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ЛЕСКОВАЦ
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БРОЈ 15

ГОДИНА XXVIII

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
након спроведеног јавног позива од стране Кабинета.

ЦРНА ТРАВА
520.
На основу члана 46. Закона о локалној самопуправи
(„Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014
и 101/2016), члана 57. Статута општине Црна
Трава („Службени гласник града Лесковца", број
17/2012), 28. Пословника општинског већа општине Црна Трава (Службени гласник града Лесковца, број 24/2012) и Уговора о суфинансирању
мера популационе политике јединица локалне
самоуправе у Републици Србији у 2017. години,
број 401-24/2017-02 од 20. 6. 2017. године, закљученог између Општане Црна Трава и Кабинета
министра без портфеља задуженог за демографију
и популациону политику, Општинско веће општине
Црна Трава, ради спровођења мера популационе
политике одобрених Уговором, на седници одржаној дана 27. 7. 2017. године, донело је
ОБЈЕДИЊЕНИ
ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА,
КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ
ПОЛИТИКЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Члан 1.
Овим правилником уређују се ближи услови,
критеријуми и поступци реализације мера популационе политике општине Црна Трава, предвиђених Уговором о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у
Републици Србији у 2017. години број 40124/2017-02 од 20. 6. 2017. године (У даљем тексту:
Уговор), закљученог између Општине Црна Трава
(у даљем тексту: Општина) и Кабинета министра
без портфеља задуженог за демографију и популациону политику (у даљем тексту: Кабинет),

Мере популационе политике на које се односе
одредбе овог Правилника предвиђене су чланом
4. Уговора, а то су:
1. Мера ублажавања економске цене подизања
детета:
- накнада за прво, друго и треће дете у укупном
износу од 470.000,00 динара (у обзир узет период до краја 2017. године) и
- поклон пакети - опрема за негу беба у укупном
износу од 120.000,00 динара.
2. Мера: пут ка здравом материнству:
- лечење стерилитета у укупном износу од
200.000,00 динара.
3. Мера: популациона едукација:
- повећање нивоа здравствене едукације у циљу
побољшања и очувања здравља; ангажовање
два лекара специјалиста (гинекологије и педијатрије), у укупном износу од 120.000,00 динара (у обзир узет период до краја 2017. године)
4. Мера активирања локалне самоуправе:
- субвенционисање санације оштећених кућа повратницима са децом у укупном износу од
2.000.000,00 динара.
Члан 2.
Поступке за реализацију одобрених мера популационе политике спровешће посебна Комисија
за спровођење мера популационе политике општине Црна Трава (у даљем тексту: Комисија),
која ће бити образована посебном одлуком.
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МЕРА УБЛАЖАВАЊА ЕКОНОМСКЕ
ЦЕНЕ ПОДИЗАЊА ДЕТЕТА

Поклон пакети - опрема за бебе
(у даљем тексту: право по мери 1.2)

Право на накнаду за прво, друго и треће дете
(у даљем тексту: Право по мери 1.1)

Члан 6.

Члан 3.

Право по мери 1.2 састоји се у додели мајци
детета поклон покета са опремом за бебе.

Право по мери 1.1 састоји се у исплати мајци детета новчане накнаде у висини:

Право по мери 1.2 има мајка детета уколико испуњава услове за накнаду по мери 1.1.

- 120.000,00 динара за прво дете,

Истовремено са одлучивањем о праву по мери
1.1, Комисија одлучује и о праву по мери 1.2.

- 150.000,00 динара за друго дете и
- 200,000.00 динара за треће дете.
Накнада из претходног става ће се исплатити у
више једнаких месечних рата, с тим да се последња
рата исплати до 31. 12. 2017. године.
Признавање права и исплата накнада вршиће се
до утрошка средстава одборених за меру 1.1.
Члан 4.
Право по мери 1.1 има мајка детета уколико су
испуњени следећи услови:
- да је дете рођено у периоду од тренутка закључења Уговора, тј. од 20. 6. 2017. године по
до краја 2017. године и
- да је мајка детета остварила право на новчану
помоћ на име новорођеног детета по локалној
Одлуци о спровођењу Програма мера, активности и маханизама општине Црна Трава на
јачању популационе политике утврђене Стратегијом подстицања рађања Републике Србије
Члан 5.
Поступак за признавање Права по мери 1.1
покреће се на тај начин што Општинска управа
општине Црна Трава - реферат за дечју заштиту
доставља Комисији Решење којим се мајци детета
признаје право на новчану помоћ на име новорођеног детета по локалној Одлуци о спровођењу
Програма мера, активности и маханизама општине
Црна Трава на јачању популационе политике утврђене Стратегијом подстицања рађања Републике
Србије.
Након пријема Решења из претходног става, Комисија доноси решење којим одлучује о признавању Права на накнаду по мери 1.1.
Против решења из става 2. овог члана може се
изјавити жалба Општинском већу општине Црна
Трава у року од 15 дана од дана обавештавања
странке о решењу.

Вредност појединачног поклон пакета је 30.000,00
динара, а садржину поклон пакета одредиће Комисија својом одлуком.
Признавање права и исплата накнада вршиће се
до утрошка средстава одборених за меру 1.2.
МЕРА: ПУТ КА ЗДРАВОМ МАТЕРИНСТВУ
Лечеше стерилитета
(у даљем тексту: Мера 2)
Члан 7.
Ова мера се састоји у додели финансијских средстава брачним паровима и ванбрачним партнерима
са циљем лечења стерилитета.
Члан 8.
Услови за остваривање права на финансијску помоћ за лечење стерилитета:
- да пар има пребивалиште на територији општине Црна Трава;
- да су парови старости до 42. године живота;
- установљен проблем са зачећем од стране
лекара специјалисте
Члан 9.
Финансијска помоћ пружа се за медицинске
услуге, лекове, путне трошкове и трошкове смештаја, према тржишним ценама у месту пружања
услуге.
Члан 10.
Захтев за доделу финансијске помоћи доставља
се Комисији за спровођење мера популационе
политике.
Потребна документа за остваривање права на
финансијску помоћ за лечење стерилитета:
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- извод из матичне књиге венчаних или изјава
оверена од стране два сведока да пар остварује
заједницу живота у складу са Законом којим
се уређују породични односи (у случају ванбрачне заједнице);
- фотокопије личних карти или штампани подаци
са електронске личне карте;
- медицинска документација којом се доказује
постојање проблема са зачећем.
Члан 11.
Након пријема захтева, Комисија, на основу медицинске документације и висине трошкова за
конкретну помоћ, доноси решење којим одлучује
о захтеву.
Против решења Комисије може се изјавити жалба
Општинском већу.
Члан 12.
Комисија ће у року од 30 дана од дана ступања
на снагу овог Правилника, расписати јавни позив
за доделу финансијских средстава за лечење стерилитета.
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Члан 14.
Право по мери 4 обухвата право на санацију оштећених кућа и стварања услова неопходних за
становање у њима, а у циљу повратка одсељених
са територије општине Црна Трава и наставка
живота у Црној Трави.
Члан 15.
Право по мери 4. имају лица која испуњавају
следеће услове:
- да је власник или сувласник или да има неки
други пуноважни правни основ за коришћење
стамбеног објекта на територији општина Црна
Трава,
- да у тренутку закључења Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица
локалне самоуправе у Републици Србији у
2017. години (тј. 20. 6. 2017. године) није имао
пребивалиште на територији општине Црна
Трава
- да има најмање једно дете узраста до 12 година.
Члан 16.

Комисија ће примати захтеве и одлучивати о
њима до утрошка средстава предвиђених Уговором
за ову меру, а најкасније до 31. 12. 2017. године.

У циљу пријављивања заинтересованих лица за
повратак у Црну Траву, Комисија ће расписати
јавни позив и исти објавити на сајту општине
Црна Трава.

МЕРА: ПОПУЛАЦИОНА ЕДУКАЦИЈА

Рок за пријаву не може бити дужи од два месеца
од дана расписивања позива.

Повећање нивоа здравствене едукације у циљу
побољшања и очувања здравља ангажовањем
два лекара специјалиста (гинекологије и педијатрије) (у даљем тексту: Мера 3)
Члан 13.
У оквиру Мере 3. Комисија ће ангажовати по
једног лекара специјалисту из области гинекологије
и педијатрије, чији ће задатак бити обављање лекарских прегледа над заинтересованим лицима
са територије општине Црна Трава, едукација
грађана и сличне активности по избору Комисије.
У складу са трошковима ангажовања лекара за
један долазак, Комисија ће одредити број долазака
ангажованих лекара до краја 2017. године.
МЕРА АКТИВИРАЊА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Субвенционисање санације оштећених кућа
повратницима са децом (Право по мери 4)

Комисија је у обавези да позив распише у року
од 30 дана од дана ступања на снагу овог Правилника.
Документација неопходна за спровођење поступка:
- ишчитана личну карта подносиоца пријаве и
супружника или ванбрачног партнера, уколико
се подносилац пријаве налази у браку или ванбрачној заједници - обавезно је доставља подносилац пријаве, - оверена изјава подносиоца
пријаве која садржи податке о члановима његове
породице и изјаву да ће се са породицом преселити у Црну Траву уколико буде извршена
санација његовог стамбеног објекта (изјаву потписује и супружник, односно ванбрачни партнер подносиоца пријаве, уколико се подносилац
пријаве налази у браку или ванбрачној заједници) - обавезно је доставља подносилац
пријаве
- неколико фотографија стамбеног објекта сликаног споља, изнутра и слика оштећења на
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стамбеном објекту - доставља подносилац
пријаве,
- доказ о (су)власништву над стамбеним објектом
односно о поседовању пуноважног правног
основа за коришћења стамбеног објекта (извод
из листа непокретности не старији од 6 месеци
или уверење из локалне пореске администрације
општине Црна Трава о евидентирању његовог
стамбеног објекта за плаћање пореза на имовину) -може доставити подносилац пријаве
или дати сагласност да иста буде прибављена
по службеној дужности
- извод из матичне књиге рођених за децу узраста
до 12 година - може доставити подносилац
пријаве или дати сагласност да иста буде прибављена по службеној дужности.
Образац пријаве и изјаве из претходног става
прописује Комисија и исти објављује на сајту
општине Црна Трава.
Уколико подносилац пријаве уз пријаву не достави
документацију коју је обавезан да достави, Комисија га позива да у року од пет дана комплетира
пријаву.
Уколико подносилац пријаве пропусти рок да
комплетира документацију, његову пријаву Комисије ће одбацити као неуредну решењем против
кога се може изјавити жалба Општинском већу.
Члан 17.
Након истека рока за пријаву, Комисија саставља
списак заинтересованих лица, а затим Општина
ангажује одговорног пројектанта или вештака
одговарајуће струке (грађевинске, електро...) чији
је задатак да изврши увиђај на стамбеним објектима подносилаца пријава и да сачини предмер
и предрачун радова на санацији објекта у мери у
којој је то неопходно да се објекат доведе у стање
подобно за становање.
Члан 18.
Уколико вредност радова на санацији објеката
свих подносилаца пријава буде већа од средстава
расположивих за реализацију мере 4, извршиће
се рангирање подносилаца пријава, тако што ће
предност имати подносиоци пријава са већим
бројем деце узраста до 12 година, затим подносиоци пријава са већим бројем чланова породице
и на крају подносиоци чија је пријава прва
заведена на писарници Општинске управе општине
Црна Трава.
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У случају из става 1. овог члана, санација стамбених објеката боље рангираних подносилаца
пријава извршиће се у потпуности, све до утрошка
расположивих средстава. Подносиоци пријава власници оних објеката за чију санацију недостају
средства, могу прихватити средства у расположивом износу или одустати од пријаве.
Члан 19.
Након сачињавања предмера и предрачуна радова
на санацији свих објеката и након рангирања
подносилаца пријава, ако за тим постоји потреба,
Комисија доноси одлуку о одобравању средстава
за санацију стамбених објеката, против које сваки
подносилац пријаве може поднети жалбу Општинском већу општине Црна Трава.
Уколико подносилац пријаве не буде задовољан
одлуком Општинског већа, односно висином средстава одобрених за санацију његовог стамбеног
објекта, може одустати од своје пријаве, у року
од три дана од дана пријема одлуке Општинског
већа.
И одлука Комисије и одлука Општинског већа
достављају се подносиоцима на сагласност, након
чега ће Општина спровести поступак јавне набавке
радова на санацији стамбених објеката подносилаца пријава.
Члан 20.
Након завршетка радова на санацији стамбених
објеката, извршиће се примопредаја радова између
Општине и подносиоца пријаве.
Уколико подносилац пријаве у року од 90 дана
од дана примопредаје радова не поступи у складу
са датом изјавом из члана 16. став 3. алинеја 2.
овог Правилника, дужан је да врати новчану противвредност извршених радова на санацији његовог стамбеног објекта.
ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Комисија је овлашћена да ситуације које нису
регулисане овим Правилником сама регулише
својим одлукама или да се, уколико процени да
за тим постоји потреба због значаја спорне ситуације, обрати Општинском већу захтевом за
доношење одрећене одлуке.
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Члан 22.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца" и на сајту Општине.

ПРЕДСЕДНИ
Славољуб Блабојевић

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЛЕСКОВАЦ
521.
На основу члана 6. и члана 117. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Службени
гласник РС", бр. 72/09 и 52/11,55/13, 35/15 аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС),
члана 2. и члана 4. став 1. тачка 7. Правилника о
додатној образовној, здравственој и социјалној
подршци детету и ученику ("Службени гласник
РС", број 63/10), члана 83-87. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга
социјалне заштите "Службени гласник РС", бр.
42/2013, Одлуке о социјалној заштити грађана
на територији града Лесковца („Службени гласник
града Лесковца" бр 4/14), Одлуке о измени и допуни одлуке о социјалној заштити грађана на територији града Лесковца бр. 06-3/17-1, од 10. 5.
2017. године, члана 2, 4. и 37. Пословника о раду
Градског већа града Лесковца („Службени гласник
града Лесковца" бр. 11/08), Градско веће града
Лесковца на 43. седници одржаној 11. августа
2017. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ОБЕЗБЕЂИВАЊА
И ПРУЖАЊА УСЛУГЕ ЛИЧНИ
ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

лесног инвалидитета, или вишеструких и сензорних потешкоћа, потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу.
О праву на услугу личног пратиоца детета, на
основу захтева родитеља/стараоца детета и ученика, одлучује Центар за социјални рад града
Лесковца решењем.
Члан 3.
Услуга личног пратиоца доступна је детету и
ученику под условом да је укључено у васпитнообразовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње
школе, и то током целодневне наставе, продуженог
боравка, ваннаставних активности, извођења наставе у природи, излета, екскурзија, одмора и сл.
Активности личног пратиоца детета, планирају
се и реализују у складу са индивидуалним потребама детета у области кретања, одржавања
личне хигијене, храњења, облачења и комуникације
са другима, што укључује:
1) помоћ код куће у облачењу, одржавању личне
хигијене (умивање, чешљање, прање зуба), при
храњењу (припрема и сервирање лакших оброка,
храњење или помоћ у коришћењу прибора и
сл.), припрему књига и опреме за вртић односно
школу;
2) помоћ у заједници, што укључује:

Члан 1.
Овим Правилником утврђује се право на избор
личног пратиоца детета којима је потребна додатна
подршка, услови који морају бити испуњени да
би једно лице било ангажовано као лични пратилац, начин финансирања и контроле рада личног
пратиоца од стране пружаоца услуге и града Лесковца.
Члан 2.
Интерресорна комисија града Лесковца даје мишљење о потреби ангажовања личног пратиоца,
детету којем је због здравствених проблема, те-

(1) помоћ у коришћењу јавног превоза (улазак и
излазак из средстава превоза, куповина карте
и сл.),
(2) помоћ у кретању (оријентација у простору
уколико је дете са оштећењем вида, гурање
колица или коришћење других помагала и сл.),
(3) одлазак на игралишта односно места за провођење слободног времена (подршка у игри,
подршка и посредовање у комуникацији и сл.),
укључујући културне или спортске активности
и друге сервисе подршке.
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II. НОРМАТИВИ И УСЛОВИ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА УСЛУГУ
ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА

- да није члан породичног домаћинства у коме
живи корисник, сродник у правој линији као
ни брат и сестра, односно брат и сестра по оцу
или мајци корисника;

Члан 4.

- да је прошао обуку акредитованог програма за
личног пратиоца/ да да писмену изјаву да ће
проћи ту обуку.

Подносилац захтева - родитељ/старатељ уз захтев
за остваривање права на услугу лични пратилац
детета доставља следећу документацију:
- извод из матичне књиге рођених за дете;
- фотокопија личне карте родитеља/старатеља;
- мишљење Интерресорне комисије не старије
од шест месеци - оригинал;
- потврда васпитно образовне установе / школе
- оригинал;
- доказ о приходима породице за претходна три
месеца која претходе подношењу захтева;
- за незапослене уверење Националне службе
за запошљавање и
- уверење Пореске управе о пореском задужењу.
Члан 5.
Испуњеност услова за стицање статуса личног
пратиоца, на основу поднете документације проверава пружалац услуге, у складу са критеријумима
овог Правилника.
Члан 6.
Лични пратилац детета, кумулативно мора да испуњава следеће услове:
- да је држављанин Републике Србије;
- да је незапослено лице, на редовној евиденцији
Националне службе за запошљавање-филијала
Лесковац;
- да има најмање четврти степен средње стручне
спреме;
- да се против њега не води истрага, поступак,
или да није осуђивано лице за кривична дела
за која је предвиђена казна затвора од најмање
шест месеци;
- да се против њега не води истрага, поступак
или да није осуђивано лице за дела које га
чине неподобним за рад са децом, или боравку
у дечијем окружењу;
- да има лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима;

Члан 7.
О признатом праву на услугу лични пратилац детета, Центар за социјални рад обавештава Интерресорну комисију града Лесковца.
Центар за социјални рад једном годишње, у
августу месецу текуће године, врши ревизију
права на услугу лични пратилац детета.
III. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА
УСЛУГЕ
Члан 8.
Услугу лични пратилац детета у складу са овим
Правилником, пружа Центар за социјални рад
Лесковац на основу одлуке Градског већа града
Лесковца.
Услугу лични пратилац детета могу да пружају и
други пружаоци услуга социјалне заштите који
су добили лиценцу за пружање тих услуга, тј.
лиценцирани пружаоци услугем из државног, невладиног и приватног сектора.
Међусобна права и обавезе између града Лесковца
и других пружаоца услуге регулисаће се посебним
Уговором.
Поступак за коришћење услуге спроводи Центар
за социјални рад применом закона којим се уређује
општи управни поступак.
Члан 9.
Пружалац услуге врши одабир и задужен је за
запошљавање личних пратилаца.
Број стручних радника и личних пратилаца детета,
које су ангажовани код пружаоца услуге, а које
финансира локална самоуправа утврђиваће се
одлуком, односно Уговором између пружаоца
услуге и града Лесковца.
Пружалац услуге склапа уговор са стручним радницима и личним пратиоцима, којим се ближе
дефинишу међусобна права, обавезе и одговорности.
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За ангажоване стручне раднике и личне пратиоце,
пружалац услуге организује обуку по акредитованом програму за личног пратиоца детета (индивидуалну или групну) и обезбеђује потребан
материјал и литературу.
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Члан 14.

Члан 10.

На основу Мишљења Интерресорне комисије, и
поднетог захтева за остваривање права на услугу
личног пратиоца од стране родитеља/старатеља
детета/ученика, Центар за социјални рад града
Лесковца доноси решење, у складу са одредбама
овог Правилника.

Пружалац услуге склапа уговор са родитељем/старатељем детета коме је потребан лични пратилац.

Против решења донетог у првом степену, има
право на жалбу Градском већу у року од 15 дана
од дана достављања обавештења о решењу.

Уговором се дефинишу права, обавезе и одговорности свих учесника, а овај уговор нарочито
садржи: број Мишљења ИРК којим се предлаже
услуга лични пратилац детета, број Решења
Центра за социјални рад којим се признаје право
на личног пратиоца детету, принципе на којима
се заснива ова врста додатне подршке, обавезе и
одговорности личног пратиоца, пружаоца услуге
и породице, као и ниво и интензитет подршке
који лични пратилац обезбеђује.

Жалба се предаје Центру непосредно, путем
поште или електронским путем.

Члан 11.
Пружалац услуге писаним путем обавештава
предшколску установу/школу да ће дете имати
личног пратиоца.
У допису се наводи име и презиме детета, име и
презиме пратиоца, трајање и динамика подршке,
као и остале важне информације.
Члан 12.
Пружалац услуге има обавезу вођења неопходне
евиденције и документације, комплетног администрирања додатне подршке кроз ангажовање
личног пратиоца, као и пружање стручне, техничке
и сваке друге врсте подршке и помоћи личним
пратиоцима и родитељима/старатељима детета и
ученика, а у складу са важећим прописима.
Члан 13.
Пружалац услуге најмање једном годишње спроводи интерну евалуацију квалитета пружених
услуга, која укључује испитивање задовољства
корисника, односно њихових заступника.

Члан 15.
Услуга личног пратиоца обавља се по индивидуалном плану подршке који сачињава стручно
лице пружаоца услуге у сарадњи са родитељима,
стручним службама предшколске установе/школе
и васпитачем, учитељем, одељенским старешином,
а на основу Мишљења ИРК, појединачно за свако
дете коме се овај вид подршке пружа.
Родитељ/старатељ својеручним потписом даје сагласност на индивидуални план подршке.
Члан 16.
Индивидуални план подршке садржи:
- опште податке о детету/ученику;
- податке о здравственом статусу детета/ученика;
- податке о способностима детета/ученика;
- податке о социјалној комуникацији детета/ученика;
- податке о понашању детета/ученика;
- процену потреба детета/ученика;
- врсту услуге, садржај услуге, трајање услуге у
току дана;
- име и презиме личног пратиоца детета/ученика;
- учесталост и начин извештавања личног пратиоца о пруженим услугама;

Извештај о евалуацији подноси се надлежном
органу града Лесковца.

- циљ који се жели постићи, и временски оквир
пружања подршке;

IV. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЛИЧНОГ

- рок трајања индивидуалне подршке, и потреба
за кориговањем индивидуалног плана подршке,

ПРАТИОЦА И СТРУЧНОГ РАДНИКА

- сагласност родитеља/ старатеља везану за индивидуални план подршке.
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Члан 17.
Услуга личног пратиоца се обавља уз сва поштовања и уважавања личности детета/ученика уз
строгу забрану било ког вида насиља или дискриминације, а нарочито по основу расе, пола,
националне припадности, друштвеног порекла,
рођења, вероисповести, имовног стања, културе,
језика, старости, психичког или физичког инвалидитета, и строгу забрану довођења детета/ученика у понижавајућ положај.
Приликом пружања услуге, лични пратилац ће
се руководити и поступати у складу са следећим
принципима:
- индивидуализована подршка;
- поштовање права детета;
- поштовање породичних опредељења и стилова
живота;
- сарадња са породицом и другим актерима у
дететовом животу;
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детета/ученика, пружаоца услуге и орган старатељства.
Члан 20.
Лични пратилац свакодневно води евиденцију о
броју сати у којима је ангажован на обрасцу пружаоца услуге.
Родитељ/старатељ детета личним потписом потврђује тачност унешених података на обрасцу
пружаоца услуге за сваки дан ангажовања понаособ.
Обрачун на крају текућег месеца врши пружалац
услуге на основу уредно попуњеног обрасца од
стране личног пратиоца, и потписаног од стране
родитеља/старатеља детета/ученика за сваки наведени дан.
У случају да не постоји уредно попуњено образац
или овера истог потписом родитеља, сматраће се
да тај дан у месецу, или месец лични пратилац
није био ангажован.

- поштовање приватности детета и породице;
- безбедности и сигурности детета.

Члан 21.
Стручни радник пружаоца услуге:

Члан 18.
Лични пратилац је дужан да поштује сва прописана
правила понашања и кретања унутар предшколске
установе/школе.
Лични пратилац нема право присуства у соби/учионици током извођења васпитно-образовног рада,
сем на искључиви позив васпитача, учитеља, наставника.

1. Организује услугу и обавља надзор над радом
личног пратиоца;
2. Израђује индивидуални план подршке;
3. Врши избор личног пратиоца детета;
4. Врши поновни преглед једном у шест месеци;
5. Врши контролу и праћење индивидуалног
плана подршке;

Лични пратилац детета нема право мешања у
васпитно-образовни, односно образовно-васпитни
рад осим давања сугестија, или примедби васпитачу/ наставнику, стручном сараднику директно.

6. Спроводи интерну евалуацију квалитета пружања услуге и обавештава надлежни орган
града - Одељење за друштвене делатности и
локлани развој и

Члан 19.

7. Координира рад са свим субјектима у заједници
непосредним учесницима у пружању услуге.

Лични пратилац је дужан да поштује личност,
телесни интегритет и безбедност све деце у предшколској установи/школи у којој му је дозвољен
приступ и кретање у својству личног пратиоца.

V. ПРЕСТАНАК ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА

Најстроже је забрањено да улази у вербални, или
физички сукоб са другом децом/ученицима или
запосленима у установи.
Лични пратилац је дужан да ако примети да се
било какав вид дискриминације, или насиља примењује над дететом/учеником коме је додељен, о
томе одмах обавести директора, психолога или
педагога предшколске установе/школе, родитеља

Члан 22.
Права и обавезе личног пратиоца престају:
- Доношењем новог, измењеног Мишљења ИРК,
и решења Центра за социјални рад којим престаје право на услугу личног пратиоца;
- Истеком рока на који је Уговор склопљен.

1. септембар 2017.
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Члан 23.
Права и обавезе личног пратиоца могу престати
и пре истека рока на који је Уговор закључен и
то у случајевима:
- писмено изјављене воље личног пратиоца или
родитеља/старатеља;
- нарушеног поверења и личног односа између
личног пратиоца и детета/ученика, или личног
пратиоца и родитеља/старатеља детета;

Страна 1830 - Број 15

евиденцију, и да о овим разлозима раскида уговора
обавезно обавести координатора ИРК и Центар
за социјални рад Лесковац, који о овом морају да
воде евиденцију у Градској управи и Центру.
VI. ПОСЕБНИ МИНИМАЛНИ
СТРУКТУРАЛНИ СТАНДАРДИ ЗА
АНГАЖОВАЊЕ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА
Члан 24.

- непружања или одбијања пружања услуге или
дела услуге предвиђених индивидуалним планом подршке;

Пружалац услуге, односно реализатор програмских
активности, има најмање једног стручног радника.

- насилног или непримереног понашања личног
пратиоца према детету/ученику, другој деци,
запосленима у васпитно-образовним установама
или трећим лицима;

Непосредну услугу личног пратиоца пружа сарадник - лични пратилац детета.

- занемаривања потреба детета, непрослеђивања
или прикривања информација и чињеничног
стања пружаоцу услуге;
- злоупотребе лекова, алкохола и других опојних
средстава;
- неполагању или избегавању полагања акредитованог програма;
- уништавања, отуђивања и несавесног односа
према имовини детета/ученика, његових родитеља или установе коју дете/ученик похађа
или у којој борави у присуству личног пратиоца;
- распиривања националне, верске, полне, политичке или друге врсте мржње и нетрпељивости;
- покретања истраге или поступка против личног
пратиоца за дела које га чине неподобним за
рад са децом, или боравку у дечијем окружењу;
- и других оправданих разлога по оцени пружаоца
услуге.
По поднетом захтеву за престанак својства личног
пратиоца појединачног корисника одлучује пружалац услуге, у складу са одредбама овог Правилника.
Стручни радник пружаоца услуге процењује
оправданост захтева и разлога у стручној процедури.
У случају да до престанка својства личног пратиоца
долази из разлога ст. 1 тачака 3-10. овог члана,
пружалац услуге је дужан да о томе води службену

Стручни радник и сарадник - лични пратилац
имају завршену обуку по акредитованом програму
за пружање услуге личног пратиоца.
Сарадник - лични пратилац не може бити члан
породичног домаћинства у коме живи корисник,
сродник у правој линији као ни брат и сестра,
односно брат и сестра по оцу или мајци корисника.
VII. УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНЕ УСЛУГЕ
ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА
Члан 25.
Цена услуге личног пратиоца детета утврђује се
по радном часу.
Цену услуге утврђује Градско веће града Лесковца,
на образложени предлог пружаоца услуге. Пружаоц услуге при формирању предлога цене мора
да води рачуна о реалним трошковима услуге.
VIII. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 26.
Средства за пружање услуге лични пратилац
детета обезбеђује се из буџета града Лесковца,
учешћем корисника и лица која су у складу са законом дужна да учествују у њиховом издржавању,
од донатора и из других извора у складу са
законом.
IX. КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА
УЧЕШЋЕ КОРИСНИКА И ЊЕГОВИХ
СРОДНИКА У ТРОШКОВИМА УСЛУГЕ
ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА
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локална самоуправа корисник се ставља на листу

Члан 27.
Учешће корисника у цени услуге лични пратилац
детета утврђује се према следећој скали:

чекања.
Члан 31.
Учешће у трошковима услуге лични пратилац
детета корисници, односно њихови законски заступници уплаћују на наменски жиро рачун пружаоца услуге најкасније до 20. у месецу за претходни месец. За дане у којима корисник због
личних разлога, без претходне најаве пружаоцу
услуге, не користи услуге, плаћа 50 % од цене
услуге лични пратилац детета. Средства остварена
на овакав начин, користиће се за подизање квалитета услуге лични пратилац детета.
X. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 32.

Члан 28.
У укупан приход породице рачуна се и додатак
за негу и помоћ другог лица.
Члан 29.
Породице која не прикажу своје приходе, плаћају

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику града
Лесковца".
Број 061-26/17-II
У Лесковцу 1. августа 2017. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

цену часа услуге у износу од 100% цене услуге.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
др Горан Цветановић, с.р.

Члан 30.
Уколико је сатница пружања услуга већа од годишњег, односно месечног нивоа који финансира

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЦРНА ТРАВА
522.

ЦРНА ТРАВА ЗА ПЕРИОД
1. 1. 2017. - 30. 6. 2017. ГОДИНЕ

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС", број 129/2007 и 83/2014
- др. закон) и члана 28. Статута општине Црна
Трава („Службени гласник града Лесковца", број
17/2012), Скупштина општине Црна Трава, на
својој седници одржаној дана 14. 8. 2017. године
доноси

Прихвата се Извештај о извршењу буџета општине
Црна Трава за период 1. 1. 2017 - 30. 6. 2017. године.

РЕШЕЊЕ
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О
ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

Извештај о извршењу буџета општине Црна Трава
за период 1. 1. 2017. - 30. 6. 2017. године је
саставни део овогрешења.

1.

2.

1. септембар 2017.
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3.

2.

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

Одлука ступа на снагу даном доношења, а диспозитив Одлуке биће објављен у „Службеном
гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Број: 06-146/2017-01
Датум: 14. 8. 2017. године
Председник
Јоца Митић

3.
Одлуку доставити Акционарском друштву Х.У.П
„Европа" из Сурдулице, улица краља Петра I бб
и Локалној пореској администрацији Општинске
управе општине Црна Трава.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Број: 06-147/2017-01
Датум: 14. 8. 2017. године

523.
На основу члана 76. став 3. Закона о приватизацији
(„Службени гласник РС", број 83/2014, 46/2015,
112/2015 и 20/2016), Закључка Владе Републике
Србије 05 број 023-8860/2015 од 20. августа 2015.
године, члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС", број 129/2007 и 83/2014
- др.закон), члана 28. Статута општине Црна
Трава („Службени гласник града Лесковца", број
17/2012) и члана 70. Пословника Скупштине општине Црна Трава („Службени гласник града
Лесковца", број 24/2016), решавајући по захтеву
Акционарског друштва Х.У.П. Европа из Сурдулице, улица краља Петра I бб, за спровођење Закључка Владе РС за отписом дуга, Скупштина
општине Црна Трава на својој седници одржаној
дана 14. 8. 2017. године доноси
ОДЛУКУ
О ОТПИСУ ДУГА
1.
Отписују се дуговања Акционарског друштва
Х.У.П „Европа" из Сурдулице према општини
Црна Трава, са стањем на дан 31. 12. 2015. године,
у укупном износу од 3.498.270,59 динара и то:
- на име пореза на земљиште - 523,28 динара,
- на име пореза на имовину обвезника који воде
пословне књиге - 2.448.074,11 динара,
- на име локалне комуналне таксе за истицање
фирме на пословном простору -822.858,36 динара и
- на име накнаде за коришћење грађевинског
земљишта - 226.814,84 динара.

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

524.
На основу члана 6. Закона о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору
(„Сл.гласник РС", бр. 68/15 и 81/2016), а у вези
са чланом 4. истог закона, члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016), члана 28.
Статута општине Црна Трава („Службени гласник
града Лесковца" број 17/12) и Одлуке Владе РС
о максималном броју запослених на неодређено
време у систему државних органа, систему јавних
служби, систему Аутономне покрајине Војводине
и систему локалне самоуправе за 2017. годину
(„Сл.гласник РС" бр. 61/2017 од 23. 6. 2017. године), Скупштина општине Црна Трава, на седници одржаној дана 14. 8. 2017. године, донела
је
ОДЛУКУ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ
ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком одређује се максималан број запослених на неодређено време у систему локалне
самоуправе - Општини Црна Трава за календарску
2017. годину.
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525.

Члан 2.
Максималан број запослених на неодређено време
у систему локалне самоуправе - Општини Црна
Трава је 50 запослених, који се распоређују по
организационим облицима на следећи начин:
1. Општинска управа општине Црна Трава - 30,
2. Јавно предузеће за комуналну делатност и
путну инфраструктуру „Вилин Луг" Црна Трава
- 8,
3. Општинска библиотека „Сестре Стојановић" 2,

На основу члана 19. Закона о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник
РС", број 52/2011), члана 45. Закона о култури
(„Службени гласник РС", број 72/2009, 13/2016
и 30/2016), члана 32. став 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број
129/2007 и 83/2014 - др.закон), члана 28. тачка 9.
Статута општине Црна Трава („Службени гласник
града Лесковца", број 17/2012), а на предлог Општинског већа општине Црна Трава и Општинске
библиотеке „Сестре Стојановић" Црна Трава,
Скупштина општине Црна Трава на седници одржаној дана 14. 8. 2017. године, донела је следеће

4. Предшколска установа „Младост" - 8,
5. Црвени Крст Црна Трава - 2.
Члан 3.
У оквиру максималног броја запослених одређеног
у члана 2. ове Одлуке, сваки организациони облик
може имати највише онолики број запослених
на неодређено време за који има обезбеђену масу
средстава за зараде.
Запосленима на неодређено време сматрају се и
директори организационих облика.
Члан 4.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „СЕСТРЕ
СТОЈАНОВИЋ" ЦРНА ТРАВА
1.
За председника и чланове Надзорног одбора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић" Црна
Трава именују се:
- Рада Младеновић из Црне Траве, запослена у
библиотеци, за председника
- Владица Николић из Градске, за члана и

Организациони облици су дужни да у року од 60
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке ускладе
своје акте о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, тако да се актом не може
утврдити већи број запослених на неодређено
време од максималног броја запослених одређеног
овом Одлуком.
Члан 5.
Диспозитив Одлуке објавити у Службеном гласнику града Лесковца".

- Емилија Николић из Црне Траве, за члана.
2.
Мандат председника и чланова Надзорног одбора
траје 4 (четири) године.
3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
диспозитив Решења биће објављен у „Службеном
гласнику града Лесковца".
4.
Решење доставити председнику и члановима
Надзорног одбора, као и Општинској библиотеци
„Сестре Стојановић".

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Број: 06-148/2017-01
Датум: 14. 8. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

5.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се покренути управни спор пред Управним
судом у Београду у року од 30 дана од дана
пријема овог решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Број: 06-149/2017-01
Датум: 14. 8. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

1. септембар 2017.
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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ВЛАСОТИНЦЕ
526.
На основу чл. 36. и 38. Одлуке о Општинском
већу општине Власотинце („Службени гласник
града Лесковца", бр. 12/08), и чл. 19. Пословника
о раду, Општинско веће Општине Власотинце на
64. седници одржаној 28. 7. 2017. године, донело
је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на:
1. Ценовник комуналних услуга ЈКП „Комуналац"
Власотинце, број 1267 од 14. 7. 2017 године,
који је код општине Власотинце заведен под
бр. 434-3/17 дана 14. 7. 2017. године

моуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07), чл. 40.
Статута општине Власотинце ("Сл. гласник града
Лесковца", бр. 12/08 и 147/11), члана 36. и 38.
"Одлуке о ошптинском већу општине Власотинце
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 12/08) и члана
19, Пословника о раду општинског већа, Општинско веће општине Власотинце, на Предлог
Одељења заг буџет, финансије, привреду и друштвене делатности бр. сл/2017 од 18. 7. 2017. године,
на седници одржаној дана 28. 7. 2017. године донело је:
ПРАВИЛНИК
О ПРОЦЕДУРАМА ПЛАЋАЊА И ТОКУ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕ ПЛАЋАЊА ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
Члан 1.

2. Одлуку о висини и начину обрачуна накнаде
за ванредни превоз на општинским путевима
и улицама на територији општине Власотинце
бр. 1263 од 14. 7. 2017. године, који је код општине Власотинце заведен под бр. 434-3/17
дана 14. 7. 2017. године и

Овим правилником утврђује се процедура за
плаћање из буџета општине Власотинце односно
за директне кориснике и то:

3. Одлуку о висини наканде за коришћење општинских путева на територији општине Власотинце бр. 1262 од 14. 7. 2017. године који је
код општине Власотинце заведен под бр. 4343/17 дана 14. 7. 2017. године.

Раздео З - Општинско веће,

Раздео 1 - Скупштина општине.
Раздео 2 - Председник општине,

Раздео 4 - Општинско јавно правобраниластво,
Раздео 5 - Општинска управа,
којим се одређују лица, радње и рокови у поступку
плаћања рачуна.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
диспозитив решења ће се објавити у „Службеном
гласнику града Лесковца".
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
01 бр. 06-55-3/2017
28. 7. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСК0Г ВЕЋА
Зоран Тодоровић

Члан 2.
Сви приспели рачуни евидентирају се у рачуновоству Оделењу за буџет, финансије, привред и
др. делатности.
Ликвидатор, који врши контролу приспелих
рачуна, заводи их у улазну књигу рачуна и врши
следећу контролу:
- проверава тачност уписаних износа и рачуноводствених операција;
- датум пријема рачуна;

527.
На основу члана 81. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/201,
108/2013 и 99/2016), чл. 46. Закона о локалној са-

- проверава пратећу документацију-уговора, извештаја о извршеном послу, отпремница, пријемница, записника о обављеној уелузи и слично,
а врши конторлу захтева са финансијком планом
директног корисника.
Након обављаене контроле, лице на радном месту
ликвидатора, потписом потврђује исправност
горе наведених контрола.
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Члан 3.

Члан 6.

Лице задужено за јавне набавке врши контролу:

Лице распоређено на пословима плана и извршења
буџета врши контролу:

- усклађеност рачуна са спроведеним јавним набавкама;
- контролу законитости, односно да ли је пословна
промена заснована на закону, другим прописима
и актима донетим на основу закона;
- контролу пратеће документације - програма,
пројекта, уговора, инвестициона документација,
извештаја о извршеном послу, отпоремница,
пријемнице, записника о обављеној услузи и
сл.
Ова контрола је суштинска контрола или тзв,"контрола интинитости", јер се њом потврђује да је
купљено добро заиста примљена, да је уговорена
услуга заиста извршена и сл.а обавезно мора
бити потврђена одговарајућом документацијом
(отпремница, пријемница.извештај, записник и
др.).
Члан 4.
Након извршене контроле од стране лица задуженог зајавне набавке, рачуни за плаћање се достављају на контролу и потпис руководиоцу директног корисника буџета (Начелнику Општинске
управе, Председнику Општине, заменику Председника општине или Председнику скупштине,
ОЈП, у дањем тексту. функционер).
Потписом фрункционера потврђује се настала
обавеза. Потписивање од стране ликвидатора,
лица за јавне набавке и функционера потврђује
се законитост и исправност приспелих рачуна за
плаћање.
Члан 5.
Радно место - ликвидатор врши конторлу целукоупне материјално финансијске документације
која је у вези са рачуном за плаћање. У случају
да рачуни или део материјално финансијске дркументације нису исправни, ликвидатор, враћа наведену документацију одговорном лицу које је
пртходно доставило рачун, да отклони неправилности. Враћање се врши истог или наредног
дана.
Ликвидатор, након извршене контроле, документације доставља лицу распоређеном на пословима
праћења плана и извршења буџета на потпис и
проверу. Исто лице даље доставља лицу које
врши плаћање.

- усклађеност са планом извршења буџета,
- проверу расположивости буџетских апропријација и квота,
- проверава тачност економских класификција
- провера тачност уписаних износ и рачунски
операција.
Лице распоређено на пословима кординатора за
рачуноводство врши:
- контролу законитости, односто да ли је пословна
промена у складу са законом, прописима и актима донетим на основу закона,
- проверу основаности приложене, документрације за стварање обавеза (уговоро рачун и др
- проверу тачности економске класифиакције,
- провера рачности уписаних износа и рачунских
операција.
Захтев за плаћање потписује:
- на месту „припрема" - ликвидатор, лице на
пословима буџета
- на месту „оверава" - потписује кординатор за
рачуновоство и руководилац одељења
- на месту „одобрава" - овлашћени потписник
за располагање средстваима буџета (председник
или начелник општинске управе).
Руководилац Оделења за буџет и финансије прати
ликвидност буџета, утврђује квартален квоте и
одбрава промену кварталних квота, са својим парафом потврђује списак дневног распореда плаћања да је захтев за плаћање сачињен у складу са
прописаном процедуром и да су прописане интерне
контроле извршене.
Члан 7.
За плаћање рачуна за инвестициона улагања и за
капиталне пројекте које садржи План капиталних
инвестиција који је саставни део Одлуке о буџету,
чија се реализација врши у оквиру Оделења за
локални економски развој, захтеве за плаћање
припрема лице из ЛЕР, а контролу документације
врши лице задужено за ликвидатуру, а председник
општине на месту „оверава" потписује, чиме потврђује своју сагласност за подношење захтева
за плаћање.

1. септембар 2017.
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Документација за требовање средстава надаље
се прослеђује Оделењу за урбанизам (прва контрола), које контролише основаност за плаћање и
валидност документације. Након тога, захтев са
документацијом се доставља на контролу усаглашености са утврђеним квотама у Оделењу за
буџет и финансије, након чега се врши исплата
по захтеву.
За коришћење средства из одобрених апропријација у оквиру раздела Општинске управе
везаних за субвенције јавним и нефинансијским
предузећима, захтев подноси корисник уз пратећу
документацију (копије) Оделењу за урбанизам, а
одобравање средстава по захтевима вршиће се
на основу закључка припрема се Уговор о субвенцијама, а закључак Општинског већа и уговор
су основ за исплату.
Оделење за урбанизам, стамбено комуналне, инспекцијске послове је надлежноза контролу документације којом се траже средства из буџета
за плаћање обавезе индиректних корисника из
области комуналне делатности (месне заједнице),
тако да захтеве за коришћење средства везанх за
месне заједнице, и апропријације предвиђене
програмским делом буџета за активности месних
заједница, подноси одговрно лице у месој заједници Оделењу за урбанизам, са копијом пратеће
документације, које контролише валидност документације.
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потписнику за располагање финансијским средсатвима.
Члан 9.
По извршеном плаћању, истог или наредног дана,
оригинал документације о извршеној трансакцији,
када су у питању директни кориснци буџета, одлаже се уз Захтев у рачуноводству у прописаним
евиденцијама, а када су у питању индиректни
корисници (копије рачуна), заједно са зхатевом
диставњају се Оделењу за буџет и финансије,
као надлежном за праћење извршења буџета индиректних корисника из области друштвених делатности.
Члан 10.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да
важи Правилник о увођењу процедуре за плаћање
рачуна у Општинској управи Власотинце, 01 бр.
06-24/2014 од 16. 5. 2014. године.
Члан 11.
Овај правилник сртупа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Лесковца”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
01 бр.06-55-2/17,
дана 28. 7. 2017. године

Руководилац оделења потписује, а самим тим и
доноси решење о трансферу средстава.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Тодоровић

Члан 8.
За плаћање рачуна индиректних корисника буџета
општине, процедура је следећа:
Оделење за буџет и финансије је надлежно да
контролише захтеве за плаћање из буџета које јој
достављају индиректни корисници .
Корисници достављају копије докумената.
Контрола се састоји у прегледу законитности, да
ли је захтев у складу са одобреним апропријацијама, да ли документација има све битне
елементе књиговодствене исправе, да ли је потписана од стране одговорних лица индиректних
корисника и сл.
Након провере од стране ликвидатора и радника
на пословима буџета, захтев за плаћање се „оверава" од стране кординатора за рачуноводство и
рукводиоца оделелења за буџет и финансије, и
доставља се на „одобрење" за плаћање овлашђеном

528.
На основу чл. 36. и 38. Одлуке о Општинском
већу општине Власотинце („Службени гласник
града Лесковца", бр. 12/08), чл. 40. Статута Општине Власотинце („Сл. гласник града Лесковца",
број 12/08 и 24/11), чл. 19. Пословника о раду
општинског већа општине Власотинце (01Бр.0610/08 од 30. 6. 2008. год.), Општинско веће Општине Власотинце на 64. седници одржаној 28.
7. 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на измену и допуну Правилника о организацији и систематизацији послова
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ЈКП „Водовод" Власотинце, број 1570 од 19. 7.
2017 године, који је код општине Власотинце заведен под 01 бр.110-12/17 дана 19. 7. 2017. године,
са следећим изменама:
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења а
диспозитив објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
Општинско веће
01 бр.06-55-6/2017
28. 7. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Тодоровић

1. септембар 2017.

парцеле 351 је укупне површине од 727 м2, од
чега се 198 м2 налази на кат. парцели бр. 351, а
преостали делови зграде налазе се на кат. парцели
352 и то 8 м2, на кат. парцели 352 и то 3 м2, на кат.
парцели 353 и то 92 м2, на кат. парцели 354 и то
191 м2, на кат. парцели бр. 357 и то 90м2, а преостали део од 145 м2 налази се на кат. парцели
360.
II
Право коришћења на непокретностима из тачке I
ове Одлуке преноси се без накнаде, ради обављања
делатности Културног центра општине Медвеђа,
у складу са актом о оснивању установе.
III

МЕДВЕЂА
529.
На основу члана 18. став 6., члана 22. и 27.
Закона о јавној својини („Сл. гласник РС", бр.
72/11 и 88/13, 105/2014, 104/2016 - држ. закон
108/2016), члана 93. Статута општине Медвеђа
(„Сл. гласник града Лесковаца", бр. 18/2008 и
38/2012) и члана 26. Одлуке о прибављању, располагању, коришћењу и управљању стварима у
јавној својини Општине Медвеђа, донета на седници СО Медвеђа под бр: 06-631/2015 -1/6 од 21.
12. 2015. године, Општинско веће општине Медвеђа, на седници одржаној 10. августа 2017.
године, доноси:
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА
НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНОЈ У ЛН БР.
1171 КО МЕДВЕЂА, КАТ. ПАР. БР. 353, 354,
357, 359, 360 И 361 У КО МЕДВЕЂИ,
КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА У МЕДВЕЂИ
I
ПРЕНОСИ СЕ право коришћења Културном центру општине Медвеђа у Медвеђи, са седиштем у
Медвеђи, у улици Јабланичкој 65, на непокретности
у јавној својини општине Медвеђа, уписаној у
ЛН бр.1171. к.о. Медвеђа, парцела бр. 353, 354,
357, 359, 360 и 361 у КО Медвеђи, укупне површине 1766 м2, коју чини зграда бр. 1 са кат.

Културни центар општине Медвеђа у Медвеђи,
има право да непокретности из тачке I ове одлуке
држи и користи у складу са њеном природом и
наменом, као и да управља истом у складу са законом којим се уређује јавна својина.
IV
Право коришћења на непокретностима у својини
општине престаје у случају њиховог отуђења из
јавне својине општине, на основу одлуке надлежног органа, независно од воље носиоца права
коришћења на тим непокретностима као и у
другим случајевима утврђеним законом.
V
На основу ове Одлуке извршиће се упис права
коришћења Културног центра општине Медвеђа
у Медвеђи, на непокретностима из тачке I ове
Одлуке у јавне књиге о евиденцији непокретности
и правима на њима.
VI
Одлуку објавити у „Службеном гласнику града
Лесковаца".
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
Број: 06-29/2017-III
10. 8. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Др Небојша Арсић
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MEDVEGJËS
529.
Në bazë te nenit 18, alineja 6. neni 22 dhe 27. Ligji
mbi pronën publike (Gazeta zyrtare e RS nr 72/11
dhe 88/13, 105/104/2016 ligji i shteti 108/2016)
neni 93. Statuti i komunës së Medvegjës (Gazeta
zyrtare e qytetit të Leskocit nr 18/2008 dhe 38/2012)
dhe neni 26.Vendimi mbi marrjen, dispozicionin dhe
drejtimin e mjeteve në pronën publike të Komunës
së Medvegjës të xjerra në seancën e KK Medvegjë
nën nr 06-631/2015-1/6 prej 21. 12. 2015. Këshilli
komunal të komunës së Medvegjës në seancën e
mbajtur me 10 gusht viti 2017 nxjerr:
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pika I të këti vendimi dhe përdoret në përputhje me
natyrën dhe qëllimin e saj, si dhe të drejtoj me të
njejtën në përputhje me ligjin me të cilën rregullohet
prona publike.
IV
Të drjetën e përdorimit të pasurive të pa tundëshme
në pronësi të komunës ndalohet në rast të tjetërësimit
nga prona publike e komunës, në bazë të vendimit të
organit kompentent,në rast të tjetërsimit nga pronësia
publike të komunës, në bazë të vendimit të organit
kompetent, në mënyrë të pa varur nga dëshira e të
drjetës së përdorimit të pa tundëshmëris si dhe në
rastet tjera të përcaktuara me ligj.

VENDIMI
MBI TRASFERIMIN E PËRDORIMIT TË
DREJTËS NË PRONËN E PALUJTSHME E
SHENUAR NË LN NR 1171 KO MEDVEGJË
PARCELA KADASTRALE NR 353, 354, 357,
360 DHE 361 NË KK MEDVEGJË QENDRËS
KULTURORE E KOMUNËS SË MEDVEGJËS
NË MEDVEGJË

Në bazë të këti Vendimi do të bëhet regjistrimi i
drejtës së përdorimit të Qendrës kulturore të komunës
së Medvegjës në Medvegjë, në pa tundëshmëri nga
pika I të këti Vendimi në librat publike mbi evidentimin
e pa tundëshmërive dhe drejtave në to.

I

Vendimi të shpallet në "Gazetën zyrtare të qytetit të
Leskocit"

TRANSFEROHETe drejta e përdorimit e Qendrës
kulturore të komunës së Medvegjës në Medvegjë,
me selin në Medvegjë, në rrugën Jabllaniçka 65, në
pronë të pa lujtëshme të komunës së Medvegjës, të
shenuar në LM nr. 1171 k.o Medvegjë, parcela nr
353, 354, 357, 360 dhe 361 në KK Medvegjë,
gjithësej siperfaqja prej 1766m2 të cilat i përbën
ndërtesa nr l.me parcel kadastrale 351 gjithësej sipërfaqja prej 727m2 prej të cilës 198m2 gjinden në
parcelën kadastrale nr 351, kurse pjesët e mbetura të
ndërtesës gjinden në parcelën kadastrale 352 dhe at
8m2, në parcelën kadas 352 dhe atë 3m2 në parc.
kada. 353 dhe atë 92m2, në parcelën kadas. 354 dhe
atë 191m2 në parcelën kadastrale nr 357 dhe atë
90m2, kurse pjesa e mbetur prej 145m2 gjindet në
pjesën kadastrale 360.
II
Të drejtën e përdorimit të pasurive të pa tundëshme
nga pika I të këti Vendimi transferon pa kompensim
,për shkak të kryerjes të aktiviteteve të Qendrës kulturore të komunës së Medvegjës, në përputhje me
aktin mbi themelimin e institucionit.
III
Qendra kulturore e komunës së Medvegjës në Medvegjë, ka tëdrejtën e pasurive të pa tundëshme nga

V

VI

KOMUNA E MEDVEGJËS
Numër: 06-29/2017-111
PREJ 10. 8. 2017.
KRYETARI,
Dr Nebojsha Arsiq

530.
На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС" број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 и 108/2013), члана 32. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС",
број 129/2007 и 83/2014) и члана 44. става 3.
тачке 2. Статута општине Медвеђа („Службени
лист града Лесковца", број 18/2008), Скупштина
општине Медвеђа је на седници одржаној 22. августа 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА ЗА 2017.
ГОДИНУ (III)

Страна 1839 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

1. септембар 2017.

Члан 2.
Члан 2. Мења се и гласи:

Члан 1. мења се и гласи:
Укупни приходи буџета општине Медвеђа за
2017. годину (у даљем тексту: буџет) утврђују се
у износу од 580.728.743 динара.

Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
Буџет за 2017. годину састоји се од:
1) Укупних прихода и примања у износу од
527.846.303динара
2) Укупних расхода и издатака у износу од
530.815.453динара
3) Рачуна финансирања у износу од 2.969.150
динара
4) Буџетског суфицита/дефицита у износу од 2.969.150 динара.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета
општине Медвеђа за 2017. годину, састоје се од:

Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
Приходи и примања (средства из буџета и средства
из осталих извора) исказани према економској
класификацији, утврђују се у следећим износима:
- текући приходи у износу од 565.439.593 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у
износу од 2.300.000 динара.
Јавни приходи по врстама утврђују се у следећим
износима:

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1840 - Број 15

Страна 1841 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

Расходи и издаци, по појединачној намени, утврђују се у следећим износима:

- текући расходи у износу од 483.458.808 динара,

- издаци за нефинансијску имовину у износу од 100.239.085 динара, издаци

Члан 6. мења се и гласи:

Члан 6.

за отплату главнице у износу од 10.005.000 динара.

Расходи и издаци (средства из буцета и средства из осталих извора) утврђују
се у износу од 593.717.893 динара и то:

Члан 5. мења се и гласи:

Члан 5.

1. септембар 2017.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА
Страна 1842 - Број 15

Страна 1843 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1844 - Број 15

Страна 1845 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

Члан 7. мења се и гласи:

Члан 7.

Расходи и издаци по функционалној класификацији утврђени су и распоређени
по следећим износима:

1. септембар 2017.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА
Страна 1846 - Број 15

Раходи по програмској класификацији утврђени су у следећим износима:

Члан 8. мења се и гласи:

Члан 8.

Страна 1847 - Број 15
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА
1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1848 - Број 15

Страна 1849 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1850 - Број 15

Планирани капитални идаци исказују се у следећем прегледу:

Члан 9. мења се и гласи:

Члан 9.

Страна 1851 - Број 15
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА
1. септембар 2017.

Расходи и издаци за 2017. годину распоређују се по корисницима буџетских средстава и то:

Члан 10. мења се и гласи:

Члан 10.

1. септембар 2017.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА
Страна 1852 - Број 15

Страна 1853 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1854 - Број 15

Страна 1855 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1856 - Број 15

Страна 1857 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1858 - Број 15

Страна 1859 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1860 - Број 15

Страна 1861 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1862 - Број 15

Страна 1863 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1864 - Број 15

Страна 1865 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1866 - Број 15

Страна 1867 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1868 - Број 15

Страна 1869 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1870 - Број 15

Страна 1871 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1872 - Број 15

Страна 1873 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1874 - Број 15

Страна 1875 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1876 - Број 15

Страна 1877 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1878 - Број 15

Страна 1879 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1880 - Број 15

Страна 1881 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1882 - Број 15

Страна 1883 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1884 - Број 15

Страна 1885 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1886 - Број 15

Страна 1887 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1888 - Број 15

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 11.
Ову Одлуку објавити у «Службеном лнату града
Лесковца» и доставити Министарству финансија.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕДВЕЋА
Број: 06-32/2017-1/1
дана 22. августа 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Милисав Милетић

530.
Në bazë të nenit 43. paragrafi 1. Ligji për sistemin e
buxhetit ("Gazeta zyrtare RS" numri 54/2009, 73/2010,
64/2013, 63/2013 dhe 108/2013), neni 32. pika 2.
Ligji për vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e Republikës së Serbisë dhe neni 44. paragrafi 3. pika 2.
Statuti i Komunës së Medvegjës ("Gazeta zyrtare
qyteti Leskovc"numri 18/2008), Ku seancën e mbajtur
ditën 22 gusht të vitit 2017 sjellë
VENDIMI
MBI NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E
VENDIMIT PËR BUXHETIN E KOMUNËS
VITIN 2017 (III)
I. PJESA E PËRGJITHËSHME
Neni 1.
Neni 1. ndryshohet dhe votohet:
Gjithësej e të ardhurave në buxhetin komunalë të
Medvegjës për vitin 2017 (në vazhdim të tekstit:
buxheti) për 580.728.743 dinarë.
Neni 2.
Neni 2. ndryshohet dhe votohet:
Të ardhurat dhe marrja,shpenzimet dhe të ardhurat
të buxhetit të komunës së Medvegjës për vitin 2017
përbëhen nga.

Страна 1889 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Neni 3.
Neni 3. ndryshohet dhe votohet: Buxheti për vitin
2017 përbëhet nga:
1) të ardhurat totale dhe të ardhurat në shumën prej
527.846.303 dinarë
2) Shpenzimet totale dhe shpenzimeve në vlerë prej
530.815.453 dinarë
3) Financimi i llogarisë në shumën prej 2,969,150
dinarë

1. септембар 2017.

4) teprica Buxheti / deficit në vlerë prej -2,969.150
dinarë
Neni 4 ndryshohet si më poshtë:Të ardhurat dhe
marrja (fondet buxhetore dhe fondet nga burime të
tjera) janë paraqitur sipas klasifik në shumat e mëposhtme:
- Të ardhurat aktuale në shumën prej 565.439.593
dinarë,
- Të ardhurat nga shitja e pasurive jo-financiare në
vlerë prej 2.300.000 dinar në dinarë.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1890 - Број 15

Страна 1891 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Neni 5.

1. септембар 2017.

Neni 6.

Neni 5. ndryshohet dhe votohet:

Neni 6. ndryshohet dhe votohet:

Humbjet dhe shpenzimet (fondet buxhetore dhe
fondet nga burimet e tjcra) do të përcaktohet në
shumën prej 593.717.893 dinarë, si më poshtc:

Humbjet dhe shpenzimet, me çdo qëllim, do të përcaktohen në shumat e mëposhtme:

- shpenzimet aktuale në shumën prej 483.458.808
dinarë,
- Shpenzimet për aktivet jo-financiare në vlerë prej
100.239.085 paund.
- pagesës i shumës së 10,005,000 dinarë.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1892 - Број 15

Страна 1893 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1894 - Број 15

Страна 1895 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

Neni 7.
Neni 7. ndryshohet dhe votohet:
Shpenzimet dhe shpenzimet sipas klasifikimit funksional përcaktohen dhe të
caktuar nga shumat e mëposhtme.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1896 - Број 15

Shpenzimet sipas klasifikimit të programit përcaktohen në shumat e mëposhtme.

Neni 8. ndryshohet dhe votohet:

Neni 8.

Страна 1897 - Број 15
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА
1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1898 - Број 15

Страна 1899 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1900 - Број 15

shpenzimet kapitale të planifikuara janë raportuar në tabelën e mëposhtme:

Neni 9. ndryshohet dhe votohet:

Neni 9.

Страна 1901 - Број 15
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА
1. септембар 2017.

Shpenzimet dhe shpenzimet për vitin 2017 janë ndarë në bazë të shfrytëzuesve të buxhetit si më poshtë:

Neni 10. ndryshohet si më poshtë:

Neni 10.

II. PJESA E VEÇANT

1. септембар 2017.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА
Страна 1902 - Број 15

Страна 1903 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1904 - Број 15

Страна 1905 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1906 - Број 15

Страна 1907 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1908 - Број 15

Страна 1909 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1910 - Број 15

Страна 1911 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1912 - Број 15

Страна 1913 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1914 - Број 15

Страна 1915 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1916 - Број 15

Страна 1917 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1918 - Број 15

Страна 1919 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1920 - Број 15

Страна 1921 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1922 - Број 15

Страна 1923 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1924 - Број 15

Страна 1925 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1926 - Број 15

Страна 1927 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1928 - Број 15

Страна 1929 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1930 - Број 15

Страна 1931 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1932 - Број 15

Страна 1933 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1934 - Број 15

Страна 1935 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1936 - Број 15

Страна 1937 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. септембар 2017.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1938 - Број 15

III. EKZEKUTIMI I BUXHETIT
Neni 11.
Ky Vendim do të publikohet në "Gazetën Zyrtare të
Qytetit të Leskovcit" dhe dorëzohet në Minis.
Neni 12.
Ky Vendim hyn në fuqi në ditën e publikimit.
KUVENDI KOMUNAL I KOMUNES MEDVEGJES
Numër: 06-32/2017-1/1
Në Medvegjë, me 22. gusht të vitit 2017.
KRYETARI,
Dr Nebojsha Arsiq

531.
На основу члана 6, 11. и 31. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору („Службени гласник РС" бр. 68/15 и
81/16), тачке 7. и 8. Одлуке Владе Републике
Србије о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине Војводина и систему локалне самоуправе
за 2017. годину („Службени гласник РС", бр.
61/17) и члана 41. став 1 тачка 33. Статута
општине Медвеђа („Службени гласник града Лесковца", број 18/08 и 38/12), Скупштина општине
Медвеђа на седници одржаној 22. августа 2017.
године донела је
ОДЛУКУ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ
ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се максималан број запослених на неодређено време по организационим
облицима у систему локалне самоуправе општине
Медвеђа за 2017. годину и рок за поступање организационих облика по овој одлуци.
Члан 2.
Максималан број запослених на неодређено време
за календарску 2017. годину износи 165 запослених
у систему из члана 1. ове Одлуке.

Страна 1939 - Број 15
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531.

Члан 3.
Максималан број запослених по организационим
облицима у систему локалне самоуправе општине
Медвеђа је:
1. Општинска управа општине Медвеђа 74
2. Општинско правобранилаштво Медвеђа 1
3. ЈКП „Обнова" Медвеђа 37
4. Предшколска установа „Младост" Медвеђа. 32
5. Општинска библиотека „Петар Петровић-Његош" Медвеђа 7
6. Културни центар општине Медвеђа 3
7. Туристичка организација Медвеђа 10

Në bazë të nenit 6.11 dhe 31, Ligji mbi mënyren e
përcaktimit e numrit maksimal të numrit të punësuarve
në sektroin publik, (Gazeta zyrtare e RS nr 68/15
dhe 81/16) pika 7 dhe 8.Vendimi i Qeveris së Republikës së Serbis mbi numrin maksimal të punësuarve
në kohë të pa ckatuar në sistemin e organeve të
shtetit,sistemi i shërbimeve publike,sistemi i Pokrainës
Autonove të Vojvodinës në sistemin e vetëqeverisjes
lokale për vitin 2017(Gazeta zyrtare e RS nr 61/17)
dhe neni 41. alineja l. pika 33. Statuti i komunës së
Medvegjës(Gazeta zyrtare e qytetit të Leskocit nr
18/08 dhe 38/12) Kuvendi komunal i komunës së
Medvegjës në seancën e mbajtur me 22.gusht viti
2017 nxjerr

8. Центар за социјални рад Медвеђа 1
VENDIMI
Члан 4.

MBI NUMRIN MAKSIMAL TË

Организациони облик из члана 3. Одлуке који
има обавезу рационализације дужан је да укупан
број запослених на неодређено време сведе на
број утврђен овом Одлуком у року од 60 дана од
дана доношења Одлуке, применом одредби Закона
о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору или припадајућих колективних уговора.

PUNËSUARVE NË KOHË TË PA

Уколико не изврши рационализацију броја запослених у складу са овом Одлуком, организационом облику ће бити привремено обустављена
средства из буџета општине Медвеђа.
Члан 5.
На све што није уређено овом Одлуком, сходно
се примењују одредбе Закона о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
Број:06-32/2017-1/2
22. август 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Милисав Милетић

PËRCKATUAR NË SISTEMIN C
VETËQEVERISJES LOKALE TË KOMUNËS
SË MEDVEGJËS PËR VITIN 2017
Neni 1.
Me kët Vendim përcakton numrin maksimal të punësuarve në kohë të pa përcaktuar sipas zonave organizative në sistemin e vetëqeverisjes lokale të komunës
së Medvegjës për vitin 2017 dhe afati për veprim të
formës organizative sipas këti vendimi.
Neni2.
Numri maksimal i të punësuarve në kohë të pa përcaktuar për vitin kalendarik 2017. është 165 të
punësuar në sistemin nga neni 1. të këti Vendimi.
Neni 3.
Numri maksimal i të punësuarve në fushta organizative
në sistemin e vetëqeverisjes lokale të komunës së
Medvegjës.
l. AdministratakomunaleekomunëssëMedvegjës 74
2. Prokuroria komunale e Medvegjës

1

3. NKP "Obnova" Medvegjë

37

4. Institucioni Parshakollor "Mlladost" Medvegjë
32
5. Biblioteka komunle "Petar Petroviq Njegosh"
Medvegjë
7

1. септембар 2017.
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6. Qendra kulturore e komunës së Medvegjës

3

7. Organizata Turistike e komunës së Medvegjës 10
8. Qendra e punës sociale e Medvegjës

1

Neni 4.
Forma organizative nga neni 3.Vendimi i cili e ka
detyrim racionalizimin është i detyruar që gjithësej
numrin e të punësuarve në kohë të pa përckatuar të
reduktoj në nurnirn e përcaktuar me kët Vendim në
afat prej 60 ditë nga dita e nxjerrjes së Vendimit,me
zbatimin e dispozitave të Ligjit mbi mënyrën e përckatimit të numrit maksimal të punësuarve në sektorin
publik ose marrveshjet kolektive të lidhura.
Nëse nuk e bën racionalizimin e numrit të punësuarve
në përputhje me këtë Vendim,mënyra organizative
do të jen mjetet përkohësisht të pezulluara nga
buxheti i komunës së Medvegjës.

Страна 1940 - Број 15

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се у складу са Уставом, Законом
и Статутом општине Медвеђа утврђује надлежност,
начела, унутрашња организација, начин руковођења, односи са другим органима, средства за
рад и друга питања од значаја за рад и организацију
Општинске управе општине Медвеђа (у даљем
тексту: Општинска управа).
Члан 2.
Општинска управа општине Медвеђа је орган
Општине Медвеђа.
Општинска управа општине Медвеђа образује се
као једнинствен орган.
Седиште Општинске управе општине Медвеђа
је у Медвеђи, улица Јабланичка бр. 48.

Neni 5.
Të gjitha që nuk janë rregullar me këtë Vendim,në
pajtim me dispozitat e Ligjit mbi mënyrën e përckatimit
të numrit maksimal të punësuarëve në sektorin publik.
Neni 6.
Vendimi hynë në fbqi ditën e nesërme nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të qytetit të Leskocit".
KUVENDI KOMUNAL I MEDVEGJES
Numri:06-32/2017-1/2
22. gushtviti 2017
KRYETARI I KUVENDIT
Millisav Millitiq

I. ДЕЛОКРУГ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
Члан 3.
Надлежност Општинске управа одређена је Уставом, Законом и Сатутом општине Медвеђа. Општинске управа обавља послове на основу и у
оквиру Устава, Закона, Статута општине и других
аката Општине:
1. Извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског
већа,
2. Припрема нацрте прописа и других аката које
доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће,
3. Решава у управном поступку у првом степену
о правима и дужностима грађана, предузећа,
установа и других организација из надлежности
општине,

532.
На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије»
бр. 129/07) и члана 41. став 1. тачка 7. Статута
општине Медвеђа («Службени гласник општине
Лесковац» број 18/2008, 38/2012), Скупштина
општине Медвеђа на седници одржаној 22. августа
2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

4. Општинска управа и то руководилац органа,
одлучује по приговорима на поступање Општинске управе због неиспуњења обавеза из
управног уговора, због управне радње и због
начина пружања јавних услуга, ако не може да
се изјави друго правно средство у управном
поступку, а према одредбама закона којим се
уређује општи управни поступак,
5. Обавља послове упрвног надзора над извршењем прописа и других општинских аката Скупштине општине Медвеђа,

Страна 1941 - Број 15
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6. Извршава Законе и друге прописе чије је извршење поверено општини и
7. Обавља стручне и друге послове које утврди
Скупштина општине, председник Општине и
Општинско веће.
II. НАЧЕЛА ДЕЛОВАЊА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
Члан 4.

1. септембар 2017.

брзо и делотворно остваривање њихових права,
обавеза и правних интереса, али не на штету
права и правних интереса трећих лица, нити
Ј'авног интереса.
Сви запослени у Општинској управи дужни су
да улажу максималне напоре како би квалитет
услуга за грађане и привреду био на највишем
могућем нивоу. Рад свих запослених у Општинској
управи подлеже оцењивању у складу са законом
који одређује права и обавезе запослених у јединицама локалне самоуправе.

Самосталност, законитост и предвидивост
Општинска управа је самостална у вршењу својих
послова које обавља на основу и у оквиру Устава,
Закона, Статута општине Медвеђа и других прописа.
Општинска управа, у оквиру своје надлежности
одлучује у границама датог овлашћења и сагласно
циљу због кога је овлашћење дато.
Општинска управа у оквиру своје надлежности
поступа водећи рачуна о ранијим одлукама донетим у истим или сличним управним стварима.
Овлашћено службено лице Општинске управе
самостално утврђује чињенично стање и на основу
тога примењује законе и друге прописе у поступцима који се воде пред Општинском управом.
Члан 5.
Стручност, непристрасност
и политичка неутралност
Општинске управе и све њене организационе
јединице поступају према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужне су
да сваком омогуће једнаку правну заштиту у
остваривању права, обавеза и правних интереса.
Сви запослени у Општинској управи дужни су
да свој посао обављају квалитетно, посвећено,
предано, савесно и професионално, дужни су да
негују међусобну сарадњу и однос поверења и
поштовања према својим колегама и свим грађанима општине Медвеђа. Сви запослени у Општинској управи дужни су да се стално лично и
професионално усавршавају поштујући вредности
и етички кодекс општине Медвеђа.
Члан 6.
Делотворност у остваривању права странака, квалитет и оцењивање рада Организационе јединице
Огаптинске управе дужне су да странкама омогуће

Члан 7.
Начело делотворности, економичности
и помоћи странки
Када решавају у управном поступку и предузимају
управне радње поверене законом, организационе
јединице Општинске управе дужне су да користе
она средства која су за странку најповољнија и
којима се постижу сврха и циљ закона.
Организационе јединице Општинске управе дужне
су да поштују личност и достојанство странке.
Општинска управа и све њене организационе
јединице дужне су да свим странкама у поступцима
које воде омогуће успешно и делотворно остваривање и заштиту права и правних интереса.
Општинска управа и све њене организационе
јединице дужне су да воде поступке без одуговлачења и уз што мање трошкова по странке и
друге учеснике у поступцима, али тако да изведу
и утврде све доказе потребне за правилно и потпуно утврђивање чињеница на којима заснивају
своју одлуку.
Општинска управа и све њене организационе
јединице дужне су да по службеној дужности, у
складу са законом, врше увид у податке о којима
се води службена евиденција, да их прибављају
и обрађује. Општинска управа може од странке
да захтева само оне податке који су неопходни за
њену идентификацију и документа која потрвђују
чињенице о којима се не води службена евиденција.
Члан 8.
Начело истине, слободне оцене доказа
и право странке на изјашњење
Општинска управа дужна је да правилно, истинито
и потпуно утврди чињенично стање и све околности које су од значаја за законито и правилно
поступање.
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Овлашћено службено лице Општинске управе
по свом уверењу узима које су чињенице доказане,
на основу савесне и брижљиве оцене сваког
доказа посебно и свих доказа заједно, као и на
основу резултата целокупног поступка.
У свим поступцима пред Општинском управом,
када је то предвиђено законом и врстом поступка
који се води, странци се мора пружити прилика
да се изјасни о чињеницама које су од значаја за
одлучивање. Без претходног изјашњења странке
може се одлучити само ако је то законом дозвољено.
Члан 9.
Право на жалбу, приговор и јавност рада
Против решења Општинске управе донетог у
првом степену, односно уколико није донета
одлука у законом прписаном року, странка има
право на жалбу, ако законом није другачије прописано.
Странка има право на приговор у случајевима
утврђеним законом. Приговор на рад Општинске
управе може да се изјави начелнику Општинске
управе општине Медвеђа због неиспуњења обавеза
из управног уговора, због управне радње и због
начина пружања јавних услуга, ако не може да
се изјави друго правно средство у управном поступку.
Рад Општинске управе општине Медвеђа је јаван.
Организационе јединице дужне су да јавности
омогуће увид у свој рад, према закону којим се
уређује слободан приступ информацијама од
јавног значаја.
III. ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
Члан 10.
У оквиру Општинске управе образују се основне
организационе јединице за вршење међусобно
повезаних управних, стручних и других послова
из одређене области, као одељења.
Ради обједињавања истих или сличних послова
који су међусобно сродни, успешнијег извршавања
послова, пуне упослености и одговорности радника
у оквиру одељења могу се образовати и унутрашње
организационе јединице, као одсек или канцеларија.
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Члан 11.
У Општинској управи општине Медвеђа основне
организационе јединице су :
- Одељење за општу управу,
- Одељење за привреду и финансије,
- Одељење за урбанизам,
- Посебна организациона јединица Кабинет председника општине,
- Посебна организациона јединица Интерне ревизија општине Медвеђа.
У оквиру појединих основних организационих
јединица образује се унутрашње организационе
јединице као одсек или канцеларија и то:
- у оквиру Одељења за привреду и финансије,
образује се Одсек локалне пореске
администрације,
- у оквиру Одељења за општу управу образује
се Канцеларија писарнице.
- у оквиру Одељења за урбанизам образује се
Одсек за инспекцијске послове и Одсек за
спровођење обједињене процедуре у поступцима
за издавање аката у области изградње.
Члан 12.
Радом Општинске управе општине Медвеђа руководи начелник Општинске управе општине
Медвеђа.
Начелник Општинске управе представља Управу,
организује и обезбеђује законито и ефикасно
обављање послова, координацију рада и међусобну
сарадњу основних организационих јединица, одлучује о правима, дужностима и одговорностима
запослених, стара се о обезбеђивању услова рада,
предлаже Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији Општинске управе који усваја
Општинско веће општине Медвеђа и Кадровски
план Општинске управе огаитине Медвеђа, за
сваку календарску годину, који усваја Скупштина
општине Медвеђа.
За свој рад и рад Општинске управе начелник
одговара Скупштини општине Медвеђа, Општинском већу општине Медвеђа и председнику општине Медвеђа.
Члан 13.
Радом одељења Општинске управе руководе начелници.
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Радом унутрашњих организационих јединица руководе руководиоци унутрашњих организационих
јединица и то:
- радом одсека - шеф одсека,
- радом канцеларије - шеф канцеларије,
- радом Кабинета - шеф кабинета.
Начелници одељења Отнтинске управе организују
и обезбеђују њихов законит и ефикасан рад,
старају се о правилном распореду послова на
поједине унутрашње организационе јединице и
запослене и старају се о испуњењу радних дужности запопслених.
Начелници Одељења у извршавању послова из
претходног става, дужни су да се придржавају
налога и упутстава начелника Општинске управе.
Начелници Одељења одговарају начелнику Општинске управе за свој рад и за законит и благовремен рад одељења којима руководе.
Шеф кабинета за свој рад одговара председнику
општине.
Члан 14.
Начелнике одељења у Општинској управи распоређује начелник Општинске управе.
Члан 15.
Руководиоце унутрашњих организационих јединица распоређује начелник Општинске управе.
Руководиоци унутрашњих организационих јединица обављају најсложеније послове своје унутрашње организационе јединице и старају се о
ефикасном, законитом и квалитетном вршењу
послова, те равномерној упослености запослених.
За свој рад руководиоци унутрашњих организационих јединица одговарају начелнику Одељења
и начелнику Општинске управе.
IV. КАДРОВСКИ ПЛАН И РАДНА МЕСТА
СЛУЖБЕНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
Члан 16.
Кадровски план Општинске управе општине Медвеђа састоји се од приказа броја запослених према
радним местима и звањима, броја запослених са
радним односом на неодређено време који су по-
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требни у години за коју се доноси Кадровски
план, броја приправника чији се пријем планира
и броја запослених чији се пријем у радни однос
на одрђено време планира у Кабинету председника
општине или због повећаног обима посла.
Нацрт Кадровског плана припрема се у складу
са буџетским календаром, истовремено са нацртом
буџета општине Медвеђа, тако да буде усаглашен
са средствима обезбеђеним буџетом.
Кадровски план за општину Медвеђа усваја Скупштина општине Медвеђа заједно са Одлуком о
буџету.
Измена Кадровског плана може се вршити у случају измене Одлуке о буџету општине Медвеђа.
На основу Кадровског плана, доноси се Правилник
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места, односно измене и допуне тог правилника,
који на предлог начелника Општинске управе
усваја Општинско веће.
Члан 17.
Радна места службеника у Општинској управи
општине Медвеђа деле се на положаје и извршилачка радна места, у зависности од сложености
послова, овлашћења и одговорности.
Положај је радно место на коме службеник има
овлашћења и одговорности у вези са руковођењем
и усклађивањем рада Огаптинске управе.
Извршилачка радна места јесу сва радна места
која нису положаји, укључујући и радна места
руководилаца ужих организационих јединица.
Приликом одређивања ближих критеријума за
разврставање радних места у Општинској управи
општине Медвеђа примењиваће се критеријуми
одређени Законом и актима Владе Републике
Србије.
Радна места службеника, услови за запослење на
њима и број службеника одређују се Правилником
о организацији и систематизацији радних места
у Општинској управи општине Медвеђа (даље
Правилник).
Да би се попунило слободно радно место службеника у Општинској управи општине Медвеђа
потребно је да је оно предвиђено Правилником и
да је његово попуњавање предвиђено Кадровским
планом.
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Члан 18.

Члан 21.

За начелника Општинске управе општине Медвеђа,
може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни испит и најмање пет
година радног искуства у струци.

Начелнику Општинске управе општине Медвеђа
престаје рад на положају:

Члан 19.
Општинско веће поставља и разрешава начелника
Општинске управе. Начелник Општинске управе
поставља се на основу јавног огласа, на пет
година. Јавни оглас из става 1. овог члана расписује
Општинско веће.
Председник општине предлаже кандидата за начелника Општинске управе из реда лица који су
се јавили на јавни оглас и испунили услове предвиђене овом Одлуком.

1) протеком времена на који је постављен;
2) подношењем писмене оставке и његовим писменим отказом;
3) ступањем на функцију у државом органу, органу
аутономне покрајине или органу јединице локалне самоуправе;
4) даном навршења 65. година живота ако има
најмање 15. година радног стажа осигурања;
5) разрешењем;
6) укидањем положаја;
7) у другим случајевима предвиђеним законом.
Члан 22.
Начелник Општинске управе се разрешава са положаја ако му престане радни однос због:
1) правоснажне пресуде на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци - даном правоснажности пресуде;
2) коначног решења којим му је изречена дисциплинска казна престанка радног односа;

Начелник Општинске управе општине Медвеђа
је службеник на положају.

3) коначног решења којим му је одређена оцена
"не задовољава" на ванредном оцењивању;

Члан 20.

4) спровођења иницијативе за разрешење на
основу мере јавног објављивања препоруке за

Уколико није постављен начелник Општинске
управе општине Медвеђа, до постављења начелника управе, као и када начелник управе није у
могућности да обавља дужност дуже од тридесет
дана, Општинско Веће општине Медвеђа може
поставити вршиоца дужности -службеника који
испуњава услове за радно место службеника на
положају, који ће обављати послове начелника
Управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Уколико службеник на положају није постављен,
јавни конкурс за попуњавање положаја оглашава
се у року од петнаест дана од постављења вршиоца
дужности. У случају да се јавни конкурс не
оконча постављењем на положај, статус вршиоца
дужности може се продужити најдуже за још
три месеца, после чега се службеник који је био
постављен за вршиоца дужности начелника Општинске управе распоређује на место на коме је
био распређен пре постављења.

разрешење коју изрекне Агенција за борбу против
корупције;
5) других разлога предвиђених законима и општим
прописима о раду којим се утврђује престанак
радног односа независно од воље запосленог
и воље послодавца.
Службеник на положају разрешава се са положаја
и ако му два пута, без обзира на редослед оцена,
решењем буде одређена оцена "не задовољава".
Члан 23.
Престанак рада на положају начелника Општинске
управе утврђује се решењем који доноси Општинско Веће општине Медвеђа које је надлежно
за постављење начелника, у року од осам дана
од дана наступања разлога због којих је рад на
положају престао.
Решење садржи образложење са разлозима због
којих је рад на положају престао и дан када је
престао рад на положају.
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Против овог решења није допуштена жалба, али
се може покренути управни спор.
Члан 24.
Службенику на положају коме је престао рад на
положају због потека времена на који је постављен,
подношењем писмене оставке, или због укидања
положаја има право да код послодавца буде распоређен на друго радно место за које испуњава
услове.
Уколико не постоји радно место на које може
бити распоређен, службеник коме је престао рад
на положају има право на накнаду у трајању од
три месеца у висини накнаде коју је имао у време
престанка рада на положају, из разлога ако рад
на положају престаје због истека времена на које
је постављен или уколико је рад на положају
престао због укидања органа.
Право на накнаду плате из става 2. овог члана
може се изузетно продужити до три месеца
уколико у томе времену службеник стиче право
на пензију. Право из става 2. овог члана престаје
пре истека рока од три месеца, заснивањем радног
односа или стицањем права на пензију према
прописима о инвалидском и пензијском осигурању.
Службеник право из става 2. и 3. овог члана
остварује код послодавца код кога је остваривао
права по основу рада на положају. Право из става
2. и 3. овог члана, по захтеву службеника, утврђује
орган надлежан за његово постављење.
Захтев за остваривање права из става 2. овог
члана, службеник може упутити најкасније у
року од 15 дана од дана престанка рада на
положају, с тим што право из става 2. овог члана
остварује од дана престанка рада на положају.
Члан 25.
О правима и дужностима начелника Општинске
управе одлучује Општинско веће у складу са Законом, овом Одлуком и Статутом општине.
0 правима и дужностима службеника и намештеника запослених у Општинскиј управи одлучује
начелник Општинске управе у складу са Законом,
овом Одлуком и Статутом опшитине.
Члан 26.
Акт којим се одлучује о правима и дужностима
службеника из раднот односа доноси се у форми
решења, сагласно закону којим се уређује општи
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управни поступак, и има карактер управног акта,
уколико није законом другачије одређено.
На решење из става 1. овог члана може се изјавити
жалба у року од 8 дана од дана достављања решења, осим уколико није другачије одређено законом Жалбеној комисији општине Медвеђа.
Жалба не одлаже извршење решења осим ако је
то изричито предвиђено законом.
Против решења Жалбене комисије може се покренути управни спор.
Члан 27.
Жалбена комисија општине Медвеђа је колегијални
орган који именује Општинско веће општине
Медвеђа и који у другом степену одлучује о жалбама службеника и намештеника, те о жалбама
учесника интерног и јавног конкурса приликом
попуњавања радних места у Општинској управи
оптине Медвеђа.
Жалбена комисија је самостална у свом раду и
ради у саставу од три члана који се именују на
период од пет година и могу бити поново именовани.
Најмање два члана Жалбене комисије морају
имати стечено високо образовање из научне области права на основним академским студијама у
обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, са најмање пет година радног искуства у
струци.
На именовање и разрешење члавона Жалбене
комисије, те њен рад примењују се одредбе Закона
о општем управном поступку, одредбе Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, други закони, ова
Одлука и Сатут општине Медвеђа.
Члан 28.
На начела деловања свих запослених службеника
на положају, службеника на извршилачким радним
местима и намештеника, њихова права и дужности,
решавање сукоба интереса, начин разврставања
радних места, трајања радног односа у Општинској
управи општине Медвеђа, попуњавања радних
места у Општинској управи општине Медвеђа,
премештаја службеника, њиховог стручног усавр-
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шавања и оспособљавања, њиховог додатног образовања, пријема приправника, оцењивање службеника и кретање у служби, дисциплинску одговрност службеника, дисциплински поступак,
дисциплинске мере, одговорност службеника за
штету, престанак радног односа, престанак потребе
за радом службеника, заштиту права службеника,
на управљање људским ресурсима у Општинској
управи огаптине Медвеђа, и све остало што се
није изричито регулисано овом Одлуком примењиваће се одредбе закона и других прописа који
уређују област која се односи на запослене у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе.
Члан 29.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ обавља управне
и стручне послове у непосредном спровођењу
закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области држављанства, матичних књига, личног имена, брака, бирачког списка и оверу потписа, рукописа и преписа.
Одељење обавља послове који се односе на унапређење рада и модернизацију Општинске управе,
праћење изворних послова локалне самоуправе
и поверених послова, плате и друга примања запослених у Општинској управи, примену Закона
о општем управном поступку у пословима локалне
самоуправе, обавља послове Општине у области
одбране.
Одељење за општу управу прати прописе за које
је надлежно Одељење и иницира усаглашавање
аката са новонасталим променама, предлаже нацрте аката из своје надлежности које доноси
Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће. Обавља стручне и административне
послове за органе који спроводе изборе за одборнике у Скупштини општине; спроводи одређене
стручне и административне послове за потребе
републичке Изборне комисије у поступку одржавања избора; ажурирање бирачког списка, као
и бирачког списка националних мањина.
Врше се стручни послове у вези са статусом избеглица који имају боравиште на територији општине Медвеђа и обављају се послови везани за
миграције становништва и ромска питања.
У Одељењу се обављају стручни послови у вези
са радним односима запослених, вођењем евиденција у области рада и пружањем правне помоћи
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запосленима у остваривању њихових права из
радног односа, као и послови који се односе на
безбедност и здравље на раду.
Обављају се послови личних стања грађана и вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих
и књига држављана, послови издавања јавних
исправа на основу матичних евиденција, врше се
контроле над применом прописа о канцеларијском
пословању у одељењу.
За извршавање одређених послова из изворне
надлежности Општине, као и поверених послова
државне управе и стварање услова да се ти
послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана, образују се Месне канцеларије на основу Одлуке о матичним подручјима.
Месне канцеларије се образују за следећа подручја:
1. Месна канцеларија Сијаринска бања, са седиштем у Сијаринској бањи,
2. Месна канцеларија Равна бања, са седиштем у
Равној бањи,
3. Месна канцеларија Туларе, са седиштем у Тулару и
4. Месна канцеларија Леце, са седиштем у Лецу.
Месне канцеларије врше послове који се односе
на лична стања грађана, вођење матичних књига
и издавање извода и уверења, састављање смртовница, праћење бирачких спискова, издавање уверења о чињеницама када је то одређено законом,
вођење других евиденција када је то предвиђено
законом и другим прописима. Месне канцеларије
могу да врше и друге послове које им из своје
надлежности повери Општинска управа.
У оквиру Одељења за општу управу обављају се
послови друштвеих делатности: Одељење врши
послове управе у спровођењу Закона и других
прописа који су поверени огаптини у остваривању
права гађана у области социјалне заштите, здравствене заштите, друштвене бриге о деци и омладини, предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, ученичког и студенског стандарда, културе, спорта, борачко-инвалидске заштите.
Одељење врши стручне и административне послове који се односе на задовољавање потреба
грађана о којима се стара Општина у областима
друштвене бриге о деци и омладини, предшколског,
основног и средњег образовања и васпитања,
културе, спорта, социјалне заштите и здравствене
заштите. У оквиру одељења се поверени послови
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државне управе у вези са утврђивањем права на
додатак на децу, накнаде зарада за време породиљског одсуства, родитељски додатак и друга
права одређена законом.
Обављају се поверени послови државне управе
који се односе на признавање права у области
борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних
инвалида рата и чланова породица на обавезној
војној служби. Врше се послове ликивидатуре у
области борачко-инвалидске заштите и породиљског одсуства.
Врши се утврђивање мреже дечијих вртића, праћење уписа деце у предшколску установу, праћење
похађања и реализације припремног предшколског
програма у години пред полазак у школу и заштита
и безбедност деце у складу са прописаним мерама
заштите; врши се планирање развоја делатности
образовања и васпитања, утврђивање подручја
основних школа ради уписа деце, праћење редовног похађања наставе у основној школи. Обезбеђују се превоз ученика основне школе и обезбеђују повластице за превоз ученика средњих
школа. У складу са Законом обезбеђује се превоз
ученика на републичка такмичења.
У оквиру Одељења координаира се с члановима
Интерресорне комисије и врши процена потреба
за пружањем додатне образовне, здравствене и
социјалне подршке детету и ученику.
Одељење прати здравствено стање становништва
на подручју општине и стара се о унапређивању
услова којима се доприноси очувању и унапређивању здравља грађана у Општини.
Прати законитост рада установа у области друштвених делатности чији је оснивач Општина, врши
техничке, административне и друге послове неопходне за успешно обављање послова из своје
надлежности.
У оквиру Одељења обављају се скутнтински послови. Одељење обавља стручне, оперативне, организационе и административно-техничке послове
за потребе Скупштине, Општинског већа и Председника који се односе на: припрему седница и
обраду усвојених аката, чување изворних докумената о раду тих органа и вођење евиденције о
одржаним седницама, објављивање донетих одлука
у "Службеном гласнику", стручне и организационе
послове за потребе појединих сталних радних
тела Скупштине општине и друге послове у
складу са прописима Општине.
Врши се пружање стручне помоћи одборничким
групама у изради предлога које подносе Скуп-
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штини и њеним телима; пружа се стручна помоћ
одборницима. Одељење прибавља одговоре и
обавештења које одборници траже. Одељење
обавља и послове протокола везаних за све
скупове и пријеме код председника општине,
председника Скупштине и других скупова везаних
за активности органа локалне самоуправе.
Одељење поступа по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у складу
са Законима и о томе доставља извештај Поверенику за информације од јавног значаја.
Одељење врши и послове везане за коришћење и
одржавање средстава за аутоматску обраду података за организационе јединице, креирање корисничких профила и дефинисање права приступа
подацима, постављање и одржавање рачунарске
мреже, вођење евиденције информатичке опреме
са сервисним интервенцијама и друге послове за
потребе информатичко-техничке подршке у Општинској управи.
У Одељењу се обављају послови превођења докумената са српског на албански и обрнуто сагласно прописима о употреби језика и писма националних мањина.
Одељење за општу управу врши и послове који
се односе на физичко обезбеђивање објекта, редовно одржавање, чишћење, спремање и загревање
радних просторија, одржавање и руковање средствима опреме и средствима везе, одржавање возила за потребе Општинске управе, доставне послове и пружање интерних угоститељских услуга
за потребе органа Општине и запослене у Општинској управи.
Одељење обавља стручне, организационе и административно техничке послове за потребе начелника управе и начелника одељења општинске
управе. Одељење обавља послове на спровођењу
мера социјалне и здравствене заштите службеника
и намештеника; учествује у припреми аката о
процени ризика; организује превентивна и периодична испитивања радне околине и опреме за
рад; предлаже мере за побољшање услова рада;
континуирано прати и контролише примену мера
за безбедност и здравље запослених на раду;
припрема и спроводи оспособљавање запослених
за безбедан и здрав рад.
Канцеларија писарнице: Канцеларија писарнице
врши послове Општинске управа које се односе
на послове пријемне канцеларије. Обавља послове
информисања и пружања помоћи странкама за
састављање поднесака, врши непосредни пријем
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поднесака од странака, обавештава странке о
стању решавања њихових захтева и других поднесака као и решавању одређених предмета, обавља послове примања, прегледања, распоређивања,
евидентирања, достављања у рад поште упућене
органима Општине, стручним и посебним службама, врши евидентирање предмета, задуживање
предмета, достављање предмета и аката унутрашњим организационим јединицама.
Врши чување архивираних предмета, излучивање
безвредног регистратурског материјала и предаје
архивске грађе надлежном архиву и обавља друге
послове у складу са Уредбом и Упутством о канцеларијском пословању, као и другим прописима
који регулишу ову материју. Врши оверу потписа,
рукописа и преписа у складу са Законом.
Одељење за општу управу врши и друге послове
у складу са Законом, Статутом општине и огалтим
актима, као и све друге послове по налогу начелника Општинске управе.
Члан 30.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
обавља послове из области финансија и буџета и
то: послове припреме Одлуке о буџету општине
по законској процедури дефинисаној Законом о
буџетском систему која обухвата: издавање упутства за припрему буџета локалне власти, израда
Предлога финансијског плана директних корисника
буџета и учествовање у изради Предлога финансијског плана индиректних корисника буџета;
утврђивање предлога Одлуке о буџету општине
и достављање Скупштини; утврђивање предлога
за привремено финансирање; утврђивање предлога
Одлуке о изменама и допунама буџета и финансијских планова индиректних корисника буџета.
Одељење обавља и послове извршења буџета
који обухватају наплату примања буџета, додељивање тромесечних апропријација (квота), решавање по захтевима за промену квота, плаћање
из буџета, промене у апропријацијама у току године, текуће буџетске резерве; сталне буџетске
резерве.
Врши послове консолидованог рачуна трезора и
то: финансијско планирање које обухвата: пројекције и праћење прилива на консолидовани рачун
трезора локалне власти и захтеве за извршење
издатака и дефинисање квота преузетих обавеза
и плаћања; управљање средствима на консолидованом рачуну трезора локалне власти на који
се уплаћују приходи и са којег се врше плаћања
из буџета, које обухвата: управљање ликвидношћу,
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управљање финансијским средствима и управљање
примањима од задуживања; буџетско рачуноводство и извештавање, које обухвата: обраду плаћања
и евидентирање прихода, вођење пословних
књига, финансијско извештавање и припрему и
израду свих извештаја (месечних, кварталних,
годишњих) и израду завршног рачуна буџета локалне власти; врши књиговодствено-рачуноводствене послове. Врши послове из области благајне
и ликвидатуре.
У области финансијско - рачуноводствених послова
врши ове послове за Скупштину и њена радна
тела, Општинско веће, Општинску управу и Општинско правобранилаштво, све или поједине
финансијско - рачуноводствене послове који се
односе на: израду финасијских планова око обезбеђења средстава, формирање документације о
исплати и обустави законских и других обавеза:
фактурисање услуга, благајничко пословање, формирање књиговодствених исправа; вођење пословних књига и других евиденција по корисницима и подрачунима; усаглашавање потраживања
и обавеза; израду периодичних обрачуна и годишњих рачуна.
Одељење координира рад Месних заједница и
обавља књиговодствено-финансијске послове за
њих, и друге послове у складу са законом и
другим прописима.
У одељењу се обављају послови економата и поступка јавне набавке за потребе органа локалне
самоуправе, а поступци јавне набавке могу се
обављати и за директне или индиректне кориснике
буџета општине Медвеђа када их исти повере
Општинској управи или се обавља јединствена
набавка за органе локалне самоуправе и друге
кориснике буџета Општине Медвеђа. У оквиру
ових послова врше се послови израде правних и
других аката везаних за јавне набавке, припрему
плана набавке, учествовање у изради конкурсне
документације, пружање стручне и административне помоћи Комисији за јавне набавке код директних и индиректних корисника буџета.
Одељење врши и послове које се односе на утврђивање, наплату и контролу локалних јавних
прихода и стара се о правима и обавезама пореских
обвезника, а нарочито води регистар обвезника
изворних прихода Општине и врши утврђивање
изворних прихода решењем за које није прописано
да их утврђује сам порески обвезник у складу са
законом. Врши исто тако канцеларијску и теренску
контролу ради провере и утврђивања законитости
и правилности испуњавања пореске обавезе.
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Врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода, редовну и принудну наплату локалних
јавних прихода, води првостепени поступак против
управних аката донетих у пореском поступку,
примењује јединствени информациони систем и
води пореско књиговодство за локалне јавне приходе, пружа стручну и правну помоћ обвезницима
по основу локалних јавних прихода. Врши издавање уверења, те потврде о чињеницама о којима
води службену евиденцију.

координирању и сервисирању послова који се
односе на области локалног економског развоја.
Обавља послове који се односе на маркетинг и
промоцију локалног економског развоја кроз јавне
наступе Општине на сајмовима и другим манифестацијама. Учествује у организацији и оедшшциш еду^кативних програма у складу са потребама привредних субјеката и одговарајућих
јавних служби, у циљу подршке економском развоју Општине.

У области привреде врши послове који се односе
на: задовољавање одређених потреба грађана у
области здравства, туризма, угоститељства и и
другим областима од интерса за општину; цене у
комуналним и другим делатностима за које је
надлежна општина; утврђивање и обезбеђивање
коришћења пословног простора чији је власник
општина ради задовољења одређених потреба
грађана и друге послове у области привреде који
буду утврђени као послови општине.

Сарађује и прати рад установа и организација
чији је оснивач Општина, јавних предузећа чији
је оснивач Општина (праћење реализације програма пословања и тромесечног извештавања код
надлежних министарства) и других правних
субјеката чији је оснивач Општина.

У обављању послова из области привреде посебно
прати област приватног предузетништва, саобраћаја (ауто-такси превоз), туризма (разврставање
објеката и вођење регистра објеката за бављење
туризмом, категоризација приватног смештаја).
Обавља послове у вези са стањем односа у привреди при чему прати и предлаже надлежним
Министарствима, институцијама и агенцијама
увођење одређених мера предузећима који имају
проблеме у свом функционисању - пословању
(приватизацији, реконструисању, стечају).
Обавља послове који се односе на издавање дозвола за обављање самосталних делатности, вођење
регистра радњи, израду нацрта програма развоја
мале привреде, те аналитичко праћење стања у
привреди, те обавља послове из надлежности
општине у области водопривреде.
У обављању послова из области пољопривреде
посебно обавља послове који се односе на доношење програма унапређивања и развоја пољопривреде, заштиту, коришћење и уређење пољопривредног земљишта, давања у закуп пољопривредног земљишта, комасације, противградне заштите; врши израду планских докумената заштите
од поплава, ерозије и елементарних непогода,
односно послове заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара.
Одељење даје пројекције будућих кретања и учествује у изради стратегије укупног привредног
развоја Општине. Одељење врши стручне, административне, техничке и друге послове на вођењу,

Учествује у изради нормативних аката из наведених области Одељења и врши и друге стручне
лослове за потребе Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа из напред
наведених области.
Одељење врши послове који се односе на утврђивање, наплату и контролу наплате прихода
од продаје, закупа, уступања на коришћење уз
накнаду или другог начина располагањима уз
накнаду покретним стварима и непокретностима
које су у јавној својини општине Медвеђа или на
којима општина Медвеђа има право располагања
и управљања. Врши обезбеђење наплате прихода
од покретних ствари и непокретности, редовну и
принудну наплату ових орихода, примењује јединствени информациони систем и води књиговодство
за послове наплате прихода од покретних ствари
и непокретности, пружа стручну и правну помоћ.
Обавља стратешку, оперативну и административну
финкцију у области управљања људским ресурсима општине Медвеђа. Предлаже израду и примену стратегије управљања људским ресурсима
у складу са плановима и стратешким циљевима
општине, прати област развоја управљања људским
ресурсима и њихове имплементације у рад општине; унапређење процеса рада и услова рада,
те припрема планова из свих области управљања
људским ресурсима (кадрови, планови обуке, коришћење годишњих одмора и сл.); утврђивање
трошкова реализације планова, спровођење планова, и процену ефеката спровођења планова;
промовисање политике родне равноправности и
једнаких могућности.
Врши и друге послове у складу са Законом, Статутом општине и општим актима, као и све друге
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послове по налогу начелника Општинске управе.

у вези изграђених објеката, стамбених, пословних,
економских и др., са површинама завршених станова.

Члан 31.

Стара се о уређењу, коришћењу, унапређивању и
заштити грађевинског земљишта, израђује програме уређења грађевинског земљишта, израђује
програме и планове уређења простора, израђује
предлоге и елаборате за давање грађевинског
земљишта у закуп, закључује по овлашћењу надлежног органа уговоре о давању грађевинског
земљишта у закуп, припрема програм и прати
реализацију текућег летњег и зимског одржавања
локалних и некатегорисаних путева и улица, обезбеђује техничка решења за услове за одвод атмосферскоих вода, учествује у изради документације
за стамбене, пословне, индустријске, пољопривредне објекте, улице и тргове, локалне и некатегорисане путеве, регулације речних корита, водоводне и канализационе мреже, јавног зеленила,
уличне расвете и др., Припрема програм и прати
реализацију чишћења јавних површина, одржавање
зелених и рекреативних површина, паркова и
гробља на територији општине, припрема програм
и прати реализацију одржавања стамбених и других објеката којима располаже општина.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ обавља послове
из своје надлежности предвиђене законима и
подзаконским актима у области урбанизма, планирања и изградње, уређења, коришћења, унапређења и заштите грађевинског земљишта, имовинско - правних послова и управљања имовином
у јавној својини општине Медвеђа, у области
стамбених односа, издавања аката у области изградње објеката, озакоњења објеката, комуналних
делатности, заштите животне средине, инспекцијског надзора, безбедности саобраћаја на путевима, као и део послова који су поверени Општини Медвеђа од стране Републике Србије.
Из области урбанизма врши послове који се
односе на припрему и доношење просторних и
урбанистичких планова, прибављање мишљења
од надлежних министарстава о усаглашености
урбанистичких планова са прописима о планирању,
давање мишљења за нацрте просторних и урбанистичких планова из надлежности Републике и
општине, спровођење урбанистичких планова,
издавање обавештења о намени грађевинске парцеле, давање података из планске документације
која се односи на парцелацију и препарцелацију
кат. парцела, као и услове за израду пројеката,
организује јавни увид у планске документације,
организује јавну презентацију урбанистичких
пројеката, оверава урбанистичке пројекте.
Из области имовинско-правних односа послови
експропријације, арондације, повраћај земљишта
по ПЗФ, изузимање земљишта, промена режима
својине, конверзије права коришћења, евиденције
имовине код републичке Дирекције за имовину
и све друге из делокруга имовинско-правне области.
Из области грађевинарства издаје аката у обједињеној процедури за издавање аката у области
грађења (грађевинске дозволе, употребне дозволе
и др.) као и послове у вези са техничким прегледом
изграђених објеката и изведених радова, спроводи
поступке озакоњења објеката. Издаје урбанистичке
услове за постављање мањих монтажних обЈ*еката
на површинама јавних намена, одобрења за постављање монтажних објеката, излазак на терену
по пријави у вези оштећења објеката (стамбених
и инфраструктурних), од елементарних непогода
(пожара, поплава, клизишта и др.), и врши процену
истих, статистички извештаји (месечни, годишњи)

У стамбеној области пословима око исељења
бесправно усељених лица у државним и друштвеним становима, припрема уговоре о закупу
стамбеног и пословног простора, прати њихово
извршење, припрема предлоге за Општинско веће
и Скупштину. Прати стање у овој области и предлаже доношење измена и допуна постојећих општинских одлука, припрема анализе, информације,
извештаје.
У области грађевинске инспекције о управном
надзорним пословина над спровођењем Закона о
изградњи објеката. У вршењу послова непосредног
надзора у области грађевинарства предузима
мере, доноси и извршава решења у управном поступку. Прати стање у овој области и предлаже
доношење измена и допуна постојећих Општинских одлука, припрема анализе, информације,
извештаје. Врши инспекцијски надзор над спровођењем законских и других прописа, утврђених
стандарда, техничких норматива и норми квалитета
који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију инвестиционих објеката (високоградње, нискоградње, водопривредних објеката
и др.), врши непосредан увид у поступању код
градње објеката или извођења других грађевинских
радова, предузима управне мере и друге радње
на које је овлашћен ради обезбеђења, поштовања
законских и других прописа из области грађења,
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забрањује даље грађење ако градња није у складу
са одобрењем за градњу и инвестиционо-техничком документацијом, спречава недозвољену
градњу предузимањем мера на које је Законом
овлашћен, доноси решење о рушењу објеката
када се за то стекну законски услови, учествује у
изради нацрта општих аката из области грађевинарства за чије доношење су надлежни општински
органи, врши надзор над применом одредаба закона о одржавању стамбених зграда ради извођења
радова чијим извођењем се спречава или отклања
опасност по живот и здравље људи, односно
којима се обезбеђује сигурност корисника зграде
и околине и друге послове.
У области саобраћајне инспекције управно надзорним пословима над спровођењем закона из
области саобраћаја. У вршењу послова непосредног надзора у области саобраћаја предузима
мере, доноси и извршава решења у управном поступку. Прати стање у овој области и предлаже
доношење измена и допуна постојећих општинских одлука, припрема анализе, информације,
извештаје.
Врши инспекцијски надзор над спровођењем законских и других прописа који се односе на одржавање, заштиту, развој и управљање локалним
и некатегорисаним путевима и улицама у граду,
доноси решење у оквиру законских и других овлашћења о начину и условима одржавања локалних
и некатегорисаних путева и путног појаса, подноси
захтеве за покретање прекршајног поступка против
власника земљишта поред путног земљишта или
улице који се не придржавају прописаних мера,
врши контролу поштовања законских и других
прописа у области локалног јавног превоза путника
и робе, учествује у изради нацрта аката из области
саобраћаја и путне инфраструктуре које доносе
органи ошитине.
У области инспекције заштите животне средине
на пословима утврђивању граничних вредности
емисије за поједине штетне и опасне материје у
случајевима утврђеним законом. У случају прекомерног загађења ваздуха дужан је да наложи
загађивачу предузимање техничко-технолошких
мера. Објављује податке о стању квалитета ваздуха.
Стара се о побољшању квалитета ваздуха и предузима одговарајуће мере. Предузима мере за заштиту од буке и обезбеђује њено систематско
мерење, те се стара о очувању природних вредности на територији општине Медвеђа и доноси
Акт о стављању под заштиту одређеног природног
добра у складу са законом.
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На пословима комуналне инспекције врши се
управни надзор на пословима спровођењем Закона
о комуналним делатностима. У вршењу послова
непосредног надзора у комуналној области, предузима мере, доноси и извршава решења у управном
поступку. Води поступак процене утицаја на животну средину за пројекте који могу имати значајне
утицаје на животну средину, води поступак у
вези доношења одлуке о садржају и обиму студије
о процени утицаја, води поступак у вези одлучивања о давању сагласности на студију о процени
утицаја или о одбијању захтева о давању сагласности на студију утицаја, на основу спроведеног
поступка и извештаја техничке комисије, ставља
на увид компллетну документацију о спроведеном
поступку процене утицаја заинтересованим органима и организацијама и представницима јавности, о донетим одлукама обавештава јавност
на начин утврђен Законом, води евиденцију о
проведеним поступцима и донетим одлукама као
и јавну књигу. На овим пословима води се поступак вршења процене утицаја одређених планова
и програма на животну средину (стратешка процена) у току поступка припреме и усвајања
планова и програма у области просторног и урбанистичког планирања или коришћења земљишта,
пољопривреде, шумарства, рибарства, енергетике,
индустрије, саобраћаја, управљања отпадом,
управљања водама, телекомуникацијама, туризму,
очувању природних станишта и дивље флоре и
фауне, којима се даје сагласност на извештај о
стратешкој процени. На овим пословима води
поступак интегрисане дозволе за постројења и
активности које могу имати негативне утицаје
на здравље људи и животну средину и материјална
добра за која дозволу или одобрење за изградњу
и почетак рада, односно извођење или обављање
активности издаје надлежни општински орган, и
води регистар издатих дозвола. Одељење обавља
послове праћења стање у овој области и предлаже
доношење измена и допуна постојећих општих
одлука, припрема анализе, информације, извештаје.
Одељење за урбанизам врши и друте послове у
складу са Законом, Статутом општине Медвеђа
и општим актима, као и све друте послове по налогу начелника Општинске управе општине Медвеђа.
Члан 32.
У Посебној организационој јединици - КАБИНЕТУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
обављају се послови који омогућавају ефикасан
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и несметан рад председника општине. Кабинет
председника општине обавља стручне, организационе и административно-техничке послове за
потребе председника општине, прибавља потребну
документацију и систематизује податке од значаја
за решавање појединих питања из делокруга послова председника општине од свих органа, организација и посебних служби, јавних предузећа
и јавних служби; припрема информације, стручне
анализе, мишљења, извештаје, белешке, подсетнике и друге материјале за председника општине;
припрема материјале од значаја за састанак колегијума; припрема годишње извештаје о раду
председника општине; стара се о остваривању
сарадње председника општине са одговарајућим
државним органима, организацијама и телима,
као и са међународним организацијама и институцијама; послове који омогућавају благовремено
извршавање обавеза председника општине; послови који омогућавају усклађену сарадњу Кабинета са другим организационим јединицама.
Кабинет председника општине врши послове
пријема странака које се непосредно обраћају
председнику општине, и предузима све административно-техничке послове у циљу решавања
по њиховим представкама, притужбама, захтевима
и молбама; даље обавља послове уноса, обраде
и верификације податке и документа насталих у
раду Кабинета, обавља послове уноса захтева о
обараћања у електронску базу података.
Обавља правовремено и потпуно информисање
грађана о раду Огаптине и врши организовање
конференција за новинаре за потребе органа општине, послове комуникације са јавношћу председника, који се односе на обавештавање јавности
о раду председника, организацију конференција
за штампу; и друге организационе и административно-техничке послове за потребе председника., разматра представке, притужбе, петиције
и предлоге грађана, поступа по њима и о томе
обавештава грађане.
Кабинет председника општине обавља и послове
протокола везаних за све скупове и пријеме код
председника општине, председника Скупштине
и других скупова везаних за активности органа
локалне самоуправе и врши и друге послове у
складу са Законом, Статутом општине и општим
актима, као и све друге послове по налогу председника Општине.
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Члан 33.
У Општинској управи огаитине Медвеђа, у посебној организационој јединици Кабинету председника општине Медвеђа на предлог преседника
општине Медвеђа сви запослени се примају у
радни однос на одређено време, а најдуже до
престанка мандата председника општине у чијем
Кабинету су примљени у радни однос.
У Општинској управи општине Медвеђа, у посебној организационој јединици Кабинету председника огшггине Медвеђа могу се примити у
радни однос на одређено време три помоћника
председника Општине Медвеђа за области привредног развоја, примарне здравствене заштите,
безбедности, туризма, развоја локалне самоуправе,
енергетике, рударства, заштите животне средине,
социјалне заштите, културе, образовања, и других
области које одреди преседник општине.
Помоћници председника Општине Медвеђа иницирају и учествују у изради и примени конкретних
развојних програма и пројеката општине Медвеђа,
такође обављају све активности на праћењу рада
Општинске управе, јавних предузећа, установа,
државних органа и организација, привредних
субјеката и физичких лица који се тичу израде,
усвајања и примени програма и пројеката општине
Медвеђа у вези са областима за које је постављен
и врши и друге послове по налогу председника
Општине.
Члан 34.
У посебној организационој јединици ИНТЕРНОЈ
РЕВИЗИЈИ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА обављају се
послове ревизије, ревизијама система, ревизије
усаглашености, финансијске ревизије, ревизије
информационих технологија и ревизије успешности или комбинације наведених типова ревизија.
Интерна ревизија општине Медвеђа пружа савете
руководству и запосленима, израђује нацрт стратешког и годишњег плана ревизије припрема и
подноси их на одобравање председнику огаптине.
Интерне ревизија општине Медвеђа учествује
предузима послове у успостваљању у уодржавању
организационих и професионалних етичких стандарда, сачињава периодичне и годишње извештаје
за послове које реализује у извештајном периоду,
надгледа спровођења годишњег плана интерне
ревизије и примену методологије интерне ревизије,
припрема извештаје из делокруга рада Интерене
ревизије обавља и друге послове у области интерне
ревизије по налогу председника општине и начелника Општинске управе.

Страна 1953 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

V. ОДНОСИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
1. Однос према председнику Општине, Општинском већу, Скупштини општине, грађанима и правним лицима.
Члан 35.
Однос Општинске управе према председнику,
Општинском већу и Скупштини општине заснива
се на правима и дужностима утврђеним законом
и Статутом општине.
Општинска управа је. обавезна да председника
Општине, Општинско веће и Скупштину општине
обавештава о вршењу послова из свог делокруга,
даје обавештења, објашњења и податке из свог
делокруга који су неопходни за рад председника
Општине, Општинско веће и Скупштину општине
Медвеђа.
Члан 36.
Однос Општинске управе према Општинском
већу заснива се на правима и дужностима утврђеним законом и Статутом општине и овом
Одлуком.
Када у вршењу надзора над радом Огаптинске
управе утврди да акта Општинске управе нису у
складу са Законом, односно одлуком Скупштине
општине, Општинско веће може да их поништава
или укине уз налагање да се донесе нови акт у
складу са Законом.
Уколико Општинска управа не поступи по налогу
и не донесе нови акт, може се покренути питање
одговорности запосленог који је непосредно радио
на доношењу акта, односно надлежног руководиоца организационе јединице и начелника Општинске управе.
Члан 37.
2. Међусобни односи одељења
Међусобни односи одељења заснивају се на правилима и дужностима утврђени Законом, Статутом
општине и овом одлуком.
Одељења су дужна да међусобно сарађују када
то захтева природа послова и да размењују потребне податке и обавештења неопходна за рад.
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дужна је да сваком омогући једнаку правну
заштиту у остваривању права, обавеза и правних
интереса.
Општинска управа дужна је да грађанима омогући
брзо и делотворно остваривање њихових права и
правних интереса.
Општинска управа дужна је да, на захтев, грађанима даје потребне податке и обавештења и
пружа правну помоћ.
Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да поштује личност и достојанство грађанина.
Члан 39.
Општинска управа дужна је да разматра представке, притужбе и предлоге грађана, да поступа
по њима и о томе благовремено обавештава грађане.
Члан 40.
Одредбе ове одлуке о односима Општинске управе
према грађанима, примењују се на односе према
предузећима, установама и другим организацијама,
када одлучује о њиховим правима и интересима,
на основу закона и одлука Општине.
VI. ЈАВНОСТ РАДА
Члан 41.
Општинска управа обезбеђује јавност рада: давањем информација средствима јавног информисања, издавањем службених информација, одржавањем сталних конференција за штампу, организаовањем дежурних служби за жалбе, примедбе
и сугестије грађана и обезбеђивање услова за несметано обавештавање јавности о обављању послова из свог делокруга и свим променама које
су у вези са организацијом, делокруга и свим
променама које су у вези са организацијом, делокругом послова, распоредом радног времена и
другим променама.
Члан 42.

Члан 38.

Начелник Општинске управе даје информације о
раду Општинске управе средствима јавног информисања, а може овластити и друго лице из
Општинске управе да то чини у име Општинске
управе.

Општинска управа поступа према правилима
струке, непристрасно и политички неутрално и

О раду одељења информације дају начелници
Одељења.

3. Однос према грађанима, предузећима и
установама
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Члан 43.
Општинска управа може ускратити давање информација ако њихова садржина представља
државну, војну, службену или пословну тајну.
О ускраћивању информација из претходног става
одлучује начелник Општинске управе.
VII. АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 44.
Општинска управа доноси правилнике, наредбе,
упутства, решења и закључке.
Члан 45.
Правилником се разрађују поједине одредбе
одлука и других аката ради њиховог извршавања.
Наредбом се ради извршавања појединих одредаба
одлука и других аката, наређује или забрањује
поступање у одређеној ситуацији која има општи
значај.
Упутством се прописује начин рада и вршења
послова Општинске управе као и других организација када врше поверене послове Општинске
управе у извршавању појединих одредаба одлука
и других аката.
Решењем се одлучује о појединачним стварима у
складу са Законом и другим актима.
Закључком у складу са прописима, уређују се
правила и начин рада и поступања Општинске
управе.
Члан 46.
Правилнике, наредбе и упутства доноси начелник
Општинске управе.
Решења и закључке доноси начелник Општинске
управе, начелници одељења или друго лице које
начелник Општинске управе овласти.
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ности из става један овог члана, начелник Општинске управе без одлагања, а најкасније у року
од три дана обавештава председника Општине
који сазива седницу Општинског већа.
Акт о решавању сукоба надлежности из става 1.
и 2. овог члана, Општинско веће доноси у року
не дужем од 15 дана од дана пријема захтева.
Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између унутрашњизх организационих
јединица-одељења у оквиру Општинске управе.
IX. ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ И
ПРОГОВОРУ
Члан 48.
По жалби против првостепених решења Општинске управе из надлежности Општине решава Општинско веће општине Медвеђа, уколико законом
или другим актима није другачије одређено.
Општинска управа на чији првостепени акт је
уложена жалба, дужна је да без одлагања, а
најкасније у року од 3 дана од дана пријема
жалбе, достави Општинском већу са списима
предмета и изјашњењем о свим жалбеним наводима. Одлуку по жалби Општинско веће доноси
у року одређеним Законом којим се уређује општи
управни поступак.
Странка има право на приговор у случајевима
утврђеним Законом. Приговор на рад Општинске
управе општине Медвеђа може да се изјави због
неиспуњења обавеза из управног уговора, због
управне радње и због начина пружања јавних
услуга, ако не може да се изјави друго правно
средство у управном поступку. О приговору на
рад Општинске управе општине Медвеђа одлучује
начелник Општинске управе општине Медвеђа у
року одређеним законом којим се уређује огапти
управни поступак.

VIII. СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ
X. ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА
Члан 47.
Општинско веће решава сукоб надлежности
између Општинске управе и предузећа, установа
и других организација, која на основу одлуке
Скупштине општине одлучују о појединим првима
грађана, правних лица или других странака.
О поднетом захтеву за решавање сукоба надлеж-

Члан 49.
О изузећу начелника Општинске управе решава
Општинско веће.
О изузећу службеног лица у Општинској управи
решава начелник Општинске управе.
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XI. КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Члан 54.

Члан 50.

Општинска управа може остварити приходе својом
делатношћу, када то не утиче на редовно обављање
послова из њеног делокруга.

Канцеларијско пословање органа државне управе
примењује се на Општинску управу општине
Медвеђа.

Општинско веће даје сагласност на ценовник
услуга које пружају одељења и службе.

XII. УПРАВНИ НАДЗОР

Приходи остварени обављањем послова из става
1. овог члана уносе се у буџет општине.

Члан 51.

Приходи остварени обављањем послова из става
1. овог члана распоређују се у буџету општине
на основу посебног предрачуна који утврђује
Општинско веће на предлог председника Општине.

Општинска управа у обављању управног надзора
може:
1) наложити решењем извршење мера и радњи у
одређеном року;
2) изрећи мандатну казну;
3) поднети пријаву надлежном органу за учињено
кривично дело или привредни преступ и поднети
захтев за покретање прекршајног поступка;
4) издати привремено наређење, односно забрану;
5) обавестити други орган, ако постоје разлози,
за предузимање мера за које је тај орган надлежан;
6) предузети и друге мере за које је овлашћена
законом, прописом или огаптим актом. Овлашћења и организација за обављање послова
из става 1. овог члана, ближе се уређују одлуком
Скупштине општине.

Средства остварена од делатности могу се наменски употребити за опрему, инвестиције и побољшање услова рада запослених.
Члан 55.
Средства за исплату зарада запослених обезбеђују
се у складу са Законом и Статутом општине Медвеђа за:
- зараде запослених,
- накнаде за нераспоређене старешине органа и
радника за чијим је радним местом
- престала потреба.
Распоред средстава за зараде запослених врши
се финансијским планом, а коначни распоред завршним рачуном.

Члан 52.
Управни надзор врше лица распоређена на послове
инспекцијског надзора над извршењем прописа
и других општих аката из надлежности општине.
XIII. СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПОСЛОВА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 53.
Средства за финансирање Општинске управе
чине:
1. средства за исплату зарада запослених,
2. средства за материјалне трошкове,
3. средства за посебне намене,
4. средства за набавку и одржавање опреме,
5. средства за друге посебне накнаде и социјалне
помоћи.

Члан 56.
Средства за материјалне трошкове обезбеђују се
за:
Набавку потрошног материјала, ситног инвентара,
огрева, осветљења, закупа и одржавања пословних
просторија, поштанских услуга,
- Набавку стручних публикација, литературе и
штампане материјале,
- Осигурање и одржавање средстава опреме,
- Путне и друге трошкове који чине лична примања запослених и друге трошкове потребне
за обављање послова Општинске управе.
Распоред средстава из става 1. овог члана врши
се на основу предрачуна који доноси начелник
Општинске управе на предлог начелника Одељења
за привреду и финансије.
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Члан 62.

Члан 57.
Средства за посебне намене обезбеђују се за:
- Одређене потребе Општинске управе у вези
са пословима које врши (накнаде сведоцима,
трошкови поступка и др.),
- Отпремнину запосленима приликом одласка у
пензију,
- Стручно оспособљавање и усавршавање запослених,
- Модернизацију рада и остале потребе.
Распоред средстава за посебне намене врши се
на основу предрачуна који доноси начелник Општинске управе на предлог начелника Одељења
за привреду и финансије.
Члан 58.
Средства опреме чине инвентар и друге потребне
ствари које Општинској управи служе за њихове
потребе, а чији је век трајања дужи од једне
године, ако није другачије одређено прописима.
Распоред средстава опреме врши се на основу
предрачуна који доноси начелник Општинске
управе на предлог начелника Одељена за привреду
и финансије.
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Радници који остану нераспоређени остварују
права и обавезе у складу са Законом и другим
прописима.
Члан 63.
Начелник Општинске управе и начелници одељења
у Општинској управи остају на својим функцијама
у случају распуштања Скупштине, до постављања
нових лица или до конституисања нове Скупштине
отнтине.
Члан 64.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о општинској управи општине Медвеђа
(«Службени гласник града Лесковац» бр. 49/16)
и Одлука о измени и допуни Одлуке о општинској
управи општине Медвеђа, број 06-25/2017-1/3 од
19. јуна 2017. године.
Члан 65.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику града Лесковца».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
Број: 06-32/2017-1/3
22. август 2017. године

Члан 59.
Распоред средстава за друге посебне накнаде и
солидарне помоћи врши се на основу предрачуна,
који доноси начелник Општинске управе, а на
предлог начелника Одељења за за привреду и
финансије.
XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 60.
На све остало што се није изричито регулисано
овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона и
Статута општине Медвеђа.
Члан 61.
Начелник Општинске управе донеће у року од
30 дана нови акт о унутрашњој организацији
управе и систематизације радних места, а потом
извршити распоређивање начелника Одељења,
као и распоређивање осталих запослених у Огантинској управи под условима предвиђеним тим
актом.

ПРЕДСЕДНИК
Милисав Милетић

532.
Në' bazë të nenit 59. paragrafi 1. Ligji mbi vetëqeverisjen lokale ("Gazeta zyrtare e Republikës së
Sërbisë numër 129/07) dhe neni 41. paragrafi 1.
pika 7. Statuti i komunës së Medvegjës ("Gazeta
zyrtare e qytetit të Leskocit numër 18/2008, 38/2012)
Kuvendi i komunës së Medvegjës në propozim
tëKëshillit komunal të komunës së Medvegjës të
mbajtuar në seancën 22 gusht të vitit 2017, sjell
VENDIMIN
MBI ADMINSTRATËN E KOMUNËS SË
MEDVEGJËS DISPOZITAT E
PËRGJITHËSHME
Neni 1.
Me këtë Vendim përcaktohen kompetencat, parimet,
organizacioni i mbërendëshëm, mënyra e udhëheqjes,
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mardhëniet me oraganet tjera, mjetet për punë dhe
pyetjet tjera me rëndësi për punë dhe organizimin e
Adminstratës komunale të komunës së Medvegjës
(në tekstin në vijim: Adminstrata komunale).

II. PARIMET E FUNKSIONIMIT TË
ADMINSTRATËS KOMUNALE

Neni 2.

Pavarësia ligjshmëria dhe parashikimi

Adminstrata komunale e komunës sëMedvegjës është
organ i Komunës.

Administrata e qytetit është e pavarur në kryerjen e
detyrave të' tyre të kryera në bazë' dhe në kuadër të
Kushtetutës, Ligjeve, Statutit të Komunës dhe Rregulloret e tjera.

Adminstrata komunale e komunës së Medvegjës
edukohet si organ i veqant.
Selia e Adminstrata komunale e komunës së Medvegjës është në Medvegjë, rruga Jabllaniqka nr.48.
I. FUSHVEPORIMI I ADMINISTRATËS TË
KOMUNËS SË MEDVEGJËS
Neni 3.

Neni 4.

Adminstrata komunale në' kuadër të kompetencave
të sajë vendosë në kufitë e dhëna të autorizimit dhe
në përputhje me qëllimin për të' cilën është dhënë
autorizimi.
Adminstrata komunale në kuadër të kompetencave
të sajë vepronë duke u kujdesur për vendimet e më'
herëshme të miratuara në punët adminstrative të
njeta apo të ngjajëshme.

Kompetenca e administratës komunale është' e përcaktuar me Kushtetut, Ligj dhe me Statutin e komunës
së Medvegjës. Adminstrata komunale kryenë punët
në bazë dhe në kudër të Kushtetutës, Ligjit, Statutit
të komunës dhe aktet tjera të komunës.

Personi zyrtarë i autorizuar i adminstratës komunale
pamvarë'sishtë përcaktonë gjendjen fakitke në bazë
të asajë zbatonë ligjin dhe rregullat tjera në procedurat
të cilat mbahen para adminstratës komunale.

1. Kryehen Vendime dhe akte të tjera të Kuivendit
të komunës, Kryetarit komunal dhe Këshillit të
komunës,

Neni 5.

2. Pregaditja e draftit rreglloret dhe aktet tjera të
cilat i sjell Kuvendi i Komunës, Kryetari i komunës
dhe Këshilli komunal,
3. Zgjedh procedurat administrative në shkallë të'
parë mbi të drejtat dhe detyrat e qytetarëve, ndërmarrjet, institucionet dhe organizatat e tjera brenda
juridiksionit të' komunës,
4. Adminstrata komunale dhe atë' organi udhëheqës,
vendosë sipas , ankesave në veprimet e adminstratës
komunale për shkak të paplotësimit të detyrimeve
nga kontrata adminstrative, për shkak të veprimeve
adminstrative dhe për shkak mënyrës të ofrimit të
shërbimeve, nëse nuk mund të bëhet mijeti tjetër
juridik në procedurën adminstrative kurse sipas
rregulloreve të Ligjitme të cilat rregullohet procedura adminstrative e përgjithëshme,
5. Kryen mbikëqyrjen në procedurat administrative
mbi zbatimin e rregulloreve komunale dhe akteve
të tjera të kuvendit komunal,
6. Kryen ligjet dherregullorettjeratë ekzekutimit i
cilit i është besuar Komunës,
7. Kryen detyra profesionale dhe të tjera të përcaktuara
nga Kuvendi i Komunës, Kryetari i komunës dhe
Këshillit komunal.

Profesionalizmi, paanshmëria
dhe neutraliteti politik
Adminstrata komunale dhe të gjitha njësitë organizative
veprojë në përputhje profesionale, i paanshëm dhe
politikisht neutral dhe nuk duhet të lejojë asnjë
mbrojtje të barabartë në ushtrimin e të drejtave,
obligimeve dhe interesave juridike. Të' gjithë të
punësuarit në adminstratë'n komunale kanë për detyrë
që punën e vetë ta kryjnë në' mënyrë cilësore, të
pë'rkushtuar, besnikrisht, vetëdijëshë'm dhe profesionale, janë të detyruar të kenë bashkëpunimë dhe
ndërsjellje dhe besim dhe rrespektim ndajë kolegëve
të tyre dhe të gjithë qytetarëve të komunës së Medvegjës. Të gjithë të punësuarit në adminstratën komunale janë' të detyruar që vazhdimisht personalish
dhe profsionalisht të përmirësohen duke i rrespekuar
vlerat dhe kodin etik të komunës së Medvegjës.
Neni 6.
Efikasiteti në' realizimin e të drejtave të palëve,
kualiteti dhe vlerësimi i punës
Njësive organizative të administratës komunale janë
të obliguara të sigurojnë palëve shpejt dhe në më'nyrë
efektive të ushtrojnë të drejtat e tyre, detyrimet dhe
interesat ligjore, por jo në dëm të të drejtave dhe interesave ligjore të palëve të tret ose të interesit publik.
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Të gjithë të punësuarit në administratën komunale
janë të detyruar të bëjnë' një përpjekje maksimale në
mënyrë që të sigurojnë cilësinë e shë'rbimeve për
qytetarët dhe ekonomia ishte në nivelin më të
lartëVPuna e të gjithë punonjësve të administratës
komunale është subjekt i vlerësimit në përputhje me
ligjin që përcakton të drejtat dhe detyrimet e punonjësve në njësinë e vetëqeverisjes lokale.
Neni 7.
Parimet dhe efektiviteti, ekonomik
dhe ndihma për palët
Kur vendosin në procedurat administrative dhe ndërmarrin veprime administrative të besuara nga ligji,
njësitë organizative të administratës komunale janë
të detyruar të përdorin fondet që janë më të mira pë'r
palët me të cilat arrihet qëllimit dhe qëllimin ligjor.
Njësitë organizative janë të detyruar të respektojnë
personin dhe dinjitetin e palës.
Administrata komunale dhe të gjitha njësitë e saj organizative janë të detyruar për të gjitha palët në procedurë kryesore për të mundësuar realizimin dhe
mbrojtjen e të drejtave dhe interesave ligjore efikase
dhe efektive.
Administrata komunale dhe të gjitha njësitë e saj organizative janë të detyruar për të kryer procedurat
pa vonesë dhe sa më pakë shpenzime për palët dhe
pjesëmarrësit e tjerë në procedurë, ose të dyja pë'r
të' kryer dhe për të identifikuar të gjitha provat e
nevojshme për përcaktimin e duhur dhe të plotë të
fakteve mbi të cilat ata e bazojnë vendimin e tyre.
Administrata komunale dhe të gjitha njësitë e saj organizative, sipas detyrës zyrtare, në përputhje me
ligjin, të' kryejë qasje në të dhënat mbi të cilat
mbahen të dhënat zyrtare, të marra dhe të përpunuara.
Administrata komunale mund të kërkojë nga pala
vetëm ato të dhëna që janë të nevojshme për identifikimin dhe dokumentet që vërtetojnë faktet të cilat
nuk janë të dhënat zyrtare të tyre.
Neni 8.
Parimi i së vërtetës, vlerësimi i lirë i provave
dhe e drejta e palës në deklaratë
Administrata komunale është e obliguar që ti përcaktojë saktësisht dhe tërësisht të vendosur faktet
dhe të gjitha rrethanat që janë me rëndësi për sjelljen
ligjshëmërin dhe rregullt.
Personi zyrtar i autorizuar i administratës komunale
sipas bindjes së tijë merrë faktet që janë të provuar ,
në bazë të vlerësimit të ndërgjegjshëm dhe të ku-
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jdesshëm të çdo pjesë të provave në mënyrë individuale
dhe të gjitha provave së bashku, dhe duke u bazuar
në rezultatet e të gjithë' procedurë's.
Në' të gjitha procedurat para administratës Komunale,
kur parashikohet nga ligji dhe lloji i procedurës
duke u kryer, palës duhet t'i jepet mundësia ë deklarohet mbi faktet që janë të rëndësishme për marrjen e
vendimeve. Pa deklaratat e palëve të mëparshme
mund të vendosë nëse kjo është e lejuar me ligj.
Neni 9.
E drejta në ankesë, kundërshtim
dhe puna publike
Kundë'r Vednimit të adminstratës Komunale të mirataur në shkallën e parë, ose nëse nuk është miratuar
Vendimi në afatin Ligjorë të paraparë, pala ka të
dtrejtë në ankesë, pë'rveqë nëse me ligjë nuk është
paraparë ndryshme.
Pala ka të drejtë' të kundërshtojë në rastet e përcaktuara
me ligj. Kundërshtimi për punën e Administratës
Komunale mund të bëhet tek kryeshefi i administratës
komunale të' komunës së Medvegjës për shkak të
mosplotësimit të detyrave nga kontrata administrative,
për shkak të veprimeve administrative dhe mënyrën
e ofrimit të shërbimeve publike, në qoftë se ju nuk
mund të deklarojë një tjetër mjet juridik në procedurat
administrative.
Puna e administratës komunale të komunës së Medvegjës është publike. Njësitë organizative janë të
obliguar që të sigurojë qasjen e publikut në' punën e
tyre, sipas ligjit që rregullon qasje të lirë në informata
të rëndësisë publike.
III. ORGANIZIMI I ADMINISTRATËS
KOMUNALE TË KOMUNËS SË
MEDVEGJËS
Neni 10.
Në kuadër të adminstratës komunale edukohen njësitë
themelore organizative për kryerjen e detyrave të
ndë'rlikuara adminstrataive, profesonale dhe detyra
të tjera nga zonat e caktuara, si dhe departamenteve.
Në më'nyrë që të unifikohen detyrat e njeta ose të
gjajëshme që lidhen reciprokisht, pë'r ekzekutimin e
sukseshëm të punëve, punësimeve të plota dhe
përgjegjësia e punonjësve në kuadër të departamentit
mundë të edukohen dhe njësitë e mbrendëshme organizative, si dhe departamentet apo zyret.
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Neni 11.

Nehi 13.

Në Administratën komunale të komunës së Medvegjësnjësitë kryesore organizative janë:

Me punën e Departamentit të admionstratës komunale
udhëheqë kryeshefi me punën e njsëive të
mbrendëshme organizative menaxhohet nga drejtuesi
i një'sive të mbrendëshme organizative dhe atë:

- Departamenti i Administratës së Përgjithshme,
- Departamenti për Ekonomi dhe Financa,
- Departamenti për urbanizëm.

- Me punën e Departamentit - shefi i Departamentit

- Njësia e veqantë orgnoizative e Kabineti i kryetarit
të komunës,

- Me punë'n e Zyrës - shefi i Zyrës.

- Njësia e veqantë orgnoizative Reviozioni intern i
komuës së Medvegjës.
Brenda disa njësive themelore organizative do të
edukohet një njësi e brendshme organizative si një
ndarje apo departament ose zyre dhe atë.
- në kuadër të disa njësive organizative edukohen
njësitë organizative të mbrendëshme si Departamenti apo zyre dhe atë: Departamentit për ekonomi
dhe financa, eukohet Departamenti i administratës
tatimore loklae,
- në kuadër të Departamentit të Administratës së
Përgjithshme edukohet zyrja për Shkresore.
- në kuadër të Departamentit për Urbanizëm edukohet
Departamentin për Çështje të Inspektimit dhe Departamenti për realizimin e një procedure të
unifikuar në procedurat për nxjerrjen e akteve në
fushën e ndërtimit.

- Puna e Kabinetit- shefi i Kabinetit.
Kryeshefi i departamentit të adminstraës komunale
orgnizonë dhe siguronë ligjëshmërinë dhe efikasitetin
e punës, kujdeset për caktimin e rregullt të punës në
njësitë organizative dhe të punonjësve, kujdeset për
përmbushjen e detyrave e të punësuarëve.
Kryeshefi i departamentit në kryerjen e punëve nga
paragrafi i lartëpërmendur janë të detyraur ti përmbahen urdhërave dhe udhëzimeve të kryeshefit të
adminstratës komunale.
Kryeshefët e departamentit i përgjigjen kryetarit të
admionstratës komunale për punën e tyre, për punë'n
e ligjëshme dhe me koh për departamente në të cilët
adminstrojnë.
Shefi i Kabinetit për punën e vetë i përgjegjet
kryetarit të" komunës.
Neni 14.

Neni 12.

Kryeshefin e Departamentit në adminstratën komunale
e përcaktonë kryeshefi i administratës Komunale

Me punën e adminstratës komunale udhëheqë kryeshefi i admionstratës komunale të komunës së Medvegjës.

Neni 15.

Kryeshefi i adminstratës Komunale prëfaqësonë admionstratën, organizonë dhe siguronë ligjëshmëri
dhe efikasitetin e kryerjeve të detyrave, kordinonë
punën dhe bashkëpunimin e përbashkët të' njësive
thmemelore organizative, vendosë për të drejtat,
detyrat në përgjegjësi të punonjësve, kujedeset për
sigiurimin e kushteve të punës,propzonë Rregulloren
e mbrendëshme për rregullimin dhe sistematizimin
e adminstraës komunle të cilën e miratonë Këshilli
komunal i komunës së Medvegjës dhe planin Kadrovik
të adminstratës komunale të komunës së Medvegjës
pë'r çdo vitë' kalendarik që miratohet nga Kuvendi i
komunës së Medvegjës.
Për punë e tijë dhe punën e adminstratës komunale
kryeshefi i përgjigjet Kuvendit të komunës së Medvegjës, Këshillit komunal dhe kryetarit të komunës
së Medvegjës.

Udhëheqësit e njësive të mbrendëshme organizative
i përcaktonë kryeshefi i adminstratës komunale.
Udhëheqësit e njësive të mbrendëshme organizative
kryejnë punët më komplekse të njësis së tyre të
mbrendëshme organizative dhe kujdesen për efikasitetin, ligjëshmërinë dhe cilësinë e kryerjes së
punëve, të punësimit të barabartët ë punonjësve.
Për punën e tyre drejtuesit e njësive të mbrendëshme
organizative i përgjigjen kryeshefit të departamentit
dhe kryesheittë adminstraës komunale.
Neni 16.
IV. PLANI KADROVIK I VENDEVE TË
PUNËS TË ZYRTARËVE TË
ADMINSTRATËS KOMUNALE TË
KOMUNËS SË MEDVEGJËS
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Plani Kadrovik i admisntratës komunale të komunës
së Mdevegjës përbëhet nga numëri i të' punësuarëve
sipas punës dhe profesioneve, numërit të punësuarve
në' punësim të përherëshëm të' cilit nevojiten në
vitin pë'r të cilin paraqitet plani kadrovik.
Numëri i praktikantëve, pranimi i të cilëve është'
planifikuar dhe numëri i punonjësve, pranimi i të
cilëve në punë për një periudhë të caktuar në kabinetin
e kryetarit të komunës apo për shkak të vëllimit të
shtuar të punës.
Drafti i planit kadrovik pë'rkatitet në përputhje me
kalendarin e buxhetit në të njetën kohë me draftin e
buxhetit të komunës së Medvegjës, në' mënyrë që të
harmonizohet me mjetet e siguruara nga buxheti.
Kodifikimi i planit kadrovik mundë' të kryeht në
rasetet e ndryshimit të Vendimit mbi Buxhetin e komunës së medvegjës.
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universitet, kaloi provimin shtetëror dhe së' paku
pesë vjet përvojë profesionale.
Neni 19.
Këshillin komunal e emërionë dhe shkarkonë kryesehefi i adminstratës komunale.
Kryeshefi i adminstratës komunale vendoset në bazë
të konkursit publik, në pesë vite.
Konkursi publik nga paragrafi l.tëkëti neni e shpallë
Këshilli komunal.
Kryetari i komunës propozonë kandidatin për kryeshef
të adminstratës komunale e propozonë nga rendi
personat të cilit kanë aplikuar në konkursin publik
dhe i kanë plotësuar kushtet e parapara me këtë'
Vendimi.
Kryeshefi i adminstratës komunale së komunës të
Medvegjës është zyrtarë në pozitë.

Neni 17.
Vendet e punës të zyrtarëve në adminstratën komunale
të komunës së Medvegjës ndahen në pozita dhe në
vende të punës ekzekutive, varsishtë nga kompleksi
i punës, autorizimeve dhe përgjegjësive.
Pozita është vendi i punës ku zyrtari ka përgjegjësi
dhe autoiritet në lidhje me menaxhimin dhe harmonizimin e punës së adminstratës komunale.
Postet ekzekutive janë të gjitha vendet e punës të
cilat nukjanë në pozitë, duke i prfshirë dhe vendet
epunës tënjsive te' ngushta organizative.
Me rastin e pëcaktimit të kritereve të ngushta për
klasifikimin e vendeve të punës në admisntratën komunale të komunës së Medvegjës do të zbatohen
kriteret e përcakuara me Ligj dhe aktet e Qeveris së
Republikës të Sërbis.
Vendet e punës të zyrtarëve kushtet për punësin në
to dhe numërin e zyrtarë've përcaktohet me Rregulloren
e organmizimit dhe sistematizimit të vendeve të'
punës në adminstratën e komunës së Medvegjës (në
tekstin në vijim: Rregullorja).

Neni 20.
Nëse nuk është emëruar kryesehfi i adminstratës komunale të komunës së Medvegjës, deri tek emërimi
i kryeshefit të adminstratës, si dhe kur kryeshefi i
adminstratës nuk është në mundësi ti kryejë detyrat
më shumë se 30 ditë, Këshilli komunal i komunës
së Medvegjës mund të' emërojë ushtruesin e detyrës
- punonjës të cilët i përmbushin kërkesat për pozitën
që mban pozitën, të cilët do të kryejnë detyrat
kryeshefit të adminstratës, më së hsumiti tre muaji,
pa zabtimin e Konkursit publik.
Nëse nuk është emëruar zyrtari në pozit, Konkursi
publik për plotësimin e pozitave shpallet në afatë
prej 15 ditë nga emërimi i kryerësit të detyrës. Në
rast se Konkursi publik nuk përfundonë me vendosjen
në pozitë, Statusi i kryerësit të detyrës munëd të
zgjetë më së shumti dhe tre muaj, pas së cilës zyrtari
i emëruar i cili ka qenë i vendosur për kryerë's të detyrës së administratës komunle dot caktohet nëvendin
të cilinka qenë para emërimit.
Neni 21.

Neni 18.
Për kryeshefin e administratës komunale të' komunës
së' Medvegjës, mund të jetë i vendsur person i cili
ka fituar arsimin e lartë në fushën shkencore e shkencave juridike në nivel të studimeve në një minimum
prej 240 SETP studimet master, master profesionale,
studime specialist akademike, studime specialist profesionale, ose në nivel të studimeve për të paktën
katër vjetësh ose me studime të specializuara në

Kryeshefi i adminstratës komunale të komunës së
Medvegjës ndë'rprenë të punojë nëpozitë:
1. Me kalimin e kohës në të cilën është vendosur;
2. Me paraqitjen e dorëheqjes me shkrim;
3. Me marrjen e detyrës në organin shtetror, orgnin
e krahinë's autonome apo organin e njësis të
vetëqeverisjes lokale;
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4. Në ditën e prfundimit të më'shës 65 vite nëse ka
të paktën 15 vite stazh të sigurimit;
5. Shkarkimi;
6. Heqja e pozitës;
7. Dhe raste të tjera të' parapara me ligj.
Neni 22.
Kryeshefi i adminstratës komunale shkarkohet nga
pozita në'se i ndërprehet marrdhënja e punës për
shkak të:
1. Atgjykimit për burg të pakushtëzuar prej të paktë
gjashtë muj nga dita, vlerëshmëris së aktgjykimit;
2. Aktvndimi pë'rfundimtar me të cilin është' shqiptuar
denimi disciplinor për ndërtim të' mardhënjës së
punë's;
3. Aktvendimi përfundimtar me të cilën iu është
caktuar nota " nuk është e knaqur me vlerësimin e
jashtëzakonëshëm";
4. Zbatimi i iniciativës për shkarkimin në bazë të
masës së publikimit publik të rekomandimit për
shkarkimin të cilënja shqiptonë' agjensioni kundër
korrupsionit;
5. Arsye të tjera të parapara me ligjë dhe Rregullore
të përgjithë'shme të punës të cilat përcaktojnë
ndërprerjn e punës pamvarësishtë nga vullneti i të
punësuarit dhe vullnetit e punëdhënësit.

1. септембар 2017.

apo për shkak të hejekjes së pozitës ka të drejtë që
tek punëdhënësi të jetë i përcaktaur në vendë' tjetër
të punës për të cilat i plotësonë kushtet.
Nëse nuk ka punë që mund të vendoset, oficeri i cili
ka ndalur punën në pozicionin e ka të drejtë për
kompensim për një periudhë prej tre muajsh në
shumën e kompensimit ai kishte në kohën e përfundimit të situatës në terren, nëse ju punoni në
pozicionin e pë'rfundon për timeout e cila është vendosur ose në' qoftë se letra është në pozitë të ndalur
për shkak të shfuqizimit të organit. Zyrtari i përmendur
në paragrafin 2. dhe 3. të këtij neni do të ushtrohen
nga punëdhë'nësi me të cilin ajo e ushtruar të drejtat
sipas pozicionit të punës. E drejta e përmendur në
paragrafin 2. dhe 3. të këtij neni, me kërkesën -e
zyrtarëve, përcakton autoritetin përgjegjës për emërimin e tij. Kërkesa për ushtrimin e të drejtave të përmendura në paragrafin 2. të këtij neni, zyrtari mund
të bëjë jo më vonë se 15 ditë nga data e përfundimit
të situatës, me kusht që e drejta e përmendur në
paragrafin 2. të këtij neni do të ushtrohen nga data e
përfundimit të pozitës.
Neni 25.
Për të derjtat dhe detyrat e kryshefit të Adminstratës
komunale vendosë Këshilli komunal në përputhje
me Ligj,mekëtë vendim dhe Statuin e komunës.

Zyrtari në' pozë shkarkohet nga pzita në'se dy herë
poamvarësishtë nga rendi i notës, me aktvendim i
pë'rcaktohet nota e "paknaqur".

Për të drejtat dhe detyrimet e zyrtarëve dhe të punësuarëve në adminstratën komunle vendos kryshefi i
amdinstratës komunale në përputhje me Ligjin, këtë
Vendim dhe Statutin e komunës.

Neni 23.

Neni 26.

Ndë'rprerja e punë's në pozitë së kryeshefit të adminstratë'sa komunale përcaktohet me aktvenedimin
e Këshillit komunal të' komunës së Medvegjës i cili
është kompetent pë'r vendosjen e kryesheit në afatë
prej 8 ditë'sh nga paraqitaja e shkaqeve për të cilin
është ndërprerë të vlejë pozita.

Akti që vendos për të drejtat dhe detyrimet e zyrtarëve
nga marrdhënjet e punës miratohet në formë të" aktvendimit në përputhje me Ligjin që rregullonë procedurën e përgjithëshme adminstrative dhe e ka
karakterin e aktit adminstrativ, për veq nëse me ligjë
është përcaktuar ndryshe.

Aktvendimi përmbanë arsyet e argumentaura pë'r
shkak puna në' pozitë është ndërpre në ditën kur
është ndërprerë dhe puna në pozit.
Kundër këti aktvendimi nuk lejohet ankesa por
mundë të inicohet procedura aminstrative.

Në aktvendimin nga paragrafi l.të këti neni mundë
të bëhet ankesa në afatë mbrenda tetë ditësh nga dita
e dorëzimit të aktvendimit prveqë nëse me Ligj
parashihet ndryshe në komisonin për anekesa të' komunës së' Medvegjës.

Neni 24.

Ankesa nuk e shtyn ekzekutimin e aktvendimit,
përveç nëse është parashikuar shprehimisht nga ligji.

Zyrtari në pozitë të cilit ju është ndë'rprerë puna në'
poziot për shkak të skadimit të kohës në të cilën
është vendosur me paraqitjen e dorëheqjes me shkrim

Kundër aktvendimit nga ankesat Komisioni mund
të iniciohet procedura adminstrative.
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Neni 27.

Neni 29.

Komisioni për Ankesa të' komunës së' Medvegjës
është organ kolegjial i emëruar nga Këshilli komunal
të komunës së Medvegjës dhe se në shkallë të dytë
vendos për zyrtarët e ankesave dhe punonjësit, dhe
konkurrenca pjesëmarrësit e apelit e brendshme dhe
publike për plotësimin e vendeve në sallë'n e komunës
të komunës së Medvegjës.

DEPARTAMENTI I ADMINSTRATËS SË PËRGJITHËSHME kryen punët administrative dhe profesionale në zbatimin e menjëhershëm të ligjeve dhe
rregulloreve zbatimi i të cilave i është besuar direkt
Komunës në' fushën të' nënshtetësisë, librave amëz,
emrat personalë, martesa, regjistri zgjedhor dhe verifikimin e nënshkrimeve, dorëshkrimeve dhe transkriptet.

Komisoni për ankesa është i pavaruar në punën e
tijë dhe përbëhet nga tre antarë të' emëruar në
periudhë' prej 5 vite dhe mundë të riemërohet.
Së' paku dy anë'tarë të Komisonit për ankesa duhet
të ketë fituar arsimin e lartë në fushë'n shkencore e
ligjit në nivel universitar në masën prej 240 SETP,
studime master, master studime profesionale, studime
specialist akademike, studime specialist profesionale
apo studime universitare zgjasin të paktën katër vit
ose studime të avancuara në universitet, me të paktën
pesë vjet përvojë profesionale.
Në emërimin dhe shkarkimin e antarëve të Komisonit
për ankesa në punë e saj, dispozitat e Ligjit mbi Procedurën Administrative, dispozitat e ligjit për punonjësit e krahinave autonome dhe qeveritë lokale, ligje
të tjera, ky vendim dhe Statuti e komunës së Medvegjës.
Neni 28.
Në parimin e funksionimit të të gjithë punonjësve
që mbajnë pozitën, zyrtarët në kontraktuar vendet e
punës dhe punonjësit, si dhe të drejtat e tyre dhe detyrat, zgjidhjen e konfliktit të interesave, mënyra
klasifikimi i vendeve të punës, marrëdhënia e punës
me administratën komunale të komunës së Medvegjës,
plotësimin e vendeve në sallë'n e komunës së Medvegjës, zhvendosjes shërbëtorë, zhvillimin e tyre
profesional dhe trajnimi, arsimimi i mëtejshëm i
tyre, rekrutimin e praktikantëve, vlerësimin e stafit
dhe përgjegjësinë karrierë të zyrtarit zhvillimi disiplinore, procedurave disiplinore, masat disiplinore,
zyrtarët përgjegjësia për dëmet, ndërprerjen, ndërprerja
e kërkesës për punëne zyrtarëve, mbrojtjen e të
drejtave të zyrtarëve, menaxhimin e burimeve
njerëzore në administratën komunale të komunës së
Medvegjës, dhe çdo gjë tjetër që nuk është parashikuar
shprehimisht në këtë vendim, dispozitat e ligjeve
dhe rregulloreve të tjera autoritet në lidhje me punonjësit e krahinave autonome dhe qeveritë lokale qeverisëse.

Departamenti kryen punët që kanë' të' bëjnë me përmirësimin dhe modernizimin e punës të Administratës
Komunale, monitorimin e aktiviteteve kryesore të'
vetëqeverisjes lokale dhe punëve të besuara, pagat
dhe përfitimet e tjera të punonjësve të punësuar në
adminstratën Komunale, zbatimin e Ligjit për procedurat Administrative në punët e vetëqeverisjes
lokale, kryen punët e Komunës në fushën e mbrojtjes.
Departamenti i Administratës së Përgjithshme ndjek
rregullat nën autoritetin e Departamentit dhe të
iniciojë harmonizimin e ligjeve me ndryshimet e
reja, të projektligjeve të propozuara nën juridiksionin
të cilat i sjellë Kryetari i Kuvendit , Kryetari iKëshillit
dhe Këshilli komunal. Kryen detyra profesionale
dhe administrative për autoritetet për të zhvilluar
zgjedhje për këshilltarë në Kuvendin Komunal; zbatonë shërbime të caktuara teknike dhe administrative
pë'r Komisionin Zgjedhor Republikan në' procesin e
mbajtjes së zgjedhjeve shtetrore; azhurimin e listës
zgjedhore dhe regjistrin zgjedhor të pakicave kombëtare.
Kryhen aktivitete profesionale që lidhen me statusin
e refugjatëve që' jetojnë në' komunën e Medvegjës
dhe kryen aktivitetet që lidhen me migrimin e
banorëve dhe çështjet rome.
Në departamentë kryehen aktivitete profesionale që
lidhen me marrëdhë'niet e punës, mbajtjen e evidencës
në lëminë e punës dhe që ofrojnë ndihmë ligjore për
të punë'suarit në ushtrimin e të' drejtave të tyre të
punësimit, si dhe aktivitetet që lidhen me sigurinë'
dhe shëndetin në punë.
Kryen aktivitetet e gjendjes personale të qytetarëve
dhe mbajtjes së regjistrave të llibrave amëz , martesave
dhe vdekjeve dhe të qytetarëve, punët që lëshojnë
dokumente publike mbi bazë'n e të dhënave jetë'sore
janë bë'rë për të kontrolluar zbatimin e rregulloreve
për menaxhimin e zyrës në departamentin.
Pë'r të' kryer detyrat e caktuara punët nga kompetencat
e Komunë's, si dhe punët që i janë besuar administratës
shtetërore dhe krijimin e kushteve për të kryer këto
detyra në mënyrë më efikase dhe më afër vendbanimit
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dhe punën e qytetarëve, për të edukuar zyrën lokale
në bazë të Vendimit në zonat e ofiqarisë. Zyret
lokale edukohen pë'r zonat në vazhdim:
1. Zyrjalokale Banja e Sijarinës, me selinë në Bnajë
të' Sijarinës,
2. Zyrjalokale Rama Bajë, me selinë në' Rama
Bjaë
3. Zyrjalokale Tullarë , me selinë në Tullarë dhe
4. Zyrjalokale Lec, me selinë' në Lecë.
Zyrat lokale të kryejnë punë që kanë të bëjnë' me
gjendjen personale të qytetarëve, mbajtjen e librave
amëz dhe lëshimin e çertifikatave dhe vë'rtetimeve ,
pë'rgatitjen e çertifikatave të vdekjes, ndjekjen e
listave zgjedhore, lëshimin e certifikatave të fakteve
të' pë'rcaktuara me ligj, mbajtjen e të dhënave tjera
siç kërkohet me ligj dhe rregullore të tjera. Zyrat
lokale mund të kryejnë detyra të tjera pë'r ta në' juridiksionin e tyre të' besuara Administratës komunale.
Brenda departamenti kryehen aktivitetet e veprimtarive
shoqrore:Departamenti kryen detyrat e adminstratës
në' zbatimin e Ligjit dhe rregulloreve të tjera që janë
besuar komunës në ushtrimin e të drejtave të qytetarë've në' fushën e mbrojtjes sociale, kujdes shëndetësor, kujdesit social për fëmijët dhe të rinjtë,
parashkollor, arsimit fillor dhe të' mesë'm, nxënësit
dhe standardet e studentëve, kulturës, sportit, veteranët
dhe personat me aftësi të kufizuara.
Departamenti kryen detyra profesionale dhe administrative në' lidhje me plotë'simin e nevojave të qytetarëve me interes për komunat në fushën e kujdesit
social pë'r fëmijët dhe të rinjtë', parashkollor, arsimit
fillor dhe të' mesëm, kulturës, sportit, mbrojtjes
sociale dhe kujdesit shëndetësor. Në kuadër të departamenteve kryhen punët e besuara të administratën
shtetërore në lidhje me përcaktimin e të drejtës për
ndihmë fëmijëve, kompensim të pagës gjatë pushimit
të lehonisë, shtesës prindërore dhe të' drejta të tjera
të parashikuara me ligj.
Kryejnë detyrat e besuara të administratës shtetërore
në lidhje me njohjen e të drejtave në fushën e
mbrojtjes së veteranëve-invalidor dhe mbrojtjen e të
invalidëve civil të' luftës dhe familjarët e shërbimit
të detyrueshëm ushtarak. Kryhen punët e likvidaturës
në fushën e mbrojtjes së veteranëve të luftës dhe të
pushimit të lehonisë.
Kryen përcaktimin e rrjetit të qerdheve të fmëmijëve,
përcjelljen e regjistrimit të' fëmijë've në parashkollor,
pë'rcjelljen dhe pjesëmarrjen e realizimit e programit
parashkollor në vitin para nisjes në shkollë dhe
mbrojtjen dhe sigurinë e femijëve në përputhje me
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masat e përshkruara të mbrojtjes, kryen planifikimin
e aktiviteteve të zhvillimit të arsimit, zonave identifikimin shkolla fillore me regjistrimin, monitorimin
e vijimit të rregullt shkollor në shkollë'n fillore. Ata
ofrojnë transport pë'r nxënësit e shkollave fillore
dhe ofrojë përfitime për të transportuar nxënësit e
shkollave të mesme. Në përputhje me Ligjin siguron
transportin e nxënësve në garat republikane.
Në kuadër të Departamentit të koordinuar me anëtarë
të Komisionit Interresor dhe bëhet vlerësimi i nevojëshëm për shtesë arsimore, shëndetësore dhe
mbështetje sociale për fëmijët dhe nxënësit.
Departamenti përcjellë gjendjen shëndetësore të popullatës në zonën e komunës dhe siguron përmirësimin
e kushteve që kontribuojnë' në ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit të qytetarëve në Komunës.
Përcjellë ligjshmërinë e punës së institucioneve në
fushë'n e shërbimeve sociale i cili themeluesi është'
Komuna, kryenë detyra teknike, administrative dhe
të tjera të nevojshme për kryerjen e suksesëshme të
detyrave dhe kompetencave të veta.
Në kuadër të Departamentit kryhen punët e Kuvendit.
Departamenti kryen detyrat profesionale operative
organizative, administrative dhe teknike për nevoja
të Kuvendit, Këshilli komunal dhe kryetari kanë të
bëjnë me: përgatitjen e seancave dhe trajtimit të'
akteve të miratuara, duke mbajtur dokumentet origjinale në punën e këtyre organeve dhe mbajtjen e
shënimeve të seancave mbahet, shpalljen e vendimeve
të marra në " Gazeta Zyrtare ", aktivitete profesionale
dhe organizative për organe të caktuara të pë'rhershme
punuese të Kuvendit Komunal dhe aktivitete të tjera
në pë'rputhje me rregulloret e Komunës.
Kryen sigurimin e ndihmës profesionale grupit të'
këshilltarve të' përfaqësuara në hartimin e propozimit
të paraqitur në Kuvend dhe organeve të tij; ofron
ndihmë profesionale pë'r këshilltarë. Departamenti
ofron përgjigje dhe informacion që këshilltarët kërkojnë. Departamenti kryer detyra protokollet që lidhen
për të gjitha takimet dhe pritjet me kryetarin e komunës, kryetarit të Kuvendit dhe mbledhjeve të tjera
që lidhen me aktivitetet e vetëqeverisjes lokale.
Departamenti vepron sipas kërkesave për qasje të
lirë' deri te informatat me rëndësi publik, në' përputhje
me Ligj dhe për atë paraqetë një raport Komisionerit
për informata me rëndësisë publike.
Departamenti kryen detyra që lidhen me përdorimin
dhe mirëmbajtjen e përpunimit automatik të të
dhënave për njësitë organizative, duke krijuar profiJet
e përdoruesve dhe përçaktimin e të dhënavç qasjet e
tyre, instalimin dhe mirëmbajtjen e rrjeteve kom-

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

pjuterike, mirëmbajtjen e regjistrave të pajisjeve
kompjuterike me ndërhyrjet e shërbimeve dhe veprimtarive të tjera me qëllim të informimit dhe mbështetje
teknike administrata në Adminstratën komunale.
Departamenti kryen detyrat profesionale, organizative,
administrative dhe teknike për të parin e Administratës
dhe kreu i departamentit të administratës komunale.
Departamenti kryen zbatimin e masave të zyrtarëve
sociale dhe të kujdesit shëndetësor dhe të punësuarit;
marrin pjesë në përgatitjen e vlerësimit të' rrezikut;
organizojnë testimin parandaluese dhe periodik të
mjedisit dhe punës punë's pajisjeve; propozon masa
për përmirësimin e kushteve të punës; vazhdimisht
monitorimin dhe kontrollin e zbatimit të masave për
sigurinë dhe shëndetin e punonjësve në punë; përgatit
dhe kryen trajnimin e të punësuarve për punë' të
sigurt dhe të shëndetshëm.
Zyra për shkresore kryen punë't e administratës komunale detyrat që kanë të bëjnë me detyrat e zyrës
së pranimit. Kryen detyrat e informimit dhe ofronë
ndihmë palëve për përgatitjen e aplikimeve, kryen
marrjen e drejtpërdrejtë të' kërkesave të palëve, informon konsumatorët për gjendjen e zgjidhjes e
lëndës ,kryen punët e pranimit, kontrollimin, vedosjen
evidentimin ,paraqitjen, dërgimin e postë's në adresë'
të' punës së organeve të Komunës, shërbime profesionale dhe të veçanta, kryen evidentimin e lëndë's,
huamarrjen e lëndës, dorëzimin e loë'ndës dhe akteve
të organizacioneve të njësive të mbrendëshme.
Kryen lëndën dhe ruajtjen e arkivimit, eliminimin e
regjistrave të pavlefshëm e materialit të regjistrit
dhe dorëzimin e dokumenteve të arkivit kompetente
dhe kryen detyra të tjera në pajtim me Rregulloren
dhe Udhëzimin për menaxhimin e zyrës si dhe
rregullat e tjera që rregullojnë kë'të çështje. Kryen
verifikimit, nënshkrimet, dorëshkrimet dhe transkriptet
në përputhje me Ligjin.
Departamenti për adminstratën e përgjithëshme kryen
dhe punët të tjera në përputhje me Ligj, statutin e
komunës dhe aktet e përgjithëshme, si dhe të gjitha
punët tjera sipas urdhërit të' kryeshefit të adminstratës
Komunale.
Neni 30.
DEPARTAMENTI PËR EKONOMI DHE FINANCA: Departamenti për ekonomi dhe fmancave kryen
punët në fushën e financave dhe buxhetit dhe atë:
punët dhe pregaditjen e Vendimit për buxhetin
komunal sipas procedurës ligjore të' përcaktuara me
Ligjin për Sistemin e Buxhetit i cili përfshin: lëshimin
e udhëzimeve për përgatitjen e buxhetit të vetëqeverisjes lokale , përpunimi i Planit financiar të' shfry-
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tëzuesve direkt dhe pjesëmarrjen në hartimin e Planit
financiar te përfituesve indirekte të buxhetit; përtcaktimi i propozimit të Vendimit për buxhetin
komunal dhe dorzimi në Kuvend; përcaktimi i
propozimit për financimin e përkohshëm; përcaktimi
i propozimit të Vendimit për ndryshimet dhe plotësimet
në buxhetin dhe planet financiare të shfrytëzuesve
indirekt të buxhetit.
Departamenti kryen detyrat e ekzekutimit të buxhetit,
të cilat përfshijnë mbledhjen e të hyrave, caktimin e
ndarjeve tremujore të aproporcioneve(kuota), zgjedhjen
sipas kërkesave për ndryshim në pagesat të kuotave
nga buxheti, ndryshimet në aproporcionet buxhetore
gjatë vitit, rezervat aktuale të buxhetit; rezervat e
përhershme të buxhetit, kontrollat interne financiare.
Kryen detyra të llogaris konsoliduare të thesarit dhe
atë: planifikimin financiar i cili përfshin: projeksionet
dhe monitorimi dhe përcjelljen e hyrjes në llogarinë
e konsoliduar e thesafit të autoriteteve lokale dhe
kërkesat për ekzekutimin e shpenzimeve dhe përcakton
angazhimet kuotat dhe pagesat; menaxhimin e fondeve
në llogarinë e konsoliduar e thesarit të pushtetit
lokal në të cilin janë paguar të ardhurat dhe nga të
cilat pagesat janë bërë nga buxheti, i cili përfshin:
menaxhimin e likuiditetit, menaxhimit të burimeve
fmanciare dhe administrimin e të' ardhurave nga
borxhi; kontabiliteti i buxhetit dhe raportimit, duke
përfshirë përpunimin e pagesave dhe regjistrimin e
të ardhurave, kontabilitetit, raportimit financiar dhe
përgatitjen dhe hartimin e të gjitha raporteve (mujore,
kvartale, vjetore) dhe përpunimin e e llogaris përfundimtare të buxhetit të pushtetit lokal, kryen punët
e libërmbajtësit-kontabilitetit.
Kryen punët në fushën e thesarit dhe likuidimit.
Në fushën e punëve financiare dhe të kontabilitetit
kryhen këto punë për Kuvendin dhe organeve të tij
të punës, Këshillit komunal, administratës komunale
dhe Zyrës së Prokurorit publik Komunal, të gjitha
ose disa nga financiare - detyrat e kontabilitetit që
kanë të bëjnë me: përpuniin e planeve financiare
rrethë sigurisë së' fondeve, dokumentet e formimit
për pagesën dhe anulimin detyrimet ligjore dhe të
tjera: shërbimet e faturimit, operacionet e thesarit,
formimi i dokumenteve të kontabilitetit; kontabilitetit
dhe të dhëna të tjera nga përdoruesit dhe nënllogaritë; përpunimi i Uogarive periodike dhe Uogaritë
vjetore.
Departamenti koordinon punën e bashkësive lokale
dhe kryen kontabilitetin e punëve finciare për ta,
dhe punë të tjera në përputhje me ligjin dhe rregulloret
tjera.
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Në departament kryhen punët e ekonomatit dhe procedurën e prokurimit publik për nevojat dhe organet
të vetëqeverisjes lokale, dhe procedurat e prokurimit
publik mund të kryhet për përdoruesit direkte ose
indirekte të komunës së Medvegjës, kur të njejtit iu
janë besuar administratës komunale ose kryen
prokurimin unike për organet e vetëqeverisjes lokale
dhe përdoruesit e tjerë të buxhetit të komunës së
Medvegjës. Brenda kë'tyre punëve kryhen dhe
punëtjurdike dhe akteve të tjera në lidhje me prokurimin publik , përgatitjen e planit të' prokurimit, pjesmarrja
në përgatitjen e dokumentacionit të tenderit, duke
ofruar ndihmë teknike dhe administrative të Komisionit
për prokurimin publik të përdoruesve direktë dhe
indirektë të buxhetit.
Departamenti kryen dhe punët që kanë të bëjnën me
përcaktimin, mbledhjen dhe kontrollin e të ardhurave
publike lokale dhe për të siguruar të drejtat dhe detyrimet e tatimpaguesve, e sidomos mbanë evidencën
e paguesëve të burimeve të ardhurat e Komunës dhe
kryen përcaktimin e burimit të zgjidhjes të ardhurave
që nuk është e përcaktuar për ta përcakton vetë
tatimpaguesin në përputhje me ligjin. Kryen edhe
detyra dhe kontrollin në terren për të verifikuar dhe
për të përcaktuar ligjshmërinë dhe rregullsinë e
plotësimit të detyrimeve tatimore. Kryen sigurimin
dhe mbledhjen e të hyrave lokale publike, pagimin e
rregullt dhe mbledhjen e detyrueshme e të ardhurave
publike lokale, udhëheqë procedurën e para kundër
akteve administrative të lëshuara në procedurat tatimore, aplikon një sistem unik të informacionit dhe
për të mbajtur kontabilitetin tatimor për të ardhurat
publike lokale. Ofron ndihmë teknike dhe ligjore
tatimpaguesve mbi bazën e të ardhurave vendore.
Kryen lëshimin e çertifikatave dhe vërtetimin e
fakteve mbi të cilat ajo mban të' dhënat zyrtare.
Në*fushën e ekonomisë kryen detyra që lidhen me:
të përmbushura nevojat specifike të qytetarëve në
fushat e shëndetësisë, turizmit dhe mikpritjen dhe
fusha të tjera me interes për komunën; Çmimet e
shërbimeve komunale dhe aktiviteteve të tjera për të
cilat kompetente është komuna; vendosjen dhe sigurimin e përdorimin e hapësirë për zyre në pronësi
të Komunës, për të' plotësuar nevojat e caktuara të
qytetarëve dhe aktivitete të tjera në fushën e ekonomisë
që janë identifikuar si punë të komunës.
Në kryerjen e aktiviteteve në fushën e ekonomisë
sidomos monitorimin e fuqinë e ndërmarrjeve private,
të transportit (transport auto-taxi), e turizmit (klasifikimin e objektet dhe duke mbajtur një regjistër të
objekteve për turizëm, kategorizimin e akomodimit
privat).Kryen detyra në lidhje me gjendjen e marrëdhënieve në ekonomi në të cilën e përcjell dhe
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propozojnë Minstrisë kompetente , institucionet dhe
agjencitë për zbatimin e masave të caktuara kompanitë
që kanë probleme në funksionimin e tyre - të biznesit
(privatizimit, rindërtimi, falimentimit).
Kryen detyra në lidhje me lëshimin e licencave për
të kryer veprimtari të pavarura, duke mbajtur një
regjistër të veprimeve, hartimin e një programi të
zhvillimit të biznesit të vogël, si dhe monitorimin
analitik të situatës në ekonomi, dhe kryen detyrat
nën përgjegjësinë e komunës në fushën e industris
së ujit.
Në kryerjen e aktiviteteve në fushën e bujqësisë
kryen detyrat që lidhen me miratimin e programit të
promovimit dhe zhvillimit të bujqësisë, mbrojtjes,
shfrytëzimit dhe rregullimit të tokës bujqësore me
qira të tokës bujqësore, konsolidimin e tokës, dhe
mbrojtjen nga të reshurat.
Kryent përpunimet e dokumntaconeve të planifikimit
për t'u mbrojtur nga përmbytjet, erozioni dhe fatkeqësitë natyrore, përkatësishtë detyrat e mbrojtjes
nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera të
mëdha dhe mbrojtjen nga zjarri.
Departamenti ofron projeksionet e tendencat e
ardhshme dhe të marrin pjesë në zhvillimin e një
strategjie të zhvillimit ekonomik të komunës. Departamenti kryen punët profesionale, administrative,
teknike dhe të tjera si menaxhimin, koordinimin dhe
shërbimin e detyrave që lidhen me zhvillimin
ekonomik lokal. Kryen detyra në lidhje me marketingun dhe promovimin e zhvillimit ekonomik
lokal përmes paraqitjet publike të Komunës në
panaire dhe ngjarje të tjera. Merr pjesë në organizimin
dhe zbatimin e programeve arsimore, në përputhje
me nevojat e subjekteve afariste dhe shërbimeve të
lidhura publike, për të mbështetur zhvillimin ekonomik
të komunës.
Bashkëpunon dhe ndjek punën e institucioneve dhe
organizatave të themeluara nga Komuna, ndërmarrjet
publike të themeluara nga komuna (monitorimin e
zbatimit të programit të biznesit dhe tremujore raporteve me ministritë përkatëse) dhe subjekteve tjera
juridike i cili themeluesi është Komuna.
Merr pjesë në zhvillimin e akteve normative në
lëmitë e lartë përmendura të Departamentit dhe
kryen detyra të tjera profesionale për nevojat e Kuvendit të Komunës, Kryetarit dhe Këshillit komunal
të lëmive të lartpërmendura.
Departamenti kryen detyra lidhur me identifikimin,
mbledhjen dhe kontrollin e mbledhjes së të ardhurave
nga shitja, me qira, transferimit, për përdorimin e
kompensimit apo metodë tjetër e kompensimit dis-
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pozicion të pronës së luajtshme dhe pasurive të
patundshme që janë në pronësi publike të komunës
së Medvegjës, ose kur komuna e Medvegjës ka të
drejtën e heqjes dhe të menaxhimit. Kryen mbledhjen
e të ardhurave të sigurimit të pasurisë së luajtshme
dhe të pronës së paluajtshme, të rregullt dhe mbledhjen
e detyrueshme të këtyre të ardhurave, aplikon një
sistem unik të informacionit dhe për të mbajtur librat
për mbledhjen e të ardhurave nga pasuria e luajtshme
dhe të pronës së paluajtshme siguron ndihmë profesionale dhe ligjore.
Ofron funkcion strategjik, operacional dhe administrativ në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore
të komunës së Medvegjës. Propozon zhvillimin dhe
zbatimin e strategjisë së burimeve të resurseve njerëzore në përputhje me planet dhe qëllimet strategjike
të komunës, monitoron zonën e zhvillimit të burimeve
resurseve njerëzore dhe zbatimin e implantacionet
në punën e komunës; përmirësimi i procesit dhe
kushtet e punës, si dhe pregaditë plane në të gjitha
fushat e menaxhimit të burimeve të resurseve njerëzore
(burimet njerëzore, planet e trajnimit, përdorimin e
pushimit vjetor, etj); përcaktimin e kostove të planeve
zbatuese, zbatimin e planeve dhe të vlerësojë efektet
e planeve të zbatimit; promovimi i barazisë politike
gjinore dhe mundësitë e barabarta.
Kryen dhe punët të tjera në përputhje me Ligjin,
Statutin e komunës dhe aktin përgjithëshëm ,si dhe
të gjitha punët të tjera sipas urdhërit të kryesheft të'
adminstratës Komunale
Neni 31.
DEPARTAMENTI PËR URBANIZËM kryen punët
të parashikuara nga kompetencae sajë të parashikuara
me ligjet aketet nënëligjore fushën e urbanizmit,
planifikimit dhe ndë'rtimit, rregullimin, shfrytëzimin,
përmirësimin dhe mbrojtjen e tokës ndërtimore,
pronë - çështjet ligjore dhe menaxhimin e aseteve
në pronësi publike nga komuna e Medvegjës, në
fushën e marrëdhënieve të banimit, dhënien e akteve
në fushën e ndërtimit e ndërtesave, legalizimin e
ndërtesave, veprimtarive komunale, mbrojtjen e mjedisit jetë'sorë, shërbimet e inspektimit, sigurisë
rrugore të komunikacionit, si dhe një pjesë e detyrave
që' i janë besuar komunës së Medvegjës nga ana e
Republikës së Serbisë.
Nga fusha e urbanizmit kryen punët që kanë të bëjnë
e pregaditjen dhe miratimin e hapsirës dhe planeve
urbanistike, marrjen e mendimit nga kompetencat e
minstrisë konfirmimet dhe planet urbanistike, dhënien
e mendimeve për projekt-hapësinor dhe planet urbanistike brenda juridiksionit të Republikës dhe të
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komunave, implementimi i planeve urbane, lëshimin
njoftimet dhënë shumë të ndërtimit, duke siguruar
të dhënat nga dokumentet e planifikimit në' lidhje
me dysheme ndarje dhe nënndarje. komplot, si dhe
kushtet pë'r zhvillimin e projekteve, organizimin
qasjen e publikut në dokumentet e planifikimit, të
organizojë një prezantim publik të projekteve urbane,
verifikon projektet urbane.
Në fushën e marrëdhënieve pronësore punë shpronësimin e konsolidimin e tokës, kthimin e tokës
nga PZF, me përjashtim të tokës, ndryshimin e
regjimit të pronësisë, të drejtave të konvertimit për
të përdorur, të dhënat e pronës me Direkcionin Republikan për pronën dhe çdo pasuri tjetë'r nga
fushëveprimi i autoriteteve ligjore.
Në fushën e Inxhinierisë nxjerr Aktin që vepron në
procedurë të bashkuar për nxjerrjen e akteve në
fushën e ndë'rtimit (leja e ndërtimit , përdorimi i
lejes , etj), si dhe aktivitetet që lidhen me ekzaminimin
teknik të objekteve të ndërtuara dhe të' ekzekutuar
punon për të përmbushur procedurën legalizimin e
objekteve. Të nxjerrë kushtet urbane për ngritjen e
strukturave të vogla të' parafabrikuara në sipërfaqet
e që'llimit publik, autorizimi për të ngritur ndërtesa
të parafabrikuara, të shkojnë jashtë në fushë, pasi
lajmi dëmtimit të' ndërtesave (banesave dhe infrastrukturës), nga fatkeqësitë natyrore (zjarret, përmbytjet, rrëshqitjet e tokës, etj), dhe vlerëson saj,
raporte statistikore (mujore, vjetore) në ndërtesa të
ndërtuara lidhjes, rezidenciale, komerciale, ekonomike
dhe të tjera, me fushat e banesave përfunduare.
Kujdeset për rregullimin, përdorimin, promovimin
dhe mbrojtjen e tokës ndërtimore, dizajnimin e programeve të tokës ndërtimore, hartimin e programeve
dhe planeve të' zhvillimit hapësinor, i bën propozimet
dhe raportet për dhënien me qira të tokës ndërtimore
lidhur me autorizimin e organit kompetent të marrëveshjeve dhënien e ndërtimit me qira e tokës, program përgatit dhe monitoron zbatimin e mirëmbajtjen
e zakonshme verore dhe dimërore të rrugëve dhe
rrugëve lokale dhe pakategorizuara , ofron zgjidhje
teknike për kërkesat për kullimin e ujit atmosferik,
të marrin pjesë në përgatitjen e dokumenteve për
rezidenciale, komerciale, industriale, ndërtesat bujqësore, rrugët dhe sheshet, rrugët lokale dhe të pa
kategorizuara, rregullimi i shtretërve të lumenjve,
rrjetet e ujësjellësit dhe kanalizimit, gjelbërimit
publik, ndriçimin e rrugëve, etj, Përgatitja e programiti
monitoruar zbatimin dhe pastrimin e hapësirave publike, mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbrta dhe
rekreative, parqeve dhe varrezave në teritorinë e ko-
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munës, përgatit dhe monitoron zbatimin e programit
të mirëmbajtjes të banesave dhe ndërtesave të tjera
me të cilat disponon komuna.

dhe propozon miratimin e amendamenteve të
vendimeve ekzistuese komunale, përgatit analiza,
informacione, raporton.

Në zonën e banimit të aktiviteteve lidhur me largimin
e bnorëve të paligjshërh të' vendosur në banesat
shtetrore dhe shoqrore , përgatit kontratat për dhë'nien
me qira të' hapësirës për banim dhe zyra, të monitoruar
zbatimin e tyre, përgatitjen e propozimeve për
Këshillin komunal dhe Kuvendit Komunal. Monitoron
situatë'n në këtë fushë dhe propozon miratimin e
amendamenteve të vendimeve ekzistuese komunale,
përgatit analiza, informacione dhe raportin.

Kryen mbikqyrjen e inspektimit të zbatimit të ligjeve
dhe rregulloreve në lidhje me mirëmbajtjen, mbrojtjen,
zhvillimin dhe menaxhimin e rrugëve të' pakategorizuara lokale dhe paklasifikuara në qytet, sjell
vendim brenda kompetencave ligjore dhe të' tjera në
mënyrën dhe kushtet e mirëmbajtjes së' rrugëve
lokale dhe të pakategorizuara dhe zonën rrugore,
paraqet kërkesa për fillimin e procedurës penale
ndaj pronarëve të sipërfaqes së tokës pranë rrugës
ose rruga që nuk përputhen me masat e përshkruara,
kontrollon respektimin e rregullave ligjore dhe të
tjera në fushën e transportit publik lokal të udhëtarëve
dhe mallrave, të marrin pjesë në hartimin e ligjeve
në fushën e transportit dhe infrastrukturës rrugore
që të japë autoritetet komunale.

Në' fushën e ndërtimit lokale afariste të inspektimit
për kontrollin administrativ mbi zbatimin e Ligjit të
Ndërtimit. Në kryerjen e mbikë'qyrjes së drejtpërdrejtë
në sektorin e ndërtimit po merr masa, miratuar dhe
zbatuar zgjidhje në procedurën administrative. Monitoron situatën në' këtë' fushë dhe propozon miratimin
e amendamenteve të vendimeve ekzistuese komunale,
përgatit analiza, informacione, raporton. Kryen inspektimin e zbatimit të ligjeve dhe rregulloreve të
tjera, standardet e vendosura, teknike dhe standardet
e cilësisë në lidhje me projektet e investimeve të
projektimit, ndërtimit dhe rindërtimit (të ndërtimit
të ndërtimit, inxhinieri civile, objektet e menaxhimit
të ujit, etj), kryen një pasqyrë të drejtpërdrejtë në
procedurën e ndë'rtimit të ndërtesave ose kryen punë
të tjera të ndërtimit, për të realizuar masa administrative
dhe veprime të tjera në kuadë'r të autoritetit të tij për
të siguruar, respekti për ligjet dhe rregulloret e tjera
në industrinë e ndërtimit, të ditës ndalon ndërtimin e
nëse ndërtimi nuk është subjekt i miratimit të ndërtimit
dhe të investimeve dhe dokumentacionin teknik,
ndalon paautorizuar marrjen e masave të ndërtimit i
cili është i autorizuar me ligj, do të lëshojë një'
vendim për prishjen e ndërtesave kur ata të plotë'sojnë
kërkesat ligjore, për të marrë' pjesë' në' hartimin e
ligjeve nga fusha e ndërtimit për miratimin e organeve
kompetente komunale do të mbikëqyrë' zbatimin e
dispozitave të ligjit për mirëmbajtjen e ndërtesave të
banimit për shkak të veprave të të cilë've ekzekutimin
e parandalimin ose eliminimin e rrezik për jetën dhe
shëndetin, ose që' siguron sigurinë' e banorëve të
ndërtimit dhe të mjedisit dhe aktivitete të tjera.
Në fushën administrative të inspektimit të komunikacionit mbi aktivitetet e zbatimit të ligjit në
fushën e komunikacionitt. Në kryerjen e mbikëqyrjes
së drejtpërdrejtë në fushë'n e transportit për marrjen
e masave, miratuar dhe zbatuar zgjidhje në procedurën
administrative. Monitoron situatë'n në kë'të fushë

Në fushën e inspektimit për mbrojtjen e mjedisit
jetë'sor në punën e përcaktimit të vlerave në kufi të
shkarkimeve pë'r substanca të' caktuara të' rrezikshme
dhe të' dëmshme në rastet e përcaktuara me ligj. Në'
rast të' ndotjes së' ajrit të tepërt ë'shtë i detyruar të'
imponojë ndotësi të ndë'rmarrë masa teknike dhe
teknologjike. Publikon të dhë'nat për gjendjen e
cilësisë së ajrit. Kujdeset pë'r cilësinë' e ajrit dhe
merr masat e duhura. Marrë masa për mbrojtjen nga
zhurma dhe siguron matjen e saj sistematike, dhe
kujdeset për ruajtjen e vlerave natyrore të Komuna e
Medvegjës dhe sjell Aktin për Mbrojtjen e burimeve
specifike natyrore, në përputhje me ligjin.
Detyfa e inspektimeve komunale kryhet mbikëqyrje
administrative mbi zbatimin e Ligjit për shërbime
Publike. Në kryerjen e mbikëqyrjes së drejtpërdrejtë
të autoriteteve komunale për marrjen e masave, miratuar dhe zbatuar zgjidhje në procedurën administrative.Menaxhon procesin e vlerësimit të ndikimit
në mjedis të projekteve që mund të kenë ndikime të
rëndësishme mbi mjedisin, procedurat sjelljes në
lidhje me një vendim mbi përmbajtjen dhe qëllimin
e studimit të vlerësimit të ndikimit, procedurat
kryejnë në lidhje me vendimet për dhënien e miratimit
për studimin e vlerësimit të' ndikimit në mjedis ose
për refuzim të kërkesës miratimin studimin e ndikimit
në bazë të një raporti dhe komitetin teknik, vënë në
dispozicion të dokumentacionit të plotë për procedurën
e vlerësimit të ndikimit nga organet e interesuara
dhe organizatave dhe përfaqësues të publikut në
lidhje me vendimet e marra për të informuar publikun
në mënyrën e përcaktuar me ligj, do të mbajë të
dhënat e procedurave të zbatuara, vendimet e marra,
si dhe një regjistër publik.
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Në këto çështje udhëheq procedurën për vlerësimin
e ndikimit të planeve dhe programeve të caktuara në
mjedis (Vlerësimit Strategjik) gjatë procesit të përgatitjes dhe miratimit të' planeve dhe programeve
në fushën e planifikimit hapësinor dhe urban ose
përdorimin e tokës, bujqësisë, pylltarisë, peshkatarisë,
energjetikës, industrisë, transportit, menaxhimin e
mbeturinave, menaxhimin e ujërave, telekomunikacionit, turizmit, ruajtja e habitateve natyrore dhe të
faunës dhe florës së egër, të cilat japin miratimin për
raportin e vlerësimit strategjik. Këto procedura çështjeve janë kryer lejet e integruara për instalimet dhe
aktivitetet që mund të kenë efekte negative në shëndetin e njeriut dhe mjedisit dhe pronave materiale
për të cilat licenca apo leja për ndërtimin dhe fillimin
e funksionimit, zbatimin ose kryerjen e aktiviteteve
të lëshuar nga organi kompetent komunal, dhe të
mbajë një regjistër të' lëshuar lejet. Departamenti
kryen monitorimin e gjendjes në këtë fushë dhe
propozon miratimin e amendamenteve të vendimeve
të përgjithshme ekzistuese, përgatit analiza, informacione, raporton.
Departamenti për Urbanizëm kryen dhe punët të
tjera në përputhje me Ligjin, Statutin e komunës
dhe aktin përgjithë'shëm ,si dhe të gjitha punët të
tjera sipas urdhërit të kryesheft të adminstratës Komunale
Neni 32.
Në një njësin e veqant organizative - KABINETII
KRYETARIT TË KOMUNËS SË MEDVEGJËS
kryenë' punë që mundësojnë funksionimin efikas
dhe të qetë të kryetarit të komunës. Kabineti i
Kryetarit kryen, detyrat profesionale, organizative,
administrative dhe teknike për kryetarin e komunës,
do të marrë dokumentacionin e nevojshëm dhe të
sistematizuar informata relevante për zgjidhjen e
çështjeve të caktuara nga fushëveprimi i aktiviteteve
të kryetarit të të gjitha organeve, organizatave dhe
shë'rbimeve të veçanta, ndërmarrjet publike dhe
shërbimet publike; përgatit informacione, analiza të
ekspertëve, opinionet, raporte, shënime, përkujtesa
dhe materiale të tjera për kryetarin e komunës; përgatitja e materialeve përkatëse në takimin e Kolegjiumit; përgatisin raporte vjetore pë'r punën e Kryetarit
të Komunës; kujdeset pë'r raëlizimin e bashkëpunimit
e kryetarit me autoritetet përkatëse shtetërore, organizatave dhe organeve, si dhe me organizatat dhe institucionet ndërkombëtare; Punë që' lejojnë' për
përmbushjen në kohë të detyrimeve të kryetarit;
Punë që lejojnë për bashkëpunim të koordinuar
Kabineti me njësitë' e tjera organizative.

Страна 1968 - Број 15

Kabineti i Kryetarit kryen detyrat e marrjes së partive
që adresohen drejtpë'rdrejt nga Kryetari i Komunës,
dhe merr të gjitha detyrat administrative dhe teknike
në mënyrë për të zgjidhur në përputhje me kërkesat
e tyre, ankesat, kërkesat; përpunimin dhe verifikimin
e të' dhënave dhe dokumenteve të krijuara në punën
e kabinetit, kryen punët e kërkesës në bazë të formës
ekeltronike të të dhënave.
Kryen në kohë dhe informimin e plotë të qytetarëve
për punën e komunës dhe kryen të organizojë konferenca për shtyp për nevojat e punëve komunale,
marrëdhëniet publike të kryetarit, duke iu referuar
të informimit të publikut për punën ekryetarit, organizimin e konferencave për shtyp; dhe detyra të
tjera organizative, administrative dhe teknike për
kryetarin, duke pasur parasysh peticionet, ankesa,
peticione dhe propozime të qytetarëve, që veprojë
mbi ta dhe të njoftojë qytetarët.
Kabineti i kryen edhe protokollin lidhur me të gjitha
ngjarjet dhe pritjet me kryetarin e komunës, Kryetarit
të Kuvendit, si dhe ngjarje të tjera që lidhen me aktivitetet e pushtetit lokal, dhe kryen detyra të tjera
në përputhje me Aktin, Statutin e Komunës dhe
aktet e përgjithshme, si dhe çdo detyrë tjetër nga
urdhri i kryetarit të komunës.
Neni 33.
Në administratën komunale të komunës së Medvegjës,
në kuadër të veçantë organizative të kabinetit së
Kryetarit të Komunës së Medvegjës në një propozim
nga kryetari i komunës së Medvegjës të gjithë të
punësuarit janë pranuar në një kohë të caktuar, por
jo më vonë se përfundimit të mandatit të kryetarit të
komunës në të cilën Kabinet janë të prnauar në
mardhënjet e punës.
Në administratën komunalet të komunës së Medvegjës,
në një njësi e veçantë organizative të Zyrës së
Kryetarit të Komunës së Medvegjës mund të pranohen
në punë për një kohë të kufizuar, tre ndihmës të
kryetarit të komunës së Medvegjës në fushat e zhvillimit ekonomik, kujdesin shëndetësor parësor, të
sigurisë, të turizmit, zhvillimin e qeverisjes lokale,
energjisë, minierave, të mjedisit mjedisi, mbrojtja
sociale, kultura, arsimi, dhe fusha të tjera të cilat i
pë'rcaktuar kryetari i komunës.
Ndihmësit e kryetarit të komunës së Medvegjës iniciojnë' dhe marrin pjesë në zhvillimin dhe zbatimin
e programeve të veçanta të zhvillimit dhe projektet
e komunës së Medvegjës, të cilat kryejnë të gjitha
aktivitetet në monitorimin e punës së administratës
komunale, ndërmarrjet publike, institucionet, organet
dhe organizatat qeveritare, bizneset dhe individët
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kanë të bëjnë me zhvillimin, adoptimin dhe zbatimin
e programeve dhe projekteve të komunës së Medvegjës
në lidhje me zonat për të cilat ajo është e vendosur
dhe detyra të tjera që kërkohen sipas urdhërit të
Kryetari i komunës të Komunës.
Neni 34.
Në njëstë e veqanta organizative REVIZIONIINTERN
I KOMUNËS SË MEDVEGJËS kryhen punët e revizionit, revizioni i sitemit, revizioni i pajtueshmërisë,
revizioni finaciar,revizione të teknologjisë së' informacionit dhe revizione të performancës apo një
kombinim të këtyre llojeve të' revizioneve. Revizioni
intern i komunës sëMedvegjës ofron këshilla për
menaxhimin dhe stafin, harton planin strategjik dhe
vjetor, përgatë dhe paraqetë ato për miratim Kryetarit
të komunës. Revizionet intern të komuës së Medvegjës
merrë pjesë dhe merrë punë në vendosjen e standardeve
organizative dhe profesionale etike, përbëhet nga
raportet periodike dhe vjetore për aktivitetet e realizuara në periudhën raportuese, mbikëqyr zbatimin
e planit vjetor tërevizionit të brendshëm dhe zbatimin
e metodologjisë sërevizionit të brendshëm, përgatitja
e raporteve nga fushëveprimit të revizonit Inter
kryen dhe aktivitete të tjera në fushën e auditimit të
brendshëm me urdhër të kryetarit dhe kryeshefit të
administratës komunale.
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përcaktuara me Ligj dhe Statutin e Komunës dhe
këtij Vendimi.
Kur ushtrimi i mbikëqyrjes mbi punën e Administratës
Komunale konstaton seaktet e Administratës komunale
nuk janë në përputhje me ligjin ose me vendim të
Kuvendit Komunal, Këshilli komunal mund të anulojë
ose të miratohet akti i ri nëpërputhje meLigjin.
Nëse administrata komunale nuk është në përputhje
me qëllim dhe për të miratuar një akt të ri mund të
ngrejë çështjen e përgjegjësisë së një punonjësi i cili
është' i pë'rfshirë drejtpë'rdrejt në miratimin e aktit
apo kreut pë'rkatës të njësisë organizative dhe kreu i
administratës Komunale.
Neni 37.
2. Marrdhë'niet e përbashkta të' departamenteve
Marrëdhëniet e ndërsjella departamenti i bazuar në
rregullat dhe detyrat e përcaktuara me ligj, Statutin
e komunës dhe vendimin.
Departamentet janë të' detyruar të bashkëpunojnë
me njëri-tjetrin, kur kërkohet nga natyra e punës
dhe për të shkëmbyer të dhëna dhe informata të
nevojshme për punë.
3.Qëndrimi ndaj qytetarëve, nderrmarjeve dhe institucioneve

V MARRËDHËNIET E ADMINISTATËS
KOMUNALE

Neni 38.

1. Marrëdhëniet me kryetarin e komunës, Këshillit
të Komunës dhe Kuvendit Komunal, qytetarëve dhe
personave juridik.

Administrata komunale vepron sipas rregullave, të
paanshme dhe politikisht neutrale dhe nuk do të
lejojnë asnjë mbrojtje të barabartë në' ushtrimin e të
drejtave, obligimeve dhe interesave ligjore.

Neni 35.
Marrdhënjet e adminstratës komunle për kryetarin e
komunës, Këshillit të Komunës dhe Kuvendit Komunal themelohet në të drejta dhe detyrimet të përcakuara me ligj dhe Statutin e komunës.
Adminstrata komunale është e detyruar ta infomoj
për kryetarin e komunës, Këshillit të Komunës dhe
Kuvendit Komunal për kryerjn e detyrave nga
fushveprimi i tijë, të japë infomacione, sqarime dhe
të dhëna nga fushveprimi i tijë* që janë të nevojëshme
për punën e për kryetarin e komunës, Këshillit të
Komunës dhe Kuvendit Komunal.
Neni 36.
Qëndrimi ndaj Këshillit komunal të Administratës
Komunale është i bazuar në të drejtat dhe detyrat e

Administrata komunale është e obliguar pë'r të
mundësuar qytetarëve të shpejt dhe në mënyrë
efektive të ushtrojnë të drejtat e tyre dhe interesat
juridike.
Adrainistrata komunale, sipas kërkesës, u siguron
qytetarëve me të dhënat dhe informatat e nevojshme
dhe siguron ndihmë juridike.
Administrata komunale është e obliguar për të
bashkëpunuar me qytetarët dhe të tregohet i anshëm
dhe dinjitetin e qytetarit.
Neni 39.
Administrata komunale është e detyruar të marrë
parasysh prfaqësuesit, ankesat dhe sugjerimet e qytetarëve për të vepruar mbi ta dhe se si të' njoftojë
menjëherë qytetarët.
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Neni 40.
Dispozitat e këtij vendimi për marrëdhëniet e administratës komunale për qytetarët, aplikuar të lidhen
me kompanitë, institucionet dhe organizatat e tjera
kur të vendoset mbi të drejtat dhe interesat e tyre, në
bazë të ligjeve dhe vendimeve të komunës.
VI. PUNA PUBLIKE
Neni 41.
Administrata komunale sigurobnë' punën publike:
sigurimin e informacionit për mediat, lirimin e informacionit zyrtar, mbajtja e konferencave të vazhdueshme për shtyp, organizimin e shërbimit telefonike
pë'r ankesat, komentet dhe sugjerimet e qytetarëve
dhe duke siguruar kushtet për pjesën e lëmuar të informuar publikun mbi aktivitetet nga objekti i tij,
dhe të gjitha ndryshimet që kanë në lidhje me organizimin, fushë'veprimin dhe çdo ndryshim që kanë
të' bëjnë me organizimin, fushëveprimin e punës,
orarit të punës dhe ndryshimet e tjera.
Neni 42.
Kryeshefi i Administratës Komunale jep informacion
mbi punën e Administratës Komunale mediave dhe
mund të autorizojë një person tjetë'r nga administrata
komunale për ta bë'rë këtë' në emër të administratës
komunale.
Për punën e departamentit informacionet i japin
kryeshefet i departamentit.
Neni 43.
Administrata komunale mund të mbajë informacion
në qoftë se përmbajtja e tyre pë'rfaqësojnë sekretin
shtetërore, ushtarake, zyrtare ose të punës.
Një shkurtim i informacionit nga paragrafi paraprak
do të vendosë Kryeshefi i Administratës Komunale.
VII. AKTET E ADMNISTRATËS
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Urdhri për zbatimin e disa dispozitave të vendimeve
dhe akteve të tjera, urdhrat ose të ndalojnë veprimin
në' një situatë të caktuar e cila është e një rëndësie të
përgjithshme.
Një direktivë pë'rcakton mënyrën e punës dhe kryerjen
e aktiviteteve të administratës komunale dhe organizatave të tjera gjatë kryerjes së detyrave të deleguara
të administratës komunale në' zbatimin e disa dispozitave të' vendimeve dhe akteve të tjera.
Vendimi për të vendosur për çështje të veçanta në
përputhje me Ligjin dhe aktet e tjera.
Pë'rfundim në' përputhje me rregullat, rregullat që'
rregullojnë veprimtarinë dhe sjelljen e administratë's
komunale.
Neni 46.
Rregulloret, urdhrat dhe udhëzimet janë lëshuar nga
kryeshefi i Administratës Komunale.
Zgjidhje dhe konkluzionet e miratuara nga Kryeshefi
i Administratës Komunale, shefat e departamenteve
ose person tjetër që vepron kryeshefi i autoritetit të
administratës komunale.
VIII. KONFLIKTIIKOMPETENCËS
Neni 47.
Kë'shilli Komunali i konfliktit të kompetencave
ndërmjet administratave komunale dhe kompanitë,
institucionet dhe organizatat e tjera, të cilat në bazë'
të vendimit të Kuvendit të Komunës së pari të'
vendosë pë'r qytetarët individualë, personat juridikë
ose palëve të tjera.
Në' kërkesën për zgjidhjen e konfliktit të' kompetencave të përmendura në paragrafin të' këtij neni,
Kryesvvhefi i Administratës Komunale pa vonesë
dhe jo më vonë se tri ditë të informojë Kryetarin e

KOMUNALE

Komunës që të thërrasë seancën e Kë'shillit komunal.

Neni 44.

Akti i zgjidhjes së konfliktit të kompetencave të
përmendura në paragrafin 1. dhe 2. të këtij neni,
kë'shilli komuna sjell jo më' vonë se 15 ditë' nga
data e marrjes së kë'rkesës kryesehfi i Administratës
Komunale në konfliktin e juridiksionit ndërmjet organizative të mbrendë'shme të njësive-departamenteve
në kuadër të administratës komunale.

Administrata komunale ka miratuar rregulloret,
urdhrat, direktivat, vendimet dhe konkluzionet.
Neni 45.
Rregullat janë ndryshuar disa vendime dispozita dhe
akte të tjera për ekzekutimin e tyre.

Страна 1971 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

IX VENDIMI SIPAS ANKESËS DHE
KUNDËRSHTIMI
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1) Të urdhërojë me aktvendim ekzekutimin e masave
dhe punës në afatë të caktuar;
2) Shqiptimi i denimit të mandatit;

Neni 48.
Në' ankesën kundër vendimit të shkallës së parë të
administratës komunale brenda juridiksionit të
Këshillit Komunal të zgjidhur, përveç kur ligji ose
të akteve nuk janë përcaktuar ndryshe.
Administrata komunale në shkallë të' parë akti i të
cilit është apeluar, ajo duhet, pa vonesë dhe jo më
vonë se 3 ditë nga marrja e ankesës, ti dorëzohet
Këshillit komunal me rastin dhe lutjet për çdo ankesë.
Vendimi në kë'shillin komunal apelimit miratuar
brenda një ligj të veçantë që rregullon procedurën e
përgjithshme administrative.
Pala ka të' drejtë të kundërshtojë në rastet e përcaktuara
me ligj. Kundërshtimi për punën e Administratës
Komunale të komunës së Medvegjës mund të bëhen
për dështimin për të përmbushur detyrimet e kontratave
administrative, për shkak të veprimeve administrative
dhe mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike, në
qoftë se ju nuk mund të' deklarojë një tjetë'r mjet
juridik në procedurën administrative. Kundërshtimi
për punën e Administratës Komunale të komunës së
Medvegjës vendoset nga kryeshefi i Administratës
Komunale të komunës së Medvegjës në afatin e përcaktuar me Ligj që rregullon procedurën e përgjithshme
administrative.
X PËRJASHTIMIIPERSONIT ZYRTAR

3) Paraqitja e raportit tek autoriteti kompetent për
veprën penale ose civile, dhe të paraqesë një
kërkesë për fillimin e procedurës penale;
4) të lëshojë një urdhër të përkohshëm ose ndalim;
5) Njofton autoritetin tjetër, nëse ka baza për marrjen
e masave për të cilat ë'shtë kompetetnt ai organ;
6) Ndërmerr masa të tjera për të cilat është i autorizuar
me ligj, rregullore ose akt të përgjithshëm.
Autorizimet dhe organizata për kryerjen e aktiviteteve
të përmendura në paragrafin 1. të këtij neni do të
rregullohen me vendim të Kuvendit Komunal.
Neni 52.
Mbftqyrjen administrative e kryen personi i caktuar
në punët e mbikqyrjes inspektuese mbi ekzekutimin,
rregulloret dhe aktet e tejra të përgjithëshëm mbrenda
kompetencës të komunës.
XIII MJETET PËR FINANCIMIN E PUNËVE
TË ADMINISTRATËS KOMUNALE
Neni 53.
Mjetet pë'r financimin e administratë's komunale
janë:
1. Mjetet për pagesën e rrogave,

Neni 49.

2. Mjetet për shpenzimet materiale,

Pë'r përjashtimin e kryeshefit Komunal vendos
këshilli Komunal.

3. Mj'etet për qëllime të veçanta,

Për përjashtimin e personi zyrtar në Administraten
Komunale vendos kryeshefi i administratës Komunale.

5. Mjetet për përfitimet e tjera të veçanta dhe ndihmën
sociale

XI PUNËT E BIZNESIT
Neni 50.
Zyrja e biznesit të organit shtetror zbatohet në Adminstratën e komunës së Medvegjës.
XII MBIKQYRJA ADMINSTRATIVE
Neni 51.
Adminstrata komunale në kryerjen e mbikqyrjes adminstrative mundë:

4. Mjetet për blerjen dhe mirëmbajtjen e pajisjeve,

Neni 54.
Administrata komunale mund të realizojnë të' ardhura
pë'rmes aktiviteteve të saj, kur ajo nuk do të ndikojë
në punën e rregullt të aktiviteteve nga fushë'veprimi
i saj.
Kë'shilli Komunal jep miratimin pë'r listën e çmimeve
të shërbimeve të' ofruara nga departamentet dhe
zyrat.
Të ardhurat e krijuara nga kryerja e aktiviteteve të
përmendura në' paragrafin 1. të këtij neni, do të
pë'rfshihen në buxhetin komunal.
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Të ardhurat e krijuara nga kryerja e aktiviteteve të
përmendura në paragrafin 1. të këtij neni, do të' përcaktohen në' buxhetin komunal në bazë të parallogaris
të cilën e përcakton kë'shilli komunal me propozimin
e kryetarit të' komunës.
Fondet e krijuara nga aktiviteti mund të' përdoret
për pajisjet e dedikuara, investimeve dhe pë'rmirë'simin
e kushteve të punonjësve të' punës.
Neni 55.
Fondet për pagesë'n e pagave të punonjë'sve duhet
të sigurohet për:
- pagat e punonjësve,
- kompensimi për eprorin e pashpërndara të' organit
dhe për puntorin pë'r të cilin vend të' punës
- ë'shtë ndërprerë' nevoja. Caktimi i fondeve pë'r
pagat e punonjësve të' kryera nga plani financiar
dhe planin pë'rfundimtar të llogarisë përfundimtare.
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kryesehfit të Departamentit pë'r Ekonomi dhe Finaca.
Neni 58.
Fondet që bëjë një inventar të pajisjeve dhe gjë'ra të
tjera të nevojshme që shërbejnë në administratën
komunale për nevojat e tyre, dhe jeta e të cilit është
më e gjatë se një vit, përveç nëse përcaktohet ndryshe
me ligj.
Caktimi i fondeve për qëllime të veçanta do të
bazohet në' faturë në forma të lëshuar nga Kryeshefi
i Administratës Komunale, me propozimin të' kryeshefit të Departamentit për Ekonomi dhe Finaca.
Neni 59.
Përcaktimi i fondeve për nevojat e tjera të veçanta
dhe mbështetje të solidaritetit, do të bazohet në form
të' faturës, të cilën e sjell shefi administratës Komunale,
me propozimin e kryeshefit të' Departamentit për
Ekonomi dhe Finaca.

Neni 56.
Fondet për shpenzimet materiale janë siguruarë' pë'r:
- Pajisje e matrijalit hargjues, inventarit, drurët,
ndriçimit, qiraja dhe mirëmbajtjen e objekteve,
shërbimit postare:
- Publikimet e prokurimit profesionale, literatura
dhe materiale të shtypura,
- Sigurimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve,
- Udhëtimit dhe shpenzimet e tjera që' e bë'jnë
pagat e punonjësve dhe shpenzimet e tjera të
nevojshme pë'r kryerjen e punëve të administratës
Komunale.
Ndarja e mjeteve nga paragrafi 1. të këtij neni, në
bazë të faturës të cilën e sjell kryesehfi i adminstratës
komunale në propozim të kryeshefit për Ekoniomi
dhe Financa.
Neni 57.
Fondet për qëllime të veçanta, do të sigurohet për:
- Nevojat specifike të administratës komunale në
lidhje me aktivitetet e kryera nga (kompenzimet e
dëshmitarëve, shpenzimet procedurale, etj,)
- Pagat e puntorve për të' daljes në' pension,
- Trajnim profesional dhe trajnimin e punonjësve,
Caktimi i fondeve pë'r qëllime të veçanta do të
bazohet në faturë' në forma të lëshuar nga Kryeshefi
i Administratës Komunale, me propozimin të

XIV DISPOZITAT KALIMTARE DHE
PËRFUNDIMTARE
Neni 60.
Për të gjithë' që nuk rregullohet nga ky Vendim do
të znatohen dispozitat e Ligjit dhe Statutit të komunë's
së Medvegjës.
Neni 61.
Kryeshefi i administratës Komunale do të sjell brenda
30 ditëve aktin e ri mbi organizimin e brendshëm të
administratës dhe sistematizimin e vendeve të punës
dhe pastaj të ekzekutojë vendosjen e kryeshefit të'
departamentit, si dhe vendosjen e punonjësve të
tjerë të administratë's komunale sipas kushteve të
parapara me këtë akt.
Neni 62.
Punëtorët të cilët mbesin të pa përcaktuar arrin të
drejtat dhe detyrimet e tyre në përputhje me ligjin
dhe rregullat e tjera.
Neni 63.
Kryeshefi i administratës komunale dhe drejtuesit e
departamenteve të administratës Komunale do të
mbetet në pozicionet e tyre në rast të lënjes së Kuvendit, deri në vendosjën e personave të' ri apo deri
në konstituimin e Kuvendit të ri Komunal.
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Neni 64.
Me hyrjen në fuqi të këtij Vendimi, ndërpren të vlej
Vendimi i administratës Komunale i komunës së
Medvegjës ("Gazeta Zyrtare e qytetit Leskocit" nr.
49/16) Ndryshimet dhe Plotësimet e Vendimit mbi
Adminstratën komunale të Komunës së Medvegjës,
numër 06-25/2017-1/3 nga 19. qershorëtë viti 2017.
Neni 65.
Ky Vendim hyn në fuqi në ditën e tetë' nga shpallja
në "Gazetën Zyrtare të qytetit të Leskocit."
KUVENDI KOMUNALI KOMUNËS
SË MEDVEGJËS
Numër: 06- 32/2017-1/3
22. gushttëvitit 2017.
KRYETARI
Millisav Milletiq
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ници из Медвеђе имају мандате у Народној Скупштини Републике Србије.
Члан 2.
Право на обезбеђење просторија за рад има политичка странка, коалиција странака или група
грађана чији су одборници добили мандате у
Скупштини општине Медвеђа, односно чији народни посланици из Медвеђе имају мандате у
Народној Скупштини Републике Србије (у даљем
тексту: политички субјект).
Просторије за рад политичког субјекта обезбеђује
општина Медвеђа, у зависности од расположивог
пословног простора у објекту зв. „Комитет" у
Медвеђи, улица Јабланичка број 34, уписан на
кат. парцели број 206/1 КО Медвеђа по листи непокретности број 41.
Политички субјект право из става 1. остварује
док испуњава услове у складу са одредбама ове
Одлуке.

533.

Члан 3.

На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије" бр. 129/07), члана 41. став 1. тачка 7.
Статута општине Медвеђа („Службени гласник
града Лесковца" број 18/2008 и 38/12) и члана
10. став 1. тачка 1. Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Службени гласник РС" бр. 24/2012,
48/2015 и 99/2015) Скупштина општине Медвеђа
на седници одржаној 22. августа 2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ПРОСТОРИЈА ЗА РАД
ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА, КОАЛИЦИЈА
СТРАНАКА И ГРУПА ГРАЂАНА У
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
Члан 1.
Одлуком о обезбеђивању просторија за рад политичких странака, коалиција странака и група
грађана у Скупштини општине Медвеђа (у даљем
тексту: Одлука) уређују се критеријуми, начин и
поступак обезбеђења просторија за рад политичких
странака, коалиција странака или група грађана
чији су одборници добили мандате у Скупштини
општине Медвеђа, односно чији народни посла-

Политички субјект која остварује право из члана
2. ове Одлуке, подноси захтев Општинском већу
општине Медвеђа.
Поступак спроводи Комисија за давање у закуп
пословног простора, у складу са Одлуком о
давању у закуп пословног простора и Уредбом о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда.
Комисија у поступку обавезно прибавља акт секретара Скупштине општине Медвеђа којим се
утврђује да ли политички субјект испуњава услове
из члана 2. став 1. ове Одлуке.
Члан 4.
Одлуку о додељивању простора за рад политичком
субјекту, доноси Општинско веће, на образложени
предлог Комисије за давање у закуп пословног
простора.
Приоритет у обезбеђивању простора утврђују се
према броју одборника, односно броју народних
посланика из Медвеђе.
Одлука из става 1. овог члана обавезно садржи:
- назив политичког субјекта,
- ближе дефинисање пословног простора (адреса,
величина, степен опремљености и слично),
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- обавезу закључења уговора о међусобним правима и обавезама, у року од 15 дана од дана
ступања на снагу одлуке из става 1. овог члана.

писмених понуда и Одлуке о давању у закуп пословног простора.

Општинско веће доноси одлуку и о престанку
права на обезбеђење простора за рад, на предлог
Комисије и на основу акта секретара Скупштине
општине Медвеђа којим се утврђује да политички
субјект не испуњава услове из члана 2. став 1.
ове Одлуке.

На пословни простор у објекту из члана 2. став
2. који не буде расподељен у складу са одредбама
ове Одлуке, примењују се одредбе Закона о јавној
сврјини, Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда и
Одлуке о давању у закуп пословног простора.

Члан 5.
Политички субјект коме се обезбеди простор за
рад, обавезан је да на име накнаде за коришћење
пословног простора плаћа месечну закупнину у
висини од 5% од висине закупнине по м2 утврђене
важећом Одлуком о утврђивању закупнине, накнаде за коришћење пословног простора на коме
је носилац права располагања и коришћења општина Медвеђа, за зону у којој се пословни простор налази и то најкасније до 5. у месецу за
текући месец.
Политички субјект коме се обезбеди простор за
рад, обавезан је да сноси све трошкове за извршене
комуналне услуге (електрична енергија, ПТТ,
грејање, вода и др.) по достављеним рачунима
од стране надлежних органа, као и све трошкове
текућег и другог одржавања простора који им је
дат на коришћење.
Политички субјект коме се обезбеди простор за
рад не може без сагласности општине Медвеђа
да врши адаптацију простора који му је дат на
коришћење.
Политички субјект коме се обезбеди простор за
рад не може простор који му је додељен дати у
подзакуп.
Члан 6.
Политички субјект из члана 4. ове Одлуке ће са
носиоцем права коришћења, односно права својине
над пословним простором закључити уговор о
регулисању међусобних права и обавеза.
Члан 7.
На све што није регулисано овом Одлуком у вези
остваривања права политичких субјеката на обезбеђење просторија за рад примењују се одредбе
Закона о јавној својини, Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини
и поступцима јавног надметања и прикупљања

Члан 8.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
Број: 06-32/2017-1/4
22. августа 2017.
ПРЕДСЕДНИК
Милисав Милетић

533.
Në bazë të nenit 32. pika 6. Ligji mbi vetëqeverisjen
lokale (Gazeta zyrtare e Republikës së Serbis nr
129/07) neni 41. alineja l. pika 7. Statuti i komunës
së Medvegjës (Gazeta zyrtare e qytetit të Leskocit
nr 18/2008,38/2012) dhe neni l0. alineja l. pika l.
Rregullorja mbi kushtet për marrjen dhe tjetërsimin
e pasurisë së palujtshme me marrveshje të drejtpërdrejt,
dhënja me qira sendeve në pronësi publike dhe procedurave e tenderit publik dhe mbledhjen me shrkim
të oferatve (Gazeta zyrtare e RS nr 24/2012, 48/2015,
dhe 99/2015) Kuvendi komunal i Medvegjës në
seancën e mbajtur me 22. gusht viti 2017 nxjerr
VENDIMI
PËR SIGURIMIN E HAPËSIRËS PËR PUNËN
E PALËVE POLITIKE, PALËVE TË
KUALICIONIT DHE GRUPIT TË
QYTETARËVE TË KUVENDIT TË
KOMUNËS SË MEDVEGJËS
Neni 1.
Me Vendimin për sigurimin e hapësirës për punën e
palëve politke, palëve të kualicionit dhe grupit të
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qytetarëve të Kuvendit të komunës së Medvegjës
(në teksitn në vijim: Vendimi) rreugllon kriteret,
mënyrën dhe porocedurën e sigurimit të hapësirës
për punën e palëve politke, palëve të kualicionit dhe
grupit të qytetarëve këshilltarët e të cilëve kanë
marrë mandate në Kuvendin e komunës së Medvegjës,
apo deputetët kombëtar nga Medvegja kanë mandatë
në Kuvendin Kombëtar të Republikës së Sërbis.

Prioriteti në sigurimin e hapsëirës përcaktohet sipas
numërit të këshilltarëve, numërit të deputetëve nga
Medvegja.

Neni 2.

- Obligimi i konkludimit të kontratës mbi të drejtat
dhe obligimet e përbashkëta, në afatë prej 15 ditë
ngadita e hyrjes në fuqi Vendimi nga paragrafi
l.të këti neni.

Të drejtën në sigurimin e hapësirës për punë kanë
palët politke, palët të kualicionit apo grupet e qytetarëve këshilltarët e të cilëve kanë marrë mandate në
Kuvendin e komunës së Medvegjës, apo deputetët
kombëtar nga Medvegja kanë mandatë në Kuvendin
Kombëtar të Republikës së Sërbis (në tekstin në
vijim: Subjektet politke).
Hapësirën për punën e subjkteve politike i siguronë
komuna e Medvegjës varësisht nga disponimi i
hapësirës së punës në objktin aq."Komitet " në Medvegjë, rruga Jabllaniqka numër 34, i regjistruar në
parcelën kat. Numër 206/1 KK Medvegjës sipas
listës të patundëshmërive numër 41.
Subjektet politike të drejtat nga paragrafi 1. Realizonë
të drejtënderi sa iplotësonë kushtetnë përputhje me
rregullat e këti Vendimi.
Neni 3.
Subjekti politik i cili e realizonë të drejtën nga neni
2. të këti Vendimi, paraqetë kërkesën Këshillit komunaltë komunsë sëMedvegjës.
Proceduren e zabtonë Komisoni për dhënjen në qira
hapësirës për punë, në përputhje me Vendimin për
dhënjen në qira hapësirën për punë dhe Rregullorën
mbi kushtet e sigurimit dhe tjetërsimit të patundëshmdrive me marrëveshjen ndërmjetësuese, dhënja në
qira të gjërave nëpronë publike dhe procedurae
ankadit në mbledhjen e ofertaveme shkrim.
Komisoni në procedurën ka për detyrë ta sigurojë
aktin e sekretarit të Kuvendit të komunës së Medvegjës
me të cilën përcaktohet se a i plotësonë kushtet e
subjektit politik nga nenei 2. paragrafi 1. I këti
Vendimi.

Vendimi nga paragrafi 1.1 këti neni përmbanë:
- Emërine subjektit politik,
- Definimin e afert të hapësirës për punë (adresën,
madhësinë, shkallën e paisjeve, dhe tj.),

Këshilli komunal sjell Vendmin edhe për ndërprerjen
e të drejtave në sigurimin e hapësirës për punë, në
propozim të Komisonit dhe në bazë të aktit të
sekretarit të komunë së Medvegjës me të cilën prcaktohet që subjkti politik nuk i plotësonë kushtet nga
neni 2. paragrafi 1.1 këti Vendimi.
Neni 5.
Subjekti politik të cilit ju është siguraur hapsëira për
punë, është i detyruar që në emrë të kompenzimit
për shfrytëzimin e hapësirës përpunë të pagujë qiranë
mujorenë lartësi prej 20 (5) % prej lartësis të* qirasë
sipas m2 të percaktuar me Vendim të vlefshëm mbi
përcaktimin e qirasë, kompenzimit për shfrytëzimin
e hapsirës për punë në të cilën mbajtësi i të drejtave
në disponim dhe shfrytëzim është komuna e Medvegjës, për zonën ku gjendet hapësira përpunë dhe
atë më së vonti derime 5.tëmuajit për mujain rrjedhës.
Subjekti politik të cilit i sigurohet hapësira për punë,
është i detyraur ti mbanë të gjitha shpenzdmet per
shërbimet komunale ( energjisë elektrike, PTT,
ngrohja, uji dhe tj.) pas dorëzimit të fakturave nga
ana kompetente e oragnit, si dhe të gjitha shpenzimet
e tjera në mirmbajtjene hapësirës e cila iuështë dhënë
në shfrytëzim.
Subjektit politik ti cilit ju është sigurar hapësira për
punë nuk mundë pa marrveshjen e komunës së Medvegjës të kryejë përshtatjen e hapësriës e cila ju
është dhënë në shfrytëzim.
Subjekti politk të cilit ju është siguruar hapësira për
punë nuk mundë ta japë hapësirën me qira e cila ju
është dhënë.

Neni 4.
Vednimin për dhënjen e hapësirës për punë subjektin
politik e sjellë Këshilli komunal, në argumentimin e
propozimit të Komisonit për dhënjen me qira hapësirën
për punë.

Neni 6.
Subjekti politik nga neni 4. të këti Vendimi me mbajtësin e të drejatve në shfrytëzim,të drejatve në pronë
në hapësirën për punë do ta konkludonë kontratën
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IV
Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца".

Neni 7.
Nëtë gjitha të cilat nukjanë rregullar me këtëVendimnë
lidhje me realizimin e të drejave të subjkteve politke
në sigurimin e hapësirës për punë do të zbatohen
rregullat e Ligjit mbi pronën publike, Rregullat mbi
kushtet e sigurimit dhe tjetërisimit të patundëshmërisë
me marrëveshje ndërmejtësuese, dhënja në qira
gjërave në pronën publike dhe procedurë e ankadimit
publik në mbldhjen e ofertave me shkrim dhe Vendimi
për. dhënjen me qira hapësirën për punë.

V
Решење доставити:
- Станку Милошевићу из Газдара и
- а/а.
Број: 06-32/2017-1/6
22. август 2017.
ПРЕДСЕДНИК
Милисав Милетић

Neni 8.
Ky Vendim hynë në fuqi ditën e tetë nga dita e
shpalljes në " Gazetën zyrtare të qytetit të Leskocit".
KËSHILLI KOMUNAL I MEDVEGJËS
Numër 06-32/2017-1/4
22. 08. 2017
KRYETARI
Millisav Mijletiq

534.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије» број
129/07), члана 46. став 1. и 2. и члана 48. став 2.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС", број 15/2016), члана 41. тачка 10. Статута општине
Медвеђа („Службени гласник града Лесковца", број
18/08, 38/2012, 7/2013 и 10/2014), Скупштина општине
Медвеђа на седници одржаној 22. августа 2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ЈКП „ОБНОВА" У МЕДВЕЂИ
I
РАЗРЕШАВА СЕ Станко Милошевић, дипломирани
правник из Газдара дужности директора ЈКП „Обнова"
у Медвеђи.

534.

Në bazë të nenit 32.alineja 9.Ligji mbi vetëqeverisjen
lokale (Gazeta zyrtare e Republikës së Serbis nr
129/07) dhe neni 46.alineja 1 dhe 2 dhe neni 48
alineja 2 Ligji mbi ndërmarrjet publike (Gazeta
zyrtare e RS numër 15/2016) dhe neni 41. pika l0.
Statuti i komunës Së Medvegjës (Gazeta zyrtare e
qytetit të Leskoc nr 18/08, 38/2012, 7/2013 dhe
10/2014) Kuvendi komunal i komunës së Medvegjës
në seancën e mbajtur me 22. gusht viti 2017. nxjerr
AKTVENDIMI MBI SHKARKIMIN E
DREJTORITTË NKP "OBNOVA" NË
MEDVEGJË
I
SHKAJRKOHET Stanko Millosheviq jurist I diplomuar nga Gazdari detyra e drejtorit të NKP 'Obnova"në
Medvegjë.
II
Mandati I drejtorit skadnon të vlejë 03.shtator viti
2017.
III

II
Мандат директора престаје да важи 03. септембра
2017. године.
III
Решење ступа на снагу даном доношења.

Aktvendimi hynë në fiiqi ditën e nxjerrjes.
IV
Aktvendimi do të shpallet"Gazeta zyrtare e qytetit
të Leskocit".
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V

V
Aktvendimi të dorëzohet:

Решење доставити:

- Stanko Millosheviq nga Gazdari

- Станку Милошевићу из Газдара и

- a/a.

- а/а.
Numër: 06-32/2017-1/6
22. gushtviti 2017.

Број: 06-32/2017-1/7
22. август 2017.

KRYЕТАRI
Millisav Millëtiq

535.

ПРЕДСЕДНИК,
Милисав Милетић

535.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Србије» број 129/07), члана 46. став 2 и члана 52.
став 1 и 2, Закона о јавним предузећима («Службени гласник Републике Србије» број 15/2016) и
члана 41. тачка 10. Статута општине Медвеђа
(„Службени гласник града Лесковца", број 18/08,
38/2012, 7/2013 и 10/2014) Скупштина општина
Медвеђа на седници одржаној 22. августа 2017.
године, донела је

Në bazë të nenit 32.alineja 9.Ligji mbi vetëqeverisjen
lokale (Gazeta zyrtare e Republikës së Serbis nr
129/07) dhe neni 46. alineja 2 dhe neni 52 alineja 1
dhe 2. Ligji mbi ndërmarrjet publike (Gazeta zyrtare
e RS numër 15/2016) dhe neni 41.pika lO.Statuti i
komunës Së Medvegjës (Gazeta zyrtare e qytetit të
Leskoc nr 18/08, 38/2012.7/2013 dhe 10/2014) Kuvendi komunal i komunës së Medvegjës në seancën
e mbajtur me 22. gusht viti 2017. nxjerr

РЕШЕЊЕ

AKTVENDIMI
MBI EMRIMIN E DREJTORITTË NKP
"OBNOVA" NË MEDVEGJË

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА

I

ЈКП „ОБНОВА” У МЕДВЕЂИ

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

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

II
Mandati I të emruarit zgjat gjashtë muaj dhe fillon
te vlejë prej 4. shtator viti 2017.

II
Мандат именованом траје шест месеци и почиње
да тече од 4. септембра 2017. године.

III
Aktvendimi hynë në fiiqi ditën e nxjerrjes
IV

III
Решење ступа на снагу даном доношења.

Aktvendimi do të shpallet"Gazeta zyrtare e qytetit
të Leskocit".
V

IV
Решење објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца".

Aktvendimi lë dorëzohet:
- Stanko Millosheviq nga Gazdari
- a/a.
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Numër: 06-32/2017-1/7
22. gusht viti 2017.
KRYETARI
Millisav Milletiq

536.
Në bazë të nenit 32. Ligji mbi vetëqeverisjen lokale
(Gazeta zyrtare e Republikës së Serbisë nr 129/07)
dhe neni 41. Statuti i komunës së Medvegjës (Gazeta
zyrtare e qytetit të Leskocit nr 18/2008, 38/2012,
7/2013 DHE 10/2014) Kuvendi komunal i Medvegjës
në seancën e mbajtur me 22. Gusht viti 2017. nxjerr

536.
На основучлана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије", бр.
129/2007) и члана 41. Статута општине Медвеђа
(„Службени гласник града Лесковца", бр. 18/2008,
38/2012, 7/2013 и 10/2014), Скупштина општине
Медвеђа на седници одржаној 22. августа 2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
УСВАЈАЊУ ПОЛИТИКЕ УПРАВЉАЊА
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА
I
УСВАЈА се Политика управљања људским ресурсима општине Медвеђа, број 08-119-3/2017
од 2. августа 2017. године.

Страна 1978 - Број 15

AKTVENDIMI
MBI APROVIMIN E POLITIKËS SË
MENAXHIMIT TË RESURSEVE NJERZORE
TË KOMUNËS SË MEDVEGJËS
I
APROVOHET Politika e menaxhimit të resurseve
njerëzore të komunës së Medvegjës nr 08-1193/2017 prej 2. gushti viti 2017-08-11.
II
Pjesa përbërëse e këti Aktvendimi është Politika e
menaxhimit të resurseve njerëzore të komunës së
Medvegjës nr 08-119-3/2017 prej 2. gushti viti 2017.
III
Aktëvendimi hynë në fuqi ditën e nxjerrjes.

II
Саставни део овога Решења је Политика управљања људским ресурсима општине Медвеђа, број
08-119-3/2017 од 2. августа 2017. године.
III

IV
Aktvendimi do të shpallet"Gazeta zyrtare e qytetit
të Leskocit".

Решење ступа на снагу даном доношења.

V
Aktvendimi të dorëzohet:

IV
Решење објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца".

- Zyrja për zhvillim lokal ekonomik të Administratës
komunale të komunës së Medvegjës dhe
- a/a

V
Решење доставити:
- Канцеларији за локални економски развој Општинске управе општине Медвеђа и

Numër: 06-32/2017-l/9
22. gusht Viti 2017.
KRYETARI,
Millisav Milletiq

- а/а.
Број: 06-32/2017-1/9
22. август 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Милисав Милетић

Страна 1979 - Број 15
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1. септембар 2017.

БОЈНИК

8. Центар за социјални рад Бојник

6

537.

9. Установа дом културе "Бојник" Бојник

3

На основу чл. 32 Закона о локалној самоулрави
("Сл. гласпик РС" бр. 129/2007, 83/2014 др. закони
101/16- др. закони), члана 2. став 5. члана 4. став
I и члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослепих у јавном сектору ("Сл.
гласник РС" број 68/2015 и 81/16 - одлука УС),
тачке 7. Одлуке о максималном броју замослених
на неодређено време у систему државних органа,
систему јавних служби, сиситему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе
за 2017. годину ("Сл. гласник РС" бр. 61/17) и
члана 24. Статута општине Бојник ("Сл. гласник
града Лесковца" 11/2008, 23/08, 3/09, 9/9, 11/10,
20/13, 21/15 и 1/16), Скупштина општине Бојник
на седници одржаној дана 22.8.2017. године
донела је:

10. Установа спортска хала "Бојник" Бојник 0

ОДЛУКУ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ
ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
ЗА СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У
СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА 2017. ГОДИНУ

Укупно:
Члан 3.

Организациони облици из члана 2. ове Одлуке
чији је број запослених на неодређено време
већи од максималног броја запослених утврђеног
овом одлуком у обавези су да смање, односно да
спроведу рационализацију броја запослених на
неодређено време најмање до утврђеног максималног броја за свој организациони облик у року
од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука о максималном броју запослених на
неодређено време за сваки организациони облик
у систему локалне самоуправе општине Бојник
за 2017. годипу ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у "Службеном гласнику града
Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
02 Број: 06-20-1/2017
У Бојнику: 22. 8. 201 7. године

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се максимални број запослених на неодређено време за 2017. годину за
организационе облике у систему локалне самоуправе општине Бојник, који чине органи јединице
локалие самоуправе, јавна предузећа, јавне службе,
агенције и други организациони облици у складу
са чланом 2. став 5. Закона о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору.
Члан 2.
Максималан број запослених по организационом
обликује:
1. Општинска управа општине Бојник

48

2. Предшколска установа „Ћука Динић"

27

3. Народна библиотека Вук Караџић

8

4. Туристичка организација општине Бојник 2
5. ЈП за водоснабдевање ,.Брестовац-БојникДољевац'"
21

126

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Стојановић

538.
На основу члана 46. став I. члана 52. Закона о
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр.
15/2016), члана 32. став I. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/16 др. закон),
члана 24. став 1. тачка 9) Статута општинеБојник
("Сл. Гласник града Лесковца" 11/08, 23/08, 3/09,
9/09, 1/10, 20/13. 21/15 и 1/16). Скупштина општине
Бојник на седници одржаној дана 22. 8. 2017. године донета је следећа
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈКП "ЈЕДИНСТВО" БОЈНИК
I

6. Јавно комунално предузеће "Јединство"
Бојник

11

7. БОЈ-пек пекара ДОО Бојник

0

Разрешава се Новица Миљковић, инг. сточарства
из Драговца са функције вршиоца дужности ди-

1. септембар 2017.
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02 Број: 06-20-3/17
22. 8. 2017.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ректора ЈКП "Јединство" Бојник, због подношења
оставке.
II

ПРЕДСЕДНИК
ДејанСтојановић

Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у "Сл. гласнику града Лесковца".
02 Број: 06-20-2/1 7
22. 8. 2017.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
ДејанСтојановић

539.
На основу члана 41. став 4. члана 42. ставови 1.
и 2. члана 52. Закона о јавним предузећима ("Сл.
гласник РС", бр. 15/2016), члана 32. став 1. тачка
9.) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник
РС", број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/16 др. закон), члана 24. став 1. тачка 9. Статута општине Бојник ("Сл. гласник града Лесковца"
11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16),
Скупштина општине Бојник на седници одржаној
дана 22. 8. 2017. године донела је следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈКП "ЈЕДИНСТВО" БОЈНИК
I

ЛЕБАНЕ
540.
На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број 129/07 и 83/2014),
члана 73. Статута општине Лебане («Службени
гласник града Лесковца» број 16/08 21/0, 89/09,
17/09 и 4/10), и члана 136. Пословника Скупштине
општине Лебане („Службени гласник Града Лесковца", број 50/16), Скупштииа општине Лебане
на седници одржаној 28. 8. 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
I
РАЗРЕШАВА СЕ функције члана Општинског
већа општине Лебане, изабран решењем 02 Број
02-96 од 27. 4. 2017. године, и то:
1. Стана Младеновић, из Лугара.

ИМЕНУЈЕ СЕ Борисав Илић из Ћинђуше, дипл.
инг. пољопривреде, за вршиоца дужности директора ЈКП "Јединство" Бојник до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном
конкурсу, а најдуже до једне године.

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца”.

II

III

Вршилац дужности директора има сва права,
обавезе и овлашћења директора.

Решење доставити разрешеном члану Општинског
већа општине Лебане.

III
Решење ступа па снагу даном доношења, коначно
је и биће објављено у "Службеном гласнику Републике Србије", "Службеном гласнику града
Лесковца" и на интернет страници општине
Војник www.bojnik.rs.

II

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-248
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р.

Страна 1981 - Број 15
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541.
На основу члана 45. и 50. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07
и 83/2014-др.закон) и члана 64. и 73. Статута општине Лебане («Службени гласник града Лесковца» број 16/08, 21/08, 09/09,-17/09, 04/10,
14/14, 21/14, 12/15, 18/15 и 27/15 ), Скупштина
општине Лебане на седници одржаној 28. 8. 2017.
године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
I
БИРА СЕ за члана Општинског већа општине
Лебане, и то:
1. Горан Цекић, приватни предузетник, из Лебана.

И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ЗА 2017. ГОДИНУ
I
План јавних набавки општине Лебане за 2017.
годину од 21. 12. 2016. године мења се и допуњује
новим јавним набавкама.
У табеларном приказу у делу који се односи на
радове у тачки 1.3.10. „Реконструкција индустријуске хале „15. мај Експортекст" у Лебану
III фаза" смањује се процењена вредност и мења
врста поступка набавке.
Иза тачке 1.3.10 „Реконструкција индустријске
хале „15. мај Експортекст" у Лебану III фаза"
додаје се тачка 1.3.11, која гласи „Реконструкција
индустријске хале „15. мај Експортекст" у Лебану
IV фаза", иза ње се додаје тачка 1.3.12 која гласи
„Реконструкција индустријске хале „15. мај Експортекст" у Лебану V фаза", и иза ње се додаје
тачка 1.3.13, која гласи „Изградња базена".

II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца”.

II
Четврта измена и допуна плана јавних набавки
за 2017. годину чини саставни део ове одлуке.

III
Решење доставити изабраном члану Општинског
већа општине Лебане, Одељењу за привреду и за
финансије.

III
Одлуку о усвајању четврте измене и допуне плана
јавних набавки за 2017. годину, доставити Одељењу за привреду и финансије.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-249
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

1. септембар 2017.

IV
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном гласнику града Лесковца”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 4-322
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

452.
На основу члана 51. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и
68/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС", број 129/2007, 129/2007 и
83/2014), и члана 39. Статута општине Лебане
(„Сл. гласник Града Лесковца" број 16/08 и 21/08,
09/09, 17/09 и 04/10), СО Лебане на седници одржаној дана 28. 8. 2017. године донела је:
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНЕ

543.
На основу члана 33. тачке 15. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник РС", број 129/07
и 83/14), члана 33. Закона о јавном дугу («Службени гласник РС», бр 61/2005, 107/09, 78/11,
68/15) и члана 39. тачке 16. Статута скупштине
општине Лебане („Службени гласник града Лес-

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ковца", број 16/08, 21/08, 09/09, 17/09, 04/10,
14/14, 21/14, 12/15, 18/15 и 27/15 ), а на основу
одобрења Министарство финансија - Управа за
јавни дуг бр. 401-1073/2017-001 од 14. 7. 2017.
године, Скупштипа општине Лебане на седници
одржаној дана 28. 8. 2017. године донела је:
ОДЛУКУ
О ДУГОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ РАДИ
РЕФИНАНСИРАЊА И ЗАДУЖИВАЊА
НОВИМ КРЕДИТОМ

Страна 1982 - Број 15

544.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Србије број 129/07.
83/14 и 101/2016) и члана 39. Статута општине
Лебане (Службени гласник општине Лесковац
бр. 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009 и 04/2010,
14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015), Скупштина општина Лебане на седници одржаној
дана 28. 8. 2017. године донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛУ
И СМАЊЕЊЕ БРОЈНОСТИ ПОПУЛАЦИЈЕ
НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА

Члан 1.
Одобрава се дугорочно задуживање буџета општине Лебане ради Банке А.Д. Београд и задуживања новим кредитом у износу од 120.000.000,00
динара ради финансирања капиталних инвестиционих расхода, код банке са најповољнијим кредитним условима.

I
УСВАЈА СЕ Програм за контролу и смањење
бројности популације напуштених животин>а на
територији општине Лебане, који је Општинско
веће општине Лебане прихватило Закључком 04
Број 400-970/2 од 16. 8. 2017. године.
II

Члан 2.
Овлашћује се председник општине Лебане да
након спроведеног законског поступка прикупљања
понуда, закључи Уговор о дугорочном задуживању
ради рефинансирања и задуживања новим кредитом са пословном банком под најповољнијим
условима.

Одлуку доставити ЈКП „Ветринарској станици
Лебане" Лебане, Одељењну за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене
и инспекцијске послове и ЈКП „Комуналац" Лебане.
III
Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у „Службеном гласнику града Лесковца".

Члан 3.
Одељење за привреду и финансије отвориће посебан подрачун на који ће се усмерити одобрена
новчана средства и користиће се само за намене
предвићене овом одлуком.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 400-1091
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 400-1092
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р.

545.
На основу члана 7. Став 1. Закона о финансирању
локалне самоуправе (Сл. гласник РС" бр. 62/2006,
47/201 I/ 93/2012 и 99/2013) и члана 6. Закона о
изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе ( „Сл. гласник РС" бр. 93/12 )
и члана 39. Став 1. Тачка 3. Статута општине Лебане (Сл. Гласник града Лесковца број 16/08,
21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 14/14, 21/14, 12/15,
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18/15 и 27/15), Скупштина општине Лебане на
седници одржаној дана 28. 8. 2017. године, донела
је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

1. септембар 2017.

Члан 2.
Комуналну таксу по овом тарифном броју утврђује
ОУ Лебане - Одељење за привреду, пољопривреду,
водопривреду и финансије - Локална пореска администрација.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику града.

Члан 1.

Члан 3.

У одлуци о локалним комуналним таксама СО
Лебане („Службени гласник града Лесковца број
4/2010, 8/2014, 3/2015, 7/2015 и 27/2015) у ТАКСЕНИМ ТАРИФАМА допуњује се Тарифни број
17. и гласи:

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Сл. гласнику града Лесковца”.

а) За електричне стубове ( бандере) нисконапонске
електричне мреже у месечном износу по стубу
650,00 динара

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р

б) За електричне стубове ( бандере) за нисконапонску електричну мрежу са металним ормарићем у месечном износу по стубу 1.300,00
динара
в) За електричне стубове за високонапонску електричну мрежу у месечном износу по стубу
6.500,00 динара
г) За објекте трансформаторских станица и базних
станица (мобилних оператера) у месечном износу за сваки заузети или започети квадратни
метар заузете површине 6.500,00 динара
д) За телефонски стуб у месечном износу по
стубу 300,00 динара
ђ) За стуб кабловске телевизије у месечном износу
по стубу 50,00 динара
е) За типске ормариће за смештај електроопреме
(Електродистрибуције и Мобилних оператера)
у месечном износу по ормарићу 6.500,00 динара
ж) За подземну мрежу Електродистрибуције, Телекома и кабловских телевизија, по метру дужном на месечном нивоу 17,00 динара
з) За надземну мрежу Електродистрибуције, Телекома и кабловских телевизија по метру дужном, на месечном нивоу 17,00 динара
и) За коришћење простора на јавним површинама
од стране „Porr-Werner&Weber - Лесковац"
д.о.о , за сваки постављени контејнер на јавној
површини, на месечном нивоу 1.000,00 динара.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 434-7

546.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 129/2007 и 83/2014др. закон) и члана 39. Статута општине Лебане
("Службени гласник града Лесковца", број 16/2008,
21/2008, 09/2009, 17/2009, 04/2010), Скупштина
општина Лебане на седници одржаној дана 28. 8.
2017. године, донела је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Даје се сагласност и овлашћење председнику
Општине Лебане Зорану Илићу, да у име и за
рачун Општине Лебане, закључи Уговор о закупу
пословно-производних објеката некадшњег ДП
„15 Мај-Експортекст", са овлашћеним представником предузећа „ЛебанТекс" д.о.о. из Лебана.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-244
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р

1. септембар 2017.
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547.
На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС", број 88/11 и
104/2016) и члана 15. став 1. тачка 6. Статута општине Лебане (Сл. Гласник града Лесковца број
16/08, 21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 14/14, 21/14,
12/15, 18/15 и 27/15), Скупштина општине Лебане
на седници одржаној 28. 8. 2017. године донела
је
ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ
ЗООХИГИЈЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се, у складу са законом,
услови и начин обављања комуналне делатности
зоохигијене (у даљем тексту: делатност зоохигијене) на територији општине Лебане (у даљем
тексту: територија општине) општа и посебна
права и обавезе вршиоца комуналне делатности
и корисника услуге, финансирање делатности
зоохигијене, начин вршења надзора над обављањем
делатности зоохигијене и друга питања која су
од значаја за обављање ове делатности.
Овом одлуком уређује се и организовање послова
зоохигијенске службе у складу са законом којим
се уређује област ветеринарства у делу који није
обухваћен делатношћу зоохигијене.
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4) лишавање животиње живота је поступак којим
се животињи одузима живот на начин који
изазива тренутну смрт;
5) власник животиње је правно или физичко лице,
односно предузетник, које има право чувања,
држања, узгоја, репродукције, превоза, коришћења и продаје животиње и које је одговорно
за живот, заштиту здравља и добробит животиња;
6) држалац животиње је правно или физичко
лице, односно предузетник, које има право чувања, држања, узгоја, репродукције, превоза и
коришћења животиње, као и право продаје животиње на основу писменог одобрења власника
и које је одговорно за живот, заштиту здравља
и добробит животиња;
7) површина јавне намене обухватају простор утврђен планским документом за уређење или
изградњујавних објеката или јавних површина,
8) дезинфекција је примена начина, поступака и
метода ради уништавања узрочника болести
животиња, укључујући и болести које се са
животиња могу пренети на људе;
9) дезинсекција је примена начина, поступака и
метода ради уништавања штетних инсеката и
крпеља;
10) дератизација је примена начина, поступака и
метода ради уништавања штетних глодара.
II. ДЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ

Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци, у
складу са законом, имају следеће значење:
1) напуштена животиња је животиња која нема
дом или која се налази изван њега и лишена је
бриге и неге власника, односно држаоца и коју
је он свесно напустио;
2) изгубљена животиња је животиња која је напустила власника, односно држаоца, без његове
воље и коју он тражи;
3) прихватилиште за животиње је објекат који
служи за привремени или трајни смештај напуштених или изгубљених животиња и помоћ
и бригу о напуштеним и изгубљеним животињама;

Члан 3.
Делатност зоохигијене у складу са законом, обухвата хватање, збрињавање, ветеринсрку негу и
смештај напуштених и изгубљених животиња
(паса и мачака) у прихватилиште за животиње,
лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контролу и смањење популације напуштених паса и
мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња
са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порскла, спровођење мера контроле и
смањења популације штетних организама, глодара
и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне
намене.
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Услови и начин обављања
делатности зоохигијене
Члан 4.
Делатност зоохигијене, обавља јавно комунално
предузеће Јавно комунално предузеће „Ветсринарска станица Лебане", које је Општина Лебане
основала за обављање ове делатности (у даљем
тексту: предузеће).
Годишњи програм делатности зоохигијене
Члан 5.
Делатност зоохигијене из члана 3. ове одлуке,
обавља се према годишњем програму који садржи
врсту, обим и динамику услуга, као и висину
средстава потребних за његову реализаиију (у
даљем тексту: програм зоохигијене)
Програм зоохигијене за обављање послова хватања, збрињавања, ветеринарску негу и смештај
напуштених и изгубљених животиња (паса и
мачака) у прихватилиште за животиње, лишавање
живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контролу и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање,
прераду или уништавање отпада животињског
порекла, спровођење мера контроле и смањења
иопулације штетних оргаиизама, глодара и инсеката, спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене,
припрема предузеће и организациона јединица
надлежна за комуналне послове.
Програм зоохигијене доноси Надзорни одбор
предузећа.
На програме из става 4. овог члана сагласност
даје Председник општине Лебане.
Хватање, збрињавање, ветеринарска нега
и смештај напуштених и изгубљених
животиња (паса и мачака) у прихватилишта
за животиње
Члан 6.
Послове хватања напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) на територији града, предузеће обавља савременим методама и на хуман
начин, уз примену одговарајуће опреме и превозних средстава, на начин да се са животињом
мора поступати тако да се проузрокује најмањи
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степен бола, патње, страха и стреса у складу са
законом којим се уређује добробит животиња.
Власник, односно држалац, који изгуби животињу,
дужан је да тај губитак, без одлагања, а најкасније
у року од три дана од дана губитка животиње
пријави предузећу.
Ако власник, односно држалац животиње, не
пријави губитак из става 2. овог члана, сматра се
да је напустио животињу. Послове хватања напуштених и изгубљених животиња са других површина врши предузеће на основу захтева власника, односно корисника те површине, или по
налогу и уз присуство надлежне инспекције.
Члан 7.
Општина Лебане, у складу са законом којим је
уређена добробит животиња, обезбеђује прихватилиште за изгубљене и напуштене животиње.
Објекат у јавној својини општине у коме се налази
прихватилиште, Општина поверава на управљање
предузећу.
Члан 8.
У објекту прихватилишта за животиње предузеће
врши организован смештај у складу са законом.
Предузеће је одговорно за живот, здравље и добробит животиња које су смештене у прихватилиште, којим управља предузеће и дужно је да о
њима брине са пажњом доброг домаћина.
Члан 9.
Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај
напуштених и изгубљених животиња (паса и
мачака) у прихватилишта за животиње врши се
по пријави или по основу сазнања.
У вршењу послова из става 1. овог члана, предузеће је дужно да у складу са законом којим се
уређује добробит животиња:
1) прима пријаве о напуштеним и изгубљеним
животињама (псима и мачкама), организује излазак екипа на терен у односу на пријављене
локације и број животиња;
2) прикупља напуштене и изгубљене животиње
(псе и мачке) и то посебно на површинама
јавне намене.
3) врши превоз прикупљених животиња (паса и
мачака) до прихватилишта у складу са законом;
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4) прикупљене животиње (псе и мачке) смешта у
прихватилиште при чему предузима следеће
мере: врши тријажу, утврђивање идентитета,
обавештавање власника, односно проверу на
списку тражених животиња, преглед од стране
ветеринара и утврђивање здравственог стања,
смешта и разврстава животиње према полу;

односе на спречавање напуштања, контролу размножавања и збрињавања паса и мачака, образовање и информисање јавности о зиачају и начину
контроле и смањења популацује напуште- них
паса и мачака, финансијски план, план смањења
броја уједа, као и динамика спровођења и праћења
реализације.

5) врши спровођење мера превентивне здравствене
заштите и пружања потребне помоћи животињама (псима и мачкама) од стране ветеринара;

Програм из става 1. овог члана доноси општинско
веће општине Лебане.

6) предузима мере за проналажење власника, односно држаоца животиња (паса и мачака);
7) врати животињу власнику, односно држаоцу, у
року од 15 дана од дана смештаја у прихватилиште;
8) припреми план збрињавања животиња у случају
затварања прихватилишта или елементарних
непогода;

Програм из става 1. овог члана надлежна организациона јединица реализује преко предузећа
из члана 4. став 1. ове одлуке.
Члан 12.
11ослови контроле и смањења популације напуштених паса и мачака обухватају:
1) регистрацију и обележавање свих напуштених
паса и мачака,

9) изврши стерилизацију и обележавање у складу
са законом и другим актима којима је уређена
ова област;

2) изградњу прихватилишта и побољшање услова
у постојећим прихватилиштима,

10) води евиденцију о животињама и ту евиденцију
чува три године.

4) удомљавање напуштсних паса и мачака,

Прихватилиште могу напустити само стерилисане
и обележене животиње (пси и мачке), осим у
случају када их преузимају власници, односно
држаоци који су нестанак животиње (пса и мачке)
пријавили у року из члана 6. став 2. ове одлуке и
преузимање изврше у року из става 1. тачка 7.
овог члана.
Члан 10.
Предузеће је дужно да за болеснс или повређеие
напуштене и изгубљене животиње које су смештене у прихватилиште, обезбеди одговарајућу ветеринарску помоћ. Са неизлечиво болесним и
повређеним животињама поступа се на начин
прописан законом.
Контрола и смањење популације
напуштених паса и мачака
Члан 11.
Надлежна организациона јединица припрема и
спроводи десетогодишњи програм контроле и
смањења популације напуштених паса и мачака
према специфичностима средине у складу са законом којим се уређује добробит животиња, којим
се дефинишу нарочито основна начела, разлози
и циљеви доношења, преглед стања, мере које се

3) стерилизацију свих напуштених паса и мачака,

5) едукацију и информисање граћана, а посебно
власника или држалаца животиња о особинама
и потребама животиња, сопственим мотивима
држања животиња и закон- ским обавезама
власника.
У вршењу послова контроле и смањења популације
напуштених паса и мачака, предузеће је дужно
да поступа у складу са програмом из члана 11.
ове одлуке.
Нешкодљиво укалањање лешева животиња са
површина јавне намене
Члан 13.
У вршењу послова нешкодљивог уклањања лешева
животиња са површина јавне намене, предузеће
је дужно да:
1) прима пријаве о постојању лешева животиња
на површини јавне намене;
2) нешкодљиво уклања лешевс животиња;
3) обави или организује превоз лешева животиња
до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла.
Лице које прими пријаву одмах обавештава теренску службу која је у тренутку пријаве најближа
локацији на којој се налази леш угинуле животиње.
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Теренска служба уклања леш, врши дезинфекцију
простора, а леш транспортује у објекат за сакупљање лешева животиња.
Када је животиња угинула под околностима које
се не сматрају уобичајеним, леш животиње може
бити уклоњен само по налогу ветеринарског инспектора.
Послове нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене, предузеће врши
на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину, у складу са
посебним прописима.
Мере контроле и смањења популације
штетних организама, глодара и инсеката
Члан 14.
Послови спровођења мера контроле и смањења
популације штетних микроорганизама, глодара
и инсеката, снровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне
намене обухватају:
1) старање о броју и врсти присутних штетних
организама, глодара и инсеката,
2) пријем пријава о присутности штетиих организама, глодара и инсеката,
3) предузимање мера ради смањења популације
штетних организама, глодара и инсеката,
4) праћење спровођења смањења популације штетних организама, глодара и инсеката,
5) друге послове којима се спроводи мера контроле
и смањења популације штетних организама,
глодара и инсеката.
У обављању послова из става 1. овог члана вршилац је дужан да испуњава услове у поглоду просторија, кадрова, опреме, заштитних средстава,
врсте и количине препарата и других потребних
средстава за спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације.
Права и обавезе вршиоца комуналне делатности
и корисника услуге
Члан 15.
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несеним на основу закона, као и овом одлуком;
2) прописани и уговорени обим и квалитет услуге;
3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите
комуналних објеката и опреме којима управља,
а који служе за обављање делатности зоохигијене;
4) развој и унапређење квалитета и врсте услуге,
као и унапређење организације и ефикасности
рада.
Члан 16.
Корисник услуге је власник, односно држалац
изгубљене, напуштене и одузете животиње, као
и животиње угинуле на површини јавне намене,
чију животињу је предузеће сместило у прихватилиште, односно чији леш је уклонило са површине јавне намене.
Финансирање делатности зоохигијене
Члан 17.
Средства за обављање и развој делатности зоохигијене обезбеђују се из:
1) прихода буџета општине;
2) прихода од продаје комуиалних услуга;
3) наменских средстава других нивоа власти;
4) других извора, у складу са законом.
Финансирање делатности зоохогијене из прихода
буџета општине.
Члан 18.
За обављање и развој делатности зоохигијене,
обезбеђују се средства у буџету општине.
Висина средстава која се опредељује за обављање
делатности зоохигијене одређује се на основу
јединичне цене услуге и извршених услуга у претходној години, као и планираног обима вршења
услуга у складу са програмом из члана 5. став 1.
овс одлуке.

Предузеће и други вршилац делатности зоохигијене дужно је да организује свој рад и пословање
на начин којим се обезбеђује:

Финансирање делатности зоохигијене из цене
комуналних услуга

1) трајно и несметано пружање услуге у времену
од 00 до 24 часа, под условима и на начин
уређен законом, прописима и стандардима до-

Члан 19.
Корисник услуге из члана 16, став I. ове одлуке
дужан је да плати цену за извршену услугу:
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1) збрињавања животиње, ако више не жели и
није у могућности да се стара о њој;
2) хватања, превоза, смештаја, исхране и неге
напуштених и изгубљених, односно
одузетих животиња;
3) нешкодљивог уклањања лешева животиња са
површина јавне намене.
Цена услуге из става 1. овог члана утврђује се
ценовником који доноси надзорни одбор предузећа
на основу начела и елемената за одређивање цене
комуналних услуга прописаним законом којим
се уређују комуналне делатности.
По прибављеном мишљењу организационе јединице општинске управе општине Лебане, надлежне
за послове који се односе на цене у комуналним
и другим делатностима из надлежности општине
на Ценовник из става 2. овог члана сагласност
даје општинско веће општине Лебане.
Када корисник услуге из става 1. тач. 2. и 3. није
познат, односно када се не може утврдити, трошкови се намирују на терет буџета општине.
III. ПОСЛОВИ ЗООХИГИЈЕНСКЕ
СЛУЖБЕ
Члан 20.
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људе или животну средину. Хватање и збрињавање напуштених животиња свих врста
(осим паса и мачака) у прихватилишта за животиње.
Члан21.
Хватање и збрињавање напуштених и изгубљених
животиња свих врста (осим паса и мачака) у
прихватилишта за животиње, врши се по пријави
или по основу сазнања.
Предузеће је дужно да ухваћену животињу збрине
на одговарајући начин.
Предузеће предузима неопходне мере за проналазак власника, односно држаоца ухваћене животиње.
Трошкове хватања и збрињавања напуштених
животиња из става 1. овог члана сноси власник
или држалац животиња, а ако је исти непознат
трошкови збрињавања ће се намирити сходно
одредбама закона којим се уређује добробит животиња.
Нешкодљиво уклањање лешева животиња из
објеката за узгој, држање, дресуру, излагање,
одржавање такмичења или промета животиња до објеката за сакупљање, прераду или
уништавање отпада животињског порекла
Члан 22.

Послови зоохигијенске службе, у смислу одредаба
ове одлуке, послови су зоохигијенске службе
који се не врше у оквиру делатности зоогигијене
(у даљем тексту: остали послови зоохигијенске
службе).

Нешкодљиво уклањање лешева животиња из
објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промета животиња за све
кориснике врши предузеће.

Остале послове зоохигијенске службе обавља
предузеће, из члана 4. став 1. ове одлуке као комерцијалну делатност и то:

Уклањање лешева из става 1. овог члана предузеће
врши по пријави власника или држаоца животиња
или објекта.

1) хватање и збрињавање напуштених животиња
(осим паса и мачака) у прихватилишта за животиње,

Власник односно држалац животињс дужан је да
предузећу без одлагања да пријави угинуће животиње, уз навођење адресе и власника објекта
или домаћинства.

2) нешкодљиво уклањање лешева животиња свих
врста из објшта т узгој,
држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења
или промет животиња,
3) транспорт или организовање транспорта лешева
животиња свих врста, са јавних површина и
од објеката за узгој, држање, дресуру, излагање,
одржавање такмичења или промет животиња
до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, на начин
који не предсетавља ризик по друге животиње,

Лице које прими пријаву одмах обавештава теренску службу која је у тренутку пријаве најближа
локацији на којој се налази леш угинуле животиње.
Теренска служба уклања леш, врши дезинфекцију
простора, а леш транспортује у објекат за сакупљање лешева животиња.
Када је животиња угинула, под околностима које
се не сматрају уобичајеним, леш животиње може
бити уклоњен само по налогу ветеринарског инспектора.
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Трошкове уклањања лешева животиња из става
I. овог члана сноси власник или држалац животиња.
Транспорт или организовање транспорта лешева
животиња свих врста од објеката за узгој, држање,
дресуру, излагање, одржавање такмичења или
промет животиња до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла.
Члан 23.
Транспорт или организовање транспорта лешева
животиња свих врста од објеката за узгој, држање,
дресуру, излагање, о државање такмичења или
промет животиња до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла
предузеће обавља на начин који не представља
ризик по друге животиње, људе или животну
средину.
Трошкове транспорта лешева животиња из става
1. овог члана сноси власник или држалац животиња.
Објекат за сакупљање лешева животиња и
споредних производа животињског порекла
Члан 24.
Општина Лебане, у складу са законом којим се
урећује ветеринарство за потребе послова зоохигијенске службе има изграђен објекат за сакупљање
лешева животиња и споредних производа животињског порекла.
Објекат из става 1. овог члана је поверен на
управљање предузећу.
IV. НАДЗОР
Члан 25.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши
организациона јединица општинске управе општине Лебане надлежна за комуналне послове.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредба
ове одлуке врши комунална инспекција у складу
са надлежностима утврђеним посебном општинском одлуком.
V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Новчаном казном у износу од 75.000 динара казниће се за прекршај предузеће, односно друго
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правно лице - вршилац комуналне делатности
ако:
1. не донесе годишњи Програм зоохигијене (члан
5. став 4.);
2. свој рад и пословање организује на начин супротно одредбама члана 15; 3. не обавља послове зоохигијенске службе у складу са чланом
21. ст. 1, 2. и 3, чланом 22. ст. 4. и 5., чланом
23. став 1.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном у износу од 10.000 динара одговорно лице у правном лицу.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном у износу од 35.000 динара предузетник.
За прекршаје из става 1. овог члана комунални
инспектор, односно комунални полицајац, издаје
прекршајни налог у складу са законом.
Члан 27.
Новчаном казном у износу од 75.000 динара казниће се за прекршај предузеће ако:
1. не врши организовани смештај у објекту за
прихватилишта за животиње из члана 8. став
1. ове одлуке;
2. поступа супротно одредбама члана 13. став 1.
одлуке.
За прекршаје из става I. ово г члана казниће се
новчаном казном у износу од 10.000 динара одговорно лице у предузећу.
За прекршаје из става 1. овог члана комунални
инспектор, издаје прекршајни налог у складу са
законом.
Члан 28.
Новчаном казном у износу од 15.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако као власник,
односно држалац који изгуби животињу тај губитак, без одлагања, а најкасније у року од три
дана од губитка животиње не пријави предузећу
(члан 6. став 2.);
За прекршај из става 1. овог члана комунални
инсиектор, издаје прекршајни налог у складу са
законом.
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VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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6. одржавање улица и путева;

Члан 29.

7. управљање комуналним отпадом и одржавање
депонија;

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Лесковца".

8. прикупљање, превоз и одлагање смећа на територији општине Лебане;
9. одржавање јавне расвете;

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-247

10. управљање гробљима и погребне услуге;
11. одржавање пијаца и пружање услуга на њима;

ПРЕДСЕНИК
Срђан Јовић

12. одржавање сточних гробља;
13. делатност зоохигијене;
14. управљањејавним паркиралиштима;
Члан 3.

548.
На основу члана 2, 4, 9. и 13. Закона о комуналним
делатностима („Сл. гласник РС бр. 88/2011),
члана 15. тачка 6, 34. и 35. и члана 39. тачка 7.
Статута Општине Лебане („Сл. гласник града
Лесковца" бр. 16/08, 21/08, 09/09 и 04/10), Скупштина општина Лебане, на својој седници одржаној дана 28. 8. 2017. године, донела је:
ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком се уређују комуналне делатности
и уређују општи услови и начин њиховог обављања
у циљу задовољавања потреба корисника комуналних производа и комуналних услуга на територији општине Лебане.
Члан 2.
Комуналне делатности у смислу ове одлуке су:
1. производња и дистрибуција воде (сабдевање
водом за пиће);
2. пречишћавање и одвођење отпадних и атмосферских вода;
3. јавни линијски превоз на територији општине
Лебане;
4. одржавање чистоће на површинама јавне намене;
5. урђење и одржавање јавних зелених површина
и заштита комуналних објеката;

Општина обезбеђује организовано и трајно обављање и развој комуналних делатности, а нарочито:
1. материјалне, техничке и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за обезбеђивање техничког
и технолошкогјединства система;
2. опште услове за трајно и континуирано обављање комуналних делатности;
3. потребан обим и квалитет комуналних услуга
у зависности од потреба и материјалних могућности корисника услуга, материјалних могућности општине, као и од могућности за
развој комуналних делатности;
4. остваривање надзора и контроле у области комуналних делатности.
Комуналним објектима, у смислу става 1. тачка
1. овог члана сматрају се грађевински објекти са
уређајима, унсталацијама и опремом, сама постројења, уређаји и инсталације и други објекти
који служе за производњу комуналних производа
и пружање комуналних услуга корисницима, као
и уређено грађевинско земљиште и друга добра
у општој употреби која се користе за обављање
комуналне делантности.
Члан 4.
Када настане потреба из разлога ефикасности и
економичности да се обављање комуналних делатности може организовати са две или више општина, приступа се изради студије оправданости
за то, под условима утврђеним законом и споразумом скупштина тих општина.
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привреду, пољопривреду, водопривреду и финансије.

Члан 5.
Комуналне делатности из члана 2. ове одлуке на
територији општине Лебане, у складу са законом,
овом одлуком и прописима донетим на основу
њих, обављају, ЈКП „ВОДОВОД" Лебане, ЈКП
„КОМУНАЛАЦ" Лебане, ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ" Лебане, привредна
друштва, предузетници и други правни субјекти
којима је поверено обављање комуналне делатности (у даљем тексту вршилац комуналне делатности) Комуналне делатности из члана 2.
тачке 1. (снабдевање водом за пиће) и комуналну
делатност из тачке 10. (управљање гробљима и
погребне услуге) у делу који обухвата одржавање
гробаља и објеката који се налазе у склопу гробља
(капела), сахрањивање или одржавање пасивних
гробаља и спомен обележја, могу обављати искључиво јавна комунална предузећа или друга
привредна друштва у којима је већински удео капитала од најмање 51% Републике Србије или
општине Лебане.
Посебном одлуком Скупштине општине може се
предвидети да месна заједница обавља одређене
послове у вези са обезбеђивањем услова за обављање комуналних делатности.
Програм рада вршилац комуналне делатности је
дужан доставити на сагласност Скупштине општине Лебане (у даљем тексту Скупштина општине), најкасније до 1. децембра текуће године
за наредну годину. Програм рада поред осталих
елемената за поједине комуналне делатности за
које се он доноси, садржи и предлог потребних
финансијских средстава. Програм садржи, нарочито: планиране изворе прихода и позиције
расхода по наменама, планирани начин расподеле
добити јавног предузећа, односно планирани
начин покрића губитка јавног предузећа, елементе
за целовито сагледавање политике цена производа
и услуга, зарада и запошљавања у том предузећу,
односно зависном друштву капитала, који се утврђују у складу са политиком пројектованог раста
зарада у јавном сектору, коју уређује Влада за годину за коју се програм доноси; критеријуме за
коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију, као и критеријуме за одређивање накнаде за рад председника
и чланова насдзорног одбора.
Контролу реализације и оверу извршења послова
у складу са Програмом из предходног става врши
Општинска управа општине Лебане-Одељење за

2. Услови и начин поверавања обављања
комуналних делатности
Члан 6.
Под поверавањем обављања комуналне делатности
подразумева се временски орочено уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналних
делатности или појединих послова из оквира комуналне делатности између општине Лебане и
вршиоца комуналне делатности, које за циљ има
пружање комуналних услуга на територији или
делу територије општине Лебане.
Поверавање обављања комуналне делатности
врши се на основу одлуке Скупштине општине о
начину обављања комуналне делатности и уговора
о поверавању, осим када се оснива јавно предузеће.
У случају када вршилац добије право да финансирање обављања комуналне делатности обезбеђује у целости или делимично наплатом накнаде
од корисника комуналних услуга, примењују се
одредбе закона којим се уређују концесије.
На поступак поверавања обављања комуналне
делатности чије се финансирање врши из буџета
општине, примењују се одредбе закона којим се
уређују јавне набавке.
Члан 7.
Контролу у обављању комуналне делатности, односно пружању комуналних услуга, који су уговором поверени вршиоцу комуналне делатности
врши Одељење за урбанизам, имовинско-правне,
комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске
послове.
Члан 8.
Вршилац комуналне делатности коме се поверава
обављање комуналних делатности или појединих
послова из оквира тих делатности мора испуњавати
услове у погледу кадровске оспособљености и
техничко-технолошке опремљености, за вршење
повереног посла, на начин прописан законом,
подзаконским актима и прописима које донесу
општински органи.
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Члан 9.

Члан 12.

Уговором о поверавању послова обавезно се регулише: временски период на који се уговор закључује, начин вршења и права и дужности у
обављању повереног посла, услови и поступак
раскида уговора и права и обавезе који из тог
проистекну.

Вршилац комуналне делатности је обавезан да
под једнаким условима испоручује, комуналне
производе односно пружа комуналне услуге свим
корисницима у времену, роковима и на начин
прописан овом и другиим одлукама Скупштине
општине.

3. Услови и начин организовања и обављања
комуналних делатности

Испорука комуналних производа, односно пружање комуналних услуга не може се ускратити
корисницима, осим у случају када корисник:

Члан 10.

1- изврши прикључење на комуналну мрежу без
предходно прибављеног одобрења;

Комуналну делатност или поједине послове из
оквира тих делатности може обављати вршилац
комуналне делатности ако испуњава услове у погледу техничко-технолошке опремљености, организационе и кадровске оспособљености, а у
зависности од врсте и природе комуналне делатности, односно послова.
Члан 11.
Вршилац комуналне делатности је дужан да организује свој рад и пословање на начин којим се
обезбеђује:
- трајност, односно континуитет у обављању комуналних делатности; обим и врсту комуналних
производа и услуга којима се постиже потребан
ниво у задовољавању потреба корисника;
- одговарајући квалитет комуналних производа
и услуга који подразумева нарочито здравствену
и хигијенску исправност према прописаним
стандардима и нормативима, тачност у погледу
рокова испоруке, сигурност корисника у добијању услуга, поузданост у пружању услуга
и заштите животне средине;
- развој и инапређење квалитета и асортимана
комуналних производа и услуга, као и унапређење организације рада, ефикасности и других
услова пропизводње и пружања услуга;
- ред првенства у снабдевању комуналним производима и пружању комуналних услуга у случају више силе у складу са овом одлуком;
- мере заштите и обезбеђења комуналних објеката,
уређаја и инсталација;
- стална функционална оспособљеност комуналних објеката, одржавањем грађевинских и
других објеката, постројења и опреме који
служе за обављање комуналних делатности.

2- користи услугу противно прописима;
3- неосновано омета друге кориснике услуга;
4- не плати комуналну услугу у утврђеном року;
5- ненаменски користи комуналну услугу у време
снабдевања уз ограничење потрошње (редукцију) о чему је корисник благовремено обавештен.
Члан 13.
Вршилац комуналне делатности је дужан да исте
обавља трајно и континуирано.
Ради обезбеђивања непрекидног обављања комуналних делатности Оделење надлежни орган
општинске управе општине Лебане, може наложити вршиоцу комуналне делатности, да испоручује комуналне производе и пружа услуге у
одређеном обиму и по утврђеном редоследу и
преузимање других мера.
У случају прекида у производњи и испоруци комуналних производа и пружању ислуга због
епредвиђених околности (хаварије, елементарне
непогоде, прекид и испорука енергената за рад
постројења и др), као и када услед више силе
дође до смањеног обима у вршењу тих делатности,
одређује се ред првенства у задовољавању потреба
за комуналним производима и услугама, према
следећем распореду корисника:
- установе из области здравства, школства, социјалне и дечије заштите;
- грађани.
Члан 14.
Вршилац комуналне делатности коме је поверено
обављање комуналне делатности, у циљу несметаног обављања поверене делатности има право
да захтева отклањање сметњи, чије отклањање
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не спада у оквир послова поверене делатности,
односно уговором преузетих обавеза.

- дела накнаде за право на обављање комуналне
делатности;

Члан 15.

- дела цена комуналне услуге намењене амортизацији средтава за обављање комуналне делатности;

Вршилац комуналне делатности у вршењу поверених комуналних послова дужан је да своје послове учини доступним јавности благовременим
обавештавањем корисника о планираним и очекиваним сметњама и прекидима, који могу настати
у испоруци комуналних производа и услуга, пружити потребна обавештења о условима и начину
вршења делатности која им је поверена у смислу
ове одлуке.
Члан 16.
Корисник комуналних производа и услуга обавезан
је да их наменски користи у дозвољеном обиму
и у складу са прописаним условима.
Корисник комуналних производа и услуга у обавези је да их користи на начин којим се неометају
други корисници и не угрожава животна средина
и не угрожавају објекти и опрема који су у функцији обављања одређене комуналне делатности.
Забрањено је самовласно, без одобрења, прикључити се на комунални објекат и користити
комуналне производе и услуге.
4. Средстав за обављање и развој
комуналних делатности и изградњу
комуналне инфраструктуре

- буџета општине;
- средстава вршиоца комуналне делатности;
- средства прикупљења емитовањем дугорочних
хартија од вредности;
- кредита и других облика задуживања;
- трансфера других нивоа власти;
- донација;
- других извора утврђених посебним прописима;
5. Цене комуналних услуга
Члан 18.
Цене комуналних услуга се одређују на основу
следећих начела:
- примена начела „потрошач плаћа";
- примена начела „загађивач плаћа";
- довољности цене да покрије пиословне расходе;
- усаглашеност цене комуналних услуга са начелом приступачности;

Средства за обављање комуналне делатности
обезбеђују се из:

- непостојање разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика
заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге.

- прихода од продаје комуналних призвода и
услуга; прихода од комуналне накнаде;

Елементи за одређивање цена комуналних услуга
су:

- прихода од концесионих накнада за обављање
комуналних делатности;

- пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима вршиоца
комуналне делатности;

Члан 17.

- прихода буџета општине;
- наменских средстава других нивоа власти;
-

других извора у складу са законом.

Грађење објеката комуналне инфраструктуре финансира се из:
- прихода од давања у закуп, односно на коришћење комуналне инфраструктуре и других средстава за обављање комуналне делатности ујавној
својини;

- расходи за изградњу и реконструкцију објеката
комуналне инфраструктуре и набавку опреме,
према усвојеним плановима и програмима
вршиоца комуналне делатности;
- добит вршиоца комуналне делатности;
- други елементи за образовање цена комуналне
услуге у зависности од услова на тржишту и
специфичности појединих комуналних услуга.
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Цене комуналних услуга које плаћају непосредни
корисници (индивидуална комунална потрошња)
утврђује вршилац комуналне делатности уз сагласност Општинског већа општине Лебане (у
даљем тексту Општинско веће).
Одлуку о промени цена комуналних услуга доноси
вршилац комуналне делатности.
Одлука о промени цена мора да садржи реалне
елементеза образовање цене комуналних услуга
и то:
- врсту, обим и квалитет комуналних услуга који
се утврђују нормативима и стандардима које
прописује општина;
- вредност средстава ангажованих у пружању
услуга
- обим и квалитет уложеног рада у обављању
комуналних услуга;
- висину материјалних трошкова у обављању
комуналних услуга према стандардима и нормативима утрошка енергије, материјалних и
других трошкова или планским калкулацијама;
- друге елементе у зависности од услова на
тржишту и специфичности појединих комуналних услуга.
Уз захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга, вршиоци комуналне
делатности су дужни доставити образложење о
разлозима за промену и детаљну структуру предложене цене.
Захтев за давање сагласности на одлуку о промени
цена комуналних услуга, са образложењем, објављује се на општинској огласној табли, као и у
електронском облику путем интернета, најмање
15 дана пре доношења одлуке.
Сагласност на одлуку о промени цена доноси
Општинско веће.
Општинско веће утврђује категорије корисника
комуналних услуга који плаћају субвенционисану
цену комуналне услуге, као и износ субвенције
за сваку категорију о чему ће општина и вршиоци
комуналних услуга посебним уговором регулисати
начин финансирања и субвенционисања.
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II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
1. Производња и дистрибуција воде
(снабдевање водом за пиће)
Члан 19.
Производња и дистрибуција воде је захватање,
прерада, пречишћавање и испорука воде корисницима, за пиће и друге потребе, водоводном
мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент.
Корисник ове комуналне услуге је свако физичко
и правно лице чији су стамбени, пословни, индустријски или други објекти као и грађевинске
парцеле спојени на јавни водовод, односно сва
физичка и правна лица која фактички користе
воду из јавног водовода.
Члан 20.
Овом одлуком прописују се услови и начин организовања послова у обављању комуналне делатности сакупљања, прераде, односно пречишћавања воде корисницима за пиће и друге потребе,
водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача и то:
- технички и други посебни услови за испоруку
воде којима се обезбеђује одређени обим, врста
и квалитет услуга;
- начин обезбеђивања континуитета у испоруци
воде;
- права и обавезе вршиоца комуналне делатности
који обавља испоруку воде и права и обавезе
корисника;
- начин обрачуна и наплата накнаде за испоручену
воду;
- начин поступања и овлашћења органа општине
у случају прекида у испоруци воде, у случају
непредвиђених околности (хаварија, елементарне непогоде и др.), оперативне мере које
предузима вршилац комуналне делатности у
тим случајевима, ред првенства у испоруци
воде кад услед више силе дође до смањеног
обима у обављању те делатности;
- услови под којима се може ускратити испорука
воде;
- коришћење воде у јавне сврхе, надзор као и
друга питања од значаја за ову област.
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Члан 21.
Јавни објекти за снабдевање водом су:
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4. резервоари;

- водоводи,

5. постројења за потискивање (пречишћавање)
воде;

- јавне чесме, -јавни бунари,

6. водоводна мрежа,

- јавни хидранти, црпне станице за снабдевање
водом и системи за прераду воде.

7. јавне чесме и јавни бунари;

Водоводи могу бити:

8. прикључци до мерног уређаја корисника;

- јавни и

9. уређаји за мерење испоручене количине воде
на прикључку (удаљем тексту- водомер)

- сопствени
Јавни водовод у смислу ове одлуке подразумева
систем за снабдевање водом за пиће и обухвата
уређено и заштићено извориште, каптажна постројења, објекте и инсталације за пречишћавање
воде, црпне станице, резервоаре, водоводну мрежу
и водоводне прикључке, закључно са улазним
вентилом испред водомера.
Сопствени водоводи су водоводи предузећа,
других организација и грађана. Бушење бунара и
изградња сопственог водовода врши се под техничким условима које одреди овлашћена организација, а на основу дозволе надлежног органа.
Члан 22.
Под унутрашњим инсталацијама у смислу ове
одлуке, подразумевају се цевоводи и уређаји од
улазног вентила испред водомера, до точећег
места потрошача.
Члан 23.
Корисници су дужни да воду користе рационално
и економично, на начин којим се не ускраћује
право коришћења воде другим лицима.
Коришћење воде за снабдевање становништва
водом за пиће, санитарно-хигијенске потребе,
напајање стоке, има приоритет над коришћењем
воде за остале намене.
Члан 24.
Технички систем за испоруку воде представља
технички-технолошку целину коју чине следећа
постројења и уређаји:
1. извориште са водозахватним објектима, опремом
и зонама санитарне заштите;
2. цевоводи сирове воде од изворишта до постројења за печишћавање воде;
3. цевоводи воде за пиће од постројења за пречишћавање воде до резервоара са пратећим
објектима;

10.

шахт за мерни уређај;

11.

инсталација објекта.

Постројења и уређаји из става 1 овог члана од
тачке 1. до тачке 8., чине јавни водовод и преноси
се на управљање вршиоца комуналне делатности,
а инсталацију корисника чине постројења и
уређаји од тачке 9. до тачтје 11.
Инсталацију корисника из тачке 9. одржава вршилац комуналне делатности о трошку потрошача.
Члан 25.
Унутрашње водоводне инсталације спајају се са
јавним водоводом, односно уличном водоводном
мрежом, преко водоводног прикључка.
Унутрашња водоводна инсталација је власништво
корисника, који је дужан да је одржава у санитарно-технички исправном стању.
Водоводни прикључак је цевни спој од уличне
водоводне мреже, са вентилом-затварачем, непосредно испред водомера.
Пречник водоводног прикључка, величину и тип
водомера, као и услове за изградњу шахта за
мерни уређај, у складу са техничким нормативима
прописује вршилац комуналне делатности, на
основу захтева и потреба корисника.
Водомер се по правилу уграђује непосредно уз
шахт, иза регулационе линије грађевинске парцеле
на којој је објекат изграђен, на удаљености од 2
метра.
Уколико не постоје техничке могућности за прикључење преко грађевинске парцеле на којој је
објекат изграђен, водоводни прикључак се може
поставити преко суседне грађевинске парцеле,
уз писану сагласност власника те парцеле оверену
код надлежног органа.
Члан 26.
Водоводни прикључак поставља се ради трајног
или привременог снабдеевања корисника водом.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Сваки објекат мора имати сопствени водоводни
прикључак.
У стамбеним зградама са више станова, односно
више улаза, за сваки улаз поставља се водоводни
прикључак са главним водомером, а за сваког корисника стана, ако то техничке могућности дозвољавају, посебан водомер.
Члан 27.
Прикључак на јавни водовод, ради привременог
снабдевања водом корисника, може се одобрити
ради изградње објекта, уређења зелених површина,
у случају организовања и одржавања спортких,
културних и других сличних манифестација и у
хитним случајевима када су у опасност доведени
живот и здравље људи.
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за грађење издаје после ступања на снагу ове одлуке, потребно је пројектом предвидети да сваки
стан има посебан водомер.
Члан 31.
Шахт у коме се налази водомер мора бити увек
приступачан за интервенцију и одржавање, као и
за очитавање водомера.
Корисник је дужан, да шахт изгради у прописаним
димензијама не мање од 1,2м х 1м х 1,2м, светли
отвор и исти одржава у функционалном стању.
Забрањено је изнад шахта свако остављање ствари,
паркирање возила и слично.
Члан 32.

Објекти који су у поступку легализације могу
бити у складу са законом, до окончања поступка
легализације привремено прикључени на јавни
водовод.

Код стамбено-пословних објеката где су на истом
прикључку котрисници стамбених и пословних
простора, корисници пословног простора дужни
су да уграде посебан водомер (главни или секундарни), у року од три месеца од дана ступања на
снагу ове одлуке, у супротном утрошак воде ће
се обрачунавати и наплаћивати по цени воде утврђеној за пословни простор.

Члан 28.

Члан 33.

У случају промета непокретности односно објекта
прикљученог на јавни водовОд, нови власник
постаје корисник услуге закључењем уговора са
вршиоцем комуналне делатности, а по измирењу
свих евентуалних обавеза претходног власника.

Корисник има право да трајно или привремено
откаже коришћење воде, уколико постоје техничке
могућности за искључење, а да се притом не ремети снабдевање других корисника.

Ради привременог снабдевања водом, корисник
подноси захтев вршиоцу комуналне делатности
уз навођење разлога привременог снабдевања, а
међусобни односи уређују се уговором.

У случају да инвеститор изгради стамбени објекат
са више станова на парцелама на којима је срушио
објекте чији су власници били корисници услуге,
исти не може добити нови прикључак док не измири евентуалне обавезе претходних власника,
односно корисника услуга.
Члан 29.
Код прибављања техничких услова за издавање
локацијске дозволе, на захтев Општинске управе
- Одељења за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске
послове, вршилац комуналне делатности је дужан
да изда предходне услове о могућностима прикључења на јавни водовод, у року од 8 дана од
дана подношења захтева.
Члан 30.
За објекте вишепородичног становања као и за
објекте колективног становања за које се дозвола

Трајно се може отказати коришћење воде, у
случају да је објекат предвиђен за рушење, односно
у другим оправданим случајевима.
Привремено се може отказати коришћење воде,
у случају да корисник неће користити објекат
најмање 30 дана.
Отказивање коришћења воде врши се у писаној
форми, најмање осам дана пре дана престанка
коришћења воде.
Трошкови поновног прикључка из става 1. овог
члана падају на терет корисника.
Члан 34.
У случају да корисник врши реконструкцију постојећег водоводног прикључка ради потребе за
већом количином воде , дужан је да плати накнаду
вршиоцу комуналчне делатности за проширење
постојећег капацитета.
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Члан 35.
Изграђени прикључак на водоводну мрежу вршиоц
комуналне делатности, одмах након изградње и
испостављања коначног обрачуна инвеститору,
као део јавног водовода без посебне сагласности
инвеститора, уводи у своје пословне књиге као
имовину вршиоца комуналне делатности.
Члан 36.
Ако у изграњи јавног водовода, поред вршиоца
комуналне делатности, у финансирању учествују
физичка и правна лица улагањем својих средстава,
међусобна права и обавезе са вршиоцем комуналне
делатности уређује се уговором који садржи нарочито: услове и начин изградње јавног водовода,
вредност радова и начин обезбеђења средстава
као и права по основу учешћа у финансирању
изградње јавног водовода.
Уколико је инвеститор објекта јавног водовода
правно или физичко лице, по изградњи објекта
јавног водовода инвеститор је дужан исти предати
вршиоцу комуналне делатности на коришћење,
управљање и одржавање, а уговором ће се уредити
поред осталог и права инвеститора по основу
улагања.
Члан 37.
Изнад и поред објеката јавног водовода не могу
се градити други објекти, и постављати инсталације и уређаји, осим у изузетним случајевима и
под посебним условима уз сагласност вршиоца
комуналне делатности.
Растојање објеката јавног водовода од другог
објекта, инсталација и уређаја, мора бити толико
да се приликом откопавања водоводне цеви односно радова на објекту или другим инсталацијама
и уређајима не угрозе објекти јавног водовода и
обрнуто.
Уколико са растојања између комуналних објеката
и инсталација и уређаја недовољна, приликом
извођења радова морају се применити заштитни
тунели, а сва укрштања инсталација у том случају
морају бити изграђена као трајна.
Растојање јавног водовода од других објеката одређује вршилац комуналне делатности.
Члан 38.
Вршилац комуналне делатности дужан је да свој
рад и пословање организује на начин који обезбеђује трајно и несметано пружање услуга испо-
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руке воде за пиће свим корисницима под једнаким
условима, осим у случајевима више силе или хаварија на водоводнним постројењима и уређајима
и то одговарајућег квалитета воде и пружене
услуге.
Ако дође до поремећаја или прекида у пружању
комуналне услуге испоруке воде, услед више
силе или других разлога који нису могли да се
спрече, вршилац комуналне делатности је дужан
да без одлагања преузме мере на отклањању
узрока поремећаја односно прекида или на други
начин обезбеди задовољење потреба кориснијка
и то:
1. активирањем резервних извора воде за пиће
или на други нодговарајући начин обезбеди
снабдевање водом.
2. хитно поправи или замени инсталације и уређаје
којима се обезбеђује испорука воде, као и заштити комуналне објекте и уређаје од даљих
кварова или хаварија.
3. преузима и друге мере које утврде надлежни
органи општине.
Члан 39.
Ако се прекид у испоруци воде предвиђа због
планираних радова на комуналним објектима,
вршилац комуналне делатности је дужан да о
томе обавести кориснике 24 сата пре настанка
планираног прекида, путем средстава јавног информисања или на други одговарајући начин.
У случају изненадног квара на јавном водоводу,
вршилац комуналне делатности може и без предходног обавештења корисника да прекине испоруку
воде, с тим што је дужан одмах по прекиду,
путем средстава јавног информисања о разлозима
као и времену трајања прекида.
У случају из става 2. овог члана, вршилац комуналне делатности није обавезан да прибави одобрење за ископавање јавних површина, а по изведеним радовима, дужан је јавну површину вратити
у првобитно стање у року од пет дана, по изведеним радовима.
Радове из овог члана вршиоц комуналне делатности је дужан да организује тако да прекид
траје што краће време.
Члан 40.
Вршилац комуналне делатности је дужан:
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- врши испоруку воде у складу са прописаним
стандардима и нормативима у погледу квалитета
и исправности воде;

- да вршиоцу комуналне делатности редовно
плаћа накнаду за испоручену воду у роковима
утврђеним овом одлуком;

- трајно чува техничку документацију у вези
јавног водовода;

- да пријави вршиоцу комуналне делатности у
року од 8 дана, од дана настанка промене,
сваку промену битну за испоруку воде као и
права и обавезе корисника;

- примењује прописане техничке услове; одржава
постројења и уређаје јавног водовода;
- одржава водоводни прикључак од споја на
уличну водоводну цев до вентила иза водомера
о свом трошку;
- у зградама вишепородичног становања, као и
стамбено пословним зградама у којима поред
главног водомера постоје и индивидуални водомери за сваки стан односно пословни простор,
да одржава водоводни прикључак до вентила
иза главног водомера;
- одржава и редовно баждари водомере;
- врши замену неисправних водомера;
- једном месечно, корисницима очитава стање
на водомерима;
- врши прикључење унутрашњих инсталација
на јавни водовод,
- редовно одржава у исправном стању сва постројења и уређаје.
Члан 41.
Вршилац комуналне делатности је овлашћен да
у случајевима предвиђеним овом одлуком, врши
привремена искључења корисника са водоводне
мреже, и има искључиво право приступа вентилу
за затварање везе испред водомера.
Члан 42.
Корисник је дужан:
- да одржава унутрашње инсталације водовода у
исправном стању;
- да одржава шахт за водомер како би био сув,
уредан и приступачан за очитавање и поправљање водомера;
- да заштити водомер од евентуланог оштећења,
крађе а у зимском периоду од замрзавања;
- да пословни простор у стамбено-пословним
објектима, уколико постоје техничке могућности, у року од три месеца од дана почетка коришћења пословног простора поднесе захтев
за уградњу посебног водомера;

- да омогући овлашћеном лицу вршиоца комуналне делатности, приступ месту прикључка,
уређајима и инсталацијама, ради провере исправности, искључења, отклањања квара, замене
и одржавања истих;
- да омогући очитавање водомера, уручивање
обрачуна, као и да дозволи замену водомера у
оквиру редовне контроле у случају квара или
замагљења водомера;
- да приликом прикључења кућне инсталације
на јавну водовну мрежу, прибави одобрење
надлежног органа ОУ за прекопавање улице и
да по завршеним радовима раскопани део улице
доведе у првобитно стање.
За овакву врсту радова корисник је дужан да о
свом трошку ангажује правно или физичко лице
које се бави одржавањем и асфалтирањем улица
или насипањем путева.
Члан 43.
Кориснику је забрањено:
- да сам или ангажовањем другог лица, поправља
или уклања водомер, уклања или скида пломбу
са водомера;
- да користи кућне водоводне инсталације за
уземљење електричних инсталација и уређаја;
- да затвара затварач испред водомера, осим у
случају хаварије на унутрашњим инсталацијама
у ком случају је дужан без одлагања обавести
вршиоца комуналне делатности;
- да изврши прикључење на јавни водовод без
сагласности вршиоца комуналне делатности;
- да прикључи унутрашње водоводне инсталације
преко водоводног прикључка или унутрашњих
инсталација другог корисника;
- да угради водоводну цев на водоводном прикључку испред водомера,
- да изврши прикључивање сопственог изворишта
са унутрашњим инсталацијама објекта који је
прикључен на јавни водовод, без уградње одговарајућег затварача или разделника.
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Члан 44.
У случају сумње у исправност водомера, корисник
може у писаној форми тражити од вршиоца комуналне делатности да изврши ванредни преглед
водомера.
Ако се прегледом водомера утврди да је исти неисправан, вршиоц комуналне делатности је дужан
исправити рачун и то тако што ће количину испоручене воде за спорни период, а најдуже за
три месеца уназад од дана затраженог прегледа
водомера, обрачунати по просечној потрошњи
за исти период у предходној години, или у наредном периоду у којем је могуће проценити потрошњу воде.
Трошкове ванредног прегледа сноси вршилац комуналне делатности, а у случају да се прегледом
утврди да је водомер исправан, трошкове сноси
корисник.
Члан 45.
Корисник за сваки водомер плаћа накнаду, у једнаком износу за сваки месец у коме нема потрошње
воде.
Средства од накнаде из става 1. овог члана користе
се за накнаду трошкова за сервис и баждарење
мерног инструмента, израде обрачуна, штампања
и достављања рачуна као и наплате истих.
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује
вршилац комуналне делатности уз сагласност
Општинског већа.
Члан 46.
На водоводну мрежу могу се прикључити трајно
објекти за које је прибављена употребна дозвола.
Члан 47.
Количина испоручене воде утврђује се очитавањем
водомера и плаћа се по кубном метру.
Корисник је дужан, вршиоцу комуналне делатности плаћати накнаду за испоручену воду обрачунату по утврђеној цени кубног метра испоручене
воде.
Количина испоручене воде утврђује се према
разлици стања бројла на водомеру између два
очитавања.
У случају повећане потрошње, до које је дошло
отицањем воде услед квара на делу мреже који
одржава корисник, а који је поступао као савестан
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корисник, исти је дужан платити 50% утрошене
воде.
Члан 48.
У случају када је водонмер у квару, замагљен
или се из других разлога не врши очитавање,
обрачун и наплата утрошене воде врши се у виду
аконтације на основу просечне потрошње из
предходна два периода очитавања, а коначан
обрачун извршиће се након отклањања квара,
односно замене водомера.
Члан 49.
Код објеката вишеспратног становања, где свака
стамбена јединица има свој индивидуални водомер,
корисник плаћа накнаду за испоручену воду на
основу очитаног стања на свом водомеру.
Код објеката вишеспратног становања где поред
главног водомера, свака стамбена јединица има
свој индивидуални водомер, корисник плаћа накнаду за испоручену воду на основу очитаног
стања на свом водомеру, а након сравњења индивидуалних водомера са главним водомером, корисници индивидуалних водомера, дужни су платити и разлику потрошене воде, која се дели по
стамбеним јединицама сразмерно њиховој потрошњи.
У објектима вишеспратног становања где поред
главног водомера корисници појединих стамбених
јединица имају уграђене индивидуалне-контролне
водомере и остали корисдници су дужни да у
року од шест месеци од дана ступања на снагу
ове одлуке у своје стамбене јединице уграде индивидуалне-контролне водомере о свом трошку.
У објектима вишеспратног становања где сви корисници стамбених јединица немају уграђене индивидуалне-контролне водомере накнада за испоручену-утрошену воду плаћа се на основу
обрачуна за утрошену воду по основу очитаног
главног водомера.
У објектима вишепородичног, односно колективног
становања, где стамбене јединице немају своје
индивидуалне водомере, већ се очитавање утрошене воде врши преко главног водомера, Скупштина зграде, сходно важећим законским прописима, доноси одлуку о начину обрачуна за испоручену количину воде по стамбеним јединицама,
и исту заједно са списком власника односно корисника станова доставља вршиоцу комуналне
делатности ради месечног обрачуна.

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

У случају да скупштина зграде-станара не поступи
на начин из става 3. овог члана, вршилац комуналне
делатности ће обрачун за испоручену-утрошену
воду извршити према последњој достављеној одлуци а ако такве одлуке нема, утрошак воде ће се
обрачунавати на основу броја чланова домаћинства
из предходног обрачунског периода, односно на
основу евиденције вршиоца комуналне делатности.
Члан 50.
Водомер очитава овлоашћено лице вршиоца комуналне делатности. Корисник има право да присуствује очитавању водомера.
Вршилац комуналне делатности утврђује распоред
очитавања и дужан је да о томе обавести кориснике
путем средстава јавног информисања.
Ако у случају пропуста корисника није могуће
извршити очитавање водомера, овлашћено лице
дужно је да остави писмено обавештење о дану
и часу накнадног очитавања водомера, а ако ни
тада не буде могуће очитати водомер, утрошак
воде ће се проценити према просечној потрошњи
из предходна два периода очитавања, а тачан
обрачун обрачун извршиће се при следећем редовном читању.
У објектима у којима су уграђени водомери са
електронским механизмом за даљинско очитавање,
потрошња воде се очитава преко тог механизма.
Члан 51.
Обрачун утрошене воде врши се месечно, а корисник је дужан рачун платити у року од 10 дана
од дана доставе рачуна.
У зимском периоду, када метеролошки услови не
омогућавају редовно очитавање водомера, потрошња воде се обрачунава у виду аконтације на
основу просечне потрошње из пресдходна два
периода очитавања, а коначан обрачун извршиће
се након првог редовног очитавања.
Уколико корисник не измири обавезе у року утврђеном у саву1. овог члана, вршилац комуналне
делатности има право да обрачуна камату на
износ неизмиреног дуга, у складу са законским
прописима.
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У случају прикључења корисника на јавни водовод
без уграђеног водомера или неисправног водомера,
вршилац комуналне делатности ће извршити
обрачун утрошене воде, према просечној потрошњи истих или сличних корисника, за годину
дана уназад.
Члан 53.
На обрачун утрошене воде корисник може вршиоцу комуналне делатности поднети приговор у
писаној форми у року од 5 дана од дана доставе
рачуна.
Вршилац комуналне делатности је дужан да приговор реши у року .од 8 дана од дана пријема и о
тое обавести корисника.
Члан 54.
Ако дође до поремећаја или прекида у испоруци
воде, вршилац комуналне делатности је дужан
да истовремено са предузимањем мера прописаних
одлуком, обавести Председника општине о разлозима поремећаја или прекида, као и предузетим
мерама.
По пријему обавештења из става 1. овог члана,
Председника општине о разлозима поремећаја
или прекида, као и о предузетим мерама.
По пријему обавештења из става 1. овог члана,
Председник општине ће без одлагања:
- одредити ред првенства корисника код којих
би, услед впоремећаја или прекида у испоруци
воде настала опасност по живот и здравље
људи или би настала велика односно ненадокнадива штета у раду појединих субјеката;
- нареди мере за заштиту угрожених комуналних
објеката, као и друге имовине;
- предложи мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере за обављање ове
комуналне делатности;
- утврди разлоге и евентуалну одговорност за
поремећај односно прекид испоруке воде као
и одговорност за накнаду причињене штете.
Члан 55.

Члан 52.

Председник општине може наредити мере штедње
или редуковану потрошњу воде сагласно могућностима техничког система за испоруку воде.

Уколико корисник изврши самовољно прикључење
на јавни водовод, вршилац комуналне делатности
ће извршити обрачун по текућим ценама.

Вршилац комуналне делатности и корисници су
дужни да се придржавају прописаних мера из
става 1. овог члана.
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Члан 56.
Вршилац комуналне делатности ће привремено
ускратити кориснику испоруку воде у следећим
случајевима:
1. ако корисник не плати накнаду за испоручену
воду три месеца узастопно;
2. ако је стање унутрашњих водоводних инсталација и шахта такво да угрожава хигијенску
исправност воде у јавном водоводу;
3. ако унутрашње водоводне инсталације прикључи на јавни водовод преко водоводног прикључјка или унутрашњих водоводних инсталација корисника друге зграде, односно непокретности;
4. ако унутрашње водоводне инсталације спојене
са јавним водоводом повеже са водоводниминсталацијама и уређајима који добијају воду
из индивидуалног изворишта;
5. ако угради водоводну цев на индивидуалном
прикључку испред водомера;
6. ако уклони водомер, скине пломбу на водомеру,
ако окрене водомер у супротном смеру, ако закључа поклопац од шахта;
7. ако уклони пломбу са затварача испред водомера
или са затварача на обилазном воду намењеном
за противпожарне потребе, без обавештења и
одобрења вршиоца комуналне делатности;
8. ако доведе у неисправност водоводну инсталацију и тиме угрози безбедност суседних
објеката;
9. ако воду користи ненаменски преко дозвољеног
обима у условима проглашених мера штедње;
10. ако користи унутреашње водоводне инсталације
за уземљење електричних инсталација и уређаја;
11. ако преко хидрантске мреже неовлашћено користи воду за друге намене без уграђеног водомера;
12. ако је водоводни прикључак самовољно постављен од стране корисника;
13. ако у случају промене корисника (насталу
прометом непокретности, променом адресе
становања, смрћу и др.) нови корисник неизврши уредно пријављување вршиоцу комуналне делатности;
14. ако корисник неомогући приступ овлашћеном
лицу вршиоца комуналне делатности, месту
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прикључка, уређајима и инсталацијама, ради
провере исправности, отклањања квара, замене
и одржавања истих;
15. ако корисник не омогући овлашћеном лицу
вршиоца комуналне делатности очитавање водомера, уручивање обрачуна у два узастопна
очитавања;
У случајевима из става 1. тачке 2. до 15. овог
члана, вршилац комуналне делатности је дужан
да у складу са техничким условима, искључи корисника из система јавног водовода и нда о разлозима за искључење одмах, обавести а најкасније
у року од 24 сата корисника и општинског комуналног инспектора.
У случају из става1. тачка 1. овог члана, вршилац
комуналне делатности ће пре искључења корисника упозорити да ће уколико у остављеном року
неизмири своју обавезу бити искључен са система
јавног водовода.
После уклањања узрока због којег је дошло до
привременог ускраћивања испоруке воде вршилац
комуналне делатности је дужан да, када се за то
стекну услови, а најкасније у року од 2 дана од
дана подношења захтева корисника, прикључи
корисника на систем јавног водовода.
Члан 57.
Под коришћењем воде у јавне сврхе, у смислу
одредаба ове одлуке, подразумева се:
Коришћење воде из јавних хидраната и то за гашење пожара, прање и поливање улица, заливање
јавних зелених површина, одржавање и прање
саобраћајница, за јавне чесме и фонтане, јавне
санитарне објекте и слично.
2. Пречишћавање и одвођење атмосферских
и отпадних вода
Члан 58.
Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода је сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и
површинских вода са површина јавне намене,
односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у
постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и
третирање фекалија из септичких јама.
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а) Одвођење атмосферских вода
Члан 59.
Одвођење атмосферских вода са територије насељеног места врши се преко атмосферске канализационе мреже.
Атмосферска канализациона мрежа може бити
отвореног и затвореног типа.

Члан 64.
Сопственици односно закупци породично стамбених зграда, власници станова, сопственици и
закупци пословних просторија дужни су да одржавају у функционалном стању канале атмосферске канализације као и пропусте испод мостића
испред својих објеката на тај начин да исти
морају бити проточни, очишћени, прописане дубине и ширине.

Члан 60.
Атмосферском канализацијом одводе се само атмосфеске воде.
Изградњи колско-пешачких прилаза и зацевљивању отворених уличних одводних канала може
се приступити након добијања сагласности и
услова од странане вршиоца комуналне делатности.
Члан 61.
Прикупљање атмосферских вода са сливних површина (кровова, дворишта, стаза, других површина и сл.) и њихово испуштање у канализацију
отпадних вода није дозвољено.
Члан 62.
Одржавање отворене и затворене атмосферске
канализације и реципијената врши се према Правилнику за одвођење атмосферских вода који доноси вршилац комуналне делатности уз предходну
сагласност Општинског већа.
Прикључак затворене атмосферске канализације
изградиће се тек по прибављеној грађевинској
дозволи, а прикључење на канализациону мрежу
тек по добијеној употребној дозволи од стране
надлежног органа Општинске управе општине
Лебане.
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Члан 65.
Забрањено је:
1. бацати отпадни идруги материјал у затворене
и отворене канале атмосферске канализације;
2. рушити пропусте, мостиће, заштитне решетке
и друге објекте на канализацији;
3. испуштати отпадне воде, уља, масти, отровне
киселине, талоге и физичке материје и предмете
у атмосферску канализацију,
4. повезивати кућне и друге прикључке отпадних
вода на мрежћу атмосферске канализације;
5. самовољно без сагласности надлежног органа
затворити отворене канале и сливнике као и
заштитне решетке;
6. прикључивати објекте на затворену атмосферску
канализацију без претходно прибављене сагласности вршиоца комуналне делатности;
7. оштетити уређаје и објекте јавне атмосверске
канализације.
б) Пречишћавање и одвођење отпадних вода
Члан 66.
Канализација се дели на: јавну, унутрашњу и канализацију посебне намене Јавну канализацију
чине:

Члан 63.

1. прикључни водови на јавну канализацију;

У делу насељеног места где је одвођење атмосферских вода отвореним атмосферским каналима,
власник објекта је у обавези да изгради и одржава
пропуст испод путног улаза којим прилази са
јавне површине у своју некретнину на начин да
се неспречава слободан протик воде у каналу,
односно неугрожава функционисање атмосферске
канализације.

2. секундарни водови канализационе мреже;

Изградња и одржавање пропуста из става 1. овог
члана, мора се извршити у складу са техничким
нормативима.

3. колектори;
4. силазна окна;
5. црпне станице на јавној канализацији;
6. централни уређај за пречишћавање отпдних
вода, чија се локација одређује планским документима за насеља;
7. отворени и затворени канали за одвођење атмосферских вода и њихови реципијенти.
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Унутрашњу канализацију чине:
1. објекти, уређаји и водови до прве ревизионе
шахте, односно до регулационе линије ако непостоји ревизиона шахта и септичке јаме.
Канализацију за посебне намене чине:
1. сви вертикални и хоризонтални водови индустријске канализације којима се одводе атмосферске и отпадне воде;
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Члан 69.
На систем јавне канализације могу бити прикључени објекти који се граде или су изграђени
са грађевинском дозволом, односно који су уписани
у земљишне књиге, а испред којих је изграђена
јавна канализациона мрежа.

3. уређаји за предходно пречишћавање отпадних
вода;

Власници, односно корисници објеката из предходног става, дужни су да те објекте прикључе
на изграђену јавну фекалну канализацију у року
од 90 дана од дана стпања на снагу ове одлуке.
На систем јавне канализације прикључење може
ододобрити вршилац комуналне делатности. Прикључци на јавну канализацију могу бити:

4. мерачи протока.

1. гравитациони

2. сливници за одвод атмосферских вода са јавних
површина;

2. под притиском.
б. Контролни региструјући инструменти.
Члан 67.
Послове одвођења и пречишћавања отпдних вода
вршилац комуналне делатности је дужан да
обавља тајко да се обезбеди:
- трајност односно континуитет у обављању послова;
- обим вршења послова одвођења и пречишћавања отпадних вода којим се обезбеђује одређени ниво комуналних потреба корисника;
- квалитет и поузданост у вршењу послова заштите животне средине и сигурност корисника;
- стално унапређење вршења шпослова;
- прописан ред првенства у вршењу послова у
случају када због више силе дође до смањена
постојећих техничких капацитета система јавне
канализације, односно престанка могућности
његовог коришћења;
- планирање и пројектовање проширења капацитета;
- остваривање права и обавеза корисника, као и
права и обавеза вршиоца комуналне делатности
у вршењу послова;
- мера заштите објеката јавне канализације, уређаја и инсталација.
Члан 68.
Корисници услуга јавне канализације у складу
са овом одлуком су сва физичка и правна лица
која својом активношћу упуштају отпдне воде у
систем јавне канализације преко прикључка.

Извођење радова на прикључку на новој канализационој мрежи врши вршилац комуналне делатности.
Члан 70.
Прикључним водом у индивидуалној стамбеној
згради сматра се вод од јавне канализације до
прве ревизионе шахте, односно регулационе линије.
Прикључним водом у блоковској стамбеној згради
сматра се вод од јавне канализације до прве ревизионе шахте.
Прикључком на систем јавне канализације под
притиском сматра се потисни цевовод који почиње
од протуструјног вентила на излазној страни
пумпе за потис до регулационе линије.
Члан 71.
Трошкове спајања прикључка са фекалном канализациом сноси корисник који тражи прикључење.
Фекалну канализацију као и прикључке до улаза
у главни колектор са пратећом опремом одржава
вршиоц комуналне делатности.
За прекопавање улице ради прикључења на јавну
канализациону мрежу, корисник објекта је дужан
да претходно прибави одобрење надлежног органа
ОУ, као и да, по завршетку радова прекопану
улицу доведе у првобитно стање.
Ако се канализациони спој кућне канализације
са јавном канализацијом не може непосредно извести због конфигурације терена или др.тех.сметњи, сопственик односно корисник права коришћења суседног земљишта може допустити да се
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веза са јавном канализацијом изврши посебним
спојем преко тог земљишта. Веза са јавном канализацијом извршиће се путем споразума

односно уз сагласност власника, односно корисника земљишта преко којег се врши СПОЈ кућне
канализације.
Сопственик односно корисник објекта канализације дужан је да по завршеним радовима, о свом
трошку доведе суседно земљиште у првобитно
стање и да надокнади евенуталну проузроковну
штету.
Члан 72.
Накнада за коришћење фекалне канализације утврђује се од 50% цене утрошене воде.
Обавеза плаћања накнаде настаје даном прикључења објекта на фекалну канализацију од
стране вршиоца комуналне делатности.
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2. да извести надлежну инспекцију најкасније у
року од 24 сата од настанка квара;
3. да квар отклобни у најкраћем року, а најкасдније
у року од 3 дана од настанка квара.
Члан 76.
Корисник јавне канализације је дужан да наменски
користи систем јавне канализације, као и сопствени
прикључак.
Власници и корисници стамбених и пословних
зграда дужни су да одржавају у исправном стању
сопствену канализацију.
У случају настанка квара или загушења кућне
канализације, власник тј. корисник те канализације
дужан је да отклони настали квар.
Ако корисник непорписно или неправилном употребом кућне канализације проузрокује запушење
или квар или штету на уређајима и објектима
јавне канализације, сноси трошкове отклањања
кварова односно настале штете.

Члан 73.
Члан 77.

Независно од броја објеката, за потребе једне
парцеле може се изградити само један прикључак
непосредно са јавне канализције, на који се унутар
парцеле прикључују сви објекти.

Вршилац комуналне делатности ће отклонити
загушење у следећим случајевима:

При прикључењу индивидуалних стамбених
зграда на канализацију под притиском, вршилац
комуналне делатности одобрава заједнички прикључак највише за за 4 индивидуалне стамбене
зграде.

2. кад је потисна пумпа снабдевена сецкалицом
или жичаном мрежом на усису пумпе код прикључка на потисну канализацију.

Сваки власник објекта унутар једне парцеле
дужан је да обезбеди сагласност за прикључак
од вршипца комуналне делатности.
Члан 74.
Власници односно корисници индустријских
објеката пре прикључења на јавну канализацију,
дужни су изградити уређај за предходно пречишћавање отпадних вода сходно њиховом технолошком поступку, тако дац квалитет упуштених
вода задовољава законске прописе.
Члан 75.
У случају квара или реконструкције на јавној канализацији вршилац комуналне делатности је дужан:
1. да обавести корисника о насталом квару;

1. кад корисник јавне канализације има изграђену
ревизиону шахту, код гравитационог вода;

Члан 78.
Забрањено је:
1. улазити у депоније и места за изручивање канализације;
2. испуштати отпадне воде ван септичких јама,
или фекалне канализације или отпадне воде
одводити у канале, на јавну површину и у атмосферску канализацију,
3. онемогућавати овлашћеној организацији обављање послова за које је овлашћено, вршити
оштећење опреме и објеката система јавне каналисације;
4. упуштање отпдних вода у систем јавне канализације које су опасне по здравље људи, које
у себи садрже билошки неразградљиве и тешко
разградиве материје (уља, масти, отровне киселине, талоге и физич.ке материје и предмете);
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5. неовлашћено прикључење на јавну канализацију;
6. овођење отпадних и фекланих вода у атмсферску
канализацију

1. септембар 2017.

ријала,) морају се уклонити решењем надлежне
инспекције.

7. одвођење отпадних и фекалних вода преко
кућне канализације суседне зграде.

3. Јавни линијски превоз путника у
друмском саобраћају на територији општине
Лебане

Члан 79.

Члан 80.

У деловима насељених места где није изграђена
јавна фекална канализација, власници односно
корисници објекта дужни су да изграде септичку
јаму, у складу са прописима, стандардима и техничким нормативима а на основу одобрења које
издаје Оделење за урбанизам, имовинско-правне,
комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске
послове Општонске управе општине Лебане (у
даљем тексту Одељење за урбанизам).

Под јавним линијским превозом путника у друмском саобраћају на територији општине Лебане,
подразумева се обављање јавног линијског превоза
путника на поручју насељеног места Лебане и
превоз између насељених места на територији
општине Лебане аутобусима и мини бусевима,
обезбеђење пријема и отпреме путника на станицама и стајалиштима, као саобраћајним објектима
који се користе у аутобуском превозу.

Септичке јаме и пољски вецеи, морају бити удаљени од улице минимално 10 метара, од стамбених
објеката суседа 15 метара и од водних објеката
20 метара.

Ову комуналну делатност на подручју општине
врши вршилац комуналне делатности коме Скупштина општине повери вршење јавног линијског
превоза путника у друмском саобраћају, у складу
са важећим законским прописима којима је уређена
ова област, овом одлуком и општинском Одликом
о јавном превозу путника у друмском саобраћају.

Власник-корисник објекта из предходног става
дужан је да одржава септичку јаму, да је редовно
чисти у циљу спречавања њеног изливања. За
изливање септичке јаме којим се наноси штета
суседима, одговоран је власник, односно корисник
објекта, изузев ако докаже да је изливање последица полава, подземних вода и сличних појава.
У случају да су два и више засебних објеката повезана на једну септичку јаму, на одржавање и
одговорност за неодржавање сходно се примењује
предходни став, а обавеза одржавања и одговорности је солидарна.
Вршилац комуналне делатности изношење отпадних вода и фекалија из септичких јама врши
сао специјалним возилом.
Изношење отпадних вода и фекалија врши се на
позив власника или корисника односно неког од
њих ако их има више, а вршилац комуналне делатности је дужан исте изнети у року од два дана
од дана пријема позива.

4. Одржавање чистоће на површинама јавне
намене и др. површинама које се ослањају на
јавне површине.
Члан 81.
Одржавање чистоће је чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење
комуналног отпада са тих површина, одржавање
и пражњење посуда за отпадке на површинама
јавне намене, као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, базена, купалишта и тоалета.
Члан 82.
Јавним површинама у смислу ове одлуке сматрају
се:

Место за одлагање отпадних вода и фекалија из
септичких јама одређује вршилац комуналне делатности у складу са Програмом.

1. улични коловози, тротоари, тргови, пешачке
стазе, шеталишта, прелази-пешачки мостови,
паркиралишта;

При одношењу отпадних вода и фекалија мора
се пазити да не дође до просипања истих.

2. аутобуске станице, станичне чекаонице,
стајалишта у јавном саобраћају;

Пољски тоалети изграђени непрописно (без прописне јаме, изграђени од дасака или сл. мате-

3. паркови, улични травњаци, остале зелене површине, простори уз историјске и културне
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споменике, дрвореди, отворени канали за одвод
воде;
4. пијаце;
5. спортски, рекреациони и забавни терени;
6. базени и купалишта;
7. гробља;
8. отворени простори између и око зграда, неизграђено грађевинско земљиште до привођења
намени.
Друге површине које се ослањају на површине
јавне намене су: Површине око и испред пословних
објеката у њиховом власништву (трговине.угоститељски објекти, објекти занатства и сл. ) због
општег изгледа града.
Члан 83.
Одржавање чистоће јавних површина врши се:
1. чишћењем, прањем и поливањем;
2. уклањањем снега, леда, разних одпадака, лишћа,
угинулих животиња и других нечистоћа;
3. другим радњама којима се одржава чистоћа
јавних површина.
Члан 84.
Вршилац комуналне делатности је дужан да чисти
и одржава јавне површине у складу са Програмом,
који садржи:
1. јавне површине за одржавање чистоће;
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4. организације забавних игара и представа, домови културе око својих објеката, а нарочито
око својих улаза и излаза;
5. корисници односно сопственици објеката у
којима се обављају делатности трговинне, занатства и угоститељства око ових објеката;
6. корисници односно власници индивидуалних
објеката, јавну површину од уличне регулационе
линије до коловоза обухватајући травњаке и
уличне јаркове ради несметаног отицања воде;
7. корисници јавних предузећа
8. Јавне површине око стамбених зграда, пословних просторија и објеката, парцела, неизграђеног
грађевинског земљишта чисте и одржавају корисници, односно власници истих.
9. Површине које су у приватном власништву
или пословни простор а коЈе се наслањају на
јавне површине.а збогх општег изгледа града ,
одржавају власници односно корисници.
Члан 86.
Код прибавања техничких услова, на захтев Одељења за урбанизам, вршилац комуналне делатности је дужан да изда инвеститору услове за
одношење и депоновање смећа и грађевинског
шута у року од 10 дана од дана подношења захтева.
За издате услове и сагласност инвеститор плаће
накнаду по важећем ценовнику вршиоца комуналне делатности и она представља приход вршиоца комуналне делатности.

2. време, динамику и начин одржавања чистоће;
3. број и врсту потребних посуда за скупљање
смећа и корпи за отпадке на јавним површинама
и динамику њиховог пражњења;

Члан 87.
Извођач грађевинских радова је дужан да:

4. износ накнаде за извршене послове из Програма.

1. чисти јавне површине испред градилишта докле
допире растурање прашине и грађевинског материјала и других нечистоћа;

Члан 85.

2. кваси растресити материјал за време рушењаљ
и транспорта;

Јавне површина дужни су да чисте:
1. предузећа из области аутобуског саобраћаја на
станицама, чекаоницама, стајалиштима и око
њих;
2. школе, здравствене и друге организације и
установе на површинама око својинх објеката;
3. организације које управљају спортским, забавним и рекреационим теренима око њих;

3. одржава функционалност сливника, отворених
одводних канала за атмосферске воде у непосредној близини и на самом градилишту;
4. очисти точкове возила од блата пре изласка са
градилишта односно очисти запрљни коловоз
и друге површине од блата;
5. депоновани грађевински и други материјал
обезбеди од расипања и рушења на јавну површину;
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6. јавне површине које оштети доведе у исправно
стање одмах одмах, а најкасније у року од 3
дана од дана оштећења;

11. постављање паноа и другог рекламног материјала на тротоарима и другим јавним површинама које за то нису предвиђене;

7. обезбеди слободан и безбедан пролаз пешака
испред градилишта;

12. коришћење јавних површина у пољопривредне
и повртарске сврхе;

8. у току грађења обезбеди довољан број одговарајућих посуда за смеће и сноси трошкове одношења смећа док траје градња;

13. бацање лешева животиња;

9. благовремено обезбеди локацију од надлежног
органа за депоновање ископа;
10.
очисти површину градилишта од смећа и
шута пре уклањања ограде градилишта;
11.
по завршетку грађења, а најкласније у
року од 5 дана, јавну површину доведе у првобитно стање.

14. затварање уличне атмосферске канализације;
15. кретање и паркирање возила на свим јавним
површинама које нису за то предвиђене;
16. неовлашћено односити смеће;
17. пребирати и прекопавати пом посудама за
смеће;
18. бацати тврде предмете и течност у канте за
смеће неподесне за специјално возило;

Члан 88.

19. расипати смеће ван канти за смеће и осталих
судова за прикупљање смећа;

У циљу одржавања чистоће на јавним и друим
површинама забрањено је:

20. поправка и сервисирање возила и других машина и обављање занатске делатности;

1. заузимати јавне површине без предходног одобрења од надлежног органа;

21. остављање амбалаже и робе испред трговинских и других радњи;

2. Раскопавање јавне површине без одобрења
надлежног општинског органа, осим радова
на хитним интервенцијама, али је извођач
радова дужан да о томе писмено обавести даваоца одобрења најкасније првог наредног дана
по завршеном раскопавању и затражи одобрење;

22. превртање и оштећење посуда за смеће и померањи истих са одређеног места;

3. изношење смећа и другог отпада на места која
нису за то одређена;
4. бацање хартије и другог смећа ван посуде за
отпадке или уличне корпе за смеће, прљти или
на други начин стварати нечистоћу;
5. изливање и бацање отпадних вода, свих врста
уља, осоке, држање отпдних материјала, сточног
ђубрива и слично;
6. пуштање и напасање стоке и живине по улицама
и другим јавним површинама;
7. прање возила, цепање дрва, печење ракије и
слично;
8. бацање жара или на други начин паљење отпадака, сипање воде, штетних и запаљивих материја, сточног ђубрива и сл. у посуде за смеће;
9. заузимати јавну површину смештајем прикључних машина и хаварисаних возила;
10. продавати робу на јавним површинама без
одобрења надлежног органа;

23. кретање возила на којима је наталожено блато
и друга нечистоћа;
24. кретање возила која нису обезбеђена од просипања материјала који се транспортује или
испушта непријатне мирисе;
25. износи блато, возилима са споредних путева
или других површина на асфалтиране саобраћајнице;
26. превози растресити материјал (песак, земљу,
шут, шљаку, смеће, хартију и слично) возилима
из којих се тај материјал расипа;
27. оставља ствари и друге предмете на јавним
површинама тако да опметају коришћење комуналних објеката;
28. код индивидуалног и колективног становања
у двориштима забрањено је депоновање различитих врста отпада и другог материјала и
паљење смећа.
29. код индивидуалног и колективног становања
у двориштима забрањено је спаљивање различитих врста отпада и другог материјала.
30. Клима уређај поставља се тако да се онемогући
изливање кондензата из клима уређаја на
спољне делове зграда, суседне зграде, као и
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директно изливање на површинама јавне намене.
31. Трешење тепиха, постељина и крпа са тереса
и балкона искључиво према улици.
5. Урећење и одржавање јавних зелених
површина
Члан 89.
Одржавање јавних зелених површина је уређење,
текуће и инвестиционо, одржавање и санација
зелених рекреативних површина и приобаља.
Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина (у даљем тексту: јавна
зелена површина) је засађивање дрвећа, заштитног
зеленила и другог растиња и трава, кресање
дрвећа и кошење траве, одржавање, опремање и
чишћење паркова, скверова, приобаљаи других
јавних зелених површина (поред и око стамбених
зграда и у стамбеним блоковима), одржавање и
чишћење површина за рекреацију.
Члан 90.
Јавним зеленим површинама у смислу ове одлчуке
сматрају се:
1. паркови, скверови, дрвореди, и улични травњаци
који се налазе између пешачких тротоара, паркинг простора и јавних путева;
2. заштитни појасеви зеленила у насељеним и
индустријским зонама;
3. зеленило посебних намена (зеленило на гробљима, зеленило око културно-историјских споменика и других значајних друштвених објеката).
Комунални објекти и уређаји на јавним површинама су:
1. јавне чесме, јавни бунари и фонтане;
2. клупе и жардињере,
3. објекти јавне расвете;
4. огласни стубови. панои и рекламне ознаке;
5. табле са називима места, тргова и улица, телефонске творнице, надсртрешице за аутобуска
стајалишта и табле са редовима вожње;
6. спомен обележја и бисте;
7. поклопци на отворима шахти атмосферске канализације;
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8. објекти за одвођење атмосферских вода отвореног и затвореног типа који нису водопривредни објекти;
9. објекти за снабдевање водом;
10. уређаји на објектима за за одвођење атмосферских и отпадних вода;
11. поклопци на отворима шахти отпадних вода
и поклопци на отворима шахти јавне водоводне
мреже;
12. легалне депоније смећа;
13. објекти за постављање посуда за смеће.
Члан 91.
Уређење и одржавање јавних зелених површина
обухвата:
1. одржавање свих елемената зеленила (дрвеће,
шибље, живе ограде, жардињере и др.) на оптималном нивоуу циљу обезбеђивања основне
функције озелењавања;
2. засађивање украсног дрвећа, шибља, цвећа и
слично;
3. сечење и орезивање грана дрвећа и изданака
око дрвећа и уклањање орезаних и оштећених
грана;
4. редовно одржавање и кошење траве до висине
10 сантиметара;
5. одржавање свих елемената уређења и опремања
јавних зелених површина (стаза, путева, клупа,
јавних чесми, корпи за отпадке и др.);
6. преузимање мера за заштиту од биљних болести
и штеточина;
7. обезбеђење коришћења јавних зелених површина у складу са њихивом наменом;
8. редовно чишћење и уклањање разних отпада.
9. уклањање стабала која су дотрајала, ометају
саобраћај и општи изглед града.која су својим
кореном подигла тротоаре, преблизу стамбених
објеката, оштећују фасаде и сл. и која представљају општу опасност.по безбедност грађана
и саобраћаја.
Члан 92.
Уређење и одржавање јавних зелених површина
које се налазе испред стамбених, пословних и
других објеката и неизграђених грађевинских
парцела и то између пешачких тротоара-стаза и
ивице уличног коловоза, врше власници, односно
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корисници тих објеката односно парцела о свом
трошку.
У случају да субјекти из став 1. овог члана не изврше своје обавезе, надлежни инспектор решењем
налаже извршење тих обавеза преко вршиоца комуналне делатности о трошку субјекта из става
1. овог члана.
Члан 93.
Програм уређења и одржавања јавних зелених
површина доноси се на период од једне године и
садржи нарочито:
1. приказ и анапизу постојећег стања јавне зелене
површине;
2. радове на озелењавању и одржавању јавне зелене површине;
3. предрачун потребних средстава,
4. изворе и начин финансирања;
5. редослед и рокове извођења радова и реализација програма у целини.
Члан 94.
Јавне зелене повешине предузећа, предузетника
и других организација уређују и одржавају предузећа, предузетници, односно организације које
имају паво коришћења на земљишту у чији састав
улазе зелене површине, као и зелене површине у
власништву предузетника, предузећа и др. организација које се ослањају на површине јавне намене и утичу на општи изглед града.
Субјекти из става 1. овог члана могу послове
уређивања и одржавања зелених површина поверити вршиоцу комуналне делатности.
Поверавање послова из предходног става и међусобна права и обавезе уређују се уговором.
Члан 95.
На јавној зеленој површини као и на земљишту
предвиђеном за подизање зелених површина могу
се градити и постављаи уређаји и изводити радови
само у складу са важећим планским документима,
програмима коришћења неизграђеног јавног грађевинског земљишта и програмима постављања
привремених монтажних објеката.
Члан 96.
Изузетно се може одобрити инвеститору или извођачу радова, ускладиштење грађевинског ма-
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теријала на јавним зеленим површинама или земљишту предвиђеном за подизање зелене површине,
ако се грађевински или други радови на други
начин не могу извести али најдуже до 30 дана.
Одобрење из става 1. овог члана издаје Одељење
за урбанизам.
Извођач радова дужан је да по завршетку радова
оштећену јавну зелену површину врати у пређашње стање у року од 8 дана уручења решења
од стране надлежног инспектора.
У случају да извођач радова из предходног атава
не поступи по решењу надлежног инспектора
враћчање у пређашње стање извршиће се принудним путем о трошку извођача радова.
Члан 97.
На јавним зеленим површинама забрањена је
садња воћа и поврћа, забрањена је садња сваке
врсте растиња поред раскрсница и других места
због којих се умањује прегледност и безбедност
учесника у саобраћају.
Постојећи садни материјал који умањује прегледност и смањује безбедност учесника у собраћају уклања се на основу решења саобраћајног
инспектора.
Садни материјал (дрвеће, шибље и сл.) које из
дворишта индивидуалних домаћинстава, својим
гранама прелази на јавне површине, власници,
односно корисници су дужни да на одговарајући
начин формирају или уколне.
Уколико власници не изврше обавезе из става 3.
орезивање ће извршити ЈКП о трошку власника.
Члан 98.
На јавним зеленим површинама забрањено је:
1. ходање ван обележених стаза,
2. оштећење садница, стабала, траве, цвећа или
другог зеленила;
3. неовлашћено сечење или уклањање стабала и
садница,
4. неовлашћено кресање и сечење грана,
5. неовлашћено премештање и оштећење клупа,
седење на наслонма клупа и лежање на клупама;
6. бацање отпадака и смећа,
7. оштећење објекта или реквизита који се налазе
у парковима или дечијим игралиштима;
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8. гажење уличних травњака, паркирање возила
на травњацима, неовлашћено прекопавање и
преоравање уређених зелених површина;

1. обим радова на одржавању и уређивању улица,
путева, атарских путева и других јавних површина;

9. вожња бицикла, моторних и запрежних возила
по парковима, стазама у парковима и осталим
зеленим и другим површинама намењеним за
пешачки саобраћај;

2. извори и начин финансирања;

10. лов и гађање птица;
11. неовлашћено постављање рекламних и других
објеката;
12. неовлашћено копање, бетонирање и поплочавање зелених површина;
13. неовлашћено коришћење зелених површина
за ускладиштење грађевинског и другог материјала;

3. предрачун радова;
4. редослед извршења радова.
Члан 102.
Вршилац комуналне делатности је дужан да у
складу са Програмом:
1. врши текуће одржавање јавних површина;
2. обезбеди несметано коришћење и редовну
контролу јавних површина;
3. врши реконструкцију јавних површина;

14. неовлашћено писање текстова и цртање по
реквизитима;

4. поставља, замењује и уклања саобраћајне знаке
и друге ознаке на јавним површинама.

15. коришћење реквизита на парковским површинама од стране одраслих лица.
6. Одржавање улица и путева

5. вршилац комуналне делатности у зимском периоду одржава улице и путеве према Програму
зимског одржавања путева и улица који доноси
вршилац комуналне делатности.

Члан 99.

Члан 103.

Одржавање улица и путева је извођење радова
којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува употребна вредност
улица, путева, тргова, платоа и слично.

У циљу заштите јавних површина забрањено је:

Одржавањем улица и путева у насељеним местима
општине врши се поправка, реконструкција, модернизација и извођење других радова на одржавању улица и других собраћајница, јавних површина (тргова, платоа и слично), хоризонталне
и вертикалне саобраћајне сигнализације.
Одржавање путева и пешачких прелаза обухвата
одржавање и у зимском периоду.
Члан 100.
Послови на изградњи и реконструкцији путева и
других јавних површина у насељима, собраћајница,
хоризонталне и вертикалне собраћајне сигнализације и др. врше се према Програму овлашћеног
вршиоца комуналне делатности.
Члан 101.
Програм одржавања и уређења улица, путева,
атарских путева и других јавних површина садржи:

1. неовлашћено испуштање воде, отпадних вода
и других течности на јавну површину;
2. неовлашћено спречавање отицања воде са јавне
површине;
3. остављање снега или леда на јавној површини
испред објекта;
4. паркирање моторних и других возила на тротоарима и другим површинама које нису за то
предвиђене;
5. паркирање теретних возила на местима где је
одређено паркирање путничких возила;
6. постављање направа за држање бицикла на
местима на којима се омета саобраћај;
7. прљање јавних површина мазивом и другим
сличним течностима;
8. постављање инсталација, уређаја, уређаја за
заштиту излога од сунца, рекламних табли,
натписа и слично испод висине 2,20 м рачунајући од површине тротоара;
9. неовлашћено постављање ограда, садња живих
ограда и других засада,.
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10. ускладиштење грађевинског и другог материјала (хаварисана и неупотребљива путничка
и друга возила и делови тих возила, пољопривредне и прикључне машине и други слични
предмети) на јавним површинама
11. оштећење јавних површина;
12. наношење или бацање блата на јавну површину;
13 паљење траве, корова, грања и другог материјала
на јавним поершинама;
14. ширење и продаја пољопривредних производа
на јавним површинама;
15. извођење било каквих радова који би могли
оштетити јавну површину;
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Одржавање јавне расвете обухвата замену светлећих тела, чишћење, бојење и прање стубова и
светлећих тела, као и радове на уређајима, инсталацијама и објектима јавне расвете.
Одржавање јавне расвете обавља вршилац комуналне делатности коме је поверено обављање
ове комуналне делатности на подручју општине
Лебане, а на основу уговора о поверавању.
Члан 106.
Забрањено је:
1. свако оштећење електричних стубова, електричне мреже, трансформатора, сијалица, заштитних стакала и других уређаја јавне расвете;

16. вожња и паркирање бицикла, моторних, запрежних и дргих возила по тротоарима, стазама
и другим површинама намењеним за пешачки
саобраћај, изузев возила хитне помоћи и ватрогасних возила, када је то за вршење службе
неопходно.

2. бацати предмете, ствари и други материјал на
електро-објекте и објекте јавне расвете;

17. складиштење одпадног грађевинског материјала
(шут).

8. Управљање комуналним отпадом и
одржавање депонија

Члан 104.
Грађевински материјал који се налази на тротоару
испред објекта у изградњи или објекта на чијем
се спољним деловима врши адаптација већих
размера, инвеститор или извођач радова мора
оградити а ограда мора бити ноћу осветљена и
обезбеђен несметан пролаз пешака.
Одобрење за ускладиштење грађевинског материјала на тотоарима издаје Одељење за урбанизам,
а на основу грађевинске дозволе, а најдуже до 30
дана.
Инвеститор или извођач грађевински или других
радова дужан је обезбедити да се тротоар или
друга јавна површина неоштети, а уколко је оштећење немогуће избећи исти су дужни да тротоар
или другу јавну површину доведу у пређашње
стање одмах, а најкасније у доку од 8 дана.
7. Одржавање јавне расвете
Члан 105.
Под јавном расветом подразумева се систем за
осветљавање јавних површина и јавних објеката.

3. стављати, причвршћивати предмете, ознаке,
натписе, паное и слично као и наслањати дрва
на електричне стубове:

Члан 107.
Управљање комуналним отпадом је сакупљање
комуналног отпада, његово одржавање, третман
и безбедно одлагање укључујући управљање,
одржавање, санирање и затварање депонија, као
и селекција секундарних сировина и одржавање,
њихово складиштење и третман.
Члан 108.
Одржавање чистоће на територији општине је
сакупљање смећа и других природних и вештачких
отпадака из стамбених, пословних и других
објеката, осим индустријског отпада и опасних
материја, њихово одвожење и одлагање, уклањање
отпада из посуда за отпадке на јавним местима,
као и смећа и другог отпада са улица и јавних
површина, чишћење и прање улица, тргова и
других јавних површина.
Под смећем у смислу ове одлуке сматра се
1. Комунални отпад: (кућни отпад),
2. Кабасто смеће: делови неупотребљивог кућног
инвентара.намештај, душеци, теписи и сл.
предмети који се не могу сместити у судове за
комунално смеће (контејнере)
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3. вртно смеће: трава, лишће, грање и др.делови
биљака.стајско ћубриво.пољопривредни отпаци,
који се не могу сместити у судове за комунално
смеће (контејнере).

Страна 2012 - Број 15

У изузетним случајевима, комунална инспекција
може одредити да се у појединим деловима града
и насељених места, смеће износи у краћим временским интервалима у зависности од ситуације.

Члан 109.
Корисници услуга одношења и депоновања смећа
су сви грађани, предузећа која послују у свим
облицима својине, задруге, установе и друге организације и заједнице, односно сва правна и
физичка лица.
За изношење смећа на депонију, сопственим возилом плаћа се накнада вршиоцу комуналне делатности који управља депонијом, по његовом
ценовнику.
Члан 110.
До одношења смећа оно се држи у кантама или
затвореним врећама.
Стамбени објекти са више станова морају имати
простор за смештај судова за смеће, приступачан
за прилаз специјалних возила за одношење смећа.
Вршилац комуналне делатности нема обавезу да
односи смеће које се држи ван канти или затворених врећа.
Охлађени пепео се држи искључиво у затвореним
врећама.
Члан 111.
Предузећа, предузетници и физичка лица код
којих у обављању делатности настају одпадне
материје којев имају употребну вредност, дужни
су да стим отпадом поступају у складу са прописима којима се уређују услови разврставања, одлагања, коришћења и складиштења таквог отпада.
Предузећа, предузетници и физичка лица код
којих у обављању делатности настају отпадне
материје које имају својство опасних материја,
дужни су да са истим поступају у складу са посебним прописима о њиховом сакупљању и складиштењу.
Члан 112.
Вршилац комуналне делатности је дужан да
износи смеће најмање једном недељно из индивидуалних стамбених објеката, и из објеката колективног становања.

Члан 113.
Вршилац комуналне делатности је дужан да
донесе Правилник о одношењу комуналног отпада
и одржавању депоније на коју сагласност даје
Општинско веће.
Правилник из предходног става садржи:
1. време и динамику одвожења смећа по насељима;
2. време прања и дезинфиковања контејнера од
1м3 - 5м3;
У случају ванредних временских прилика епидемиолошких и других оправданих разлога Председник општине може одредити да се у појединим
насељима или деловима насеља, смеће одвози
мимо времена и динамике предвиђене програмом.
Члан 114.
При одвожењу смећа вршилац комуналне делатности је дужан да води рачуна да се смеће не расипа, да се не подиже прашина и да се посуде за
смеће не оштећују.
После утовара смећа вршилац комуналне делатности је дужан да очисти простор на коме је
вршен утовар као и простор око посуда контејнера)
за смеће и да спречи растурање смећа приликом
одвожења великих контејнера стављањем мреже.
Члан 115.
Неовлашћеним организацијама и грађанима забрањено је изношење фекалија и одношење смећа.
Обавезује се вршилац комуналне делатности да
два пута у току године (април и октобар) обезбеди
изношење предмета и ствари (старог намештаја,
беле технике и друго) које грађанима нису потребне.
О времену одношења предмета из предходног
става вршилац комуналне делатности је дужан
обавестити благовремено грађане преко средстава
јавног информисања.
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Члан 116.
Вршилац комуналне делатности ће објавити време
у које ће се смеће односити.
Сваки корисник ове комуналне услуге дужан је
да изнесе канте за смеће на улицу поред коловоза
и да их у току истог дана врати на своје место.
Члан 117.
Сви корисници услуга плаћају накнаду за изношење смећа. Накнада која припада вршиоцу комуналне делатности за изношење и депоновање
смећа утврђује се:

1. септембар 2017.

смеће, набавиће контејнере или пластичне канте
за смеће под условима који важе за власнике индивидуалног становања.
Члан 121.
У смислу ове одлуке под смећем се не подразумева
грађевински шут, индустријски отпад, пољопривредни производи у кварном стању и слично.
Вршилац комуналне делатности је дужан да на
позив корисника, а уз посебну накнаду, изнесе и
депонује смеће и материјал из става 1. овог члана.

- за пословне просторије по м2 површине пословног простора;

Корисници, односно сопственици пословног простора у којима се обављају делатности трговине,
занатства и угоститељства постављају корпе за
смеће испред пословног простора о свом трошку.

- за предузећа по м2 површине пословног простора и за сакупљање смећа са јавних површина
по м2 јавне површине.

Вршилац комуналне делатности набавља корпе
за отпадке и контејнере за јавне површине у
складу са Програмом.

- за стамбени простор у месечном износу по домаћинству;

Члан 118.
Корисници услуга дужни су да сакупљено смеће
ставе у контејнер, канте за смеће или пластичне
вреће ако нису постављени контејнери односно
канте.
Стамбене зграде морају имати заједничке контејнере.
Вршилац комуналне делатности по захтеву у име
и за рачун власника односно корисника станова
врши набавку и одржавање контејнера.
Корисници услуга-власници пословних простора
обавезни су да набаве или одржавају контејнере
или канте за смеће о свом трошку.
Члан119.
У улицама за које су набављене типске канте за
смеће, корисници услуга индивидуалног становања
су дужни да сакупљају смеће у пластичне канте
или пластичне вреће.
Канта из предходног става, корисници су дужни
да набаве од даваоца услуге или од другог добављача. Канте су типске, израђене у складу са стандардима ЕН 840, и о њиховом одржавању стара
се корисник.
Члан 120.
Корисници услуга-власници пословног простора
у улицама у којима су набављене типске канте за

У улицама где не постоје услови за прилаз комуналних возила, надлежни инспекц.орган, одредиће
пунктове са контејнерима за сакупљање смећа.
Обавезују се грађани да смеће из својих домаћинстава у случају из става 5 овог члана износе
на оближње пунктове.
Члан 122.
Депоновање смећа из стамбених, пословних и
радних просторија и смећа са јавних површина
на територији општине врши се на међуопштинско
депонији „ЖЕЉКОВАЦ"-Лесковац.
Члан 123.
Локација депоније одређује се планским документима.
Члан 124.
Одржавање депонија је опремање депонија за
безбедно одлагање, обраду, неутралисање и уништавање комуналног отпада и опасних материја ,у
насељима као селекција и прерада секундарних
сировина из отпада на депонијама.
Депоније морају имати изграђене улазе и прилазе
са најближе саобраћајнице и заштитни зелени
појас.
На свком улазу у депонију поставља се табла са
следећим подацима:

1. септембар 2017.
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1. назив депоније;
2. назив фирме и адреса субјекта који управља
депонијом;
3. радно време депоније;
4. забрањене и дозвољене врсте отпада за одлагање
на депонију;
5. забрана приступа на депонију неовлашћеним
лицима.
6. Обабвезе из става1. и2. овог члана извршава
вршилац комуналне делатности.
Члан 125.
Отпад-смеће са возила за изношење смећа, на
депонији се истовара на простору дневног одлагања смећа.
Разастирање отпада са простора дневног одлагања
врши се специјалним возилом (булдозером и др.)
вршиоца комуналне делатности.
Члан 126.
Место за одлагање смећа санира се најмање
једном месечно да се спречи његово растурање,
ширење непријатних мириса и заразе са депоније.
Текуће одржавање и санирање депоније из предходног става врши вршиоц комуналне делатности.
Санирање дивљих депонија по налогу овлашћеног
инспектора врши вршилац комуналне делатности.
Члан 127.
Забрањено је:
1. пребирати по смећу на депонији или на другом
месту (трансфер станице) где се врши одлагање
смећа од стране неовлашћених лица;
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7. Забрањено је паркирање возила испред и око
судова за смеће или простора у којима се
налазе судови за смеће.
9. Уређивање и одржавање гробља и
сахрањивање
Члан 128.
Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање
је опремање простора за сахрањивање, изградња
и одржавање стаза, уређивање, опремање и одржавање објеката за погребне услуге, одржавање
гробова, укоп умрлих, његов превоз и пренос и
пружање других погребних услуга.
Члан 129.
Сахрањивање се врши само на гробљима.
Гробље у смислу ове одлуке, је место за сахрањивање посмртних остатака умрлих чија је локација одређена планским документима (просторним, генералним или урбанистичким планом).
Средства неопходна за откуп земљишта за потребе
гробља обезбеђују се из буџета општине Лебане.
Члан 130.
Гробљима на територији општине Лебане, управља
вршилац комуналне делатности који се стара о
уређивању и одржавању гробља и капеле.
Члан 131.
Уређивање гробља врши се према Правилнику о
сахрањивању и одржавању гробља који доноси
вршилац комуналне делатности уз сагласност
Општинског већа.
Члан 132.

2. изручивање смећа на депонију од стране неовлашћених лица;

Распоред на гробљу врши се према плану који
садржи тачно означавање редова и гробова.

3. спаљивање смећа и других отпадака на депонијама и на јавним површинама у насељеним
местима;

Редови и гробна места нумеришу се одговарајућим
бројем.

4. изручивање и остављање смећа на местима
која за то нису одређена;
5. боравак на депонији неовлашћених лица.
6. У судовима за смеће забрањено је бацати жар,
животињске лешеве, кабасте предмете, отпадни
грађевинкси материјал и др. чврсте предмете.

За изградњу породичне гробнице потребна је сагласност вршиоца комуналне делатности као и
одобрење за извођење радова на гробљу.
За извођење занатских радова на гробљу потребно
је поднети захтев вршиоцу комуналне делатности,
ради добијања сагласности.за извђење радова.
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Није дозвољено постављање надгробних споменика или спомен-обележја ван гробља без сагласности надлежног органа општине.
Сагласност из предходног става вршилац комуналне делатности даје у року од 8 дана од дана
подношења захтева.
Члан 133.
Инвеститор и извођач радова на гробљу дужан
је, након завршетка радова, околину очистити и
довести у уредно стање.
Члан 134.
Сахрањивању се не може приступити пре истека
рока од 24 часа од момента наступања смрти,
осим у случајевима прописаним посебним прописом.
Посмртни остаци умрлог преносе се у капелу
најкасније до 2 часа истог дан од када је наступила
смрт.
Уколко на гробљу није изграђена капела, посмртни
остаци могу се држати у кући и одатле пренети
на гробље ради сахрањивања.
Члан 135.
Превоз умрлих лица врши вршилац комуналне
делатности специјалним превозним средством.
Одобрење за превоз умрлог другим возилом
издаје орган надлежан за послове санитарне инспекције.
Члан 136.
За превоз посмртних остатака умрлих изван места
где је смрт наступила потребна је спроводница.
Спроводницу издаје орган надлежан за послове
санитарнр инспекције, изузев за лица код којих
је смрт наступила у здравственим установама, у
ком случају спроводницу издаје здравствена установа у којој је смрт наступила.
Члан 137.
Сродници или друга заинтересована лица , могу
захтевати ископавање посмртних остатака сахрањеног, ради преноса истих на друго гробље или
на друго место у истом гробљу, по претходно
прибављеној сагласности органа надлежног за
послове санитарне инспекције.
Ископавање посмртних остатака врши вршилац
комуналне делатности.

1. септембар 2017.

Уз захтев из предходног става, поред сагласности
из става 1. овог члана, мора се приложити и
доказ о обезбеђеном месту, ако се посмртни
остаци сахрањују на другом гробљу.
Члан 138.
Дозвољава се вршење верских обреда при сахрани
умрлих верника уз учешће свештеног лица, организовање и одавање породичних помена према
верским обредима.
Нису допуштене верске и друге активности које
су у супротности са санитарно-техничким условима.
Члан 139.
Гроб може бити без посмртних остатака (кентаф).
Кентаф настаје када се несталом лицу за које постоји основана предпоставка да није жив, а нису
познати време и место смрти, подиже надгробни
споменик ради одавања посмртних почасти.
Члан 140.
Уколико се врши сахрањивање у породичну гробницу а није протекло више од 10 месеци од последњег сахрањивања у исту, мора се прибавити
одобрење од органа надлежног за послове санитарне инспекције.
Члан 141.
Почивање умрлог у одређеном гробном месту
износи најмање 10 година. Породица и сродник
умрлог и друга лица имају право да по истеку
рока почивања умрлог продуже исти рок за још
10 година по следећим условима:
1. да је гроб уређен према утврђеном плану уређења гробља;
2. да се гроб уредно одржава;
3. да се уплати накнада за продужење почивања.
Рок почивања не може се продужити за гробна
места у гробљима и деловима гробља која су
стављена ван употребе.
Члан 142.
За коришћење гробних места на гробљу плаћа се
накнада.
Накнаду из предходног става плаћа лице које је
дужно да обезбеди трошкове сахрањивања умрлог,

1. септембар 2017.
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односно лице које захтева продужење обавезног
рока почивања.
Висину накнаде за коришћење гробних места
односно продужење почивања утврђује вршилац
комуналне делатности уз сагласност Општинског
већа.
Средства остварена наплатом накнаде за коришћење гробних места чине приход вршиоца комуналне делатности.
Члан 143.
Вршилац комуналне делатности је дужан:
1. да врши текуће и инвестиционо одржавање
гробља;
2. да обезбеди несметано сахрањивање умрлих;
3. да одржава чистоћу гробља;
4. да са гробља уклања осушено цвеће и венце;
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Члан 145.
У циљу заштите гробља забрањено је:
1. гажење по гробовима и травњацима;
2. уништавање и оштећење засада и зеленила;
3. нарушавање реда и мира;
4. вожња свих врста возила осим службених;
5. напасање стоке, довођење паса и других животиња на гробље;
6. лов дивљачи на гробљу;
7. уништавње и оштећење гробова, односно гробница и објеката који служе за одржавање и
употребу гробља;
8. узимање и брање цвећа и другог зеленила и
одношење предмета и ствари које су остављене
на гробљу или гробовима из пијетета према
умрлима;

5. да одржава и уређује зелене површине и засаде
на гробљу;

9. вршење било каквих радњи у вези са уређењем
гробног места односно изградњом споменика
и слично без одобрења вршиоца комуналне
делатности;

6. да одреди места за одлагање сасушеног материјала и другог смећа; 7 да обезбеђује ред и
мир на гробљу;

10. уношење грађевинског и другог матењријала
за градњу споменика и слично без одобрења
вршиоца комуналне делатности;

8. да обезбеди плато за складиштење потребног
грађевинског материјала код изградње надгробних споменика;

11. оставаљње неискоришћеног грађевинског и
другог материјала и слично на месту рада или
у подручју гробља;

9. да код отварања нових гробних поља (парцела)
изради бетонске стазе између гробних редова.

12. одлагање смећа и слично на местима која
нису за то предвиђена;

Члан 144.
Вршилац комуналне делатности је дужан да води
евиденцију сахрањених на гробљу као трајни документ.
Евиденција сахрањених садржи:
1. име, име једног родитеља и презиме сахрањеног;
2. место и датум рођења;
3. место и време смрти;
4. назив гробља;
5. датум укопа;
6. број парцеле и гробног мста где је сахрана извршена. Вршилац комуналне делатности може
водити и друге евиденције за своје потребе.

13. неовлашћено улажење у капелу у време које
није предвиђено за посете;
14. чињење било какве друге радње којом се нарушава изглед или чини каква друга штета
објектима или простору на коме је гробље.
10. Одржавање пијаца и пружање
услуга на њима
Члан 146.
Управљање пијацама је комунално опремање,
одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени
за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа и стоке.
Пијаце у смислу одредаба ове одлуке, су посебно
ограђени и обележени простори, одређени планским документом, намењени за промет пољо-
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привредних и других производа и стоке, као и
сви објекти и уређаји који се налазе на том простору, а служе за продају производа.
Пијачним простором сматра се и јавна површина
ван ограђеног и обележеног простора наведеног
у ставу 1. овог члана која ће бити посебно обележена и служиће за потребе продаје пољопривредних и других производа из теретних возила
(камиона, тракторских приколица и слично).

1. септембар 2017.

2. да бацају отпатке ван контејнера;
3. да излажу робу на поду пијаце;
4. увођење паса и других животиња на зелену и
робну пијацу;
5. продаја млека и производа од млека ако за то
не постоје санитарно-хигијенски услови;
6. продаја меса и прерађевина од меса ако за то
не постоје ветеринарско-санитарни услови.

Члан 147.

Члан 152.

Пијачне просторе, пијачне дане и време рада
пијаца у насељеним местима, утврђује вршилац
комуналне делатности.

За коришћење места на пијаци плаћа се накнада
зависно од величине места које се користи.

Члан 148.

Накнаду из предходног става плаћа корисник
места на пијаци.

Вршилац комуналне делатности је дужан да
донесе План урeђивања пијаца.

Висину накнаде утврђује вршилац комуналне делатности.

Вршилац комуналне делатности је дужан да
донесе Правилник о раду пијаце, којим се уређује
нарочито:

Средства остварена накнадом за коришћење места
на пијаци чине приход вршиоца комуналне делатности.

1. радно време;

Члан 153.

2. начин коришћења простора;
3. начин организовања и рада продавница;
4. дужност особља, односно корисника услуга.
На акта из става 1. и 2. овог члана предходну сагласност даје Општинско веће.
Члан 149.
Стална и покретна продајна места на пијаци изграђује, поставља и уклања вршилац комуналне
делатности или по његовом одобрењу друго физичко или правно лице.

За коришћење пијачног простора на коме су постављени привремени монтажни објекти плаћа
се накнада - закупнина.
Закупнина из предходног става припада вршиоцу
комуналне делатности.
Висина закупнине и остала права и обавезе регулишу се уговором између вршиоца комуналне
делатности и власника привременог монтажног
објекта.
Члан 154.
Вршилац комуналне делатности је дужан да:

Члан 150.

1. врши текуће и инвестиционо одржавање пијаце;

Није дозвољена продаја пољопривредних и других
производа ван пијачног простора и продајних
места.

2. одржава чистоћу пијаце;

Изузетно из става 1. овог члана дозвољава се
ванпијачна продаја сезонског воћа и поврћа, а
одобрење издаје и локацију одређује Одељење
за урбанизам.

4. обезбеђује ред на пијаци.

3. обезбеђује несметано коришћење пијаце;

11. Одржавање сточних гробља
Члан 155.

Члан 151.
Корисницима пијаце забрањено је:

Послови одржавања сточних гробља састоје се
од услуга које обухватају:

1. да улазе у пијачни простор возилом (осим у
време довоза пијачне робе);

1. уклањање и уништавање животинских лешева;
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2. вршење дезинфекције просторија, прибора и
превозних средстава која се користе код свих
послова у вези са уклањањем животињских
лешева;
3. пријављивање надлежној ветеринарској инспекцији сваког угинућа стоке кад постоји
сумња у заразну болест
Члан 156.
Начин нешкодљивог уклањања и уништавања
животињских лешева и одпадака животињског
порекла врши се у складу са законом и прописима
којима се уређује ова област.
Члан 157.
Локација сточног гробља, односно места за уклањање и уништавање животињских лешева одређује
се планским документима. Место за уклањање и
уништавање животиња мора имати:
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2. коришћење меса угинулих и убијених животиња
за људску исхрану;
3. давати лешеве угинулих и убијених животиња
неовлашћеним лицима.
Члан161.
Делатност дезинсекције и дератизације састоји
се од радњи које се предузимају у циљу спречавања
и сузбијања заразних болести, уништавања узрочника и преносиоца заразних болести и уништавање гамади, пацова и мишева.
Делатност дератизације и делатност дезинсекције
поверава се вршиоцу комуналне делатности у
складу са чланом 5. ове одлуке.
Члан 162.
За извршене услиге дератизације вршиоцу комуналне делатности припада накнада.

2, раку-гробницу.

Висина накнаде је утврђена ценовником вршиоца
комуналне делатности уз сагласност Општинског
већа.

Средства за одржавање сточних гробља обезбеђују
се у буџету општине Лебане.

Средства за вршење дезинсекције и дератизације
обезбеђују се из буџета општине.

Члан 158.

12. Делатност зоохигијене

1. простор за закопавање

Свако место које је одређено за уклањање и
уништавање животињских лешева мора бити
ограђено и окружено са свих страна заштитним
зеленилом.
Трава и биљке на таквом месту не смеју се употребљавати већ се повремено косе и пале на
лицу места.
Члан 159.
Послове уклањања животињских лешева могу
да врше радници који су упознати са тим пословима и са прописима о ветеринарско-санитарним
мерама (ветеринарски хигијеничар).
Ветеринарски хигијеничар мора поседовати одговарајуће одело које се употребљава само за ту
сврху.
Члан 160.
У циљу прописног вршења ове делатности забрањено је:
1. бацати лешеве угинулих и убијених животиња
ван сточног гробља;

Члан 163.
Делатност зоохигијене чини:
1. хватање, превоз и збрињавање напуштених и
изгубљених животиња у прихватилиште за животиње
2. нешкодљиво уклањање лешева животиња са
јавних површина;
3. транспорт или организовање транспорта лешева
животиња са јавних површина до објекта за
сакупљање, прераду или уништавање отпада
животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или
животну средину;
4. контролу и смањење популације напуштених
паса и мачака;
5. спровођење мера контроле и смањење популације штетних организама, глодара и инсеката
спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције
и дератизације на површинама јавне намене.
Послови организованог хватања напуштених и
изгубљених животиња, морају се обављати савременим методама и на хуман начин, уз примену
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одговарајуће опреме и превозних средстава, на
начин да се са животињом мора поступати тако
да се проузрокује најмањи степен бола, патње,
страха и стреса, у складу са законом којим се
уређује добробит животиња.

1. контролише да ли се комунална делатност
обавља на начин утврђен законом, прописима
донетим на основу закона, овом одлуком и
прописима донетим на основу ове одлуке;

Члан 164.

3. контролише да ли се комунална услуга пружа
у складу са утврђеним условима;

Ову комуналну делатност на подручју општине
врши вршиоц комуналне делатности коме Скупштина општине повери вршење делатности зоохигијене, у складу са важећим законским прописима којима се уређује ова област.овом одлуком
и општинском Одлуком о условима за држање
домаћих животиња.
13. Управљање јавним паркиралиштима
Члан 165.
Управљање јавним паркиралиштима је стварање
и одржавање услова за коришћење јавних собраћајних површина и посебних простора одређених
за паркирањев моторних возила, као и уклањање
и премештање паркираних возила и постављање
уређаја којима се спречава одвожење возила по
налогу надлежног органа.
Члан 166.
Ову комуналну делатност на подручју општине
врши вршиоц комуналне делатности коме Скупштина општине повери вршење делатности управљања јавним паркиралиштима, у складу са важећим законским прописима којима је уређена ова
област, овом одлуком и општинском одлуком о
паркирању.

2. контролише стање комуналних објеката;

4. нареди уклањање ствари и других предмета са
јавних површина ако су оне ту остављени противно овој одлуци и другим прописима донетим
на основу ове одлуке;
5. нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака;
6. изриче и наплаћује казне на лицу места за
прекршаје који су прописани овом одлуком и
другим прописима које доноси Скупштина општине;
7. предузима и друге мере прописане законом,
овом одлуком и другим прописима општине
Лебане.
Члан 168.
Предузећа, установе и друге организације, односно
сва физичка и правна лица дужни су да комуналном
инспектору омогуће несметано вршење послова,
да ставе на увид сву потрбну документацију и да
у року који одреди инспектор доставе тачне
податке и пруже другу помоћ по његовом захтеву
за несметано вршење службене дужности.

III. КОНТРОЛА И НАДЗОР

Комунални инспектор може у случају потребе,
затражити помоћ од органа Министарства унутрашњих послова, ПУ Лесковац, ПС Лебане ради
обезбеђења спровођења решења или других радњи.

Члан 167.

Члан 169.

Надзор над применом ове одлуке врши Одељење
за урбанзам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске послове.

Комунални инспектор у вршењу инспекцијског
надзора, кад утврди да се омета коришћење комуналних објеката остављањем ствари и других
предмета или на други начин или ако се прикључивања на комунални објекат изврше противно
закону и овој одлуци, односно прописима донетим
на основу закона и ове одлуке, наредиће кориснику,
односно сопственику, ако је присутан, да одмах
уклони те ствари односно одмах предузме радње
на искључењу са комуналног објекта, под претњом
принудног извршења.

Послове инспекцијског надзора над применом
ове одлуке и других прописа из области комуналне
делатности врши комунална инспектор.комуналне
делатности Јавног линијског превоза и саобраћаја
коју врши саобраћајни инспектор а у члану 88.
тачка 9. 20. и 29., члан 103. тачка 7. 10. и 12. и 17,
члан 127. тачка 3. коју врши инспектор за заштиту
животне средине. У даљем тексту инспектор.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор је
самосталан у раду и овлашћенје да:

Ако се лице из става 1. овог члана не налази на
лицу места, комунални инспектор ће, без саслу-

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

шања странке, донети решење којим ће наложити
да се ствари и други предмети уклоне, односно
искључе са комуналног објекта, изврши у одређеном року, који се може одредити и на часове.
Ово решење се доставља лепљењем на ствари,
предмете, односно на комунални објекат уз назначење дана и часа када је налепљено и тиме се
сматра да је достављање извршено. Доцније оштећење, уништење или уклањање овог решења
не утиче на ваљаностдостављања.
Ако лице из става1. овог члана не поступи по налогу, односно решењу, комунални инспектор одреди ће да се ствари уклоне, односно изврши искључење са комуналног објекта о трошку сопственика односно корисника, преко другог лица,
о чему га обавештава ако постоји могућност.
Жалба против решења из став 1. и 2. овог члана
не одлаже извршење.
Члан 170.
У вршењу инспекцијског надзора инспектори
врши послове непосредног надзора, издаје налоге,
доноси решења и предузима друге мере у циљу
примене ове одлуке.
Жалба на решење подноси се Општинском већу
општине Лебане у року од 15 дана од дана пријема
решења.
Жалба против решења не одлаже његово извршење.
Члан 171.
При вршењеу инспекцијског надзора инспектор
мора имати службену легитимацију којом се утврђује његово службено својство и коју је дужан
показати.

Страна 2020 - Број 15

За прекршај из прдходног става казниће се новчаном казном од 12.500,00 до 25.000,00 динара и
одговорно лице код вршиоца комуналне делатности.
Члан 173.
Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00
динара казниће се за прекршај корисник призвода
и услуга са својством правног лица, ако својим
чињењем или нечињењем поступа супротно одредбама ове одлуке, непоступа по наредбама и
налозима овлашћених представника вршиоца комуналне делатности , коме је поверено вршење
комуналних делатности, или наредбама и налозима
надлежног инспектора или их спречава, омета
или на било који други начин омогућава у вршењу
њихових права и обавеза утврђених овом одлуком
(чланови: 31., 37. став1., 42. став1., тачка
1,2,3,4,5,6,7 и 8., 43. став 1., тачка 1,2,3,4,5,6 и 7.,
52., 55. став 2., 64., 65., 69. став 2., 73. став 3.,
74., 76., 78., 79.,став 1. и 3. 9. ,члан 85 ,88., 94.,
96., 97 , 98., 103., 104., 106., 111., 115. став 1.,
116. став 2., 118. став1., 121. став 3., 127., 132.,
145., 151., 155. тачка 3., 159. и 160.).
За прекршај из предходног става казниће се новчаном казном од 12.500,00 до 25.000,00 динара и
одговорно лице код корисника комуналне делатности.
За прекршај из става 1. овог члана казни ће се
новчаном казном од 25.000,00 до 250.000,00
динара корисник комуналне делатности са статусом предузетника.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном од 10.000,00 до 25.000,00 динара
и физичко лице.
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 174.
Члан 172.
Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00
динара казниће се за прекршај вршилац комуналне
делатности, ако комуналне делатности или поједине делатности у оквиру тих делатности, услед
свог чињења или нечињења, неврши у складу са
одредбама ове одлуке или непоступа по налозима
органа надзора над применом ове одлуке (чланови:
38. став1., 39. став 1. и 2., 55. став2., 56. став 2. и
3., 67. став 1. тачка 1., 75., 79. став 5. и 8., 84.
став! тачка 1..2. иЗ.,91., 102., 112., 113., 114., 115.
став2., 122., 124., 126., 131., 135. став!, 6143.,
144., 148.,150став 1, 154., 155., 156. и 158.).

Постојећа акта којима се ближе регулише примена
ове одлуке вршиоци комуналне делатности дужни
су да ускладе са одредбама ове одлуке, у року од
30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 175.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе
Одлука о комуналној делатности на територији
општине Лебане („сл. гласник општине Лесковац"
бр. 23/2007), Одлука о одржавању комуналне хигијене на територији општине Лебане („Сл.
гласник општине Лесковац" бр. 23/2007), Одлука
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о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина "Сл. гласник града Лесковца"
бр. 26/2008), Одлука о комуналној инспекцији
(„Сл. гласник града Лесковца" бр.8/2011), Одлука
о одржавању и уређењу гробља и сарањивању
(„Сл. гласник града Лесковца" бр. 26/2008), Одлука
о водоводу у граду Лебану („Сл. гласник општине
Лесковац" бр. 1/2008), Одлука о измени и допуни
одлуке о водоводу у граду Лебану („Сл. гласник
општине Лесковац" бр. 17/2009) и Одлука о канализацији („Сл. гласник Јужноморавског региона"
бр. 14/1990).
Члан 176.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-251
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

1. септембар 2017.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-239
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

550.
На основу члана 24. сгав 3. члана 30. и члана 41.
Закона о јавним предузећима ("Службени гласник
РС" бр. 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи ("Службени лист РС, број
129/07 и 83/14), чл. 39. Статута општине Лебане
("Службени гласник града Лесковца" број 16/08
и 21/08, 09/09, 17/09, 04/10), Скупштина општине
Лебане, на седници одржаној дана 28. 8. 2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ЛЕБАНЕ" ЛЕБАНЕ
I

549.
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима
("Сл.гласник РС", бр. 15/2016) и члана 39. став
10. Статута општине Лебане ("Сл.гласник града
Лесковца", бр. 16/08 и 21/08, 09/09. 17/09, 04/10),
Скупштина општине Лебане, на седници од одржаној дана 28. 8. 2017. годинс. донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈКП „ВОДОВОД" ЛЕБАНЕ

ЗЛАТКО НЕДЕЉКОВИЋ, дипломирани правник,
именује се за директора Јавног предузећа за одржавање улица и путева, просторно планирање и
уређење грађевинског земљишта „Лебане" Лебане,
на период од четири године.
II
Именовани кандидат је дужан да ступи на рад у
року од осам дана од дана објављивања Решења
о именовању у „Службеном гласнику Републике
Србије".
III

I

Решење доставити ЈКП "Водовод" Лебане и разрешеном В.Д. директору.

Даном ступања Златка Недељковића на дужност
директора Јавног предузећа за одржавање улица
и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта „Лебане" Лебане, престаје да
важи Решење о именовању Миодрага Младеновића
за в.д. директора Јавног предузећа „Лебане" Лебане, које је Скупштина општине Лебане донела
дана 8. 6. 2017. године под 02 број 02-173.

III

IV

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

Решење о именовању објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије" у "Службени гласник

РАЗРЕШАВА СЕ функције вршилац дужности
директора ЈКП "Водовод" Лебане, Дејан Костић
из Лебана.
II

1. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

града Лесковца" и на интернет страници Скупштине општине Лебане.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-242
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић
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о локалној самоуправи ("Службени лист РС, број
129/07 и 83/14), чл. 39. Статута општине Лебане
("Службени гласник града Лесковца" број 16/08
и 21/08, 09/09, 17/09, 04/10), Скупштина општине
Лебане, на седници одржаној дана 28. 8. 2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНО
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД"
ЛЕБАНЕ

551.
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима
("Сл.гласник РС", бр. 15/2016) и члана 39. став
10. Статута општине Лебане ("Сл.гласник града
Лесковца", бр. 16/08 и 21/08, 09/09, 17/09, 04/10),
Скупштина ошптине Лебане, на седници од оцржаној дана 28. 8. 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП „ЛЕБАНЕ" ЛЕБАНЕ
I
РАЗРЕШАВА СЕ функције вршилац дужности
директора Јавног предузећа за одржавање улица
и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта „Лебане" Лебане, Миодраг
Младеновић из Лебана.
II
Решење доставити ЈП „Лебане" Лебане и разрешеном В.Д. директору.
III
Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-238
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

I
ДЕЈАН КОСТИЋ, дипломирани економиста - менаџер за финансије и банкарство, именује се за
директора Јавно комуналног предузећа „Водовод"
Лебане, на период од четири године.
II
Именовани кандидат је дужан да ступи на рад у
року од осам дана од дана објављивања Решења
о именовању у „Службеном гласнику Републике
Србије".
III
Даном ступања Дејана Костића на дужност директора Јавно комуналног предузећа „Водовод"
Лебане, престаје да важи Решење о именовању
Дејана Костића за в.д. директора Јавно комуналног
предузећа „Водовод" Лебане, које је Скупштина
општине Лебане донела дана 9. 6. 2016. године
под 02 број 02-133.
IV
Решење о именовању објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије" у "Службени гласник
града Лесковца" и на интернет страници Скупштине општине Лебане.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-243

552.
На основу члана 24. став 3. члана 30. и члана 41.
Закона о јавним предузећима ("Службени гласник
РС" бр. 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић
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553.
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима
("Сл. гласник РС", бр. 15/2016) и члана 39. став
10. Статута онштине Лебане ("Сл. гласник града
Лесковца", бр. 16/08 и 21/08, 09/09, 17/09, 04/10,
Скупштина општине Лебане, на седници од одржаној дана 28. 8. 2017. године, донела је

1. септембар 2017.

стић дипломирани грађевински инжењер из Лебана.
II
Решење доставити ЈКЈП "Комуналац" Лебане и
именованом В.Д. директору.
III

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈКП „КОМУНАЛАЦ" ЛЕБАНЕ

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-240

I
РАЗРЕШАВА СЕ функције вршилац дужности
директора ЈКП „Комуналац" Лебане, Симић Мирослав из Лебана.

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

II
Решење доставити ЈКП "Комуналац" Лебане и
разрешеном в.д. директору.
III
Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-237
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

555.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007
и 83/2014-др. закон) и члана 39. тачке 10. Статута
општине Лебане ("Службени гласник града Лесковца", број 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009,
04/2010), Скупштина општина Лебане на седници
одржаној дана 28. 8. 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ
„РАДАН" ЛЕБАНЕ
I

554.
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима
("Сл. гласник РС", 6р. 15/2016) и члана 39. став
10. Статута општине Лебане ("Сл. гласник града
Лесковца", бр. 16/08 и 21/08, 09/09, 17/09, 04/10),
Скупштина општине Лебане, на седници од одржаној дана 28. 8. 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА

РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Управног одбора
Дома Културе „Радан"Лебане, и то:
1. Мила Илић, доктор медицине из Лебана,
II
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног одбора Дома
Културе „Радан" Лебане, и то:
1. Маријана Пешић, ул. Бранислава Нушића 10.
Лебане.

ЈКП „КОМУНАЛАЦ" ЛЕБАНЕ
III
I
ИМЕНУЈЕ СЕ на функцију вршилац дужности
директора ЈКП „Комуналац" Лебане, Драган Ри-

Решење доставити разрешеном и именованом
члану Управног одбора и Дома Културе „Радан"
Лебане.

1. септембар 2017.
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557.

IV
Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-241
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

556.
На основу члана 32. и 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи ("Службсни гласник РС" број 129/2007
и 83/2014-др. закон) и чл. 39 и 43. Статута општине
Лебане ("Службени гласник града Лесковца" број
16/08 и 21/08, 09/09,. 17/09, 04/10), Скупштина
општине Лебане на седници одржаној дана, 28.
8. 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

На основу члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним ситуацијама («Службени гласник РС»,
број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), и члана 39 и
43. Статута општине Лебане («Службени гласник
града Лесковац», број 16/2008 и 21/08, 09/09,
17/09, 04/10), Скупштина општине Лебане, на
седници одржаној дана 28. 8. 2017. године донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана у Општинском штабу за
ванредне ситуације општине Лебане и то:
1. Бобан Велков, мајор Војске Србије.
II Решење доставити именованом члану Општинског штаба за ванредне ситуације општине Лебане
и објавити у „Сл. гласнику града Лесковца”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-246

I
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

РАЗРЕШАВА СЕ члан Савета за запошљавање,
и то:
1. Биљана Станковић, саветник НСЗ-а из Лебана.
II

ВЛАСОТИНЦЕ

ИМЕНУЈУ СЕ чланови Савета за запошљавање,
и то:
1. Горан Лазаревић из Ћеновца,
2. Оливера Пантовић из Лебана.
III
Решење доставити разрешеном и именованим
члановима Савета за запошљавање.

558. На основу чл. 124. Пословника Скупштине
општине Власотинце („Службени гласник града
Лесковца", број 25/16, 52/16), а због настале техничке грешке приликом израде Решења о образовању Стручног тима за за спровођење поступка
за ЈПП у области јавне расвете број: 01 број 0659-24/2016 од 24. 9. 2016. године, које је објављено
у „Службеном гласнику града Лесковца", број
40/16 од 30. 9. 2016. године, секретар Скупштине
општине Власотинце даје следећу,

IV
Решење објавити у "Службеном гласнику града
Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-245
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

ИСПРАВКУ
I
У Решењу о образовању Стручног тима за за
спровођење поступка за ЈПП у области јавне расвете број: 01 број 06-59-24/2016 од 24. 9. 2016.
године („Службени гласник града Лесковца", број
40/16) у члану 2. ст. 1. тачка 4. уместо речи
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„Бојан Пешић, руководилац погона ЕД у Власотинцу" треба да стоји „Бојан Ђорђевић, руководилац погона ЕД у Власотинцу".
II
Исправку објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца"

1. септембар 2017.

Број: 01 бр. 06-59-24/2016
Датум:21.08.2017.г.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
СЕКРЕТАР
Ивана Станојевић

1. септембар 2017.
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