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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БОЈНИК
274.
На основу члана 24 став 3, члана 30 и члана 41 
Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник 
РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 32 став 1 
тачка 9) Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др. Закон и 
101/16-др закон, 47/48 и 111/21 - др закон), 
члан 40 став 1 тачка 12) Статута општине 
Бојник ("Сл. гласник града Лесковца", 
бр. 6/19), Скупштина општине Бојник, на 
седници одржаној дана25.03.2022. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "БРЕСТОВАЦ - 
БОЈНИК-ДОЉЕВАЦ" У БОЈНИКУ

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Срђан Стојановић, дипл. инг. 
технологије, из Границе, општина Бо јник, за 
директора ЈП за водоснабдевање "Брестовац-
Бојник-Дољевац" у Бојнику, на период од 
четири године, почев од 11.04.2022. године.

II

Решење о именовању директора коначно је.

III
Решење, са образложењем, објавити у "Слу-
жбеном гласнику Републике Србије", "Слу-
жбеном гласнику града Лесковца" и на инте-
рнет страници општине Бојник www.bojnik.rs.

Образложење
Правни основ за доношење овог решења 
садржан је у одредбама следећих прописа.
Чланом 24 став 3 Закона о јавним преду-
зећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) 
прописано је да директора јавног пре ду зе-
ћа чији је основач јединица окалне са мо-
управе именује орган одређен статутом је-
динице локалне самоуправе, не период од 4 
(четири) године, на основу спроведеног јавног 
конкурса. Чланом 30 истог закона прописано је 
да се директор јавног преду зећа именује након 
спроведеног ја вног конкурса. Чланом 41 истог 
закона пропи сано је Комисија за спровођење 
јавног ко нку рса за избор директора саставља 
ранг листу са највише три кандидаата која су 
са најбољим резултатом испунила мерила за 
избор директора јавног предузећа. Ранг листу 
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и записник о спроведеном изборном поступку 
Комисија доставља надлежном органу је дни-
нице локалне самоуправе. Надлежни орган 
јединице локалне самоуправе припрема пре-
длог акта о именовању првог кандидата са 
ранг листе и доставља га, ради усвајања органу 
јединице локалне самоуправе надлежном за 
именовање директора јавног предузећа. Акт о 
именовању директора је коначан.

Чланом 32 став 1 тачка 9) Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС"" бр. 129/07, 
83/14-др. Закон и 101/16-др закон, 47/48 и 
111/21 - др закон) прописано је скупштина 
општине у складу са законом именује и ра-
зрешава управни и надзорни одбор, именује 
и резрешава директоре јавних предузећа, 
установа, организација и служби, чији је 
осниваћ и даје сагласност на њихове статуте.

Чланом 40 став 1 тачка 12) Статута општине 
Бојник ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 
6/19) прописано је да скупштина општине 
именује и разрешава надзорни одбор и 
директора јавног предузећа чији је оснивач, 
даје сагласност на статут јавног предузећа 
и врши друга права оснивача у складу са 
законом и оснивачким актом.

Директору ЈП за водоснабдевање "Бре сто-
вац - Бојник - Дољевац" у Бојнику четво-
рогодишњи мандат истиче дана 10.04.2022. 
године па су као суоснивачи јавног преду-
зећа Скупштина општине Бојник и Ску-
пштина општине Дољевац донеле, у исто-
ветном тексту, Одлуку о спровођењу ја-
вног конкурса за избор директора ЈП за во-
доснабдевање "Брестовац - Бојник - До ље-
вац" у Бојнику, чији је саставни део Оглас 
о јавном конкурсу за избор директора ЈП 

за водоснабдевање "Брестовац - Бојник - 
Дољевац"у Бојнику, и образовала Комисију 
за спровођење конкурса за избор директора 
ЈП за водоснабдевање "Брестовац - Бојник - 
Дољевац" у Бојнику.

Оглас о јавном конкурсу за избор директора 
ЈП за водоснабдевање "Брестовац - Бојник 
- Дољевац"у Бојнику је објављен у "Сл. 
гласнику РС", бр. 107/2021 од 12.11.2021. 
године, "Сл. гласнику града Лесковца", бр. 
40/2021 од 19.11.2021. године, дневним но-
винама које се дистрибуирају на целој те-
ри торији Републике Србије и на званичној 
инте рнет страници општине Бојник.

Комисија за спровођење конкурса за избор 
директора ЈП за водоснабдевање "Бресто вац 
- Бојник - Дољевац" у Бојнику је, по истеку 
рока за подношење пријава, констатовала 
да је на јавни конкурс за избор директора 
ЈП за водоснабдевање "Брестовац - Бојник 
- Дољевац" у Бојнику пријаву поднео један 
кандидат, Срђан Стојановић, дипл. инг. те-
хнологије, из с. Граница, општина Бојник.

Комисија наводи на је увидом у докуме нта-
цију утврдила да је пријава потпуна, бла-
говремена и разумљива и да кандидат испу-
њава услове за учествовање те је спровела 
тестирање истог. На тестирању је кандидат 
остварио 14 поена, односно просечан број 
поена 2,80.

По окончању поступка избора Комисија је 
на својој последњој седници одржаној да-
на 04.03.2022. године, донела закључак и 
формирала Ранг листу кандидата за имено-
вање директора ЈП за водоснабдевање "Бре-
стовац - Бојник - Дољевац" у Бојнику.
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Напред наведена Листа садржи једног ка-
ндидата, и то: 1. Срђан Стојановић, дипл. 
инг. технологије, из с. Граница, општина 
Бојник - 14 поена (просечна оцена 2,80).

Напред наведени закључак са Ранг листом 
и Записнике са својих седница комисија је 
доставила СО Бојник и СО Дољевац. 

На основу достављене ранг листе и записника 
о спроведеном изборном поступку, утврђен 
је предлог решења да се за директора ЈП 
за водоснабдевање "Брестовац - Бојник - 
Дољевац" у Бојнику именује Срђан Стоја-
новић, дипл. инг. технологије, из с. Граница, 
општина Бојник, који испуњава законске 
услове за именовање директора јавног 
предузећа и који је по оцени Комисије 
оцењен са 14 поена (просечна оцена 2,80).

Општинско веће општине Бојник је дало 
предлог за доношење Решења именовању 
директора ЈП за водоснабдевање "Брестовац 
- Бојник - Дољевац" у Бојнику, те да се за 
директора ЈП за водоснабдевање "Брестовац 
- Бојник - Дољевац" у Бојнику именује 
Срђан Стојановић дипл. инг. технологије, 
из с. Граница, општина Бојник, а Комисија 
за родну равноправност је дала позитивно 
мишљење.

Након расправе о овом предлогу, председник 
скупштине општине Бојник је предлог 
ставио на гласање.

Скупштина општине Бојник се о предлогу 
изјаснила јавним гласањем.

"За" доношење овог Решења, гласало је 15 
одборника, "против" није било, "уздржаних" 
није било.

Стога је констатовано да је донето Ре шење 
о именовању директора ЈП за во досна-
бдевање "Брестовац - Бојник - Дољевац" 
у Бојни ку, потребном већином у складу са 
Посло вником СО Бојник.

На основу свега напред наведеног а у складу 
са одредбама Закона о јавним предузећима, 
Закона о локалној самоуправи и Статута 
општине Бојник, Скупштина општине Бо-
јник, одлучила је као у диспозитиву овог ре-
шења.

Поука о правном леку:Против овог решења 
може се поднети тужба Вишем суду у 
Лесковцу у року од 60 дана од дана пријема 
овог решења, у довољном броју примерака 
за суд и странке.

Решење доставити:

1. Срђану Стојановићу из Границе

2. ЈП за водоснабдевање "Бреставац - 
Бојник - Дољевац" у Бојнику

3. Надзорном одбору ЈП за водо сна бде-
вање "Бреставац - Бојник - Дољевац" у Бо-
јнику

4. Скупштини општине Дољевац

5. Рачуноводственој служби општине 
Бо јник

6. архиви

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

02 Број: 02-22-2/2022-17-25 
Датум: 25.03.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Драгиша Димитријевић
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ЦРНА ТРАВА
275.
На основу члана 13. Закона о подстицајима 
у по љопривреди и руралном развоју ("Слу-
жбе ни гласник РС", број 10/13, 142/14, 103/15 
и 101/16 ), члана 20. став 1. тачка 9. и чла-
на 32. тачка 4. и тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Србије" број 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 
101/2021 – др.закон), члана 15. став 1. тачка 
9. и члана 40. тачка 6. Статута општине Црна 
Трава ("Службени гласник града Лесковца" 
број 8/2019) и Одлуке о буџету општине Црна 
Трава за 2022. годину ("Службени гласник 
града Лесковца" број 46/2021 и 11/2022), а по 
прибављеном Решењу o давању претходне 
сагласности Министарства пољопривреде, 
шу марства и водопривреде, број 320-00-
04289/2022-09 од 28. априла 2022. године, 
Скупштина општине Црна Трава на седници 
одржаној дана 16.05.2022. године, доноси

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА 
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И 
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА  
ЗА 2022. ГОДИНУ

1. Усваја се Програм подршке за спро-
вођење пољопривредне политике и поли-
тике руралног развоја општине Црна Трава 
за 2022. годину.

2. Програм подршке за спровођење по-
љо привредне политике и политике рура-
лног развоја општине Црна Трава за 2022. 
годину је одштампан уз ову одлуку и чини 
њен саставни део.

3. Одлука ступа на снагу даном доно-
шења.

4. Одлуку заједно са Програмом објавити 
у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ЦРНА ТРАВА 

Број: 06-114/2022-01
Датум: 16.05.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ 

ПЛАНИРАНИХ МЕРА  

Анализа постојећег стања 

Географске и административне карактеристике: Општина Црна Трава се налази на 
југоистоку Србије, обухвата површину од 312 км2 (31204,09 ха). Припада региону Јужне и 
Источне Србије., Јабланичком управном округу. Просторно се граничи са општинама 
Бабушница, Власотинце, Лесковац, Владичин Хан,Сурдулица и на истоку са суседном 
државом Бугарском. Општина Црна Трава има 25 насељених места у којима према процени 
Републичког завода за статистику тренутно живи укупно 1100 становника. Административни 
центар је Црна Трава која има статус варошице и од града Лесковца, као регионалног 
административног центра, удаљена је 66 км. Територија општине је административно је 
подељена на 14 месних заједница а катастарски на 17 катастарских општина. 

 
Природни услови и животна средина: Општина Црна Трава се простире на надморској 
висини од 346 метара до 1721 метара. Преовладавају бројне висоравни (Чемерник, Острозуб, 
Тумба, Плана), стрма брда која належу једно на друго, између којих се развила разграната 
хидрошка мрежа, листопадне букове шуме и природни пашњаци са веома богатим 
биодиверзитетом. У педолошком смислу преовладава тешко, водонепропусно земљиште, 
подзол и смоница, сиромашно азотом фосфором и калијумом, местимично богато 
микроелементима. Земљиште је углавном кисело Ph<5, садржај хумуса варира о д 2 % на 
пашњацима и ливадама до 10% у шумама и у водном земљишту. Дуге снежне зиме, велики 
број кишних дана током године, стрми нагиби терена и водонепропусна подлога условили су 
формирање густе и разгранате хидролошке мреже. На основу досадашњих хидролошких 
истраживања сматра се да на подручију општине Црна Трава има око 150 извора и врела 
чија издашност, услед сложених и непрекидних геоморфолошких процеса али и неправилног 
газдовања шумама, варира. Постоји и велики број потока и долина чији хидропотенцијали 
зависе од обима и интензитета падавина током године. У воде 2 реда спадају Рупска, 
Тегошничанска, Градска, Дарковачка река, Чемерчица, а Одлуком о утврђивању пописа вода 
1 реда коју је Влада РС донела 2010 године река Власина се сврстава у воде 1 реда. С обзиром 
да на територији општине Црна Трава нема комуналних и дивљих депонија, нема 
индустријских и прерађивачких капацитета, пољопривредно земљиште се не третира 
хемијским средствима заштите и прихране, све воде на територији општине су изразите 
чистоће и могу се убрајати у најчистије воде Србије. Географски положај и рељеф терена 
условљавају климу и то типичну планинску климу са кратким и свежим летима, дугим и 
оштрим зимама, готово без прелазних годишњих доба. Конкретно, годишње падавине 
832мм/м2, неравномерно распоређене током године, Средња годишња температура 6 º Ц, 
валжност ваздуха 85%, нижи атмосферски притисак, умерени северни ветрови, број мразних 
дан (у којима температура иде испод 0ºЦ) је 137,5, годишња сума трајања сијања сунца је испод 
1500 сати годишње. Око 35% територије општине је пољопривредно земљиште и ту 
преовладавају ливаде и пашањаци који спадају у најбоља пашњачка подручја у Србији са 
стабилним биљним покривачем. Шумско земљиште обухвата око 57% територије општине (18 
012 ha). Фактичко стање, т.ј. стање на терену је такво да је чак 19206,65 ха обрасла шумска 
површина. У структури шуме преовладава букова шума са преко 80 % а затим следе 
четинари и самоникла бела бреза. Што се тиче власничке структуре над шумама, однос је 
54 : 46 процената у корист државних шума. Укупна дрвна маса шума у државној својини 
износи преко 1 200 000 m3, а годишњи прираст се процењује на око 30 000 m3. Расположива 
дрвна маса на простору општине може да обезбеди нормалну производњу за наредних 100 
година. Свега 3 % укупне територије општине отпада на градско грађевинско земљиште. 
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Стање и трендови у руралном подручју 
 
Демографске карактеристике и трендови: Према Попису становништва из 2011 године на 
територији општине Црна Трава живи укупно 1663 становника (838 мушкараца и 825 жена). 
Према овим подацима, општина Црна Трава спада у групу најређе насељених општина у Србији 
(свега 5,33 становника по 1км2) Демографска ситуација се услед економских трендова и самог 
опадања природног прираштаја у општини Црна Трава из године у године у годину погоршава па 
тако према проценама Републичког завода за статистику на дан 31.06.2021 године живи укупно 
1100становника (мање од 4 становника/км2). ТАБЕЛА 1 Број становника општине Црна Трава 
Година: 1948 1953 1961 1971 1981 
1991 2002 2011 Број становника: 13614 12902 12319 9672 6366 3789 2563 1663 У 2011 години 
односу на 2002 годину број становника је смањен за 900 становника илити 35% а у 2011 у 
односу на 1948 број становника је смањен 5,3 пута !!! Друга битна демографска 
карактеристика је старосна структура становништва општине Црна Трава. Према подацима 
Пописа становништва из 2011 године просечна старост становништва општине Црна Трава је 
53,7 година, док је у појединим насељима просечна старост становништва 74,1 година. 
Трећа демографска карактеристика јесте образовна и квалификациона структура 
становништва Црне Траве. И ту је поражавајућа слика: велики број становника има само 
основно образовање и број неписмених у односу на статистички просек Србије је далеко изнад 
просека. Према некој процени Одељења за финансије, привреду, локални економски развој и 
друштвене делатности Општинске управе општине Црна Трава пољопривредом, као основном 
делатношћу бави се мање од 10 %, а као додатном делатношћу мање од 1/3 радно 
активног становништва. 

 
Диверзификација руралне економије: О руралној економији као и о економији на 
територији општине Црна Трава, уопште, готово да нема шта да се напише јер је она веома 
слабо развијена. Према степену развијености Црна Трава припада локалним самоуправама 
које се налазе у IV групи (степен развијености испод 60% републичког просека). Индустрија је 
неразвијена, индустријски погони отворени 1980-тих у Црној Трави су угашени, неактивни и с 
обзиром на деценијско занемаривање и пропадање тешко је обезбедити инвестициона средства 
за њихово поновно активирање. Покушај оживљавања индустрије који је спроведен 1980-тих 
година изградњом више индустријских погона није дао очекиване резултате, па тако данас 
ни један од тада изграђених погона није у функцији. То су индустријски погони ПЈ, ,Јумко” 
у Преслапу, ПЈ Холдихг компаније, ,Симпо” у Црној Трави и погон 
,,Леминд” такође у Црној Трави. Погон Јумко у Преслапу је приватизован и пренамењен у 
фабрику ,,Преслап“ д.о.о. која врши делатност флаширања изворске воде „Власина“ са извора 
Студен вода у селу Преслап. Погон "Симпо" је данас преузео погон "Јумко" који запошљава 
30 радника. Бивша фабрика "Леминд" је у последњих 10 године више пута стављана у погон 
превасходно за дрвопрерађивачку намену у приватној режији али до сада тај сектор 
прерађивачке индустрије није заживео. Последњих година започето је подстицање 
предузетништа, отворено је више трговачких, угоститељских и занатских радњи (већином из 
области грађевинарства). Захваљујући пореским олакшицама које су омогућене од стране 
Пореске управе и нижим таксама које је прописала јединица локалне самоуправе на територији 
општине Црна Трава данас је регистровано више од 500 предузећа које, истини за вољу, и не 
послују на територији општине. Биљна производња, као све значајнији додатни извор прихода 
становништва општине Црна Трава, а донекле и сточарство, напустају традиционални концепт 
производње и све више уз примену савремених агротехничких метода окрећу се тржишној 
производњи. На територији општине постоје и две Земљорадничке задруге, орјентисане 
искључиво на воћарску производњу (боровница и малина) у које је активно укључено око 20 
пољопривредних произвођача (оснивача и копераната), без складишних и прерађивачких 
капацитета. Постоји и једно удружење пчелара. Што се тиче сточарства, постоје и 4 газдинства 
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која у свом расном саставу држе искључиво аутохтоне расе говеда (буша) и свиња (мангулица). 
Сеоски туризам и домаћа радиност су нажалост, због недостатка финансијских средстава 
тренутно на нивоу идеја и планова. 

 
 
Рурална инфраструктура: За разлику од руралне економије, рурална инфраструктура у 
општини Црна Трава је у много бољем стању, што представља и добру основу за развој руралне 
економије. На територији општине Црна Трава постоји разграната путна инфраструктура са 80 
км асфалтираног пута, 166 км општинских-локалних путева и са преко 500 км некатегорисаних-
махалских путева, са 20 мостова и више од 50 пропуста за воду. Постоји 3 јавна водовода и 
више од 150 сеоских водовода. Постоји и канализациона мрежа укупне дужине 5 км са 
изграђеним уређајем за пречишћавање отпадних вода који је у 2017 години пуштен у погон. 
Електрификација је урађена на комплетном подручију, покривеност мобилне телефоније је 80 
% територије а интернет на свега 35% територије општине Црна Трава. На територији општине 
Црна Трава не постоји ни једна депонија комуналног отпада већ се отпад сакупља 
компанија"Porr Werner&Weber" и депонује на регионалну депонију „Жељковац“ код Лесковца. 
У појединим селима и засеоцима с времена на време се појави нека мала дивља депонија коју 
по налогу комуналне инспекције брзо очисте или сами мештани или радници јавног комуналног 
предузећа „Вилин Луг“ Црна Трава, јединог предузећа на територији општине Црна Трава које 
се бави одржавањем чистоће на јавним површинама. 

 
 
 
 
 
 

Показатељи развоја пољопривреде 
 
Пољопривредно земљиште: Од укупне површине општине Црна Трава, према подацима 
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији општине Црна Трава за 2021 годину, више од половине територије 
општине Црна Трава, тачније 21.135,6245 хектара, чини пољопривредно земљиште. Од тога, 
9.768,6398 хектара чини обрадиво пољопривредно земљиште а 11.366,9847 хектара остало 
пољопривредно земљиште. У структури обрадивог пољоприврдног земљишта преовладавају 
ливаде са 7.645,1184 хектара, и њиве са 1.780,079 хектара углавном 6, 7 и 8 класе. У структури 
осталог пољопривредног земљишта преовладавају пашњаци са укупно 5.896,5143 хектара. У 
државној својини се налази 6.447,1290 хектара пољопривредног земљишта. Годишњим 
програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији општине Црна Трава за досад је дато у закуп физичким и правним лицима укупно 
561, 9473 хектара а тренутно је оглашено још 477,5274 хектара Према подацима из 
Пописа пољопривреде 2012 године 254 пољопривредна газдинства располажу са 10751 
хектара пољопривредног земљишта (укључујући и шуме).Од тога укупно расположивог 
пољопривредног земљишта, 2194 хектара (свега 20%) се користи за пољопривредну 
производњу (од тога 1974 хектара чине ливаде а само 160 хектара оранице и баште) У сетвеној 
структури преовладавају кромпир, који се сади на површини од 59 хектара, затим следи крмно 
биље (48 хектара), жито (28 хектара) и остало поврће (6 хектара). Према некој процени 
Одељења за финансије, привреду, локални економски развој и друштвене делатности 
Општинске управе општине Црна Трава наводњавање се обавља на површини нешто мањој од 
30 хектара, и то углавном вишегодишљи засади, применом заливних система "кап по кап". 
Не постоје инсталирани системи за одводњавање нити било која друга заштита од штетног 
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дејства подземних вода. Под противградном мрежом је нешто мање од 30 ха пољопривредног 
земљишта и то углавном засади малине и америчке високожбунасте боровнице. Осигурава се 
око 10 хектара производних површина (боровница, малина и кромпир). 

 
Вишегодишњи засади: Што се воћарске производње тиче, на подручију општине постоји 
око 50 засада екстензивног карактера (преовладава јабука, крушка и шљива) на укупној 
површини од 40 хектара и око 120 интезивних засада (плантажа) америчке високожбунасте 
боровнице и малине на укупној површини од 60 хектара и тај број и површина се из године 
у годину увећава. 

 
Сточни фонд: Природни ресурс општине и потенцијал будућег развоја јесу и пространи травни 
екосистеми. Око 35% територије чине ливаде и пашњаци који спадају у најбоља пашњачка 
подручја Србије са стабилним вегетационим покривачем. Погодни су за сенокос и развој 
сточарства. Пољопривредно земљиште погодно је за узгајање крмног биља. Постоје и 
смештајни капацитети на нивоу домаћинства који представљају основу ѕа изгрању породичних 
мини-фарми. Такође, постоје и сви услови за функционисање великих сточарских фарми. 
Међутим, неповољна клима условљена географским положајем терена као и лоша 
демографска ситуација описани у претходним поглављима основни су разлог следећег тренда 
у сточарству: В Р С Т А С Т О К Е коњ говеда свиње овце козе живина 2002 15 1539 800 2750 
350 10000 2012 2 309 142 1288 300 5000 2021 1 100 120 450 90 200 2002- 
званичниподаци из Пописа пољопривреде 2012- званични подаци из Пописа пољопривреде 
2021- незванични подаци прикупљени истраживањем Одељења за финансије, привреду, 
локални економски развој и друштвене делатности Општинске управе општине Црна Трава. 

 
Механизација, опрема и објекти: Према подацима Пописа пољопривреде 2012 на територији 
општине Црна Трава постоји укупно: 54 једноосовинских трактора (мотокултиватора), 28 
двоосовинских трактора, 1 комбајн, 20 плугова, 6 тањираче, 9 дрљаче, ни један 
сетвоспремач, 19 ротофреза, 2 растурача минералног ђубрива и два растурача стајњака,2 
сејалице, 9 прскалица, 23 приколице и 45 косилице. Сва ова механизација и све прикључне 
машине су старије од 10 година. Што се тиче објеката, на територији општине Црна Трава има 
укупно 732 објеката за смештај стоке и механизације, један пластеник, ни један стакленик, 
једна хладњача и две сушаре. Новијих података о механизацији, опреми и објектима Одељење 
за финансије, привреду, локални економски развој и друштвене делатности Општинске управе 
општине Црна Трава није успело да прибави али сматра да је се број трактора, прикључних 
машина и објеката за смештај стоке драстично смањио, према процени Одељења 3 до 5 пута. 
Такође, на територији општине Црна Трава постоји укупно 5 пастрмских рибњака од којих 
је тренутно 4 у функцији. 

 
Радна снага: Радна снага на газдинствима се углавном своди на носиоца газдинства и чланове 
домаћинства. Према Попису пољопривреде 2012 на подручију општине Црна Трава има укупно 
245 газдинства са укупно 296 лица (чланова породице или рођака) који обављају 
пољопривредну активност на газдинству. На пољопривредним газдинствима у Црној Трави 
чији су носиоци физичка лица нема стално запослених лица и, не тако често, се ангажује и 
додоатна радна снага за обављање сезонских послова. Што се тиче степена образовања, 
носиоци газдинства су без школске спреме или са основним и непотпуним основним 
образовањем чије се знање углавном своди на искуство стечено праксом. Према сазнањима које 
има Одељење за финансије, привреду, локални економски развој и друштвене делатности 
Општинске управе општине Црна Трава све више младих и образовних људи почиње да се бави 
или се већ бави пољопривредом, што као основном, што као допунском делатношћу. 
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Структура пољопривредних газдинстава: Од 794 домаћинства колико, према Попису 
становништва из 2011 године постоји у Црној Трави, 254 јесу пољопривредна газдинства, тј, 
поседују пољопривредно земљите. У структури пољопривредних газдинстава преовладавају 
пољопривредна газдинства са мање од 2 хектара коришћеног пољопривредног земљишта, 
углавном ливаде и пашњаци, газдинства која у производњи не користе или на веома малим 
површинама користе ђубриво и средства заштите, не наводњавају површине, газдинства која 
немају механизацију већ пољопривредну производњу обављају на традиционалан начин, а 
она која имају механизацију и прикључне машине иста је стара и непродуктивна. На 
територији општине Црна Трава постоји укупно 182 пољопривредна газдинства која чувају 
стоку, тачније 501 условно грло,  са укупно 174 годишње радне јединице ангажоване радне 
снаге у пољопривреди. 

 
Производња пољопривредних производа: Концепт традиционалне пољопривредне 
производње на породичним газдинствима Црне Траве све више замењује интензивна 
пољопривредна производња. То за последицу има не само производњу тржишних вишкова већ 
целокупну пољопривредну производњу намењену тржишту. Ово се углавном односи на 
воћарску производњу (плантажно гајенје Америчке високожбунасте боровнице и малине), 
повртарску производњу (производња кромпира и пасуља) као и на рибарство и аквакултуру 
(узгој калифорнијске пастрмке). Приноси ових производа по јединици површине су близу 
просечног приноса на нивиу Републике, осим кромпира, где је принос 10 пута мањи. Концепт 
органске производње на триторији општине Црна Трава, где постоје готово идеални услови, је 
још увек у развоју, још увек је на нивоу идеје код пољопривредних произвођача. Разлог томе је 
у веома сложеној административној процедури сертификације органске производње а делом и 
због даљине великих потрошачких центара (Ниш, Београд, Нови Сад и остали велики градови 
који имају у најмањој мери пијацу за органске производе) 

 
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника:На територији општине Црна Трава 
постоје две земљорадничке задруге орјентисане на воћарску производњу и једно удружења 
пчелара. Последњих година је појачано интересовање за оснивањем задруга и удружења. 
Трансфер знања и информација: Општина Црна Трава је схватила да је основ 
пољопривредне производње индивидуални пољопривредни произвођач-сељак, па је и концепт 
помоћи развоја пољопривреде базирала на пружање финансијске, административне, 
организационе али и стручне и саветодавне помоћи индивидуалним пољопривредним 
произвођачима. Захваљујући одличној сарадњи, пре свега са Пољопривредном саветодавном и 
стручном службом Лесковац, националним и регионалним агенцијама за економски развој 
(НАРР, НАЛЕД, ВЕЕДА Врање, Центар за развој јабланичког и пчињског округа, АРРА, 
Данско-Српски програм развоја воћарства на југу србије „Fruits & Berries“) и многим 
другим невладиним организацијама и програмима, општина Црна Трава је у претходне 5 године 
организовала више од 300 стручних предавања на различите теме из области пољопривреде. 
Такође Општинска управа Општине Црна Трава - Одељење за финансије, привреду, локални 
економски развој и друштвене делатности Општинске управе општине Црна Травау 
свакодневном је у контакту са заинтересованим пољопривредним произвођачима, омогућује 
им брз и лак приступ информацијама битним за пољопривредну производњу, помаже им око 
регистрације пољопривредних газдинстава, пријављивања производње и остваривања права на 
активне мере аграрне политике Републике Србије (субвенције, регресеи, премије...) 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 
 
 
 
Табела 1. Мере директних плаћања 

 
 

Редни 
број 

 

Назив 
мере 

 

Шифра 
мере 

Планирани буџет 
за текућу годину 
без пренетих 
обавеза (у РСД) 

Износ постицаја 
по јединици мере 
(апсолутни износ 

у РСД) 

Износ 
подстицаја по 
кориснику (%) 

(нпр. 30%, 50%, 
80%) 

Максимални износ 
подршке по 

кориснику (ако је 
дефинисан) (РСД) 

 

Пренете 
обавезе 

1 Регреси 100.1 100.000,00 4.500,00 100 0,00 0,00 
 УКУПНО  100.000,00   

 
 
Табела 2. Мере кредитне подршке 

 
 

Редни 
број 

 

Назив 
мере 

 

Шифра 
мере 

Планирани буџет 
за текућу годину 
без пренетих 
обавеза (у РСД) 

Износ постицаја 
по јединици мере 
(апсолутни износ 

у РСД) 

Износ 
подстицаја по 
кориснику (%) 

(нпр. 30%, 50%, 
80%) 

Максимални износ 
подршке по 

кориснику (ако је 
дефинисан) (РСД) 

 

Пренете 
обавезе 

        

 УКУПНО     

 
 
Табела 3. Мере руралног развоја 

 
 

Редни 
број 

 
 

Назив мере 

 

Шифра 
мере 

Планирани буџет за 
текућу годину без 
пренетих обавеза (у 

РСД) 

Износ 
подстицаја по 
кориснику (%) 

(нпр. 30%, 50%, 
80%) 

Максимални износ 
подршке по 

кориснику (ако је 
дефинисан) (РСД) 

 

Пренете 
обавезе 

 

1 

Инвестиције у физичку 
имовину 

пољопривредних 
газдинстава 

 

101 

 

3.000.000,00 

 

80 

 

100.000,00 

 

0,00 

 УКУПНО  3.000.000,00  

 
 
Табела 4. Посебни подстицаји 

 
 

Редни 
број 

 

Назив 
мере 

 

Шифра 
мере 

Планирани буџет 
за текућу годину 
без пренетих 
обавеза (у РСД) 

Износ постицаја 
по јединици мере 
(апсолутни износ 

у РСД) 

Износ 
подстицаја по 
кориснику (%) 

(нпр. 30%, 50%, 
80%) 

Максимални износ 
подршке по 

кориснику (ако је 
дефинисан) (РСД) 

 

Пренете 
обавезе 

        

 УКУПНО     

 
 
Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне 
подршке, мера руралног развоја и посебних подстицаја 

 
 
Редни 
број 

 
Назив мере 

 
Шифра 
мере 

Планирани буџет за 
текућу годину без 
пренетих обавеза (у 

РСД) 

Износ постицаја по 
јединици мере 

(апсолутни износ у 
РСД) 

Износ подстицаја по 
кориснику (%) (нпр. 

30%, 50%, 80%) 

Максимални износ 
подршке по кориснику 

(ако је дефинисан) 
(РСД) 

 
Пренете 
обавезе 

        

 УКУПНО     
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Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 
 
Буџет Вредност у РСД 

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза) 3.100.000,00 

Планирана средства за директна плаћања 100.000,00 

Планирана средства за кредитну подршку 0,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја 3.000.000,00 

Планирана средства за посебне подстицаје 0,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, 
кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја 0,00 

Пренете обавезе 0,00 

 
 
Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике: Општина Црна Трава дуги низ 
година настоји да буде иницијатор развоја пољопривреде, креатор повољних услова за унапређење, 
пре свега, сточарства и, воћарства а затим и осталих грана пољопривреде на југу Србије. С тим 
у вези, овај Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја општине Црна Трава има за директни циљ стимулисање сточарске и воћарске производње 
на територији општине Црна Трава, повећање продуктивности у производњи, конкурентности на 
тржишту што ће пак индиректно довести до смањења незапослености, повећање животног 
стандарда, а као крајњи циљ и заустављање одлива становништва са територије општине Црна 
Трава. Потенцијални корисници мера подршке су комерцијална пољопривредна газдинства са 
територије општине Црна Трава, правна и физичка лица која имају регистрована пољопривредна 
газдинства и у предметној 2022 години имају активан статус. 

 
Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја: Информисање потенцијалних 
корисника о мерама које су дефинисане Програмом започиње анализом интересовања 
пољопривредних газдинстава и могућности да се удовољи њиховим конкретним захтевима 
најчешће кроз разговоре које стручна служба за пољопривреду обавља са носиоцима и члановима 
пољопривредних газдинстава. На основу података добијених анализом креће се са израдом 
Програма. Након усвајања Програма, исти се објављује на званични сајт општине Црна Трава. 
Реализација Програма спровешће се путем Конкурса (Јавних позива) које ће бити истакнути на 
огласној табли зграде Општинске управе општине Црна Трава и свим Месним канцеларијама у 
општини Црна Трава и на званичном сајту општине Црна Трава. Током читаве године стручна 
служба Општинске управе општине Црна Трава у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и 
стручном службом Лесковац информише пољопривредне произвођаче са територије општине Црна 
Трава о мерама дефинисаним Програмом ЈЛС и о мерама које спроводи Република Србија кроз 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања. 

 
Мониторинг и евалуација: Мониторинг и евалуацију Програма вршиће Комисија за пријем и 
обраду захтева пољопривредних произвођача за коришћење подстицаја формирана од стране 
Општинског већа, која ће спровести административне процедуру за реализацију Програма, 
извршити контролу на самим пољопривредним газдинствима а податке релевантне за 
анализирање ефикасности предузетих мера (повећање броја грла крупне стоке, побољшање 
расног састава, повећање броја засада, повећање површина под одређеним културама, 
повећање приноса, нове површине под противградном мрежом, са инсталираним сисемом за 
наводњавање...) на крају године представити у виду извештаја Општинском већу и Скупштини 
општине Црна Трава. 
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I. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА 
 
 
 
2.1. Назив и шифра мере: 100.1 Регреси 

 
2.1.1. Образложење: У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју, (Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) јединице локалне 
самоуправе могу да утврђују мере које се односе на директна плаћања за премију 
осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње, као и регресе 
за репродуктивни материјал и то за вештачко осемењавање. Будући да се на територији 
општине Црна Трава број грла крупне стоке за период 2002-2012 година смањио 5 пута, а од 
2012 до данас још 3 пута, са изразитим погоршањем расног састава, Општина Црна Трава у 
циљу развоја пољопривредне производње на територији општине, предност даје управо овој 
мери дирекнтних плаћања. 

 
2.1.2. Циљеви мере: Повећање укупног броја грла и побољшање структуре расног састава 
говеда на територији општине Црна Трава, контролисана репродукција, повећање млечности 
код крава, количине и квалитета меса, стварање тржишних вишкова, повећање прихода на 
газдинству и побољшање животног стандарда на газдинству. 

 
2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и 
пољопривреду: Комплементарна са Националним програмом за пољопривреду за 
период 2018 - 2020 године, са Дирекним подршкама произвођачима и то Директна плаћања -
плаћања по аутпуту (премија за млеко) и Директна плаћања по површини/грлу (подстицаји за 
квалитетна приплодна грла, подстицаји за краве дојиље подстицаји за краве за узгој телади 
за тов), усмерена ка истом циљу - подизање нивоа производње по грлу. Не постоји 
могућност двојног финансирања истих захтева корисника. 

 
2.1.4. Крајњи корисници: Физичка лица - носиоци или чланови активних 
регистрованих пољопривредних газдинстава са територије општине Црна Трава који су 
власници крава. 

 
2.1.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план 
или пројекат о економској одрживости улагања 

 
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: Власници крава - Физичка лица, носиоци или 
чланови регистрованих пољопривредних газдинстава са територије општине Црна Трава са 
активним статусом у 2022 години. 

 
2.1.7. Специфични критеријуми: За реализацију ове мере корисник је у обавези да испуни 
само опште критеријуме. 

 
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 

 
Шифра 
инвестиције 

Назив инвестиције 

100.1.1 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 
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2.1.9. Критеријуми селекције: 
 
 
2.1.10. Интензитет помоћи: 4.500,00 динара на име регреса за репродуктивни материјал по 
извршеном вештачком осемењавању грла 

 
2.1.11. Индикатори/показатељи: 

 
Редни 
број 

Назив показатеља 

1 Укупан број поднетих захтева 
2 Укупан број подржаних газдинстава за регрес за репродуктивни 

материјал 
3 Укупан број успешно реализованих вештачких осемењавања за период 

01.01.2022-31.12.2022 
 
 
2.1.12. Административна процедура: Општина Црна Трава расписује конкурс за избор 
извршиоца вештачког осемењавања крава. Право учешћа на конкурс имају ветеринарске 
станице и амбуланте које располажу квалитетним стручним кадровима и квалитетним 
семенским материјалом. По пријему понуда следи отварање понуда, стручна оцена понуда и 
одабир понуђача са којим Општина Црна Трава потписује уговор у коме се детаљније 
утврђују права и обавезе Општине као наручиоца према ветеринарској амбуланти као 
извршиоцу услуга, обавезе извршиоца према наручиоцу али и обавезе извршиоца према 
крајњим корисницима - власницима крава. Извршилац по позиву сточара врши услугу 
вештачког осемењавања, издаје му потврду о извршеном вештачком осемењавању, потписану 
копију потврде доставља наручиоцу од кога наплаћује –рефундира трошкове вештачког 
осемењавања. 

 
2.2. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава 

 
2.2.1. Образложење: У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју, (Сл. гласник РС 10/13 и 142/14 и 101/16) јединице локалне самоуправе могу да 
утврђују мере руралног развоја. Општина Црна Трава је на основу вишегодишњих 
истраживања утврдила да је највеће интересовање пољопривредника са територије општине 
Црна Трава за воћарском производњом. Управо због тога је Општина Црна Трава уврстила ову 
меру руралног развоја и за њу издвојила највећа средства из буџета. Такође, општина Црна 
Трава је уочила да сточари са територије општине услед недостатка радне снаге често стоку 
остављају у пољу без надзора. Да би решила овај проблем сточара и истовремено заштитила 
локално становништво од несавесних држаоца домаћих животиња општина Црна Трава се 
определила управо за ову меру 

 
2.2.2. Циљеви мере: Поред претходно наведеног у образложењу ова мера превасходно је 
усмерена малим пољопривредним газдинствима каквих на територији општине има највише а 
основни циљ мере је везивање пољопривредних произвођача за земљу уз истовремено 
омогућивање истим да остваре додатне приходе. На тај начин би се задржао одлив 
становништва се територије општине, побољшала старосна структура становништва, повећао 
број радно активног становништва, повећао животни стандард становништва и позитивно би 
се утицало на велики број других, економских, социјалних и статистичких показатења. 
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2.2.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: 
Мера је комплементарна са Националним програмом руралног развоја од 2018 до 2020 године 
- Подстицаји за унапређење конкурентности у сектору пољопривредне производње и прерадњ 
пољопривредних производа - Подстицаји у физичку имовину пољопривредних газдинстава. 
Мерама локалног програма пружа се подршка малим газдинствима који по специфичним 
критеријумима не испуњавају захтеве ИПАРД програма. Спречавање двоструког финансирања 
истих захтева вршиће се на тај начин што локална самоуправа на захтев лица издаје потврду 
да лице за предметну инвестицију код органа ЈЛС није подносио захтев за подстицаје, није 
остварио право на подстицаје и поменута инвестиција није предмет поступка за коришћење 
подстицаја у пољопривреди. Та потврда је саставни део захтева за остваривање права на 
подстицаје коју лице води код Управе за аграрна плаћања. Са друге стране, лице које аплицира 
за локалне мере руралног развоја у пријави под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу изјављује да за инвестиционо улагање за које подноси пријаву не користи и да 
неће користити средства, подстицаје, субвенције и донације од другог органа, организације и 
институције. 

 
2.2.4. Крајњи корисници: Правна и физичка лица са територије општине Црна Трава - 
носиоци регистрованих пољопривредних газдинства, која у предметној 2022 години имају 
активан статус и чије се пољопривредне површине на којима се планира инвестиција налазе на 
територији општине Црна Трава и налазе се у власништву или су узети у закуп од стране 
подносиоца захтева или члана његовог домаћинства. Крајњи корисници би била мала 
газдинства који по специфичним критеријумима не испуњавају захтеве ИПАРД програма. 

 
2.2.5. Економска одрживост: Подносилац захтева не мора да доказује економску одрживост 
улагања и није потребна израда бизнис плана /пројекта. 

 
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике: Да су корисници пољопривредни произвођачи 
са територије општине Црна Трава, -Да имају регистровано пољопривредно газдинство, 
активан статус у 2022 години, да је пољопривредна површину на којој се планра инвестиција у 
власништву или закупу на територији општине Црна Трава, да подносилац захтева за исту 
предметну инвестицију није користио друге мере пољопривредне политике и политике 
руралног развоја или предметна инвестиција није предмет неког другог поступка за 
коришћење подстицаја. 

 
2.2.7. Специфични критеријуми: Прихватљиви корисници: - СЕКТОР ВОЋА: пољопривредна 
газдинства са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра; - СЕКТОР МЕСА : Пољопривредна 
газдинства која имају до 29 грла говеда и / или 199 грла оваца и /или коза и / или 29 грла крмача 
и / или 199 товних свиња и / или 999 ћурака и / или 299 гусака и / или 4.999 бројлера на крају 
инвестиције. 

 
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 

 
Шифра 
инвестиције 

Назив инвестиције 

101.2.9 Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде 
101.4.28 Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 
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2.2.9. Критеријуми селекције: 
 
 
2.2.10. Интензитет помоћи: 80 % на износ инвестиције без ПДВ-а, максимално до 
100.000,00 динара по поднетом захтеву, максимално један захтев за остваривање права на 
подстицаје по овој мери. 

 
2.2.11. Индикатори/показатељи: 

 
Редни  Назив показатеља 

 
1 Укупна површина под вишегодишњим 

засадима 
2 укупна површина која се наводњава 
3 Укупан број домаћих животиња 

 
2.2.12. Административна процедура: Општинско веће општине Црна Трава ће расписати 
конкурс за доделу подстицајних средстава, за набавку конкретних инвестиција у оквиру 
програмом предвиђених мера. Конкурс ће садржати листу прихватљивих инвестиција, опште и 
специфичне критеријуме који подносиоци захтева треба да испуне, пратећу документацију, 
рокове.Општинско веће општине Црна Трава формираће Комисију за пријем и обраду захтева 
пољопривредних произвођача за коришћење подстицајних средстава. Комисија ће након 
административне процедуре која обухвата прикупљања захтева, проверу документације, 
провере података из службене евиденције сачинити извештај и дати предлог Општинској 
управи општине Црна Трава за израду решења о одобравању права на подстицаје. По 
реализацији набавке и достављању доказа о извршеној набавци Комисија ће сачинити Извештај 
о испуњености услова за исплату подстицаја и исти Извештај ће поднети Општинском већу 
општине Црна Трава који разматра исти и доноси Одлуку/Решење исплати подстицајних 
средстава. 
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II. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА 
 
 
 
Табела: Општи подаци и показатељи 

 

Назив показатеља Вредност, опис показатеља Извор податка и 
година 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

Административни и географски положај 

Аутономна покрајина / рзс* 

Регион Регион Јужне и Источне Србије рзс* 

Област Јабланичка област рзс* 

Град или општина општина рзс* 

Површина 312 рзс* 

Број насеља 25 рзс* 

Број катастарских општина 17 рзс* 

Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди 
(ПОУРП) 25 

 

Демографски показатељи 

Број становника 1663 рзс** 

Број домаћинстава 794 рзс* 

Густина насељености (број становника/површина, km2) 5,33  

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 - 100) -35,12 рзс** 

- у руралним подручјима АП/ЈЛС -35,12 рзс** 

Становништво млађе од 15 година (%) 6,13 рзс** 

Становништво старије од 65 година (%) 36,2 рзс** 

Просечна старост 53,7 рзс* 

Индекс старења 569,8 рзс* 

Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем (%) 34,85 рзс* 

Основно образовање (%) 26,27 рзс* 

Средње образовање (%) 32 рзс* 

Више и високо образовање (%) 32,61 рзс* 

Пољопривредно становништво у укупном броју становника (%) 20 Процена 

Природни услови 

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински) Брдско планински Интерни 

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна класа Подзол и смоница; Ливаде и 
пашњаци 5,6 и 7 класа. Интерни 

Клима (умерено-континентална, субпланинска...) Планинска Интерни 

Просечна количина падавина (mm) 832мм/м2 Интерни 

Средња годишња температура (оС) 6 Интерни 

 
Хидрографија (површинске и подземне воде) 

Разграната мрежа вода 1 и 2 реда 
са притокама, више од 150 извора 
и врела 

 
Интерни 

Површина под шумом (hа) 19206,65 ха рзс* 

Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%) 61,55% рзс* 
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Пошумљене површине у претходној години (hа) 14,09 ха рзс* 

Посечена дрвна маса (m3) 28720 рзс* 

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА 
ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Стање ресурса 

Укупан број пољопривредних газдинстава: 255 рзс*** 

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ): 194 Управа за 
трезор 

- породична пољопривредна газдинства (%) 191  

- правна лица и предузетници (%) 3  

Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа) 2.194 ха рзс*** 

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%) 7%  

 
Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци, 
остало(18) (ha, %) 

Окућнице 2 ха, Оранице и баште 
170 ха, Воћњаци 43 ха, Виногради 
2 ха, Ливаде и пашњаци 1974 ха 

 

рзс*** 

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало(19) (ha, 
%) 

Жита 28 ха, Индустријско биље 0, 
ха Крмно биље 48, Угари 17 ха рзс*** 

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha) 8,63 ха рзс*** 

Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (ha) 0 Интерни 

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha) 0 Интерни 

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ 30 рзс*** 

Одводњавана површина КПЗ (ha) 0 Интерни 

Наводњавана површина КПЗ (ha) 10 ха рзс*** 

Површина пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији АП(20) (ha) 6447,1290 Интерни 

Површина пољопривредног земљишта у државној својини која се 
даје у закуп (ha): 542,6193 ха Интерни 

- физичка лица (%) 30 Интерни 

- правна лица (%) 70 Интерни 

 
Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број) 

Говеда 309; Свиње 142; Овце 
1288; Козе 300 ;Коњи 2; Живина 
5015.Кошнице 701 

 
рзс*** 

 

Трактори, комбајни, прикључне машине (број) 

Једноосовински трактори 54 ; 
Двоосовински трактори 28; 
Комбајни 1; Прикључне машине 
135. 

 

рзс*** 

Пољопривредни објекти (број) 732 рзс*** 

чч, сушаре, стакленици и пластеници (број) Хладњаче 0; Сушаре 0; 
Стакленици 0; Пластеници 1 рзс*** 

 
Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за заштиту 
биља (ha, број ПГ) 

Минерална ђубрива 109 ха на 
151 пг; Стајњак 159т на161пг; 
Средства за заштиту биља 64кг 
на 145 пг. 

 

рзс*** 

Број чланова газдинства и стално запослених на газдинству: 541 на породичном газдинству, 16 
на газдинству правног лица рзс*** 

(на породичном ПГ: на газдинству правног лица/предузетника) (ha) 0 рзс*** 

Годишње радне јединице (број) 174 рзс*** 

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника (број) 2 Земљорадничке задруге и 1 
Удружење (пчелара) Интерни 

Производња пољопривредних производа(количина):   
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- биљна производња (t) нема података рзс*** 

- сточарска производња (t, lit, ком.) нема података Интерни 

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

Рурална инфраструктура 

Саобраћајна инфраструктура 

 
 
Дужина путева(km) 

Укупно 166,249 км, (79,749 км 
савремени коловоз), од тога 
државни путеви другог реда 
65,249 км (52,337 км савремени 
коловоз), Општински путеви 101 км 
(14,5 км савремени коловоз) 

 
 

рзс* 

Поште и телефонски претплатници (број) Поште :2 ; Претплатници: 281 рзс* 

Водопривредна инфраструктура 

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број) 95 рзс* 

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број) 90 рзс* 

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3) 19 рзс* 

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3) 19 рзс* 

Енергетска инфраструктура 

Производња и снабдевање електричном енергијом (број) 9 Интерни 

Социјална инфраструктура 

Објекти образовне инфраструктуре (број) 1 Предшколска установа, 4 
основне школе и 1 средња школа рзс* 

Број становника на једног лекара 0 рзс* 

Број корисника социјалне заштите н рзс* 

Диверзификација руралне економије 

Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и 
водопривреде (број) 26 рзс* рзс*** 

Газдинства која обављају друге профитабилне активности(30) 
(број) 47 рзс*** 

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији АП/ЈЛС 
(број) 0 рзс* 

Трансфер знања и информација 

Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не) ПССС Лесковац Интерни 

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем 
(број) 110 ПССС 
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МЕДВЕЂА
276.
На основу члана 32. Закона о локалној са-
моуправи ("Сл. гласник РС" број 129/2007, 
83/2014-др.закон, 101/2016 – др. Закон, 
47/2018 и 111/2021), члана 40. Статута 
општине Медвеђа ("Сл. гласник града Ле-
сковца", бр. 9/2019) и члана 7 Пословника 
Скупштине општине Медвеђа ("Службени 
гласник града Лесковца", број 9/19 и 
35/2020) Скупштина општине Медвеђа на 
ко нститутивној седници одржаној 13. маја 
2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општи-
нске изборне комисије општине Медвеђа, 
06број:013-1/2022-103-2 од 13. априла 2022. 
године.

2. Саставни део решења је Извештај о раду 
Општинске изборне комисије општине 
Медвеђа, 06број:013-1/2022-103-2 од 13. 
априла 2022. године..

3. Решење ступа на снагу даном доношења 
и биће објављено у "Службеном гласнику 
Града Лесковца".

4. Решење доставити:
- Општинској изборној комисији општи-

не Медвеђа и 
- Архиви.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог Решења се не може изјавити жалба, 
али се може покренути управни спор у 
року од 30 дана од дана достављања.

06 Број:06-26/2022-1
13. мај 2022. годинe
М е д в е ђ а

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Радомир Радовановић 

276.
Në bazë të nenit 32. të Ligjit mbi Vetëqe-
verisjen Lokale ("Gazeta Zyrtare e RS" nr. 
129/2007, 83/2014-ligji tj., 101/2016 – ligji 
tj., 47/2018 dhe 111/2021), neni 40. të Statutit 
të Komunës së Medvegjës ("Gazeta Zyrtare 
e Qytetit të Leskocit", nr. 9/2019) dhe nenit 
12. të Rregullores së Kuvendit të Komunës 
së Medvegjës ("Gazeta Zyrtare e Qytetit të 
Leskovcit", nr. 9/19 dhe 35/2020) Kuvendi i 
Komunës së Medvegjës, në seancën konsti-
tuive të mbajtur më 13. maj 2022, miraton

AKTVENDIMIN

1. MIRATOHET Raport mbi punën e Ko-
misionit Zgjedhor të Komunës së Me dvegjës, 
06 numër: 013-1 / 2022-103-2 nga 13.04.2022.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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2. Pjesë përbërëse e aktvendimit është Raporti 
mbi punën e Komisionit Zgjedhor të Komunës 
së Medvegjës, nr. 06: 013-1 / 2022-103-2 nga 
13.04.2022.

3. Aktendimi hyn në fuqi ditën e miratimit 
dhe shpallet në "Gazeten Zyrtare të Qytetit të 
Leskovcit".

4. Altvendimi ti dorëzohet:
- Komisionit Zgjedhor të Komunës së Med-

vegjës dhe
- Arkivit.

UDHËZIMI MBI MJETIN JURIDIK: Kundër 
këtij Aktvendimi nuk mund të inicohet ankesë, 
por mund të ngrihet kontest administrativ në 
afat prej 30 ditësh nga dita e dorëzimit. 

06 Numër:06-26/2022-1
13. maj 2022.
M e d v e gj ë

KRYESUESI
Radomir Radovanoviq

277.
На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Србије" бр.129/2007, 83/2014-др. закон, 
101/2016- др.закон и 47/2018 и 111/2021) и 
члана 11. Пословника Скупштине општине 
Медвеђа ("Службени гласник града Ле-
ско вца" бр. 9/2019 и 35/2020), Скупштина 
општине Медвеђа на конститутивној се-
дни ци одржаној 13.маја 2022. године, до-
нела је

РЕШЕЊЕ 

О OБРАЗОВАЊУ 
ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА

I

Образује се Верификациони одбор у са-
ставу: 

1. Раде Перовић, кандидат за одборника 
са изборне листе "Александар Вучић – 
Заједно можемо све".

2. Драгослав Мосић, кандидат за одбо-
рника са изборне листе "Медвеђа има бо-
ље-Милош Драшковић".

3. Милан Стевановић, кандидат за одбо-
рника са изборне листе "Ивица Дачић – 
премијер Србије".

II 

Верификационим одбором председава ње-
гов најстарији члан.

III

Задатак верификационог одбора је да 
утврди да ли су подаци из уверења о избору 
сваког кандидата за одборника истоветни 
са подацима из извештаја Општинске 
изборне комисије општине Медвеђа, као 
и да ли је уверење издато од стране на-
длежног органа, и да о свему овом поднесе 
писани извештај Скупштини који садржи 
предлог да ли треба потврдити мандате 
одборника.
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IV

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

О б р а з л о ж е њ е

На основу члана 11. Пословника о раду 
Скупштине општине Медвеђа прописано 
је да на почетку конститутивне седнице, 
на предлог председавајаућег, Скупштина 
већином гласова присутних кандидата 
за одборнике именује Верификациони 
одбор од три члана, које предлажу три 
изборне листе које су добиле највећи број 
одборничких мандата у Скупштини. 
Након обављених консултација са предста-
вницима изборних листа које су добиле 
највећи број одборничких мандата, предсе-
давајући прве конститутивне се днице је 
пре дложио, а Скупштина је већином гла-
сова присутних кандидата за одборника, 
образовала Верификациони одбор у саставу 
назначеним у диспозитиву овог решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог Решења може се покренути управни 
спор у року од 30 дана од дана достављања.

06 Брoj:06-26/2022-2
13.мај 2022.год.
М е д в е ђ а

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Радомир Радовановић

277.
Në bazë të nenit 32. të Ligjit për Vetëqeverisjen 
Lokale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Serbisë" nr. 129/2007, 83/2014-ligji tjetër, 
101/2016-ligji tjetër dhe 47/2018 dhe 
111/2021) dhe neni 11. Rregullorja e Kuvendit 
të komunës së Medvegjës ("Gazeta Zyrtare e 
Qytetit të Leskovcit" nr. 9/2019 dhe 35/2020), 
Kuvendi i Komunës së Medvegjës në seancën 
konstituive më 13. Maj 2022, ka miratuar

AKTËVENDIMI

MBI FORMIMIN E KESHILLIT 
VERIFIKUES

I

Formohet Këshilli Verifikues me përbërje:

1. Rade Peroviq, kandidat për këshilltar nga 
lista zgjedhore "Aleksandar Vuçiq – Së bash-
ku mund të bëjmë gjithçka".

2. Dragosllav Mosiq, kandidat për këshill-
tar nga lista zgjedhore "Medvegja ka më mirë 
– Millosh Draškoviq".

3. Millan Stevanoviq, kandidat për këshill-
tar nga lista zgjedhore "Ivica Daçiq – Kryemi-
nistër i Serbisë".

II 

Këshilli i verifikimit kryesohet nga anëtari më 
i vjetër i tij.
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III

Detyra e Këshillit verifikues është të konsta-
tojë se a janë të dhënat nga certifikata e zgjed-
hjes së secilit kandidat për këshilltar janë 
identike me të dhënat nga raporti i Komisionit 
zgjedhor të komunës së Medvegjës, si dhe a 
është vërtetimi lëshuar nga organi kompetent, 
dhe për të gjitha këto t'i paraqesin Kuvendit 
raportin me shkrim, me propozim a duhet të 
konfirmohen mandatet e këshilltarëve.

IV

Aktëvendim hyn në fuqi ditën e miratimit dhe 
do të shpallet në "Gazeten zyrtare të Qytetit të 
Leskovcit".

A r g u m e n t i m 

Në bazë të nenit 11. të Rregullores së Kuvendit 
të Komunës së Medvegjës, është paraparë që 
në fillim të seancës konstituive, me propozim 
të kryesuesit, Kuvendi të caktojë Këshillin ver-
ifikues prej tre anëtarësh me shumicën e votave 
të kandidatëve prezent, të cilit i propozojn tri 
lista zgjedhore të cilat kan fituar më së shumti 
mandata për këshilltar në Kuvned. 
Pas konsultimeve me përfaqësuesit e listave 
zgjedhore që fituan numrin më të madh të man-
dateve të këshilltarëve, kryesuesi i seancave 
të para konstituive propozoi dhe Ku vendi me 
shumicën e votave të kandidatëve të pranishëm 
për këshilltarë formoi Këshillin Verifikues.

UDHËZIM JURIDIKE: Kundër këtij Aktëve-
ndimi mund të ngrihet kontest administrativ 
në afat prej 30 ditësh nga dita e dorëzimit. 

06 Numr:06-26/2022-2
13.maj 2022.год.
M e d v e gj ë 

KRYESUES
Radomir Radovanoviq

278.
На основу члана 32. Закона о локалној са-
мо управи ("Сл. гласник РС" број 129/2007, 
83/2014-др.закон, 101/2016 – др. Закон, 47/2018 
и 111/2021), члана 40. Ста  тута општине 
Медвеђа ("Сл. гласник града Ле сковца", бр. 
9/2019) и члана 12. Посло вника Скупштине 
општине Медвеђа ("Слу жбе ни гласник града 
Лесковца", број 9/19 и 35/2020) Скупштина 
општине Медвеђа на конститутивној седници 
одржаној 13. маја 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. УСВАЈА СЕ Извештај Верификаци-
оног одбора Скупштине општине Медвеђа.

2. Саставни део решења је Извештај Ве-
рификационог одбора Скупштине општи-
не Медвеђа.

3. Решење ступа на снагу даном до-
ношења и биће објављено у "Службеном 
гла снику Града Лесковца".

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог Решења се не може изјавити жалба, 
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али се може покренути управни спор у 
року од 30 дана од дана достављања.
 

06 Број:06-26/2022-3
13. мај 2022.годинe
М е д в е ђ а

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Радомир Радовановић 

278.
Në bazë të nenit 32. të Ligjit mbi Vetëqe-
verisjen Lokale ("Gazeta Zyrtare e RS" nr. 
129/2007, 83/2014-ligji tj., 101/2016 – ligji 
tj., 47/2018 dhe 111/2021), neni 40. të Statutit 
të Komunës së Medvegjës ("Gazeta Zyrtare 
e Qytetit të Leskocit", nr. 9/2019) dhe nenit 
12. të Rregullores së Kuvendit të Komunës 
së Medvegjës ("Gazeta Zyrtare e Qytetit të 
Leskovcit", nr. 9/19 dhe 35/2020) Kuvendi i 
Komunës së Medvegjës, në seancën konsti-
tuive të mbajtur më 13. maj 2022, miraton

AKTVENDIMIN

1. MIRATOHET Raporti i Këshillit Verifi-
kues të Kuvendit të Komunës së Medvegjës.

2. Pjesë përbërëse e aktvendimit është Ra-
porti i Këshillit Verifikues të Kuvendit Komu-
nal të Komunës së Medvegjës.

3. Aktendimi hyn në fuqi ditën e miratimit 
dhe shpallet në "Gazeten Zyrtare të Qytetit të 
Leskovcit".

UDHËZIMI MBI MJETIN JURIDIK: Kundër 
këtij Aktvendimi nuk mund të inicohet ankesë, 
por mund të ngrihet kontest administrativ në 
afat prej 30 ditësh nga dita e dorëzimit. 

06 Numër:06-26/2022-3
13. maj 2022.
M e d v e gj ë

KRYESUESI
Radomir Radovanoviq

279.
На основу члана 32. Закона о локалној са-
моуправи ("Службени гласник Републике 
Србије" бр.129/2007, 83/2014-др. закон, 
101/2016- др.закон и 47/2018 и 111/2021), 
члана 66. става 3. Закона о локалним 
избо рима ("Службени гласник Републике 
Србије" бр.14/2022) и чл.15 Пословника 
Ску пштине општине Медвеђа ("Службени 
гла сник града Лесковца" бр. 9/2019 и 
35/2020), Скупштина општине Медвеђа на 
ко нститутивној седници донела је

ОДЛУКУ

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

I

ПОТВРЂУЈУ СЕ мандати за 25 одборника 
Скупштине општине Медвеђа и то са сле-
де ћих изборних листа:



Страна 1205 – Број  15СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА23. мај 2022.

- Изборна листа број 1 - АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – Заједно можемо све

1. ДРАГАН КУЛИЋ, рођ. 1972. год. 
предузетник, из Медвеђе,

2. НЕБОЈША АРСИЋ, рођ. 1967. год. 
лекар специјалиста, из Медвеђе,

3. ГОРАН ИВАНОВИЋ, рођ. 1971. год. 
дипломирани правник, из Медевца,

4. НАДА ПЕРИШИЋ, рођ. 1960. год. 
лекар специјалиста, из Медвеђе,

5. ГОРАНА БАЈОВИЋ, рођ. 1967. год. 
струковни економиста, из Медвеђе,

6. МАРКО ПОПОВИЋ, рођ. 1985. год. 
лекар, из Сијаринске бање,

7. МИЛОШ ФИЛИПОВИЋ, рођ. 1989. 
год. мастер туризмолог, из Негосавља, 

8. РАДЕ ПЕРОВИЋ, рођ. 1989. год. 
дипломирани економиста, из Медвеђе,

9. СВЕТЛАНА СТАНКОВИЋ, рођ. 1970. 
год. хемијски техничар, из Медвеђе,

10. ИВАНА НИКОЛИЋ, рођ. 1985. год. 
дипломирани педагог, из Медвеђе,

11. ДРАГАН ДОДЕРОВИЋ, рођ. 1978.
год., професор физичке културе, из Медвеђе

12. МЛАДЕН АНДРЕЈЕВИЋ, рођ. 1985. 
год. шумарски техничар, из Медвеђе и

13. НЕШКО СЛАВИЋ, рођ. 1967. год. 
машинбравар, из Средњег Бучумета.

- Изборна листа број 2 -ИВИЦА ДАЧИЋ – 
ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ

1. СИНИША СТАНКОВИЋ, рођ. 1964. 
год.професор физичког васпитања, из 
Негосавља,

2. МИЛАН СТЕВАНОВИЋ, рођ. 1990. 
год. струковни специјалиста медија и 
културе, из Медвеђе и

3. СТАНКО МИЛОШЕВИЋ, рођ. 1962. 
год. дипломирани правник, из Газдара.

- Изборна листа број 3 - ЗА РАЗВОЈ 
МЕДВЕЂЕ

1. РАДОМИР РАДОВАНОВИЋ, рођ. 
1959. год. официр у пензији, из Медвеђе.

- Изборна листа број 4 – Група грађана 
Медвеђа има боље – Милош Драшковић

1. НАТАША ЂОРЂЕВИЋ, рођ. 1973.год. 
професор српског језика и књижевности, 
из Медвеђе 

2. МАРКО СТАНОЈЕВИЋ, рођ. 1989.год 
дипломирани инжењер електротехнике из 
Негосавља.

3. ДРАГОСЛАВ МОСИЋ, рођ. 1977. год. 
приватни предузетник, из Црног Врха, 

4. РАДИША ПАПОВИЋ, рођ. 1969. год. 
незапослен, из Медвеђе и

5. МИЛИЦА ИВАНОВИЋ, рођ. 1992. 
год. туристички техничар, из Газдара.
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- Изборна листа број 5 – За Медвеђу – Për 
Medvegjën

1. ФЕЈМИЈА БЕЈИЋ, рођ. 1968. год. 
дипломирани правник, из Равне бање и

2. БАЈРАМ МУСТАФА, рођ. 1965. год. 
дипломирани инжењер пољопривреде, из 
Тупала.

- Изборна листа број 6 -ПАРТИЈА ЗА 
ДЕМОКРАТСКО ДЕЛОВАЊЕ – ШАИП 
КАМБЕРИ - PARTIJA PËR VEPRIM 
DEMOKRATIK - SHAIP KAMBERI

1. ФЉОРИМ САХИТИ, рођ. 1975. год. 
саобраћајни техничар, из Медвеђе.

II
Мандат одборника почиње да тече даном 
потврђивања мандата.

III
Решењe објавити у "Службеном гласнику 
града Лесковца".

О б р а з л о ж е њ е:
На основу члана 64. Закона о локалним 
изборима прописано је да мандат одборника 
почиње да тече оног дана када је потврђен и да 
о потврђивању мандата одборника одлучује 
Скупштина на конститутивној седници, док је 

чланом 66. ставом 3. истог закона прописано 
је да о потврђивању мандата одборника, на 
основу извештаја верификационог одбора, 
Скупштина одлучује јавним гласањем.
На основу члана 10. Пословника Скупштине 
општине Медвеђа прописано је да ма ндат 
одборника почиње да тече даном потвр ђи-
вања мандата и траје 4 године, односно до 
престанка мандата одборника тог сазива 
(став 1), да о потврђивању мандата одборника 
одлучује Скупштина на конститутивној се-
дници (став 2) као и да се потврђивање ма-
ндата одборника врши на основу Уверења 
о избору за одборника и извештаја Изборне 
комисије о спроведеним изборима за одбо-
рнике (став 3). 

На основу напред наведеног и извештаја ве-
рификационог одбора, Скупштина општине 
Медвеђа је на конститутивној седници, ве-
ћином гласова присутних одборника, до не ла 
је Одлуку о потврђивању мандата одборника 
Скупштине општине Медвежа. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
ове одлуке подносилац проглашене изборне 
која је освојила мандате у Скупштини 
општине Медвеђа може поднети жалбу 
Вишем суду у Лесковцу у року од седам 
дана од доношења одлуке.

06 Брoj:06-26/2022-4
13.мај 2022.год.
Медвеђа

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Радомир Радовановић 
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279.
Në bazë të nenit 32 të Ligjit mbi Vetëqeverisjen 
Lokale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Serbisë" nr. 129/2007, 83/2014-ligji tj., 
101/2016-ligji tj. dhe 47/2018 dhe 111/2021) 
, neni 66. paragrafi 3 i Ligjit për zgjedhjet lo-
kale ("Gazeta zyrtare e Republikës së Serbisë" 
nr. 14/2022) dhe neni 15 i Rregullores së 
Kuvendit të Komunës së Medvegjës ("Gazeta 
Zyrtare e Qytetit të Leskovcit" nr. 9/2019 dhe 
35/2020), Kuvendi Komunal i Komunës së 
Medvegjës seancën konstituive ka miratuar

VENDIMIN

MBI PËRCAKTIMIN E MANDATEVE 
TË KËSHILLTARVE TË KUVENDIT TË 

KOMUNËS SË MEDVEGJËS

I

PËRCAKTOHEN mandatet për 25 këshill-
tarë të Kuvendit Komunal të Komunës së 
Medvegjës për listat zgjedhore:

- Lista zgjedhore numër 1 - ALLEKSANDAR 
VUÇIQ – Së bashku mundemi të gjitha

1. DRAGAN KULLIQ, i lind viti. 1972. 
sipërmarrës nga Medvegja

2. NEBOJSHA ARSIQ, i lind.viti. 1967. 
doktor specijalist, nga Medvegja

3. GORAN IVANOVIQ, i lind.viti. 1971. 
Jurist i diplomuar nga Medevci

4. NADA PERISHIQ, e lind.viti. 1960. 
doktor specijalist, nga Medvegja

5. GORANA BAJOVIQ, e lind.viti. 1967.
ekonomiste, nga Medvegja

6. MARKO POPOVIQ, i lind. Vit.i 1985. 
Doktor, nga Banja e siarinës.

7. MILLOSH FILLIPOVIQ, i lind. Viti. 
1989.Master i turizomoligjisë, nga Negosavla.

8. RADE PEROVIQ, i lind. viti. 1989. eko-
nomist i diplomua,r nga Medvegja

9. SVETLLANA STANKOVIQ, e lind viti 
1970.teknik kimik, nga Medvegja.

10. IVANA NIKOLLIQ, E lind. viti. 1985. 
pedagog i diplomuar, nga Medvegja

11. DRAGAN DODEROVIQ, i lind.viti. 
1978. Profezor i edukatës fizike, nga Med-
vegja

12. MLLADEN ANDREJEVIQ, i lind. Viti. 
1985.teknik i pylltaris,ë nga Medvegja.

13. NESHKO SLLAVIQ, i lind.viti. 1967. 
Maqinëprerës, nga Buçumeti i mesëm.

- Lista zgjedhore numër 2 - IVICA DAÇIQ 
–KRYEMINISTRI I SERBISË

1. SINISHA STANKOVIQ, i lind. Viti. 
1964. Profesor i edukatës fizike, nga Nego-
savla.

2. MILLAN STEVANOVIQ, i lind. Viti. 
1990.specijalist profesional i medijave dhe 
kulturës, nga Medvegja

3. STANKO MILLOSHEVIQ,i lind. Viti. 
1962. jurist i diplomuar, nga Gazdari.
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- Lista zgjedhore numër 3 – PËR ZHVILLIMIN 
E MEDVEGJËS

1. RADOMIR RADOVANOVIQ,i lind 
.viti. 1959.oficer në pension, nga Medvegja.

 -Lista zgjedhore numër 4 - Grupi i qytetarëve 
Medvegja ka më mirë – Millosh Drashkoviq

1. NATASHA GJORGJEVIQ, e lind. Viti. 
1973. Profesor i gjuhës dhe letërsisë serbe, 
nga Medvegja.

2. MARKO STANOJEVIQ,i lind. viti. 
1989. Inxhinjer elektro teknik i diplomuar, 
nga Negosavla.

3. DRAGOSLLAV MOSIQ, i lind. vit.i 
1977. Sipërmarrës privat, nga Crni Vrhi.

4. RADISHA PAPOVIQ, i lind. viti. 1969. I 
pa punësuar, nga Medvegja. 

5. MILLICA IVANOVIQ, e lind. viti. 1992. 
Teknik turistik, nga Gazdari.

- Lista zgjedhore numër 5 - Për Medvegjën

1. FEMIJA BEJIQ, i lind. viti. 1968. Jurist i 
diplomuar, nga Rama banja.

2. BAJRAM MUSTAFA. I lind. viti. 1965. 
Inxhiner i diplomuar i bujëqësisë, nga Tupalla.

- Lista zgjedhore numër 6 – PARTIA PËR 
VEPRIM DEMOKRATIK - SHAIP KAMBERI

1. FLORIM SAHITI, i lind. viti. 1975. 
teknik trafiku, nga Medvegja

II

Mandati i këshilltarit fillon në ditën e përcak-
timit të mandatit.

III

Aktvendimi do të shpallet në Gazetën Zyrtare 
të qytetit të Leskovcit.

A r s y e t i m:
Në bazë të nenit 64. të Ligjit mbi Zgjedhjet 
Lokale, mandati i këshilltarëve është paraparë 
të fillojë ditën kur është përcaktuar dhe Kuvendi 
vendos për përcaktimin e mandatit të këshill-
tarëve në seancën konstituive, ndërsa neni 66. 
paragrafi 3. i këtij ligji është përcaktuar që kon-
firmimin e mandatit të Këshilltarët, në bazë të 
raportit të bordit verifikues, vendos Kuvendi me 
votim publik.
Në bazë të nenit 10 të Rregullores së Kuvendit 
të Komunës së Medvegjës, është paraparë që 
mandati i këshilltarëve fillon në ditën e përcak-
timit të mandatit dhe zgjat 4 vjet, përkatësisht 
deri në përfundimin e mandatit të këshilltarëve 
të asaj përbërje. (paragrafi 1). ) si dhe të përcak-
tpj mandatin e këshilltarëve në bazë të certifi-
katës së zgjedhjes për këshilltar dhe raportit të 
Komisionit Zgjedhor për zgjedhjet e zhvilluara 
për këshilltarë (paragrafi 3).
Në bazë të asaj që u tha më lart dhe raportit të 
Këshillit Verifikues, Kuvendi i Komunës së 
Medvegjës, në seancën konstituive, me shu-
micë votash të këshilltarëve të pranishëm, mori 
Vendim për konfirmimin e mandatit të këshill-
tarëve të Kuvendit të Komunës së Medvegjës. 
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UDHËZIMI MBI MJETIN JURIDIK: Kundër 
këtij vendimi, parashtruesi i listës të shpallura i 
cili ka fituar mandate në Kuvendin e Komunës 
së Medvegjës mund të paraqesë ankesë në 
Gjykatën e Lartë në Leskovcit në afat prej shtatë 
ditësh nga marrja e vendimit.

06 Numër:06-26/2022-4
13.maj të vitit 2022.
Medvegjë

KRYESUESI
Radomir Radovanoviq
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