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АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

И НА КОРИИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

ЦРНА ТРАВА
457.

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ 
ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 
СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА  
ЗА 2023. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном 
земљишту ("Службени гласник РС", бр. 
62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015, 
80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о 
условима и поступку давања у закуп и на 
коришћење пољопривредног земљишта 
у државној својини ("Службени гласник 
РС", број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 
45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), 
Комисија за израду Предлога годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији 
општине Црна Трава за 2022 године (у 
даљем тексту Комисија) расписује јавни 
позив свим физичким и правним лицима, 
којим обавештава:

- власнике система за наводњавање, одво-
дњавање, рибњака, пољопривредног објекта, 
стакленика, пластеника и вишегодишњих 
засада (воћњака и винограда који су у роду) 
на пољопривредном земљишту у држа-
вној својини и који су уписани у Ре гистар 
пољопривредних газдинстава и на лазе се 
у активном статусу најмање три године (у 
даљем тексту: пољопривредна инфра стру-
ктура) и

- власнике домаћих животиња, који су 
и власници, односно закупци објеката за 
гајење тих животиња на територији једи-
нице локалне самоуправе на којој се право 
пречег закупа остварује, који су уписани у 
Регистар пољопривредних газдинстава и 
налазе се у активном статусу најмање једну 
годину (у даљем тексту: сточарство),
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да доставе потребну документацију ра ди 
доказивања права пречег закупа на пољо-
привредном земљишту у државној својини 
на територији општине Црна Трава за 2023. 
годину, до дана 31. октобра 2022. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ 
ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

I 

Потребна документација за остваривање 
права пречег закупа по основу власништва 
над пољопривредном инфраструктуром je :

1. Захтев за признавање права пречег закупа 
по основу власништва над пољопривредном 
инфраструктуром потписан од стране физи-
чког лица, односно одговорног лица у пра-
вном лицу (доставља подносилац захте ва); 

2. Доказ о власништву над пољо при вре-
дном инфраструктуром:

а) Извод из јавне евиденције о не по кре-
тности за пољопривредну инфрастру ктуру 
која је укњижена у јавној евиденцији о 
непокретности (прибавља јединица лока-
лне самоуправе) и /или

б) Пописна листа и књиговодствена до-
кументација потписана и оверена у скла-
ду са Законом о рачуноводству за пра вно 
лице, за пољопривредну нфрастру ктуру 
ко ја није укњижена у јавној евиденцији о 
не покретности (доставља подносилац за-
хте ва) и/или

в) Сагласност/одобрење Министарства 
надлежног за послове пољопривреде на 

инвестициона улагања за пољопривредну 
инфраструктуру која је подигнута након 
јула 2006. године, односно купопродајни 
уговор физичког лица (подносиоца за хте-
ва) са правним лицем које је подигло по-
љопривредну инфраструктуру у складу са 
тада важећим прописима (доставља подно-
силац захтева).

3. Записник Републичке пољопривредне 
инспекције (доставља подносилац захтева);

4. Доказ да је подносилац захтева носилац 
или члан Регистрованог пољопривредног 
газдинстава у активном статусу најмање 
три године (прибавља јединица локалне 
самоуправе);

II

Потребна документација за остваривање 
права пречег закупа по основу сточарства 
je:

1. Захтев за признавање права пречег 
закупа по основу сточарства потписан од 
стране физичког лица, односно одговорног 
лица у правном лицу (доставља подносилац 
захтева); 

2. Доказ да је подносилац захтева носилац 
или члан Регистрованог пољопривредног 
газдинстава у активном статусу најмање 
једну годину (прибавља јединица локалне 
самоуправе);

3. Доказ да је правно или физичко лице 
власник домаћих животиња и власник, 
односно закупац објекта за гајење тих жи-
вотиња са утврђеним бројем условних 
грла:
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a) Потврду о броју условних грла коју 
издаје Институт за сточарство Београд - 
Земун (изузев за коње коју издаје Пољо-
привредни факултет Београд - Земун), 
односно за територију АП Војводине По-
љопривредни факултет Нови Сад - Де-
партман за сточарство – за животиње у 
си стему уматичења (доставља подносилац 
захтева);

б) Записник Републичког ветеринарског 
инспектора - за животиње које нису у си-
стему уматичења (доставља подносилац 
захтева).

(Напомена: Републички ветеринарски 
инспе ктор записником утврђује број усло-
вних грла која обрачунава на основу затече-
ног стања, односно исправе лица о продаји, 
предаји на клање и извозу животиња)

4. Уговоре о закупу пољопривредног зе-
мљишта закључене са другим лицима за 
земљиште које се налази на територији 
је динице локалне самоуправе на којој се 
подноси захтев, а који су оверени од стране 
надлежног органа (доставља подносилац 
захтева)

5. Изјава подносиоца захтева којом даје 
сагласност да се изврши провера података 
код надлежних органа који су неопходни за 
реализацију јавног позива;

6. Изјава подносиоца захтева о тачно-
сти података, потписанa од стране физи-
чког лица, односно одговорног лица у 
правном лицу, дату под пуном криви чном, 
прекршајном и материјалном одго во рно-
шћу, која садржи:

- изјаву да је доставио све доказе који се 

односе на закуп пољопривредног земљишта 
на територији локалне самоуправе на којој 
је поднео захтев, 

- списак повезаних лица (назив правног 
лица са матичним бројем/име и презиме 
физичког лица, сродство и ЈМБГ)

(Напомена: код физичких лица и преду-
зетника повезаним лицима сматра се: де да, 
баба, мајка, отац, деца, супружник, ванбра-
чни партнер, усвојеник и усвојилац уколико 
имају пребивалиште на истој адреси, код 
правних лица повезаним лицима сматра 
се: правно, односно физичко лице, односно 
предузетник које у том правном лицу има 
најмање 25% учешћа у капиталу, а код 
задруге повезаним лицима сматра се: 
физичко лице – члан задруге. 

7. Уверење из јавне евиденције о непо-
кретности којим се доказује укупна повр-
шина пољопривредног земљишта које по-
дно силац захтева има у свом власништву на 
територији јединице локалне самоуправе 
на којој се подноси захтев (прибавља је-
диница локалне самоуправе);

8. Уверење из јавне евиденције о непо-
кретности којим се доказује укупна повр-
шина пољопривредног земљишта које је 
у власништву повезаних лица са подно-
сиоцем захтева. (прибавља јединица лока-
лне самоуправе након увида у списак тих 
лица из изјаве из тачке 6. који доставља 
подносилац захтева) 

Сва ограничења из члана 64а става 17. 
Закона о пољопривредном земљишту (уго-
вор са другим лицима, власништво по љо-
привредног земљишта, власништво по -



Страна 2668 – Број  24 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 9. август 2022.

љо привредног земљишта повезаних лица, 
закуп пољопривредног земљишта у држа-
вној својини) односе се на територију 
јединице локалне самоуправе где се налази 
објекат, односно животиње.
Напомена: Сва лица која су заинтересована 
за остваривање права пречег закупа по 
основу пољопривредне инфраструктуре 
дужна су да благовремено, а најкасније до 
1. септембра 2022. године, поднесу Захтев 
за излазак Републичке пољопривредне 
инспекције, односно за остваривање пра-
ва пречег закупа по основу сточарства 
Захтев за излазак Републичке ветеринарске 
инспекције најкасније до 1. септембра 
2022. године. 
Записник Републичке пољопривредне 
инспе кције је саставни део документације 
која се доставља до 31. октобра 2022. го-
дине и обавезно садржи тачно на ве-
дене све катастарске парцеле, или де ло ве 
парцела, на којима је утврђена фу нкци-
оналност система за наводњавање, одво-
дњавање, рибњака, пољопривредног обје-
кта, стакленика, пластеника, као и рода 
воћњака и винограда.
Документацију из дела I тачке 2а и 4, 
односно из дела II тачке 2, 7 и 8, јединица 
локалне самоуправе прибавља најкасније 
до 30. новембра 2022. године.
Напомињемо да се код лица која испуњавају 
услове за остваривање права пречег закупа 
по основу сточарства, у складу са овим 
Јавним позивом, опредељивање површине 
пољопривредног земљишта у државној 
својини у Годишњем програму заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта се врши на начин да се површина 

која им је утврђена по броју условних грла, 
умањује за површину пољопривредног зе-
мљишта, у складу са чланом 64а став 17. 
Закона о пољопривредном земљишту.
Сва документација која се доставља у 
складу са овим Јавним позивом мора да 
гласи на исто правно или физичко лице, које 
може бити носилац или члан Регистрованог 
пољопривредног газдинстава и мора бити 
оверена и потписана од стране надлежног 
органа који издаје исправу. 
Уколико је правно или физичко лице вла-
сник више врста животиња, за сваку врсту 
животиња доставља посебну потврду, 
одно сно записник из дела II тачке 3.
За период закупа који је дужи од једне 
године, поред уплате закупнине за прву 
годину закупа, ради закључивања Уговора 
о закупу потребно је доставити средство 
обезбеђења плаћања, које може да буде: 
гаранција пословне банке у висини годишње 
закупнине пољопривредног земљишта или 
уговор о јемству између Министарства 
као повериоца и правног лица као јемца 
или доказ о уплати депозита у висини 
једне годишње закупнине као средство 
обезбеђења плаћања закупнине који ће се 
у случају редовног плаћања рачунати као 
плаћена закупнина за последњу годину 
закупа. 
Уколико за катастарске парцеле које су 
опредељене лицима по основу права пречег 
закупа дође до промена површине по било 
ком законском основу, даљи поступак 
давања пољопривредног земљишта у закуп 
по праву пречег закупа ће се спровести само 
за тако утврђену површину земљишта.
Образац захтева може се преузети сваког 
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радног дана од 7.00 до 14.30 часова, у 
канцеларији бр. 6 зграде Општинске управе 
Општине Црна Трава, Трг. Милентија По-
повића број 61. Црна Трава или са сајта 
www.opstinacrnatrava.org.rs. 
Рок за достављање захтева и потребне до-
кументације из овог јавног позива је 31. 
октобар 2022. године. Захтев приспео по 
истеку датума одређеног у овом јавном 
по зиву сматраће се неблаговременим и 
Комисија ће га вратити подносиоцу неотво-
рен.
Захтев са потребном документацијом се 
подноси непосредно на писарници или 
поштом, у затвореној коверти са назнаком на 
предњој страни: "Захтев за за остваривање 
права пречег закупа по основу власништва 
пољопривредне инфраструктуре за 2023. 
годину" или "Захтев за остваривање права 
пречег закупа по основу сточарства за 2023.
годину", за Комисију за израду Предлога 
годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта 
на територији општине Црна Трава за 
2022 године на адресу: Општинска управа 
општине Црна Трава, Трг Милентија 
Поповића, бр 61, 16215 Црна Трава. На 
полеђини коверте наводи се назив/име и 
презиме и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у ве-
зи са овим јавним позивом је Веселин Јо-
вашевишћ телефон: 016/811-118 локал 126, 
email:jovasevic.veselin@opstinacrnatrava.
org.rs или лично у просторијама Одељења 
за финансије, привреду,локални економски 
развој друштвене делатности Општинске 
управе општине Црна Трава, Трг Милентија 

Поповића, бр 61, 1 спрат, канцеларија бр 6.
Овај јавни позив је објављен у "Службеном 
гласнику града Лесковца" и на интернет 
страници општине Црна Трава (www.op-
stinacrnatrava.org.rs) као и на огласним 
таблама месних канцеларија.

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

Општина Црна Трава

Комисија за израду Предлога годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији 
општине Црна Трава за 2022 годину

Број: 320-86/2022-02

Датум:02.08.2022. године.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Веселин Јовашевић

458.

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 
КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА 

НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2023. 

ГОДИНУ
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У складу са Законом о пољопривредном 
земљишту ("Службени гласник РС", број 
62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 
и 95/18-др закон) и Правилником о условима 
и поступку давања у закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној сво-
јини ("Службени гласник РС", број 16/2017, 
111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 
и 63/21), Комисија за израду Предлога го-
дишњег програма заштите, уређења и кори-
шћења пољопривредног земљишта на тери-
торији општине Црна Трава за 2022 године 
(у даљем тексту Ко мисија) расписује јавни 
позив којим оба вештава:

- образовнe установe - школe, стручнe 
пољопривреднe службe и социјалнe уста-
новe да им се може дати на коришћење 
по вршина пољопривредног земљишта у 
државној својини која је примерена де-
латности којом се баве, а највише до 100 
хектара;

- високообразовнe установe - факултетe и 
научнe институтe чији је оснивач држава и 
установe за извршење кривичних санкција 
да им се може дати на коришћење површина 
пољопривредног земљишта у државној 
својини која је примерена делатности којом 
се баве, а највише до 1.000 хектара;

- правнa лицa у државној својини реги-
стрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради 
остваривања коришћења без плаћања на-
кнаде пољопривредног земљишта у др-
жавној својини на територији општине Цр-
на Трава за 2023. годину, до дана 31.октобра 
2022. године. 

Потребна документација:

1) Захтев за остваривање бесплатног 
коришћења без плаћања накнаде потписан 
од стране одговорног лица 

2) Акт о оснивању установе, односно 
извод из привредног регистра за правно 
лице (не старији од шест месеци) којим се 
доказује да је оснивач Република Србија, 
аутономна покрајина или јединица локалне 
самоуправе;

3) Изјашњење надлежног министарстава 
за послове науке, просвете, социјалне 
заштите, пољопривреде, односно правде 
из ког се може утврдити правни статус 
подносиоца захтева ради утврђивања 
испуњености услова за оставaривање права 
на коришћење земљишта без накнаде.

Подносиоци захтева достављају потре-
бну документацију из овог јавног позива, 
у неовереним копијама које морају бити 
читљиве, при чему Комисија задржава пра-
во да у случају потребе затражи доста вља-
ње оригинала или оверене копије до ста-
вљене документације.

Образац захтева може се преузети сваког 
радног дана од 9.30 до 14.30 часова, у про-
сторијама Општинске управе општине 
Црна Трава, Трг Милентија Поповића, бр 
61, 1 спрат, канцеларија бр 6 . или са сајта 
www.opstinacrnatrava.org.rs

Рок за достављање захтева и потребне 
документације из овог јавног позива је 31. 
октобар 2022. године. Захтев приспео по 
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истеку датума одређеног у овом јавним 
позиву сматраће се неблаговременим и Ко-
мисија ће га вратити подносиоцу нео тво-
реног.

Захтев са потребном документацијом 
се подноси непосредно на писарници 
општине Црна Трава или поштом, у 
затвореној коверти са назнаком на пре-
дњој страни: "Право коришћења пољо-
при вредног земљишта у државној својини 
без плаћања накнаде за 2023. годину" за 
Комисију за израду Предлога годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији 
општине Црна Трава за 2022 године,на 
адресу: Општинска управа општине Црна 
Трава,Трг Милентија Поповића бр 61, 
16215 Црна Трава. На полеђини коверте 
наводи се назив и адреса подносиоца 
захтева.

Контакт особа за све информације у вези 
са овим јавним позивом је Веселин Јова ше-
вић телефон: 016/811-118 локал 126, email: 
jovasevic.veselin@opstinacrnatrava.org.rs  

или лично у просторијама Одељења за фи-
нансије, привреду локални економски ра звој 
и друштвену делатност Општинске упра  ве 
општине Црна Трава, Трг Милентија По-
повића, бр 61, 1 спрат, канцеларија бр 6.

Овај јавни позив је објављен у "Службеном 
гласнику града Лесковца" и на интернет 
страници општине Црна Трава (www.ops-
tinacrnatrava.org.rs) као и на огласним та-
блама месних канцеларија.

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

Општина Црна Трава

Комисија за израду Предлога годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији 
општине Црна Трава за 2022 годину

Број: 320-87/2022-02

Датум: 02.08.2022.године.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Веселин Јовашевић
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ЛЕСКОВАЦ
459.
На основу члана 5. и члана 9 став 2. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 
и 88/10) и 46. Закона о планирању и 
изградњи (''Сл.гласникРС'' бр.72/09, 81/09- 
исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука 
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/18, 31/19, 37/19 –др-закон и 9/2020), 
Оде љење за урбанизам, Градске управе 
града Лесковца, по претходно прибављеном 
Ми шљењу Одељења за заштиту животне 
сре дине Градске управе града Лесковца 
бр.501-688/22-III-09 од 27.04.2022. године 
доноси:

РЕШЕЊЕ

О НЕ ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПЛАН 
ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 2 НА 
ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ГУП-А 
ЛЕСКОВЦА ЗА БЛОКОВЕ 16, 17, 18, 

19, 20, 21 И 29 (ПГР 2 - "ЦЕНТАР-
ЗАПАД") 

1/ НЕ приступа се о изради Стратешке 
процене утицаја на животну средину за 
ПЛАН ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Плана 
генералне регулације 2 на грађевинском 
подручју ГУП-а Лесковца за блокове 16, 

17, 18, 19, 20, 21 и 29 (ПГР 2 - "Центар-
запад") 

2/ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Плана ге-
нералне регулације 2 на грађевинском по-
дручју ГУП-а Лесковца за блокове 16, 17, 
18, 19, 20, 21 и 29 (ПГР 2 - "Центар-запад") 
израђује се у циљу дефинисања недостајућих 
правила уређења и грађења за изградњу нових 
објеката и мрежа и саобраћајне и остале 
комуналне инфраструктуре, за доградњу, 
реконструкцију, санацију и адаптацију по-
сто јећих објеката и мрежа, објеката јавне и 
посебне намене. Основни циљеви за уређе ње 
и изградњу предметног подручја су следећи: 

- преиспитивање саобраћајне мреже ува-
жавањем успостављених пешачких ко ри-
дора;

- дефинисање јавног интереса кроз ра-
зграничење површина јавне и остале на-
ме не и међусобно разграничење повр шина 
ја вне и посебне намене;

- дефинисањем оптималног капацитета 
објекта јавне гараже/јавног паркиралишта 
у складу са ограничењима локације уна-
предити стандард функционисања објеката 
јавне намене, пословања и становања у 
зони центра;

- дефинисање јавних зелених површина; 

- усклађивање организације, опремања 
и уређења простора и његова заштита уз 
примену услова и критеријума за заштиту 
животне средине.

3/ На основу карактеристика Плана из 
става 2 ове Одлуке и Мишљења Одељења 

АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ - ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
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за заштиту животне средине Граске управе 
града Лесковца бр. 501-688/22-III-09 од 
27.04.2022. год. позивајући се на члан 5. 
став 2. Закона о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину (''Службени гла-
сник РС'' бр.134/04 и 88/10) оцењено је да 
није потребна израда Стратешке про цене 
утицаја на животну средину.

4/Израда ПЛАНА ПРВЕ ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ Плана генералне регулације 2 на 
грађевинском подручју ГУП-а Лесковца за 
блокове 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 29 (ПГР 2 - 
"Центар-запад") поверена је ЈП Урбанизам 
и изградња Лесковац.Средства за израду 
плана обезбеђује Град Лесковац

5/ Ово решење се објављује у Службеном 
гласнику Града Лесковца, саставни је део 
Одлуке о изради ПЛАНА ПРВЕ ИЗМЕНЕ 
И ДОПУНЕ Плана генералне регулације 2 
на грађевинском подручју ГУП-а Лесковца 
за блокове 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 29 (ПГР 
2 - "Центар-запад") и ступа на снагу даном 
објављивања.

Градска управа града Лесковца
Одељење за урбанизам
Бр.350-215/22-02 од 04.08.2022. године

Шеф Одељења
Јасминка Миленковић дипл.правник

О б р а з л о ж е њ е

Изради ПЛАНА ПРВЕ ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ Плана генералне регулације 2 на 
грађевинском подручју ГУП-а Лесковца за 
блокове 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 29 (ПГР 2 
- "Центар-запад") приступиће се на основу 
Одлуке о изради.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 
и 88/10) Одељење за урбанизам градске 
управе града Лесковца у поступку доно-
шења овог решења, имајући у виду тери-
торију плана, планиране намене, чињеницу 
да су будући развојни пројекти одређени 
прописима којима се уређује процена 
утицаја на животну средину и Мишљење 
Одељења за заштиту животне средине бр. 
бр.501-688/22-III-09 од 27.04.2022. год. 
утврдио је да предметни план не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја 
на животну средину у смисли члана 5. 
став1. и став 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (''Службени 
гласник РС'' бр.135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину 
(''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 88/10) 
достављен је на мишљење предлог овог 
Решења Одељењу за заштиту животне 
средине, ЈКП Водоводу Лесковац, Заводу за 
заштиту природе, ЈП Електродистрибуција 
Лесковац, ЗЗЗЈ Лесковац,Завод за заштиту 
споменика културе Ниш. Завод за заштиту 
природе Србије доставио је позитивно 
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мишљење на предлог решења бр. 021-
1953/2 од 05.07.2022. године и ЈКП Водовод 
Лесковац доставио је позитивно мишљење 
на предлог решења бр.4479/1 од 10.06.2022. 
године .

Остале наведене институције и јавна 
предузећа су у складу са одредбама Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну 
средину ("Службени гласник РС" бр.135/04 
и 88/10) сагласна са предлогом решења о 
не приступању изради Стратешке процене 
утицаја на животну средину предметног 
плана. Одељење за заштиту животне 
средине, Градске управе града Лесковца 

доставило је мишљење на предлог решења 
бр.501-688/22-III- 09 од 06.06.2022. године.

На основу наведеног Одељење за урба-
низам Градске управе града Лесковца доне-
ло је решење као у диспозитиву.

Градска управа града Лесковца
Одељење за урбанизам
Бр.350-215/22-02 од 04.08.2022. године

Шеф Одељења 
Јасминка Миленковић дипл.правник 
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БОЈНИК
460.
На основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07 
и 83/14 – др. закон, 101/2016-др. закон и 
47/2018), члана 70. Статута општине Бојник 
("Службени гласник града Лесковца" бр. 
6/2019), члана  1. Правилника о одобравању 
и финансирању програма у области спорта 
којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у општини Бојник (''Службени 
гласник града Лесковца'', бр. 10/2018) и 
члана 24. Пословника Општинског већа 
општине Бојник ("Сл. гласник града 
Лесковца бр. 17/2012), Општинско веће 
општине Бојник, на седници одржаној дана 
04.08.2022. године, доноси

ОДЛУКУ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА 
СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА И 
УДРУЖЕЊИМА ИЗ ОБЛАСТИ 

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ЛОКАЛНУ 
ЗАЈЕДНИЦУ У ОБЛАСТИ СПОРТА 
У 2022. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БОЈНИК 

I

По основу конкурса објављеног 01.07.2022. 
године, средства намењена за финансирање 
програма/пројеката спортских клубова и 
удружења из области јавног интереса за 
локалну заједницу у области спорта у 2022. 
години у укупном износу од 4.323.000,00 
динара, расподељују се на следећи начин:

1. Спортском савезу општине Бојник, за 
редовне годишње активности Спортског 
савеза општине Бојник, износ од 
1.228.000,00 динара,

2. Фудбалском клубу ''Пуста Река'' Бојник, 
за унапређење фудбала у општини Бојник у 
2022. години, износ од 2.995.000,00 динара,

3. Стонотениском клубу ''Пуста Река'', за 
развој стоног тениса у Бојнику, износ од 
100.000,00 динара

II

Уколико се подносилац одобреног програма 
не одазове позиву за закључење уговора у 
року од осам дана од дана пријема позива, 
сматраће се да је одустао од предлога про-
грама.
Одобрена средства се преносе спортским 
удружењима на основу уговора за реали-
зовање одобрених програма-пројеката, за-
кљу чених између општине Бојник и спо-
ртских удружења.

III

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

Образложење

Општина Бојник објавила је на званичном 
сајту www.bojnik.rs конкурс за финансирање 
или суфинансирање спортских организација 
на територији општине Бојник у 2022. 
години, дана 01.07.2022. године, у складу са 
важећим прописима, утврђеном динамиком 

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
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и програмским календаром. По објављеном 
конкурсу од стране подносиоца програма до 
назначеног рока пристигло је 3 програма која 
су испуњавала прописане услове. Укупна 
потраживања средстава из буџета општине 
Бојник по пристиглим предлозима програма 
који су одобрени (3 програма) износе 
4.323.000,00 динара. На основу предлога 
Комисије за бодовање спортских клубова 
и удружења, организација и манифе ста-
ција у 2022. години, предложени износ за 
суфинансирање и/или финансирање годи-
шњих програма из области спорта из буџета 
општине Бојник износе 4.323.000,00 динара.
Поступак је спроведен у скпаду са Законом 
о спорту и Правилником о одобравању и 
финансирању програма у области спорта 
ко јима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у општини Бојник.
На седници одржаној 26.07.2022. године Ко-
мисија за бодовање спортских клубова и удру-
жења, организација и манифестација у 2022. 
години прегледала је 3 пристигла предлога 
програма, утврдила је формалну исправност 
приложене документације и испуњеност 
програмских услова и одредила износ сре-
дстава за сваки програм појединачно у скла-
ду са Правилником о одобравању и финанси-
рању програма у области спорта којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у општини Бојник и једногласно је донела 
предлог одлуке о избору годишњих програма 
и висини одобрених средстава, који ће у 
одређеном износу бити финансирани и/или 
суфинансирани из буџета Општине Бојник у 
2022. години.
Одлуком су одобрена 3 програма из области 
спорта. Одобрени програми испуњавају све 

про писане законске (формално-правне) усло-
ве, и садржајне обзиром да програмске акти-
вно сти доприносе развоју спорта и фи зичке 
културе у општини Бојник у 2022. години.
Носилац програма не може да: 1). буде у по-
ступку ликвидације, стечаја и под при вре-
меном забраном обављања делатности, 2). 
има блокаду пословног рачина у тренутку 
закључивања уговора о реализацији про грама 
и пребацивања уплате буџетских сре дстава на 
пословни рачун, пореске дугове или дугове 
према организацијама социјалне заштите.
Носиоци одобрених годишњих програма у 
обавези су да Општинској управи - Одељењу 
за друштвене делатности, опште и заједничке 
послове, на основу члана 34. Правилника 
о одобравању и финансирању програма у 
обла сти спорта којима се задовољавају по-
требе и интереси грађана у општини Бојник, 
и става 4. потписаног уговора, поднесу изве-
штај о реа ли зацији програма у року од 15 
дана од дана реализације програма, са пра-
тећим фотокопијама документације о утрошку 
средстава, означен на начин којим је доведена 
у везу са одређеном врстом трошкова из фина-
нсијског плана про грама, оверене сопственим 
печатом на обрасцу бр. 7. који је одштампан уз 
Правилник и чини његов саставни део.

03 Број: 66-8/2022-119
Бојник,04.08.2022. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Небојша Ненадовић
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МЕДВЕЂА
461.
Општинско веће општине Медвеђа на 1. 
седници одржаној дана 14. јула 2022. го-
дине, на основу члана 47. Закона о лока-
лној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'', бр.129/07, 83/2014-др.
закон, 101/2016 – др. Закон,  47/2018 и 
111/2021 – др. закон), члана 11. Пословника 
о раду Општинског већа општине Медвеђа 
(''Службени гласник града Лесковца'', бр. 
18/08, 25/12), доноси

РЕШЕЊЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

МЕДВЕЂА

I

ПОСТАВЉА СЕ Стефан Стошић, дипл.
правник из Равне Бање, за секретара 
Општинског већа општине Медвеђа на 
мандатни период од четири године.

II

Решење ступа на снагу даном доношења.

III

Решење објавити у "Службеном гласнику 
града Лесковца".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
МЕДВЕЂА

08 Број 06-43/2022/2 од 14. јула 2022. 
године

ПРЕДСЕДНИК
Драган Кулић

461.
Këshilli Komunal i Komunës së Medvegjës 
në seancën e parë të mbajtur më 14. korrik viti 
2022. në bazë të nenit 47. të Ligjit për Vetëqe-
verisjen Lokale ("Gazeta Zyrtare e Repub-
likës së Serbisë", nr. 129/07, 83/ 2014- ligji 
tj., 101/2016 - ligji tj., dhe 47/2018,111/2021- 
ligji tj), të nenit 11. t Rregullores së Punës së 
Këshillit Komunal të Komunës së Medvegjës 
("Gazeta Zyrtare e Qytetit të Leskovcit", nr. 
18/08, 25/12), miraton

AKTËVENDIMI 

MBI EMËRIMIN E SEKRETARIT TË 
KËSHILLIT KOMUNAL TË KOMUNËS 

SË MEDVEGJËS

I

EMROHET  Stefan Stoshiq, jurist i diplomuar 
nga Rama Banja për sekretar të Këshillit Ko-
munal të Komunës së Medvegjës në periudhë 
mandatre  prej katër vitesh.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА



Страна 2678 – Број  24 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 9. август 2022.

II

Aktëvendimi hyn në fuqi ditën e miratimit.

III

Aktëvendimi të shpallet në "Gazetën zyrtare 
të qytetit të Leskovcit".

KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS SË 
MEDVEGJËS

08 Numër 06-43/2022/2 na 14. korrik viti  
2022. 

KRYETAR
Dragan Kulliq

462.
Општинско веће општине Медвеђа на 1. 
седници одржаној 14. јула 2022.године,  на 
основу члана 46. и 47. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр.129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016 
– др. Закон и 47/2018 и 111/2021), члан 
137. Закона о општем управном поступку 
(''Службени гласник РС'', бр.18/2016, 
95/2018-аутентично тумачење), члана 66. 
Статута општине Медвеђа (''Службени гла-
сник града Лесковца'', број 9/2019) и члана 
9. Пословника о раду Општинског већа 
општине Медвеђа (''Службени гласник града 
Лесковца'', бр. 18/08, 25/12), доноси

РЕШЕЊЕ

 О ДОДЕЛИ ЗАДУЖЕЊА ЧАНОВИМА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

I

ДОДЕЉУЈУ СЕ задужења члановима 
Општинског већа општине Медвеђа и то:

1. Раде Перовић из Медвеђе - област про-
свете и област локалне самоуправе;

2. Драги Филиповић из Негосавља - обла-
ст здравство, социјална питања и бригу о 
породици;

3. Драган Додеровић из Медвеђе - област 
спорт, култура и млади и област урбанизма 
и инфраструктуре;

4. Милош Филиповић из Негосавља - 
област туризам и заштита животне средине;

5. Бојан Павловић из Медвеђе - област 
привреда и пољопривреда;

6. Милан Стевановић из Медвеђе - област 
туризам, јавна предузећа и јавне установе.

II

Ресорна задужења из делокруга рада 
Општи нског већа додељују се ради ефи ка-
снијег остваривања послова из надле жно-
сти Општинског већа.

III

Председник општине Медвеђа може по-
се бним решењем задужити сваког члана 
Општи нског већа за нову или додатну област.

IV

Ово Решење ступа на снагу даном до но-
шења.
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V

Решење се објављује у "Службеном гла-
снику града Лесковца".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
МЕДВЕЂА

08 број 06-43/2022/12 од 14. јула 2022.
године

ПРЕДСЕДНИК
Драган Кулић

462.
Këshilli Komunal i Komunës së Medvegjës 
në seancën e parë të mbajtur më 14. korrik 
të vitit 2022. në bazë të neneve 46. dhe 4.7 
të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale ("Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Serbisë", nr. 129/07, 
83/2014- Ligji tj., 101/2016 – Ligji tj. dhe 
47/2018 dhe 111/2021), Neni 137. të Ligjit 
për Procedurën e Përgjithshme Administra-
tive ("Gazeta Zyrtare e RS", Nr. 18/2016, 95/ 
2018-interpretim autentik), neni 66. i Statutit 
të Komunës së Medvegjës ("Gazeta Zyrtare e 
Qytetit të Leskocit", nr. 9/2019) dhe neni 9. 
i Rregullores së Punës së Këshillit Komunal 
të Komunës së Medvegjës. ("Gazeta zyrtare 
e qytetit të Leskovcit", nr. 18/08, 25/12), sjell

AKTËVENDIM

MBI NDARJEN E DETYRAVE 
ANËTARVE TË KËSHILLIT 

KOMUNAL

Përgjegjësitë u caktohen anëtarëve të Këshillit 
Komunal të Komunës së Medvegjës, përkatë-
sisht

I

JU NDAHEN përgjegjësit anëtarve të këshillit 
komunal të komunës së Medvegjës dhe atë : 

1.  Rade Peroviq nga Medvegja – fushë e ar-
simit dhe fushë e vetëqeverisjes lokale;
2.  Dragi Fillipoviq nga Negosavla - fusha e 
shëndetësisë, çështjet sociale dhe kujdesit të 
familjeve;
3.  Dragan Doderoviq nga Medvegja - fushë e 
sportit, kulturës dhe rinisë dhe fushë e urban-
istikës dhe infrastrukturës;
4. Millosh Filipoviq nga Negosavlje - fushë e 
turizmit dhe mbrojtjes së mjedisit;
5. Bojan Pavlloviq nga Medvegja - fushë e 
ekonomisë dhe bujqësisë;
6.  Millan Stevanoviq nga Medvegja - fushë 
e turizmit, ndërmarrjeve publike dhe institu-
cioneve publike.

II

Përgjegjësitë e departamentit nga fushëvepri-
mi i punës së Këshillit komunal caktohen me 
qëllim të zbatimit sa më efikas të detyrave nga 
kompetenca e Këshillit komunal.

III 

Kryetari i komunës së Medvegjës mundet me 
aktëvendim të veçant të ia caktojë çdo anëtari 
të Këshillit komunal në ndo një fushë të re apo 
shtesë. 
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IV

Ky aktëvendim hyn në fuqi ditën e miratimit. 

V

Aktëvendimi do të shpallet në "Gazetën zyr-
tare të qytetit të Leskovcit".

KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS SË 
MEDVEGJËS

08 numër 06-43/2022/12 nga 14.korrik viti 
2022.

KRYETAR
Dragan Kulliq
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