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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ЛЕБАНЕ
463.
На основу члана 51. Закона о јавним набавкама ("Сл. 
гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 
46.Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 
69. Статута општине Лебане ("Сл. гласник града 
Лесковца" број 8/19), и члана 36. 41 и 42 Правилника 
о ближем уређивању поступака јавне набавке ("Сл. 
гласник града Лесковца" 11/2018), Општинско ве
ће општине Лебане на седници одржаној дана 
18.07.2019. године донело је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

I

План јавних набавки општине Лебане за 2019. годину 
од 26.12.2018. године, број 05/42 од 08.01.2019. 
године, мења се и допуњује и то:

 Позиција 1.1.9 предмет набавке "Набавка добара 
за економско оснаживање интерно расељених лица" 
се обуставља и обједињује са позицијом 1.1.8 премет 
набавке "Набавка добара за економско оснаживање и 
избеглих лица";

 У табеларном приказу у делу који се односи 
на услуге додаје се нова позиција 1.2.16, која гласи 
"Израда пројекта препарцелације и пројекта геодетског 
обележевањеа за КП. бр. 573/1, 6233 и део 8008 КО 
Пертате".

 Позиција 1.2.12 предмет набавке "Помоћноте
хнички послови" мења се на начин да се средства на
мењеана за ову набавку са 4.9000.000,00 дианара без 
пдва, смањују на 4,600.0000,00 динара без пдва, а 
износ од 3000.000,00 динара без пдва преусмерева на 
до давање новог поступка у плану.

 У табелеарном приказу у делу који се односи 
на радове додаје се нова позиција 1.3.20, која гласи 
"Израда течне хидроизолационе мембране лучног крова 
спортске хале у Лебану".

 Позиција 1.3.7 предмет набавке "Изградња базе
на" мења се на начин да средства намењена за ову 
набавку са 60.000.000,00 динара без пдва, смањују на 
51.500.000,00 динара без пдва, а износ од 8.500.000,00 
динара без пдва преусмерава на додавање новог 
поступка у плану.

 Исправка техничке грешке  изменом Плана број 
2 број 4114/1 од 11.06.2019. године, позиција 1.2.11 
предмет набавке "Техничкотеренски послови" изме
њена је на начин да је процењена вредност набавке са 
4.900.000,00 динара без пдва, смањена на 3.900.000,00 
динара без пдва, а износ од 1.000.000,00 динара без 
пдва преусмерен на додавање новог поступка у плану.

II

Трећа измена и допуна плана јавних набавки за 2019. 
годину, чини саставни део ове Одлуке.

III

Одлуку о усвајању треће измене и допуне плана 
јваних набавки за 2019. годину, доставити Одељењу 
за привреду и финансирање.
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IV

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у "Службеном глансику града Лесковца".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
04 Број 4124/1

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Бобан Пејић

ВЛАСОТИНЦЕ
464.
Општинско веће општине Власотинце на седници 
одржаној дана 23.07.2019. год. разматрало је Пре
длог Програма заштите, уређења и коришћења пољо
привредног земљишта за 2019. годину и захтев за 
доношње Одлуке о одређивању надлежног органа за 
споровођење поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини, који је поднет од стране 
Одељења за буџет, финансије, привреду и друштвене 
делатности 01бр.320140/19 од 18.07.2019. године, 
па је основу чл. 36. и 38. Одлуке о Општинском већу 
општине Власотинце ("Службени гласник града 
Лесковца", бр. 12/08), члана 40. Статута Општине 
Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца", број 12/08 
и 24/11) и чл. 19. Пословника о раду општинског већа 
општине Власотинце (01 број 0610/08 од 30.06.2008. 
године) Општинско веће Општине Власотинце на 146. 
седници одржаној 23.07.2019. године, донело

РЕШЕЊЕ

О ОДРЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У 

ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I

ОДРЕЂУЈЕ СЕ председник општине Власотинце, као 
надлежни орган за доношење Одлуке о расписивању 
јавног огласа о давању у закуп пољопривредног зе
мљи шта у државној својини уз сагласност Министа
рства пољопривреде и шумарства и водопри вреде (у 
даљем тексту: Министарство), а у складу са усво
је ним Програмом заштите, уређења и коришћења 
пољо привредног земљишта за 2019. гоидну.

II

ОДРЕЂУЈЕ СЕ председник општине Власотинце као 
надлежни орган који ће на основу предлога Комисије 
за споровођење поступка јавног надметања коју 
образује Општинско веће, донети Одлуке о давању у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини 
уз сагласност Министарства.

III

Одредбе члана 1. и 2. ове Одлуке односе се и на по
љопривредно земљиште које је у складу са посебним 
законом као грађевинско земљиште, а користи се за 
пољопривредну производњу, до произвођења пла
ни раној немени, као и на пољопривредне објекте у 
државној својини.

IV

Решење објавити у "Службеном глансику града Ле
сковца" и на сајту општине Власотинце.

V

Решење доставити: Министарству пољопривреде, 
шу марства и водопривреде, начелнику Општинске 
управе и Одељењу за буџет, финансије, привреду и 
дру штвене делатности.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Тодоровић

465.
На основу чл. 36. и 38. Одлуке о Општинском већу општи
не Власотинце ("Службени гласник града Леско вца", бр. 
12/08), и чл. 17. и 19. Пословника о ра ду општинског већа 
општине Власотинце (01Бр.0610/08 од 30.06.2008. год.), 
Општинско веће Општине Власо тинце на 146. седници, 
одржаној 23.07.2019. године, донело је

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
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ЗАКЉУЧАК

I

УСВАЈА СЕ Програм заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта за 2019. годину, који 
је поднет од стране Одељења за буџет, финансије, 
привреду и друштвене делатности 01бр.320140/19 
дана 18.07.2019. године.
Саставни  део Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта за 2019. годину који се 
налази на CDу прилогу документације је и допис 
Одељења 01бр.320140/19 од 18.07.2019. године као и 
Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде  управе за пољопривредно земљиште 
бр.320115796/201914 од

II

Програм заштите, уређења и коришћења пољопри
вредног земљишта за 2019. годину 01бр.320140/19 
од 18.07.2019. године објавити на сајту општине 
Власотинце и у "Службеном глансику града Лесковца".

Доставити:
 Председнику општине
 Наченику општинске управе општине Власотинце
 Одељењу за буџет и финансије
 Архиви

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКО ВЕЋА

Зоран Тодоровић

МЕДВЕЂА
466.
На основу члана 15. став 2. Закона о локалним изборима 
("Службени гласник РС",  број 129/2007, 34/2010 
– одлука УС и 54/2011), члана 52. Закона о избору 
Народних посланика ("Службеник гласник РС",  број 
35/2000, 57/2003 – одлука УСРС, 72/2003 – др. закон, 
75/2003 – испр. др. закона, 18/2004, 101/2005 – др.закон, 
85/2005 – др. закон, 28/2001 – одлука УС, 36/2011 и 
104/2009 – др. закон) и Одлуке о расписивању избора за 
одборнике Скупштине општине Медвеђа  ("Службени 
гласник РС", број 52/2019), Изборна комисија општине 
Медвеђа је на седници одржаној  6. августа 2019. године,  
донела следеће

РЕШЕЊЕ 

О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА 
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

I

ОДРЕЂУЈУ СЕ следећа бирачка места на подручју 
општине Медвеђа за спровођење избора за избор 

одборника Скупштине општине Медвеђа, на 
изборима расписаним за 8. септембар 2019. године:

1. БИРАЧКО МЕСТО БР. 1 – Основна школа "Горња 
Јабланица", Медвеђа, које обухвата подручје на коме ће 
гласати бирачи из улица: Краља Милана (досадашња 
Јабланичка), Војводе Степе (досадашња Лоле Рибара), 
Деспота Стефана (досадашња Немањина), Војводе 
Бојовића (досадашња Реткоцерска) и Војводе Мишића 
(досадашња Васе Смајевића), као и засеоци Богдушевац 
и Дашиновац.

2. БИРАЧКО МЕСТО БР. 2 – Дом културе, Медве
ђа, која обухвата подручје на коме ће гласати бирачи 
из улица: Стефана Првовенчаног (досадашња Карађо
рђева), Његошева (досадашња Николе Тесле), Личка, 
Вука Караџића (досадашња Омладинска), Михајла 
Пупина (досадашња Радничка), Солунских ратника, 
Милана Топлице (досадашња Топличког устанка), 
Јабланичка (досадашња Вука Караџића) и Млинска 
(досадашња Боже Дреничког) као и засеоци Дедић и 
Ђоравица.

АКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
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 3. БИРАЧКО МЕСТО БР.3 – Основна школа, 
Д. Бучумет, које обухвата подручје на коме ће гласати 
бирачи из насељених места Доњи Бучумет и Средњи 
Бучумет.

"4. БИРАЧКО МЕСТО БР.4 – Основна школа, 
Г.Бучумет, које обухвата подручје на коме ће гласати 
бирачи  из насељеног места Горњи Бучумет.

"5. БИРАЧКО МЕСТО БР.5 – Задружни дом, Гајтан, 
које обухвата подручје на коме ће гласати бирачи из 
насељеног места Гајтан.

"6. БИРАЧКО МЕСТО БР.6 – Основна школа, 
Дренце, које обухвата подручје на коме ће гласати 
бирачи из насељеног места Дренце.

"7. БИРАЧКО МЕСТО БР.7 – Основна школа, Леце, 
које обухвата подручје на коме ће гласати бирачии из 
насељеног места Леце.

"8. БИРАЧКО МЕСТО БР.8 – Основна школа, 
Газдаре,  које обухвата подручје на коме ће гласати 
бирачи из насељеног места Газдаре.

"
"9. БИРАЧКО МЕСТО БР.9 – Основна школа, 

Негосавље, које обухвата подручје на коме ће, на 
коме ће гласати бирачи насељеног места Негосавље.

"10. БИРАЧКО МЕСТО БР.10 – Основна школа, 
Црни Врх, које обухвата подручје на коме ће гласати 
бирачи насељеног места Црни Врх.

"11. БИРАЧКО МЕСТО БР.11 – Основна школа, 
Рујковац, које обухвата подручје  на коме ће гласати 
бирачи насељеног места Рујковац, Гургутово и 
Д.Лапаштица.

"12. БИРАЧКО МЕСТО БР.12 – Основна школа, 
Ђулекаре, које обухвата подручје на коме ће гласати 
бирачи насељеног места Ђулекаре и Г.Лапаштица.

"13. БИРАЧКО МЕСТО БР.13 – Основна школа, 
Капит, које обухвата подручје на коме ће гласати 
бирачи насељеног места Капит.

"14. БИРАЧКО МЕСТО БР.14 – Основна школа, 
Тупале, које обухвата подручје, на коме ће гласати 
бирачи насељеног места Тупале.

"15. БИРАЧКО МЕСТО БР.15 – Основна школа, 
Стубла, које обухвата подручје, на коме ће гласати 
бирачи насељеног места Стубла и Пусто Шилово.

"16. БИРАЧКО МЕСТО БР.16 – Основна школа, 
Реткоцер, које обухвата подручје, на коме ће гласати 
бирачи насељеног места Реткоцер, Р.Маћедонце и 
Варадин.

"17. БИРАЧКО МЕСТО БР.17 – Основна школа, 
Спонце, које обухвата подручје, на коме ће гласати 
бирачи насељеног места Спонце.

"18. БИРАЧКО МЕСТО БР.18 – Основна школа, 
Маћедонце, које обухвата подручје, на коме ће 
гласати бирачи насељеног места Маћедонце.

"19. БИРАЧКО МЕСТО БР.19 – Основна школа, 
Боровац, које обухвата подручје на коме ће на коме ће 
гласати бирачи насељеног места Боровац и Врапце.

"20. БИРАЧКО МЕСТО БР.20 – СТР "АНА" 
Богуновац, које обухвата подручје, на коме ће гласати 
бирачи насељеног места Петриље, Богуновац и 
Чокотин.

"21. БИРАЧКО МЕСТО БР.21 – Основна школа, 
Медевце,  које обухвата подручје на коме ће гласати 
бирачи насељеног места  Медевце, Мркоње, Губавце, 
М. Браина и Пороштица.

"22. БИРАЧКО МЕСТО БР.22 – Основна школа, 
Туларе, које обухвата подручје, на коме ће гласати 
бирачи насељеног места Туларе и Велика Браина.

"23. БИРАЧКО МЕСТО БР.23 – Основна школа, 
Сијаринска Бања које обухвата подручје на коме ће 
гласати бирачи насељеног места Сијаринска Бања.

"24. БИРАЧКО МЕСТО БР.24 – Основна школа, 
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Сијарина, које обухвата подручје на коме ће гласати 
бирачи насељеног места Сијарине.

"25. БИРАЧКО МЕСТО БР.25 – Основна школа, 
Свирце, које обухвата подручје на коме ће гласати 
бирачи насељеног места Свирца.

"26.  БИРАЧКО МЕСТО БР.26 – Основна школа, 
Равна Бања, које обухвата подручје на коме ће гласати 
бирачи насељеног места Равне Бање и Маровца.

27.  БИРАЧКО МЕСТО БР.27 – Основна школа, 
Стара Бања, које обухвата подручје на коме ће гласати 
бирачи насељеног места Стара Бања.

28. БИРАЧКО МЕСТО БР.28 – Основна школа, 
Грбавце, које обухвата подручје на коме ће гласати 
бирачи насељеног места Грбавце.

II

Решење ступа на снагу даном доношења.

III

Решење ће се објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

О б р а з л о ж е њ е

Изборна Комисија општине Медвеђа, на основу члана 
15. став 2. Закона о локалним изборима ("Службени 
гласник РС", број 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 
54/2011), члан 52. Закона о избору Народних посланика 
("Службени гласник РС", број 35/2000, 57/2003 – 
одлука УСРС, 72/2003 – др. закон, 75/2003 – испр. 
др. закона, 18/2004, 101/2005 – др.закон, 85/2005 – др. 
закон, 28/2001 – одлука УС, 36/2011 и 104/2009 – др. 
закон) и Одлуке о расписивању избора за одборнике 
Скупштине општине Медвеђа  ("Службени гласник 
РС", број 52/2019) на  седници одржаној 6. августа 2019. 
године донела је Решење о одређивању бирачких места 
за спровођење избора за избор одборника Скупштине 
општине Медвеђа, на изборима расписаним за 8. 
септембар 2019. године.

Приликом доношења решења Комисија се руководила 
принципом да задржи постојећа бирачка места са 
претходних локалних и парламентарних избора, уз 
минималне измене.
За бирачка места која су одређена као бирачка места 
са мање од 100 уписаних бирача, Комисија је посебно 
водила рачуна о доступности бирачког места бирачима, 
имајући у виду да се ради о брдскопланинским бирачким 
местима, са претежно старачким домаћинствима, да 
путна инфраструктура није задовољавајућа  махалски 
неасфалтирани путеви где није организован јавни 
превоз, те да би припајање наведених бирачких места 
другим бирачким местима знатно отежало гласање.

С тога је донето Решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења 
може се уложити приговор Изборној комисији у року 
од 24 часа од дана доношења Решења. 

06Број: 0133/2019/132
6. август 2019. године

М е д в е ђ а

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ПРЕДСЕДНИК,
Иван Костић, дипл.прав.

466.
Në zbatim të nenit 15, paragrafi 2 i Ligjit për Zgjedhjet 
Lokale ("Gazeta Zyrtare e RS", nr. 129/2007, 34/2010 
 Vendimi i GJK dhe 54/2011), neni 52 i Ligjit për 
Zgjedhjen e Deputetëve të Popullit ("Gazeta Zyrtare e 
RS" , Nr. 35/2000, 57/2003  Vendimi i USRS, 72/2003 
 ligji tjetër, 75/2003  ligji tjetër, 18/2004, 101/2005  
ligji tjetër, 85/2005  ligji tjetër , 28/2001  Vendimi i 
GJK, 36/2011 dhe 104/2009  Ligji tjetër) dhe Vendimi 
për thirrjen e zgjedhjeve për anëtarët e Asamblesë 
së Komunës së Medvegjës (Gazeta Zyrtare e RS, nr. 
52/2019), Komisioni Zgjedhor i Komunës së Medvegjës 
është në seancë mbajtur më 6 gusht 2019, kaloi si vijon
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AKTVENDIMI

MBI PËRCAKTIMIN E VENDVOTIMEVE NË 
TERITORIN E KOMUNËS SË MEDVEGJËS

I

Vendvotimet e mëposhtme në territorin e Komunës së 
Medvegjës janë të vendosura të kryejnë zgjedhjet për zgjed
hjen e këshilltarit të Kuvendit të Komunës së Medvegjës, në 
zgjedhjet e shpallura për 8 shtator 2019:

1. VENDVOTIMI NR. 1  Shkolla Fillore Gornja Jab
lanica, Medvegjë, duke mbuluar zonën ku do të votojnë 
votuesit nga rrugët: Mbreti Milan (ish Jablaniçka), Vojvode 
Stepe (ishLola Ribar), Despot Stefan (ish Nemanjina), Vo
jvoda Bojoviq (ish Retkocerska) dhe Vojvoda Mishiq(ish
Vasja Smajeviqa), si dhe fshatrat e Bogdushevac dhe Dashi
novac.

2. VENDVOTIMI NR. 2  Shtëpia e Kulturës, Medveg
jë, e cila përfshin votuesit nga rrugët: Stefani i Parë (ish
Karagjorgjev), Njegosh (e tashmja e Nikolla Teslla), Licka, 
Vuk Karaxhiq (dikur Rinia), Mihajlo Pupin (ish Radniçki), 
Selanik, Millan Topllice (ishKryengritja e Toplicës), Jabl
lanicka (ish Vuk Karaxhiq) dhe Mllinska (ish Drezniçko) 
dhe fshatrat Dediq dhe Gjerovic.

 
3. VENDVOTIMI NR.3  Shkolla Fillore,Buçumeti I 

poshtëm, i cili mbulon zonën ku do të votojnë votuesit 
nga vendbanimet e Bucumet e Poshtme dhe Bucumet e 
Mesme.

4. VENDVOTIMI NR 4  Shkolla fillore, Buçumeti I 
nalt, që përfshin një zonë ku do të votojnë votuesit nga  i 
Buçumeti I naltëm

5. VENDVOTIMI NR.5  Shtëpia Bashkëpunuese, Gai
tan, që përfshin një zonë ku do të votojnë votuesit nga Gai
tani.

6. VENDVOTIMI NR.6  Shkolla Fillore, Drenc, që 
përfshin një zonë ku do të votojnë votuesit nga zona e 
Drencit.

7. VENDVOTIMI  NR.7  Shkolla fillore, Lec, që përf

shin një zonë ku do të votojnë votuesit nga vendi i Lecit.

8. VENDVOTIMI  NR.8  Shkolla fillore, Gazdare, 
që përfshin zonën ku do të votojnë votuesit nga  GazdarI.

9. VENDVOTIMI  NR.9  Shkolla fillore, Negosavle, 
që përfshin zonën në të cilën do të votojnë votuesit e 
vendbanimit  Negosavle.

10. VENDVOTIMI NR.10  Shkolla fillore, Crni Vrh, 
që përfshin zonën ku do të votojnë votuesit e vendban
imit Crni Vrh.

11. VENDVOTIMI  NR.11  Shkolla fillore, Rujkoc, 
që përfshin zonën ku do të votojnë votuesit nga vendba
nimet Rujkoc, Gurguto dhe Llapashtica e poshtme.

12. VENDVOTIMI I NR.12  Shkolla fillore, Gyle
kresht, që përfshin një zonë ku do të votojnë votuesit 
e vendbanimit të Gyulekreshtës dhe Llapashticës së 
epërme.

13. VENDVOTIMI  NR.13  Shkolla Fillore Kapit, që 
përfshin zonën ku do të votojnë votuesit e vendbanimit  
Kapit.

14. VENDVOTIMI NR 14  Shkolla Fillore Tupallë, 
që përfshin një zonë ku do të votojnë votuesit nga vend
banimi Tupallë.

15. VENDVOTIMI  Nr.15  Shkolla Fillore Stublla, 
që përfshin një zonë ku do të votojnë votuesit nga Stublla 
dhe Pusto Shillov

16. VENDVOTIMI NR 16  Shkolla fillore Retkocer, 
që përfshin një zonë ku do të votojnë votuesit e vend
baimit   Retkocer, Maqedonci I retkocerit  dhe Varadin.

17. VENDVOTIMI  Nr.17  Shkolla Fillore Sponce, 
që përfshin një zonë ku do të votojnë votuesit e vendba
nimit  Sponc

18. VWENDVOTIMI  Nr.18  Shkolla Fillore Maqe
donce, që përfshin një zonë ku do të votojnë votuesit e 
vendbanimit Maqedoncë.
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19. VENDVOTIMI Nr.19  Shkolla Fillore Borovac, 
që përfshin një zonë në të cilën do të votojnë votuesit nga 
vendbaimi  Borovac dhe Vrapc

20. VENDVOTIMI  NR 20  STR ANA Bogunoc, e 
cila mbulon zonën në të cilën do të votojnë votuesit e 
vendbanimit Petrile, Bogunovc dhe Çokotin.

21. VENDVOTIMI  NR 21  Shkolla fillore, Medevcë, 
që përfshin zonën ku do të votojnë votuesit e vendbanim
it Medevcë, Mrkonje, Gubavc, M. Brainë dhe Poroshticë.

22. VENDVOTIMI  NR.22  Shkolla Fillore Tullar, 
që përfshin një zonë ku do të votojnë votuesit nga Tullari 
dhe Braina e madhe.

23. VENDVOTIMI  Nr.23  Shkolla fillore Banja e 
Sirainës, që përfshin zonën ku do të votojnë votuesit e 
vendbanimit të Banjës së Siarinës.

24. VENDVOTIMI NR.24  Shkolla fillore, Sijarina, 
që përfshin zonën ku do të votojnë votuesit e vendban
imit të  Sijarinës.

25. VENDVOTIMI NR.25  Shkolla Fillore, Svircë, 
që përfshin zonën ku do të votojnë votuesit e vendban
imit të  Svircës.

26. VENDVOTIMI  NR.26  Shkolla fillore, Rama 
Banjë, e cila përfshin zonën ku do të votojnë votuesit e 
vendbanimit Rama  Banjë dhe Maroc.

27. VENDVOTIMI NR.27  Shkolla fillore Banja 
e vjetër, që përfshin zonën ku do të votojnë votuesit e 
vendbanimit të Banjës së vjetër.

28. VENDVOTIMI NR.28  Shkolla fillore, Grbacë, 
që përfshin zonën ku do të votojnë votuesit e vendban
imit të Grbavcit.

II

Aktvendimi hynë në fuqi ditën e aprovimit

III

Aktvendimi do të shpallet në "Gazetën zyrtare e qytetit të 
Leskocit"

Argumentim

Komisioni Zgjedhor i Komunës së Medvegjës, në zbatim të 
nenit 15, Paragrafi 2 i Ligjit për Zgjedhjet Lokale (Gazeta 
Zyrtare e RS, Nr. 129/2007, 34/2010  Vendimi i GJK dhe 
54/2011), neni 52 i Ligjit për Zgjedhjen e këshilltarëve 
(Gazeta Zyrtare e RS, Nr. 35/2000, 57/2003  vendimi i 
CPVO, 72/2003  ligji tjetër, 75/2003  ligji tjetër, 18/2004, 
101/2005  ligji tjetër, 85 / 2005  ligji tjetër, 28/2001  ven
dimi i GJK, 36/2011 dhe 104/2009  ligji tjetër) dhe Vendimi 
për shapllejn e zgjedhjeve për këshilltarë të Kuvendit 
të Komunës së Medvegjës ("Gazeta Zyrtare e RS", nr. 
52/2019), në seancën e mbajtur më 6 gusht viti 2019, ka 
miratuar Vendimin për caktimin e vendvotimeve për mba
jtjen e zgjedhjeve për zgjedhjen e këshilltarëve të Kuvendit 
të Komunës së Medvegjës, për  zgjedhjet e shpallura për 8 
shtator 2019.
Në miratimin e vendimit, të Komisionit ka udhëhequr  pari
min e mbajtjes së vendvotimeve ekzistuese nga zgjedhjet e 
mëparshme lokale dhe parlamentare, me ndryshime mini
male.
Për vendvotimet e caktuara si vendvotime me më pak se 
100 votues të regjistruar, Komisioni i kushtoi vëmendje të 
veçantë disponueshmërisë së vendvotimeve për votuesit, 
duke pasur parasysh që këto ishin vendvotime malore, me 
familje kryesisht të moshuara, që infrastruktura rrugore nuk 
ishte e kënaqshme  Rrugët e asfaltuara Mahalla, ku nuk 
është i organizuar transporti publik, dhe se aneksimi i këtyre 
vendvotimeve në qendrat e tjera të votimit do ta vështirë
sonte votimin.
Nga kjo Rezoluta u miratua Aktvendimi  siç thot në dispozi
tiv.

KUFIZIMI JURIDIK: Kundër këtij Vendimi, ankesa 
mund të paraqitet pranë Komisionit Zgjedhor brenda 24 
orëve nga data e vendimit.

06Numër: 0133/2019/132
6. gusht viti  2019.

М е d v e gj ë
KOMISIONI ZGJEDHOR I KOMUNËS SË 

MEDVEGJËS

KRYETARI,
Ivan Kositq,jur.dipl
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467.
На основу члана 15. став 8. Закона о локалним 
изборима ("Службени гласник РС", број 129/2007, 
34/2010 – одлука УС и 54/2011) и члана 28. По
словника Изборнке комисије, број 013417/2015, 
Изборна комисија општине Медвеђа на 5.седници 
одржаној 2. августа 2019. године,  доноси

ОДЛУКУ

I

УТВРЂУЈЕ СЕ да гласачки листић за изборе за одбо
рнике Скупштине општине Медвеђа који су расписани 
за 8. септембар 2019. године буде плаве боје, формата 
А4. Садржина гласачког листића прописана законом 
штампаће се српским језиком и ћириличним писмом и 
албанским језиком и  албанским писмом.

II

УТВРЂУЈЕ СЕ да контролни листић за изборе за 
одборнике Скупштине општине Медвеђа који су ра
списани за 8. септембар 2019. године буде сиве боје, 
формата А4.

III

Одлуку објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

06Број: 0133/2019/116
2. август 2019.  године

М Е Д В Е Ђ А

ПРЕДСЕДНИК,
Иван Костић, дипл. прав.

467.
Në batë të nenit 15.alineja 8.Ligji mbi zgjedhjet lokale 
(Gazeta zyrtare e RS  numër 129/2007, 34/2010,  ven
dimi i GJK dhe 54/2011) dhe neni 28. Rregullorja e 
Komisionit zgjedhor numër 013417/2015,Komisioni 
zgjehdor i komunës së Medvegjës në seancën 5 të mbaj
tur me 2.gusht viti 2019, nxjerr

VENDIMI

I

PËRCAKTOHET që fletëvotimi për zgjedhjen e këshill
tarëve të Kuvendit  të komunës së Medvegjës  të cilat 
janë shpallur për 8.shtator viti 2019 të jetë ngjyr të kaltër, 
të formatit A4 Mirëmbajtja e fletëvotimit është parapar 
me ligjin do të shtyphen në gjuhen serbe me shkrim çiri
lik dhe në gjuhen shqipe me shkrim shqip.

II

PËRCAKTOHET që lista për kontrollin për zgjedhjen 
e këshilltarëve të Kuvendit të komunës së Medvegjës 
të cilat janë shpallur me 8 shtator viti 2019 të jenë me 
ngjyre të hirit të formatit A4.

III

Vendimi  do të shpallet në Gazetën zyrtare të qytetit të 
Leskocit

KOMISIONI ZGJEDHOR I KOMUNËS SË 
MEDVEGJËS

Numër:0133/2019/116
 2.gusht viti 2019

M e d v e gj ë

KRYETARI
Ivan Kostiq, jur.dipl
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