 
rastinja na rečnim obalama i u 
profilu reke sa izbacivanjem na 
obalu reka sa utovarom materijal  
kamion i odvozom na deponiju u 
dužini L = 400m (Obračun po m² 
očišćene površine). 

m² 2,000.00 100.00 200,000.00 
SVEGA PRIPREMNI RADOVI:       200,000.00 

            
II ZEMLJANI RADOVI         

1 

Mašinski iskop zemlje III. I IV. 
kategorije  i nanosa iz rečnog 
korita sa produbljenjem rečnog 
korita i zaštita opštinskog puta sa 
utovarom materijal u kamion i 
odvozom na deponiju. (Obračun 
po efektivnom radnom času). 

ef.čas 35.00 8,000.00 280,000.00 
SVEGA ZEMLJANI RADOVI:       280,000.00 

            
III OSTALI RADOVI         

1 

Čišćenje postojećih propusta, 
radi sprečavanja začeplenja , 
odnosno da ne bi došlo do 
izlivanja reke sa utovarom 
materijal u kamion i odvozom na 
deponiju. (Obračun po komadu). 

kom. 1.00 20,000.00 20,000.00 
SVEGA OSTALI RADOVI:       20,000.00 
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  REKAPITULACIJA          
I PRIPREMNI RADOVI       200,000.00 
II ZEMLJANI RADOVI       280,000.00 
III OSTALI RADOVI       20,000.00 

SVEGA BEZ PDV-a   500,000.00 
PDV 20%   100,000.00 

UKUPNO SA PDV-om    600,000.00 

	 	
                                

	
	 	 	  	 	
	

Sastavio: 
	  

	
Dragan Dimitrov, dipl.inž.građ. 
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3.3  ОПЕРАТИВНИ  ПЛАН  ЗА  ОДБРАНУ  ОД  

ПОПЛАВА  ОД  УНУТРАШЊИХ  ВОДА 
 
 

На територији општине Црна Трава не постоји изграђен хидромелиорациони 
систем, тако да и није дефинисан у Наредби о утврђивању оперативног плана за 
одбрану од поплава за 2022. годину. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ОПЕРАТИВНИ ДЕО 
 
 
 

1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ И УКИДАЊЕ 
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 
 
Одбраном од поплава за воде II реда руководи Општински  штаб за ванредне 

ситуације за територију Општине Црна Трава. Члан штаба за ванредне ситуације 
задужен за мере заштите од поплава, у сарадњи са стручно оперативним тимом за 
одбрану од поплава, проглашава и укида одбрану од поплава на водотоцима II реда, а у	
складу са условима и критеријумима утврђеним Оперативним планом одбране од 
поплава за	2022. годину. 

 
Члан штаба за ванредне ситуације задужен за мере заштите од поплава о 

предузетим радњама обавештава надлежног руководиоца из републичког оперативног 
плана.  

Одлуком Скупштине општине Црна Трава дефинисан је састав, као и послови и 
задаци које штаб извршава, односно послови и задаци које извршава стручно 
оперативни тим за одбрану од поплава (одлука дата у прилогу). 

 
У зависности од степена опасности,  одбрана од поплава организује се и 

спроводи према следећим фазама: 
 
1. Редовна одбрана од поплава проглашава се када водостај на меродавној 

водомерној станици или другом мерном месту достигне ниво редовне одбране из 
оперативног плана, а очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни објекти 
угрожени услед дуготрајно високих водостаја.  
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 Мере у току редовне одбране:  
 
 Предузимају се мере осматрања и праћења кретања водостаја, појава и стања 
заштитних објеката и по потреби мере неопходне за спречавање нежељених појава. 
 

2. Ванредна одбрана од поплава од спољних вода проглашава се на речној 
деоници када водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном месту 
достигне ниво ванредне одбране утврђен критеријумом за увођење мера одбране од 
поплава из оперативног плана, а очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни 
објекти угрожени, на основу фаза одбране од поплава, тачка 4. Општи план одбране од 
поплава за период од 2012-2018. године (“Службени гласник РС” бр.23/2012).   
 
 

Мере у току ванредне одбране: 
 
 Предузимају се мере непрекидног осматрања и праћења кретања водостаја, 
појава и стања заштитних објеката и мере и радови за очување њихове стабилности и за 
отклањање нежељених појава. 
 
 

- На водама II реда, редовна односно ванредна одбрана од поплава проглашава се 
на деоницама на којима постоје изграђени заштитни водни објекти тј. на 
деоницама на којима се спроводи одбрана од поплава, по испуњењу утврђених 
критеријума за проглашење редовне, односно ванредне одбране од поплава из 
локалног (општинског) оперативног плана. 

 
- На водама II реда, на којима не постоје изграђени заштитни водни објекти стање 
приправности се проглашава по испуњењу утврђених критеријума за 
проглашење стања приправности из оперативног плана. 

 
- Ванредна одбрана од поплава од спољних вода на бујичним водотоковима, 
проглашава се када се најаве екстремно јаки пљускови или нагло топљење снега 
на сливу бујичног водотока и када се очекује пораст протока бујичне поплаве и 
пробој одбрамбене линије. 
 

 Мере у току ванредне одбране од бујичних поплава: 
 
 Предузимају се мере непрекидног осматрања, обавештавања (центар за 
обавештавање и узбуњивање) и упозоравања локалне самоуправе и јавности на 
опасност од поплава, по потреби и одговарајуће мере, а непосредно након проласка 
бујичне велике воде, предузимају се неопходне мере на отклањању последица у 
водотоку и на постојећим заштитним објектима. 
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3. Ванредна ситуација настаје када није могуће са људством, средствима и 
постојећим капацитетима за одбрану од поплава отклонити опасност од поплава ширих 
размера и већих материјалних штета, односно када постоји опасност да најављена 
хидролошка ситуација знатно превазиђе услове ванредне одбране од поплава . 

  
О потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава на водама II реда на 

територији општине Црна Трава одлучује комадант Штаба за ванредне ситуације, 
односно председник општине Црна Трава, а у складу са законом којим се уређују 
ванредне ситуације. Општи план одбране од поплава за период од 2012-2018.године,. 
Неопходно је ангажовање додатне радне снаге и механизације, ради преузимања већих 
радова (ископавање нових канала, покретни црпни агрегати и сл.). 
 
 

Мере у току ванредне ситуације су дефинисане одредбама Закона о ванредним 
ситуацијама. Предузимају се мере организоване евакуације становништва и имовине, уз 
благовремено обавештавање (центри за обавештавање и узбуњивање) и упозоравања 
локалне самоуправе и јавности на опасност од поплава, по потреби и одговарајуће 
мере, а непосредно након проласка великих вода, предузимају се неопходне мере на 
отклањању последица на поплављеном подручју, у водотоку и на постојећим 
заштитним објектима, у складу са планом за деловање у случају ванредних ситуација. 

 
 
Цела територија општине Црна Трава, према датом попису водотокова, 

подељена је на деонице и то на следећи начин: 
 
 

1. деоница: Чемерчица 
 

Ближи опис деонице:  
 

Неуређено корито од насеља Доња Козарница до ушћа у р. Власину, у Црној Трави, у 
дужини L= 1,5 км. 
 
1.  деонични руководилац: Александар Глигоријевић, тел. 063/628-578;   
1.1.  заменик деоничног руководиоца: Аца Стојановић, тел. 063/628-231;  
 
1.1.2.. критеријум за проглашење ванредне одбране од поплава:  
           вода прелази регилисано корито реке Чемерчице кроз насеље Доња Козарница са 
тенденцијом даљег повећања дотока воде; 
                          вода се прелива изнад ушћа у реци Власини и прети да поплави стамбене објекте, 
гараже и горњи део варошице Црна Трава. 
 

1.2. обезбеђење особља:  
 
 
 

Ø ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава и ПП „МК аутопревозник“ Црна Трава и МЗ 
„Мирко Сотировић“ Црна Трава.   
Ø  

 

1.3.  обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:  
 

Ø ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава. 
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2. деоница: Градска река 
 
 

Ближи опис деонице:  
 нерегулисани део кроз насеље Градска од   места зв. Старо гробље до засеока 

Балбазанци у дужини од L= 1 км; 
2.  деонични руководилац: Јоца Митић , тел.: 062/468-788; 
 

2.1.  заменик деоничног руководиоца: Часлав Илић, тел. 063/1824-324. 
 

2.2. критеријум за проглашење ванредне одбране од поплава:  
 вода почиње да се излива из корита  до места зв. „Балбазанци“. 
 
 
 
2.3.   обезбеђење особља:  
 

ЈП“Вилин Луг“, „СГР Црна Трава - Пут“ и Општинска управа Црна Трава. 
 

2.4.  обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:  
+++ 

  ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава и Општинска управа општине Црна Трава. 
 
           3.     деоница: Рупска река 
 

Ближи опис деонице: 
 
 Нерегулисано корито кроз насеље Рупље, до испод рибњака у дужини од L = 0,8 
км. 
3.  деонични руководилац: Станковић Милован, тел. 063/622-387;  
 

3.1.  заменик деоничног руководиоца:  Станисављевић Бобан тел.: 062/119-51-44. 
3.2. критеријум за проглашење ванредне одбране од поплава:  

Нерегилисана деоница  кроз насеље Рупље и прети да угрози мост и стамбене 
зграде и конзумни рибњак за производњу калифорнијске пастрмке вода. 
3.3. обезбеђење особља:  

 

ПП „МК аутопревозник“ Црна Трава и месна заједница Рупље. 
 

3.4. обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:  
ПП „МК аутопревозник“ Црна Трава и Општинска управа Црна Трава. 

 
4. деоница: Тегошничка река 

 
 

Ближи опис деонице:  
 
 Неуређено речно корито кроз насеље Тегошница прети да угрози стамбене објекте и  
мост на путу Свође-Црна Трава, у дужини од L= 0,3 км. 
4.  деонични руководилац:  Бора Младеновић тел.: 069/6512-914; 
 

4.1.  заменик деоничног руководиоца:  Новица Раденковић , тел. 062/8496-988. 
4.2.   критеријум за проглашење ванредне одбране од поплава: 
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Нерегулисана деоница, вода почиње да се излива из корита и угрожава стамбене 
и друге објекте и сеоске продавнице. 

4.3.      обезбеђење особља:  
ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава и општина Црна Трава. 
 

4.4.  обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:  
 ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава и општина Црна Трава. 
 
 
 
 
 

2. ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА НА 
ОДРЕЂЕНОЈ ДЕОНИЦИ ВОДОТОКА 

  
 

 Штаб за ванредне ситуације за територију општине Црна Трава, који је у 
контакса Републичким хидрометеоролошким заводом, односно радарским центром РЦ 
„Кукавица“ (тел. 016/253-709) и повереницима цивилне заштите у месним 
канцеларијама, односно председницима месних заједница, прикупља информације о 
могућности настанка поплава на одређеној деоници. 

За руковођењем заштитом од свих врста елементарних и других већих непогода, 
на нивоу општине Црна Трава, Одлуком Скупштине општине Црна Трава образован је 
Општински штаб за ванредне ситуације. Командант штаба је председник општине, а у 
састав Штаба поред представника Министарства унутрашњих послова, ушли су и 
директори јавних комуналних предузећа и редовних служби и делатности.  

Руковођење и координацију ангажованих снага и средстава на подручју општине 
Црна Трава у одбрани од поплава вршиће Штаб за ванредне ситуације.  

Када се најављују веће количине падавина и могућност настанка поплава на 
одређеној деоници обавештава се Општински штаб за ванредне ситуације, на чијем 
челу је Командант штаба за ванредне ситуације (председник општине), а чине га и 
чланови Општинског већа, који у сарадњи са оперативом предузећа које је задужено за 
обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације организује одбрану од поплава на 
одређеној локацији. 

Одбрана од поплава састоји се од радова на подизању заштитних насипа од 
земље, односно формирање насипа џаковима пуњених песком. С обзиром на могућност 
складиштења потребног материјала за израду насипа као први корак треба предузети 
довоз материјала за израду насипа (песак), односно почети са ископом и превозом 
земље из најближег позајмишта, или депоније. Такође се врше пробијање одређених 
одводних канала, уклањање наноса и чепова на мостовима и другим уским грлима. 

У случају потребе за већим бројем ангажованих лица, главни руководилац даје 
предлог о ангажовању људства у одређеној месној заједници.  

Све време трајања активности на одбрани од поплава, Главни руководилац 
одбране је у контакту са командантом општинског штаба за ванредне ситуације или 
замеником односно начелником штаба.  
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Након престанка опасности од штетног дејства вода и обезбеђења услова за 
приступ угроженом подручју, посебна комисија коју организује Општинско веће 
извршиће детаљан обилазак подручја у циљу идентификације материјалних штета по 
врсти објеката и добара и благовремене израде извештаја са одговарајућом фото-
документацијом . Начин и делокруг рада ове комисије дефинисан је Методологијом за 
израду процена штета од елементарних непогода. 
                                         Методологијом су дефинисани и критеријуме за процену штете уз усаглашавање 
са важећим критеријумима за процену штете републичких институција којима се 
доставља извештај. 

По завршеним активностима Главни руководилац одбране од поплава дужан је 
да команданту општинског штаба за ванредне ситуације (општинском већу) у року од 
15 дана, достави извештај о извршеној одбрани од поплава. 

 
 

3 РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА НА 
ВОДОТОЦИМА II РЕДА 

 
 

На територији општине Црна Трава одбраном од поплава руководи Општински 
штаб за ванредне ситуације. 

Општински штаб за ванредне ситуације – део надлежан за поплаве обавља 
следеће: 

− руководи свим активностима означеним у шеми активности у надлежности 
општине (административне, хидротехничке и комуналне активности), у периоду 
редовног стања (у периоду без непосредне опасности од поплава), као и у 
периоду ванредних хидролошких околности – од момента најаве поплаве до 
престанка опасности; 

− руководи и координира учешћа ових субјеката у одбрани од поплава, у 
синхронизованом спровођењу свих планираних мера заштите од вода; 

− за време одбране од поплава непрекидно размењује информације од значаја за 
интегрално управљање одбраном од поплава на водама II реда са јавним 
водопривредним предузећем ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ ''Морава'' Ниш, надлежним 
за спровођење одбране од поплава на водама I реда на територији општине Црна 
Трава. 

− у	току	одбране,	штаб	је	у	пуној	приправности.	

 
	

Командант општинског штаба 
	
 

Командант општинског штаба за ванредне ситуације кординира рад са 
Руководиоцем за одбрану од поплава, врши следеће послове (по фазама у току 
одбране): 
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Фаза 1: Припрема за одбрану од поплава: 
 

1/1.  Заказује и руководи седницама за одбрану од поплава (о.о.п.), на којима се 
усвајају планови рада. 

1/2.  Обезбеђује услове за имплементацију Плана код свих општинских субјеката; 
1/3.  У случају  да постоји потреба, врши усаглашавање општег и оперативног плана 

општине са општим и оперативним планом за одбрану од поплава водопривреде 
Србије. 

1/4.  Обезбеђује услове и организује програм мера и активности за имплементацију 
плана за заштиту и спасавање од поплава код институција које чине виталне 
системе општине. 

 
1/5.  Обезбеђује услове за интегралне и координиране активности у имплементацији 

оперативних планова, активности у реализацији активности у склопу припрема за 
одбрану од поплава и организован рад у ванредним условима. 

 
1/6.  Обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава за 

подручје општине. 
 
1/7.  Обезбеђује услове за реализацију, програм мера и активности за информисање и 

едукацију јавности.  
 
1/8.  Организује у сарадњи са другим субјектима и спроводи програм мера и 

активности за обезбеђење прихватних центара за прихват људи и имовине у 
ванредним условима. 

1/9.  Прати реализацију радова у складу са усвојеним плановима рада. 
 
1/10. Прима и прати информације у вези са наиласком олујних облака које му доставља 

Хидрометеоролошки завод. 
 
 

Фаза 2: Ванредна одбрана од поплава: 
 
 

2/1.  Руководи радом штаба за ванредне ситуације.  
 
2/2.  Координира активности са задуженима за одбрану од поплава. 
 
2/3.  Сарађује са руководством за одбр. од  поплава из националног Оперативног плана.  
 
2/4.  Сарађује са оперативним руководиоцем за одбрану од поплава у области цивилне 

заштите и оперативним лицем надлежног Центра за обавештавање и узбуњивање. 
2/5.  Издаје наредбу о предузимању мера за спречавање поплава, које се односе  на 

ангажовање радне снаге, механизације и других средстава и др. 
2/6.  Издаје наредбу о предузимању мера за заштиту здравља људи и добара, које се 

односе  на ангажовање радне снаге, механизације и других средстава и др. 
2/7.  Даје предлог надлежном органу за евакуацију становништва и имовине у 

ванредним околностима у координацији са штабом цивилне заштите. 
 
2/8.  Даје предлог за проглашавање ванредне ситуације. 
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Фаза 3: Ванредна ситуација: 
 
 

3/1.  У случајевима када постојећи и планирани одбрамбени систем није довољан и 
прети изливање воде и налет бујице, Командант штаба за ванредне ситуације 
проглашава ванредну ситуацију. 

 
3/2.  Организује, руководи и координира спровођење програма евакуације 

становништва до прихватних центара у ванредним околностима у координацији са 
штабом цивилне заштите. 

 
Фаза 4: Отклањање последица поплава: 
 
 

4/1.  Обезбеђује услове  за спровођење мера и руководи активностима и радовима на 
отклањању последица поплава по престанку опасности,  

4/2.	 Обезбеђује услове за контакт са институцијама за благовремено пружање финансијске и 
материјалне помоћи угроженом становништву и привреди на подручју општине.	 

 Заменик Команданта општинског штаба 
	
	

  У одсуству Команданта Штаба или по његовом налогу, у свему га замењује. 
 

(Руководилац		за		одбрану		од		поплава		Помоћник		команданта			-		
Члан	штаба		за		заштиту		од		поплава)	
	

	

Помоћник Команданта - члан штаба за одбрану од поплава врши следеће 
послове (по фазама у току одбране): 

 
 

Фаза 1: Припрема за одбрану од поплава: 
 
 

1/1. Директно обезбеђује примену оперативног плана код субјеката који учествују у 
заштити и спасавању од поплава; 

1/2.  Координира рад повереника на терену и о томе обавештава Команданта штаба; 
1/3.  Врши непосредан увид стања на подручју које може бити угрожено,  и предлаже    

општинском штабу потребне мере из свог домена.  
 

Фаза 2, 3, 4: Ванредна одбрана од поплава, Ванредна ситуација, отклањање 
последица поплава: 

 
1. Врши непосредан увид стања на угроженом подручју у сарадњи са општинским 
штабом и предлаже потребне мере; 
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2. Спроводи наредбе Команданта штаба, информише га о стању на терену и 
предлаже предузимање радова и мера који изискују материјалне трошкове у току 
одбране као и за отклањање последица поплава; 

 
3. Организује реализацију потребних мера за неопходне хитне радове на 
угроженим подручјима, по добијању сагласности Команданта штаба. Изузетно, 
уколико би били угрожени животи становника предузима мере без добијања 
сагласности; 

 
4. Води евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима у 
току одбране и отклањању последица поплава и доставља их јавном 
водопривредном предузећу ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ ''Морава'' Ниш; 
 
5. Подноси извештај Команданту штаба  по завршетку одбране од поплава, а 
обавезно у току одбране. 
 
 
 

3.5 ЛИЦЕ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОПЛАВНИМ      
ДОГАЂАЈИМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 
За  евидентирање података о поплавним догађајима на водотоцима 2 реда на 
територији општине Црна Трава одређује се: 

 
1. Дарјан Илић, начелник штаба за Ванредне ситуације,тел.016/811/102, и 
моб. 062/548-785 E.meil:stefanovic.lela@opstinacrnatrava.org.rs 

За заменика се одређује: 
2. Владан Николић, секретар месне заједнице Црне Траве тел.016/811/118, 

811-121 и моб. 063/629-323 E.meil:stefanovic.lela@opstinacrnatrava.org.rs 
 
 
Задатак наведеног лица је да евидентира све податке о поплавним догађајима на 

водотоцима 2 реда на територији општине Црна Трава. Да врши осматрање водотокова 
и да сарађује са лицима одговорних за поједине деонице и доставља информације 
Штабу за ванредне ситуације. Да води књигу евиденције о догађајима у вези са 
насталим поплавама и редовно доставља извештаје. 
 
 

У случају спречености горе наведеног Дарјана Илића све послове предузима 
његов заменик Владана Николића. 
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4. АНГАЖОВАЊЕ РАДНЕ СНАГЕ, МЕХАНИЗАЦИЈЕ, ОПРЕМЕ 
И МАТЕРИЈАЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 
 

Људство и стручни кадрови 
 

1. Сагласно одредбама Општег дела општинског плана  и врсти потребних 
активности, мера и радова, Оперативним годишњим Планом дефинише се 
потребно људство и технички кадрови од значаја за ефикасно спровођење 
одбране. 

2. Организација ангажовања људства на угроженим локалитетима подручја, као 
и опремање људства материјалом, алатом и опремом за одбрану, врши се по 
наредби руководиоца Општинског штаба у спровођењу одбране од поплава на 
водотоцима II реда, односно водотоцима који су у надлежности општине. 

3. Наредбе о ангажовању људства благовремено спроводи субјекат одбране који 
је и одговоран за извршење наредбе. 

4. Субјекти одбране дужни су да ажурно пријаве команданту  Општинског штаба 
све промене расположивог људства, које се десе у периоду важности 
годишњег Оперативног плана. 

5. Субјекти одбране дужни су да по наредби секторског руководиоца и 
команданта Општинског штаба и његових помоћника, благовремено 
организују људство и кадрове обухваћене Оперативним планом. 

6. Помоћ у руковођењу људством пружају повереници и расположиви стручни 
кадрови субјеката одбране. 

7. Субјекти одбране дужни су да ажурно пријаве све промене расположиве 
механизације, опреме, алата и материјала, које се десе у периоду важности 
годишњег Оперативног плана.  

8. Субјекти одбране дужни су да по наредби главног руководиоца  и команданта 
Општинског штаба и његових помоћника, благовремено организују 
коришћење расположиве опреме, механизације, алата и материјала који су 
обухваћени Оперативним годишњим планом. 

9. Становници у насељеним местима дужни су да редовно одржавају канале и 
пропусте својих стамбених зграда , службених просторија и дворишта. 

 
 

Опрема, механизација и материјал 
 
 
 
Оперативним годишњим планом  дефинише се сагласно врсти потребних 

активности, мера и радова, расположива опрема, механизација, алат и материјал 
неопходан за ефикасно спровођење одбране, систематизован по субјектима одбране. 
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За одбрану од поплава на водотоцима II реда на територији  општине Црна 
Трава, ангажују се следећа предузећа: 
 

1. ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава, ул. Милентија Поповића бб, тел. 016/811-
313; 

2. ПП „МК Аутопревозник“ Црна Трава, ул. Милентија Поповића бб, 
016/811-298. 

 
Као главни носиоци у одбрани и заштити од поплава у обавези су да се својом 

механизацијом, алатом и радном снагом ангажују на одбрани од поплава израдом 
одговарајућих насипа на критичним местима, пробијању одређених одводних канала, 
уклањању наноса и чепова на мостовима и другим уским грлима. У случају потребе 
може се донети одлука о анагажовању и других правних и приватних лица у одбрани од 
поплава.  
 Предузећа задужена за одбрану од поплава мора да поседују (или да располажу) 
са следећим материјалом и опремом: џакови, ашови, лопате, секире, тестере, чекићи, 
клешта, паљена жица, ексери, крампови, лампе, канап за вреће – клубе, чизме рибарске, 
чизме рибарске  кратке, приручне апотеке.  

У одређеним месним заједницама расположива је механизација и алат за 
одбрану од поплава, а недостајући материјал неопходно је набавити. 

 
П О П И С 

 
потребног материјала, опреме, алата и механизације за сваку од напред 

наведених деоница који треба да поседују предузећа назначена у оперативном плану 
 
- машине (багер или утоваривач, булдозер, скип,камиони),   
- џакови                                                         300 ком 
- ашови                                                            15 ком 
- лопате                                                           50ком 
- секире                                                           15 ком 
- тестере                                                            4 ком 
- чекићи                                                            5 ком 
- клешта                                                            4 ком 
- паљена жица                                                  2 кг 
- ексери                                                             2 кг 
- крампови                                                      10 ком 
- лампе                                                             10 ком 
- канап за вреће – клубе                                  5 ком 
- чизме рибарске                                            20 пари 
- чизме рибарске кратке                                10 пари 
- приручне апотеке                                          4 ком 
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За припрему спровођења Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на 

територији општине Црна Трава за 2022. годину неопходно је набавити следеће: 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ВРСТА МАТЕРИЈАЛА JЕД.МЕРЕ 
 

КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА 
ЦЕНА  

СВЕГА 

1. ЏАКОВИ   комад 500     20,00     25.000,00 
2. КАНАП ЗА ВРЕЋЕ клубе 3    500,00  1.500,00 

3. АКУМ. БАТ. ЛАМПА комад 5 1.700,00       8.500,00 
4. ЧИЗМЕ РИБАРСКЕ пар 5 4.100,00 20.500,00 
5. ЧИЗМЕ ГУМЕНЕ пар 20 1.600,00 32.000,00 

6. ПАЉЕНА ЖИЦА кг 5 120,00      600,00 
7. ЕКСЕРИ РАЗНИ кг 5 120,00     600,00 
8. ПРИРУЧНА АПОТЕКА комад 3 1.800,00  5.400,00 

9. АШОВИ комад 20 500,00 10.000,00 
10. ЛОПАТЕ комад 30 500,00 15.000,00 
11. СЕКИРЕ комад 8 1.500,00 12.000,00 

12. ТЕСТЕРЕ комад 5 1.000,00   5.000,00 
13. ЧЕКИЋИ комад 5 600,00   3.000,00 
14. КЛЕШТА комад 5 720,00   3.600,00 

15. КРАМПОВИ комад 10 950,00   9.500,00 
16. КАБАНИЦЕ комад 20 2.000,00 40.000,00 

  СВЕГА:       200.200,00 
 

 
Средства за редовне трошкове спровођења Оперативног плана од поплава на 

територији Општине Црна Трава, обезбеђују се из буџета општине, кроз апропријацију 
„ванредне ситуације“, док би се у случају настанка поплаве – ванредне ситуације, 
користила средства сталне буџетске резерве за санирање последица проузроковане 
штете.  Општинска управа и Центар за осматрање и узбуњивање, спроводе активности 
на систему раног упозоравања и узбуњивања  и међусобне комуникације свих 
субјеката. 
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Повереници (односно представници месних заједница) врше следеће послове у 

свим фазама одбране као и у фази ванредне ситуације, односно у фази отклањања 
последица поплава:  

 

1. Врше непосредан увид у стање на подручју и достављају информације Општинском 
Штабу за ванредне ситуације на телефон 016/811-102, или руководиоцу за одбрану 
од поплава на телефон 062/548-785, или његовом заменику на тел. 063/629-323 

 

2. Предлажу спровођење радова и мера на свом терену у зони одбране у току; 
 

3. Организују и руководе хитним радовима и мерама у свом реону; 
4. Извештавају помоћника о предузетим мерама и воде евиденцију о стању на терену,      
ангажованом људству, механизацији и др. 

 
 

5. СПИСАК РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 Име и презиме Предузеће / 
Телефон 

 
Мобилни 
телефон 

 
 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

Председник, 
Славољуб Благојевић 

Општина 
016/811-118 063/690-890 

 

ЗАМЕНИК 
КОМАНДАНТА ШТАБА 

 

Заменик председника 
Света Тошић 

Дом здравља 
016/811-124 064/640-599 

НАЧЕЛНИК ШТАБА Дарјан Илић Сектор за в/с 
016/811-102 062/548-785 

ЧЛАН ШТАБА - 
ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ 
ЗА ОДБРАНУ ПОПЛАВА 

(за водотоке II реда 

 

Станча Стојановић Општина 
016/811-118 064/8527790 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

ДЕОНИЦА 1 
Чемерчица 

Руководилац Александар 
Глигоријевић 016/811-273 063/628-578 

Заменик Аца Стојановић Општина 
016/811-118 063/628-231 

ДЕОНИЦА 2 
Градска река 

Руководилац Јоца Митић 016/817-015 062/468-788 

Заменик Часлав Илић MK Градска 
016/817-009 063/1824-324 

ДЕОНИЦА 3 
Рупска река 

Руководилац Станковић Милован 016/811-224 063/622-387 
Заменик Станисављевић Бобан 016/811-224 063/622-387 

ДЕОНИЦА 4 
Тегошничка 

река 

Руководилац Бора Младеновић / 069/6512-914 

Заменик Новица Раденковић / 062/8496-988 
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П Р Е Г Л ЕД 
МЕСНИХ КАНЦЕЛАРИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 
Ред. 
бр. 

МЕСНА 
КАНЦЕЛАРИЈА 

ШЕФ МЕСНЕ 
КАНЦЕЛАРИЈЕ 

ТЕЛЕФОН Телефон шефа 
месне 

канцеларије 
1 2 3 4 5 

1. ГРАДСКА Јасмина Миленковић 016/817-009 062/1634-969 
 
 

П Р Е Г Л Е Д 
       МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА, ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  
                         И БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА , У ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА 

   
Ред. 
Бр. 

Н А З И В 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
МЗ БРОЈ ТЕЛЕФОНА 

1 
 

ПРЕСЛАП Благојевић Предраг 065/695-43-14 

2 
 

КАЛНА Матејић Игор 063/71-15-706 

3 
 

ГРАДСКА Радовановић Благоја 063/758-26-31 

4 
 

ЈАБУКОВИК  Дојчиновић Драган 063/620-443 

5 
 

САСТАВ РЕКА Јовановић Биљана 062/600-458 

6 
 

КРИВИ ДЕЛ  Гмитровић Драган 063/620-394 

7 
 

ГОРЊЕ ГАРЕ Станимировић Зоран 062/559-203 

8 
 

ДАРКОВЦЕ Тодоровић Ива 
(Повереник) 064/590-15-38 

9 
 

ДОБРО ПОЉЕ  Љубичић Слободан 063/733-42-81 

10 
 

БРОД Илић Дане 062/833-42-38 

11 
 

ЗЛАТАНЦИ Николић Срђан 069/611-280 

12 
 

МЛАЧИШТЕ Илић Драган  061/300-19-46 

13 
 

РУПЉЕ  Стојановић Жарко 061/137-67-77 

14 
 

ЦРНА ТРАВА  Будић Мирољуб  064/16-34-395 
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Ш  Е  М  А 
руковођења и координације у одбрани од поплава 

 
                                     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

СКУПШТИНА  
ОПШТИНЕ ЦРНА 

ТРАВА 
 

 

       

Влада 
републике 
Србије-

Министарств
о 

 

 

 
Општински Штаб за ванредне 

ситуације 

  

Председник 
општине/ 
Командант 
ОШзВР 

 

Окружни и 
Општински 
штабови 
суседних 
општина и 
друге службе 

  

Општинска 
управа,органи и 

службе 
 

 

Полицијска 
станица и 
ватрогасна 
јединица 

   
 

    

 

Месне 
заједнице и 
повереници у 

МЗ 

 

 
Комисија за 
процену штете 

општине 
 

 

Ел.Дистрибуција, 
Црвени крст, 
Телеком 

 

 

Министарство 
одбране-

Одељење за ВС-
Лесковац-
служба за 

осматрање и 
обавештавање 

       

  

 

Јавно комунално 
предузеће“ Вилин Луг“ 

Црна Трава 
 Друга предузећа и 

сарадници  Медији 

 
 

 
Становништво општине 

Црна Трава 
 

 

Дом здравља 
Црна Трава 

  

Приватни 
предузетници са  
механизацијом 
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6.  СИСТЕМ ВЕЗА У СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 
 

•     Систем веза за организовање и спровођење одбране од поплава на подручју 
општине Црна Трава, обезбеђен је применом постојеће телефонске везе за везу 
свих субјеката у одбрани, телефакс веза као и постојећи општински систем УКТ 
радио везе са меснима заједницама. 

•    Мобилне везе обезбеђене су за руководство општинског штаба за одбрану од 
поплава. 
•   Режим комуникација путем веза између субјеката у одбрани од поплава и 
руководства општинског штаба, одвија се по датој шеми руковођења и 
координације. 

• Оперативним годишњим планом, по усвојеној шеми руковођења, координације и 
субординације, дефинисани су подаци од значаја за успостављење ефикасне и 
поуздане комуникације између учесника у одбрани. 

•  Командант Штаба је задужен за ажурност ових података и благовремено 
успостављање комуникације са субјектима у свима фазама одбране. 

 
 

7. ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 
 

• Одбрану од поплава на водотоцима I реда са изграђеним заштитним 
водопривредним објектима обухваћеним републичким Оперативним плановима, 
финансира Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, средствима 
обезбеђеним у оквиру годишњих планова и програма радова које верификује Влада 
Републике Србије. 

• Како је на територији општине Црна Трава водоток реке Власине, која спада у 
водотоке I реда, припада сектору  М.10. одбрану од поплава на овим рекама 
финансира, организује и спроводи ЈВП ''Србијаводе'' Београд, ВПЦ ''Морава'' Ниш, 
односно секторски руководилац у сарадњи са општином, односно Штабом за 
ванредне ситуације.  

• Одбрана од поплавних вода на водотоковима II реда обухваћених општинским 
годишњим Оперативним планом  финансира се из буџета општине Црна Трава са 
позиције „ванредне ситуације“ и за 2022.годину планирана су средства у износу од 
600.000,00 динара са ПДВ-ом. 

• Приоритети обезбеђења потребних средстава за финансирање одбране од поплава и 
појава које прате штетно дејство вода, који су у надлежности општине Црна Трава, 
дефинисаће се посебним годишњим плановима рада  општинског штаба за ванредне 
ситуације. 
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8. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА,МЕРАМА И 
РАДОВИМА У 2021. ГОДИНУ 

 
 

Активности и радови који су реализовани у току 2021. године биле су на реци 
Чемерчици лева притока Власине у Црној Трави, чија је дужина око 10 км, а извире 
на планини Чемерник, а угрожава насеље Доња Козарница и улива се у реци Власини у 
Црној Трави.  
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА У ТОКУ 2021 ГОДИНЕ 

Редни 
број Опис позиције 

Једин
ица 
мере 

Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ-а 

1 Река Чемерцица     
 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ     

1.1 

 Крчење ситног дрвећа и 
сечење стабала од 5cm до 
30cm и осталог растиња на 
речним обалама и у профилу 
реке са избацивањем на обалу 
реке. 

m2 2,400.00 100.00 240,000.00 

 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     

1.2 

Машинско ископ земље III. 
категорије у кориту реке са 
одбацивањем материјала на 
страну према пута ради 
продубљења речног корита и 
заштита општинског пута  

Ef.čas 40.00 6,200.00 248,000.00 

 ОСТАЛИ РАДОВИ     

1.3 

 Чишћење постојећег 
пропуста, ради спречавања 
зачепљења, односно да не би 
дошло до изливања реке. 

Kom. 1.00 12,000.00 12,000.00 

 
Укупна вредност радова изражена у динарима без 
ПДВ-а: 
 

 

500,000.00 

 
ПДВ: 
 

 
100,000.00 

 
Укупна вредност радова изражена у динарима са ПДВ-
ом: 
 

 

600,000.00 
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9.  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ  
ОД ПОПЛАВА 

 

 
 

1.   Оперативни годишњи план за 2022.год. се примењује од дана усвајања. 
2.   Kомандант Штаба је задужен за имплементацију Оперативног плана. 
3.   Командант Штаба је дужан да у року од 30 дана од дана доношења Оперативног 
плана сачини план и програм рада Штаба за 2022.год. и да га достави  општинском 
већу  и Скупштини општине Црна Трава на верификацију. 

 Предмет плана и програма рада Штаба за 2022.год.(као и сваку наредну) је: 
а/  Реализација ургентних активности у надлежности општине Црна Трава 

(дефинисани детаљним планом активности, радова и мера); 
б/ Ангажовање у обезбеђењу реализације ургентних активности, радова и мера у 
надлежности водопривреде; 

ц/ Оперативни послови; Едукација и упознавање са планом становништва, 
општинских комуналних служби и органа управе (урбанизам). 

4.   Командант штаба о  раду штаба квартално извештава општинско веће у писменом 
облику, као  и СО-е.  

5. За израду завршног извештаја Командант Штаба је дужан да обезбеди актуелни 
извештај директора ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Црна Трава“ и  
руководиоца одбране од поплава о стању водопривредних заштитних објеката на 
подручју општине. 

6. Благовремено, Командант Штаба је дужан да организује припрему за израду 
Оперативног плана за наредну годину на основу одредби Општег плана општинског 
штаба. Извор података за Оперативни план за наредну годину су нове информације 
помоћника и повереника са подручја, и Извештај Главног руководиоца одбране од 
поплава о стању водопривредних заштитних објеката на подручју општине. 

7.   Саставни део Оперативног плана одбране од поплава на територији општине Црна 
Трава за воде II реда су Графички прилози. 
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IV   ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
 

1. КАРТА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА - ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ И ШИРЕ 
ОКРУЖЕЊЕ 
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Л  Е  Г  Е  Н  Д  А 
 
А/ Воде I реда 

1. р. Власина 

B/  Воде II реда 
Реке: 

2. Чемерчица 
3. Градска река 
4. Рупска река 
5. Тегошничка река 

 Потоци: 
6. Ливађански поток, 
7. Струмички 
8. Топоглавски, 
9.  Бабићевски поток и 
10. Видњиште 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 785 – Број  12Страна 785 – Број  12СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦАСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА4. мај 2022.4. мај 2022.



Страна 786 – Број  12Страна 786 – Број  12 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦАСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 4. мај 2022.4. мај 2022.



Страна 787 – Број  12Страна 787 – Број  12СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦАСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА4. мај 2022.4. мај 2022.



Страна 788 – Број  12Страна 788 – Број  12 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦАСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 4. мај 2022.4. мај 2022.



Страна 789 – Број  12Страна 789 – Број  12СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦАСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА4. мај 2022.4. мај 2022.

226.
На основу члана 29. став 1. тачка 11. За
ко на о смањењу ризика од катастрофа и 
упра вљању ванредим ситуацијама ("Слу
жбени гласник РС", број 87/2018), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи ("Слу жбени 
гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – др. 
закон, 101/2016, 47/2018 и 111/2021 – др. 
закон) и члана 40. Статута општине Црна 
Трава ("Службени гласник града Лесковца", 
број 8/2019), Скупштина општине Црна 
Трава, на својој седници одржаној дана 
27.04.2022. године донела је следеће

РЕШЕЊЕ

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА 
О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЦРНА 

ТРАВА ЗА 2021. ГОДИНУ

1. ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Шта
ба за ванредне ситуације општине Црна 
Трава за 2021. годину, број 2173/202202 од 
23.03.2022. године.

2. Саставни део овог Решења је Извештај о 
раду Штаба за ванредне ситуације општине 
Црна Трава за 2021. годину.

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

4. Решење доставити Штабу за ванредне 
ситуације општине Црна Трава.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Број: 06101/202201
Датум: 27.04.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

227.
На основу члана 29. став 1. тачка 11. Закона о 
смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредим ситуацијама ("Службени гласник 
РС", број 87/2018), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 
101/2016, 47/2018 и 111/2021) и члана 40. 
Статута општине Црна Трава ("Службени 
гла сник града Лесковца", број 8/2019), Ску
пштина општине Црна Трава, на својој 
седници одржаној дана, 27.04.2022. године 
донела је следеће,

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШТАБА ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ЦРНА ТРАВА ЗА 2022. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи 
план рада Штаба за ванредне ситуације 
општине Црна Трава за 2021. годину, број 
2173/202202 од 23.03.2022. године.

2. Саставни део овог Решења је Годишњи 
план рада Штаба за ванредне ситуације 
општине Црна Трава за 2022. годину.

3. Решење ступа на снагу даном доно
шења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
града Лесковца".

4. Решење доставити Штабу за ванредне 
ситуације општине Црна Трава.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Број: 06102/202201
Датум: 27.04.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић
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228.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", број 129/2007, 83/2014, 101/2016, 
47/2018 и 111/2021  др. закон) и члана 40. 
став 1. тачка 6. Статута општине Црна Трава 
("Сл. гласник града Лесковца'',  бр. 8/2019), 
Скупштина општине Црна Трава на седници 
одржаној дана 27.04.2022. године, доноси

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА 
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, 

КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И 
ПОСТУПКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ 
ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

Члан 1.

У правилнику о ближим условима, кри
теријумима, начину и поступку за оства
ривање права на финансијску помоћ за 
вантелесну оплодњу ("Сл. гласник града 
Лесковца", бр. 5/2019), члан 3. став 1. тачка 
1, мења се и гласи:

• да пар има непрекидно пребивалиште на 
територији општине Црна Трава у тренутку 
расписивања конкурса и 12 месеци пре дана 
расписивања конкурса;

Члан 2.

Овај Правилник ступа на снагу у року од 
осам дана од дана објављивања у "Слу
жбеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Број: 06103/202201
Датум: 27.04.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

229.
На основу члана 13. Закона о здравственој 
заштити ("Сл. гласник РС’’,бр. 25/19), члана 
38. и 42. Закона о правима пацијената ("Сл. 
гласник РС’’, бр. 45/13 и 25/19), члана 15. За
кона о јавном здрављу ("Сл. гласник РС’’, бр. 
15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", број 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16др. закон, 
47/18 и 111/21др. закон) и члана 40. став 
1. тачка 11. Статута општине Црна Трава 
("Сл. гласник града Лесковца", број 8/19), 
Скупштина општине Црна Трава, на седници 
одржаној 27.04.2022. године доноси 

ОДЛУКУ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА И 
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 

ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

1. Утврђује се да је престао мандат чла
новима Савета за здравље општине Црна 
Тра ва и то следећим лицима: 

 Славољубу Благојевићу, председнику 
Савета

 Свети Тошићу, заменику председника 
Савета

 Владану Николићу, члану Савета

 др Саши Симоновићу, члану Савета

 Смиљи Ђорђевић, члану Савета

 др Предрагу Кузмановићу, члану 
Савета

 Јелени Глигоријевић, члану Савета и 

 Ивану Синадиновићу, члану Савета

2. У Савет за здравље општине Црна Тра
ва именују се:
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Славољуб Благојевић, председник Са

ве та
Света Тошић, заменик председника Са

вета
 
 За чланове Савета именују се:
  
 Владан Николић, као представник 

пацијената

 Др Милош Николић – помоћник дире
ктора Огранка ДЗ Власотинце – Црна Трава, 
као представник здравствене установе 
примарне заштите са територије општине 
Црна Трава 

 Драган Димитријевић – као пре
дставник Републичког фонда за здравствено 
осигурање, Филијала РФЗО за Јабланички 
округ са седиштем у Лесковцу.

 Др Предраг Кузмановић, као пре
дставник завода за јавно здравље Лесковац

  Лела Стефановић, као представник 
локалне самоуправе 

 Иван Синадиновић, као представник 
локалне самоуправе

3. Мандат новоименованим члановима 
траје 5 (пет) година.

4. Задаци савета:

1) у области заштите права пацијената:
 разматра приговоре о повреди поје

диничних права пацијената на основу до
стављених и прикупљених доказа и утвр
ђених чињеница;

 о утврђеним чињеницама обавештава 
подносиоца приговора и пружаоца здра
вствене услуге на кога се приговор односи 
и даје одговарајуће препоруке;

 разматра извештаје саветника паци
јената, прати остваривање права пацијената 

и предлаже мере за заштиту и промоцију 
права пацијената;

 подношење годишњег извештаја о раду 
и предузетим мерама за заштиту права 
пацијената Скупштини општине Црна Тра
ва, министарству надлежном за послове 
здравља и Заштитнику грађана.

2) у областима јавног здравља из члана 
5. Закона о јавном здрављу:

 међусекторска сарадња, координација, 
подстицање, организација и усмеравање 
спровођења активности у области деловања 
јавног здравља на нивоу општине, заје
дничком активношћу са органима општи
не, носиоцима активности и другим уче
сни цима у систему јавног здравља;

 праћење извештаја института/завода 
за јавно здравље о анализи здравственог 
ста ња становништва на територији општи
не која за то наменски определи средства 
у оквиру посебних програма из области 
јавног здравља из члана 14. Закона о јавном 
здрављу, као и предлагање мера за њихово 
унапређење, укључујући мере за развој 
интегрисаних услуга у општини;

 доношење предлога плана јавног здра
вља на нивоу општине, који усваја ску
пштина општине и прати његово спро во
ђење кроз посебне програме из области 
јавног здравља;

 иницирање и праћење спровођења акти
вности промоције здравља и спровођење 
мера за очување и унапређење здравља, 
спре чавања и сузбијања заразних и хро
ничних незаразних болести, повреда и фа
ктора ризика на територији општине кроз 
посебне програме из области јавног здра
вља;
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 давање мишљења на извештај о оства
ривању посебних програма у области ја
вног здравља, које доноси општина;

 учествовање у различитим областима 
деловања јавног здравља у кризним и 
ванредним ситуацијама из члана 11. Закона 
о јавном здрављу;

 јачање капацитета носилаца активности 
и учесника у областима деловања јавног 
здравља;

 обавештавање јавности о свом раду;

 давање подршке раду и развоју носиоца 
активности и учесника у систему јавног 
здравља на територији општине, у складу 
са Законом о јавном здрављу;

 извештавање Скупштине и института/
завода за јавно здравље о свом раду у обла
стима деловања јавног здравља (шесто
месечно);

 подношење годишњег извештаја ску
пштини и институту/заводу за јавно здра
вље у областима деловања јавног здра вља.

3) обављање других послова и задатака 
у складу и на начин утврђен одредбама 
Статута општине Црна Трава и одредбама 
пословника Савета за здравље.

5. Савет доноси пословник којим се ре
гулише рад Савета.

6. Савет може образовати радне тимове 
за поједина питања из области јавног здра
вља и заштите права пацијената.

7. За обављање појединих стручних по 
слова за потребе Савета, Скупштина општи
не може ангажовати друга правна и фи зичка 
лица.

8. Ради реализације задатака Савета 
из овог Решења, средства се обезбеђују у 
буџету општине.

9. Председнику, заменику председника 
и члановима Савета за здравље припада 
новчана накнада за учешће у раду Савета у 
висини од 5% бруто зараде по запосленом 
у Републици Србији, према последњем 
објављеном податку Републичког завода 
за статистику, за сваку одржану седницу у 
чијем раду учествују. 

10. Стручне и административне послове 
за потребе Савета врши Општинска управа.

11. Чланови Савета обавезни су да у свом 
раду поступају у складу са прописима којима 
се уређује заштита података о личности.

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

13. Ступањем на снагу овог Решења, 
престаје да важи Решење о конституисању 
Савета за здравље општине Црна Трава, 
број 0651/201701 од 06.03.2017. године.

14. Решење доставити свим члановима 
Савета и истаћи на згради Дома здравља у 
Црној Трави.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ЦРНА ТРАВА

Број: 06104/202201
Датум: 27.04.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић
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230.
На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016, 
47/2018 и 111/2021 – др. закон) и члана 40. 
Ста тута општине Црна Трава ("Службени 
гласник града Лесковца", број 8/2019), 
Скупштина општине Црна Трава, на својој 
седници одржаној дана, 27.04.2022. године 
доноси,

РЕШЕЊЕ 

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА 
О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2021. 
ГОДИНУ

1. Прихвата се Извештај о раду Савета 
за здравље општине Црна Трава за 2021. 
годину, број 0633/202202 од 23.02.2022. 
године.

2. Извештај о раду Савета за здравље 
општине Црна Трава за 2021. годину је са
ставни део овог Решења.

3. Решење ступа на снагу даном доно
шења.

4. Решење објавити у "Службеном гла
снику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ЦРНА ТРАВА

Број: 06105/202201
Датум: 27.04.2022. године

Председник
Јоца Митић

231.
На основу члана 27. став 10. и члана 29. 
став 4. Закона о јавној својини ("Службени 
гласник РС", број 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 
113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 3. 
став 2. и 4. Уредбе о условима прибављања 
и отуђења непокретности непоседном 
погодбом и давања у закуп ствари у јавној 
својини, односно прибављања и уступања 
искоришћавања других имовинских права, 
као и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда ("Службени 
гласник РС", број 16/2018), члана 40. 
тачка 37. Статута општине Црна Трава 
("Службени гласник града Лесковца", број 
8/2019) и члана 3. став 6. Одлуке о условима 
прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у закуп 
ствари у јавној својини општине Црна 
Трава, односно прибављања и уступања 
искоришћавања других имовинских права, 
као и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда ("Службени 
гласник града Лесковца", број 8/2018 и 
49/2020), Скупштина општине Црна Трава, 
на седници одржаној дана 27.04.2022. 
године доноси

РЕШЕЊЕ

О ОТУЂЕЊУ ДЕЛА 
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

1. Отуђују се из јавне својине општине 
Црна Трава, у уделу од 6/12 непокретности 
са кп.бр. 1944 КО Брод, уписане у ЛН број 
150 КО Брод и то:
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 део парцеле број 1  грађевинско зе
мљиште изван грађевинског подручја – зе
мљиште под зградом и другим објектом, 
укупне површине 89 м2,

 део парцеле број 2  грађевинско зе
мљиште изван грађевинског подручја – зе
мљиште под зградом и другим објектом, 
укупне површине 20 м2

 део парцеле број 3  грађевинско земљиште 
изван грађевинског подручја – земљиште уз 
зграду и други објекат, површине 340 м2

 породична стамбена зграда – објекат 
изграђен пре доношења прописа о изградњи 
објекта, површине 89м2, који се налази на 
делу парцеле број 1 и

 породична стамбена зграда – објекат 
изграђен пре доношења прописа о изградњи 
објекта, површине 20м2, који се налази на 
делу парцеле број 2.

2. Непокретности из тачке 1. диспозитива 
овог решења отуђују се из јавне својине 
општине Црна Трава непосредном по
годбом, купцима Иви Јовановићу из Бро
да, општина Црна Трава и Драгиши Јо
ва новићу из Смедерева, село Водањ, за 
укупну цену од 89.690,00 динара, одређену 
од стране лиценцираног проценитеља 
Душана Јањића из Лесковца.

3. Купопродајну цену из тачке 2. ди
спозитива овог решења купци ће испла
тити у једнаким уделима као солидарни 
дужници, одједном, а што ће бити уређено 
посебним уговором.

4. У року од 30 дана по правоснажности 
овог решења закључиће се уговор о отуђењу 
непокретности из тачке 1. диспозитива овог 
решења из јавне својине општине Црна 
Трава између општине Црна Трава као 
отуђиоца непокретности из јавне својине 

и Иве Јовановића из Брода и Драгише 
Јовановића из Смедерева, село Водањ, као 
лица којима се непокретност отуђује из 
јавне својине, а којим ће се ближе уредити 
права и обавезе уговорних страна.

5. Уговор из тачке 4. диспозитива 
овог решења у име општине Црна Трава 
закључиће председник општине Црна 
Трава или лице које он писмено овласти, 
а након прибављеног мишљења јавног 
правобраниоца општине Власотинце, 
које штити и имовинска права и интересе 
општине Црна Трава.

6. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово 
решење је коначно и против њега се може 
покренути управни спор пред Управним 
судом у року од 30 дана од дана пријема 
Решења. Тужба се предаје у седишту суда 
у Београду, непосредно на шалтеру за 
пријем (радно време је од 7:30 до 15:30), 
или се шаље поштом, на адресу Београд, 
Немањина 9.

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 06106/202201
Датум: 27.04.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

232.
На основу члана 52. став 1. Закона о 
планирању и изградњи ("Службени гласник 
РС", број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 
121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021), члана 
12. став 1. Правилника о начину и поступку 
избора чланова комисије за стручну 
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контролу планских докумената, комисије 
за контролу усклађености планских 
докумената, комисије за планове јединице 
локалне самоуправе и комисије за стручну 
контролу урбанистичког пројекта, праву 
и висини накнаде члановима комисије, 
као и условима и начину рада комисија 
("Службени гласник РС", број 32/2019), 
Скупштина општине Црна Трава на седници 
одржаној дана 27.04.2022. године доноси

ОДЛУКУ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, 
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА  КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 
ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Члан 1.

У Комисију за планове општине Црна Трава 
(у даљем тексту: Комисија за планове) 
именују:

 Милча Савић, дипломирани грађевински 
инжењер из Црне Траве, са лиценцом одго
ворног пројектанта, број 312 М795 13, за 
председника

 Спасоје Ђорђевић, дипломирани инжењер 
архитектуре из Лесковца, са лиценцом одго
ворног урбанисте, број 200 0239 03, на 
предлог Министра грађевинарства, саобра
ћаја и инфраструктуре, за заменика пре дсе
дника

 Зоран Милчић, дипломирани грађевински 
инжењер из Црне Траве, са лиценцом одго
ворног извођача радова, број 411 7071 04, за 
секретара

 Раде Величковић, дипломирани грађе
вински инжењер из Црне Траве, са лиценцом 

одговорног урбанисте, број 203 1159 09, за 
члана и 

 Ивана Јоксимовић, дипломирани инжењер 
архитектуре из Лесковца, са лиценцом одго
ворног урбанисте, број 200 0249 03, на 
предлог Министра грађевинарства, саобра
ћаја и инфраструктуре, за члана.

Члан 2. 

Задатак Комисије за планове је да, за потребе 
општине Црна Трава, обавља стручне 
послове у поступку израде и спровођења 
планских докумената, стручну проверу 
усклађености урбанистичког пројекта са 
планским документом и законом којим 
се уређује планирање и изградња, да даје 
стручна мишљења по захтеву надлежних 
органа управе и да обавља друге послове у 
складу са важећим прописима.

Члан 3. 

Мандат чланова Комисије за планове траје 
четири године, а почиње да тече 09.05.2022. 
године, када престаје мандат актуелном 
саставу Комисије за планове и то: Милчи 
Савићу, Спасоју Ђорђевићу, Зорану Ми
лчићу, Радету Величковићу и Ивани 
Јоксимовић.

Члан 4.

Комисија за планове ближе уређује свој 
рад пословником о раду комисије.

Члан 5.

Свим члановима Комисије за планове (пре
дседнику, заменику председника, секре тару 
и осталим члановима) припада накнада за 
рад по одржаној седници у висини од 5% 
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просечне бруто зараде у Републици Србији, 
према последњем објављеном податку 
Републичког завода за статистику.
Право на накнаду из претходног става 
имају лица која нису у радном односу у 
надлежном органу општине Црна Трава 
који спроводи поступак стручне контроле и 
поступак јавног увида и којима није у опису 
посла обављање послова из делокруга рада 
Комисије за планове.
Чланови Комисије за планове који немају 
пребивалиште на територији општине 
Црна Трава имају право на накнаду тро
шкова превоза за долазак на седнице 
Комисије за планове у висини од 10% цене 
литра горива по пређеном километру на 
релацији од места пребивалишта до места 
одржавања седнице Комисије за планове. 

Члан 6.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ЦРНА ТРАВА 

Број: 06107/202201
Датум: 27.04.2022. године 

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

233.
На основу члана 18. став 2. Закона о библи
отечкоинформационој делатности ("Слу
жбени гласник РС", број 52/2011 и 78/2021), 
члана 41. Закона о култури ("Службени 
гласник РС", број 72/2009, 13/2016, 30/2016 
– испр, 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 

32. став 1. тачке 9. Закона о локaлној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – 
др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон) и 
члана 40. тачка 13. Статута Општине Црна 
Трава ("Службени гласник града Лесковца", 
број 8/2019),  Скупштина општине Црна 
Трава, на својој седници одржаној дана 
27.04.2022. године доноси

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ  
"СЕСТРЕ СТОЈАНОВИЋ" ЦРНА 

ТРАВА

1. Утврђује се да је председнику и члановима 
Управног одбора Општинске библиотеке 
"Сестре Стојановић" Црна Трава истекао 
мандата и то следећим лицима: 

 Александру Николићу, председнику 
Упра вног одбора

 Јелени Ивић, члану Управног одбора и 
 Слађани Митровић, члану Управног 

одбо ра.
2. За председника и чланове Управног 
одбора Општинске библиотеке "Сестре 
Стојановић" Црна Трава именују се: 

 Александар Николић из Црне Траве, за 
председника,

 Јелена Ивић из Црне Траве, за члана, 
 Слађана Митровић из Црне Траве, за 

члана,
 Ана Војиновић из Златанца, за члана и
 Милена Миленковић из Црне Траве, за 

члана.

3. Мандат председника и чланова Управног 
одбора траје 4 (четири) године.
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4. Ово Решење ступа на снагу даном доно
шења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
града Лесковца".

5. Решење доставити председнику и чла
новима Управног одбора, као и Општи
нској библиотеци "Сестре Стојано вић".

6. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против 
овог Решења може се покренути спор пред 
Вишим судом у Лесковцу у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ЦРНА ТРАВА

Број: 06108/202201
Датум: 27.04.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

234.
На основу члана 10. и члана 40 тачка 64. 
Статута општине Црна Трава ("Службени 
гласник града Лесковца", број 8/2019) и 
члана 9. Одлуке о установљавању награда 
и других признања општине Црна Трава 
("Службени гласник града Лесковца", број 
8/2019), Скупштина општине Црна Трава, 
на седници, одржаној дана 27.04.2022. 
године донела је 

ОДЛУКУ

 О ДОДЕЉИВАЊУ АПРИЛСКИХ 
НАГРАДА И ДРУГИХ ПРИЗНАЊА 

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ПОВОДОМ 
ДАНА ОПШТИНЕ 26.04.2022. ГОДИНЕ

1) Добитници новчане награде у вредности 
од по 10.000,00 динара нето су студенти са 

територије општине Црна Трава и то: 

 Стефан Станисављевић,
 Добрила Петровић, 
 Стефан Величковић,
 Милан Коцић,
 Лука Димић,
 Ненад Радивојевић, 
 Александра Благојевић,
 Милош Ђорђевић, 
 Катарина Славковић, 
 Вељко Стаменковић, 
 Лазар Милтеновић, 
 Александар Славковић, 
 Наталија Миловановић,
 Марко Маринковић,
 Јелена Николић,
 Јована Илић,
 Катарина Николић, 
 Никола Дојчиновић, 
 Јелена Златановић,
 Марија Златановић,
 Габријел Тошић,
 Александар Игњатовић и
 Михајло Стојановић.

2) Рачуноводство Општинске управе 
општине Црна Трава ће новчане награде из 
тачке 1. ове одлуке исплатити награђенима.

3) Ова Одлука ступа на снагу даном до
ношења, а објавиће се у "Службеном гла
снику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Број: 06110/202201
Датум: 27.04.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић
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