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АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
БОЈНИК
17.
На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (”Сл. 
гласник РС”, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и 
члана 44. Закона о локалној самоуправи (”Сл. гласник 
РС”, број 129/2007, 83/2014 - др. закон 101/2016 - др. 
закон и 47/2018) и члана 66. Статута општине Бојник 
(”Сл. гласник града Лесковца”, бр. 6/19), а на основу 
Закључка општинског штаба за ванредне ситуације 
Бојник број 217-1-2/2021 од 11.01.2021. године, 
председник општине Бојник доноси,

ОДЛУКУ

О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 
ДЕО ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

1. Проглашава се ванредна ситуација за део тери-
торије општине Бојник за следеће месне заједнице: 
Бојник, Драговац, Придворица, Ђинђуша, Лапо
тинце, Кацабаћ, Косанчић, Стубла и Горње Бри
јање.

2. Ванредна ситуација се проглашава због обилних 
кишних падавина услед којих је дошао до плављења 
и појаве бујичних вода у горе наведеним месним 
заједницама и спровођења оперативних мера заштите 
и сасавања.

3. О спровођењу ове одлуке стараће се општински 
штаб за ванредне ситуације Бојник у складу са чла-
ном 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од ка-
тастрофа и управљању ванредним ситуацијама (”Сл. 
гласник РС”, број 87/2018).

4. Ову Oдлуку доставити Окружном штабу за ва-
нредне ситуације Јабланичког управног округа, Ре-
пу бличком штабу за ванредне ситуације - Се ктор 
за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Ле ско вцу, 
јавним предузећима, установама и другим уче сни-
цима у спровођењу мера заштите и спасавања.

5. Ова Oдлука ступа на снагу одмах и биће обја-
вљена у ”Службеном гласнику града Лесковца”.

Број: 01/2021
У Бојнику,

Дана: 11.01.2021. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОЈНИК
Небојша Ненадовић

18.
На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика 
од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
(”Сл. гласник РС”, број 87/2018), члана 20. став 1. 
тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи 
(”Сл. гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 - др. закон 
101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 66. Статута 
општине Бојник (”Сл. гласник града Лесковца”, 
бр. 6/19), а на основу Закључка општинског штаба 
за ванредне ситуације Бојник број 217-1-6/2021 од 
13.01.2021. године, председник општине Бојник 
доноси,

ОДЛУКУ

О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 
ДЕО ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
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1. Проглашава се ванредна ситуација за део тери-
торије општине Бојник за следеће месне заједнице: 
Бојник, Драговац, Придворица, Ђинђуша, Лапо
тинце, Кацабаћ, Косанчић, Стубла, Горње Бри јање, 
Горње Коњувце, Граница и Плавце.

2. Ванредна ситуација се проглашава због обилних 
кишних падавина услед којих је дошло до плављења и 
појаве бујичних вода у горе наведеним месним заје-
дни цама и спровођења оперативних мера заштите и 
спасавања.

3. О спровођењу ове одлуке стараће се општински 
штаб за ванредне ситуације Бојник у складу са чла-
ном 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од ка-
тастрофа и управљању ванредним ситуацијама (”Сл. 
гласник РС”, број 87/2018).

4. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ва-
нредне ситуације Јабланичког управног округа, Ре-
пу бличком штабу за ванредне ситуације - Се ктору 
за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Ле ско вцу, 
јавним предузећима, установама и другим уче сни-
цима у спровођењу мера заштите и спасавања.

5. Даном доношења ове Одлуке, престаје да важи 
Одлука 01 број: 01/2021 од 11.01.2021. године.

6. Ова Одлука ступа на снагу одмах и биће обја-
вљена у ”Службеном гласнику града Лесковца”.

Број: 06/2021
У Бојнику,

Дана: 11.01.2021. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОЈНИК
Небојша Ненадовић

МЕДВЕЂА
19.
На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. 
гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и 
члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016  др. закон 
и 47/2018) и члана 15.  и чл,.62. тач.19.Статута општине 
Медвеђа  („Сл. Гласник града Лесковца“, бр. 9/19), а на 
основу Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације 
општине Медвеђа 07број:217-3/2021/1 од 12.1.2021. 
године, председник општине Медвеђа доноси,

ОДЛУКУ

О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА  
ЦЕЛУ ТЕРИТОРИЈУ  ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

 
1. Проглашава се ванредна ситуација за целу тери-

торију општине Медвеђа.
2. Ванредна ситуација се проглашава због последица 

изазваних обилним кишним падавинама и поплавама, 

појавом бујичних вода, обзиром да је дошло до прекида 
у напајању електричном енергијом већег дела територије 
општине, оштећења локалне путне инфраструктуре и 
неисправном водом за пиће.

3. О спровођењу ове одлуке стараће се Општински 
штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа у складу 
са чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. 
гласник РС“, број 87/2018).

4. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне 
ситуације Јабланичког управног округа, Републичком 
штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне 
си туације, Одељењу за ВС у Лесковцу, Општинској 
управи општине Медвеђа, јавним предузећима, уста но-
вама и другим учесницима у спровођењу мера заштите 
и спасавања.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења/одмах 
и биће објављена у "Службеном гласнику града Леско-
вца". 

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
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07Број:217-3/2021
У Медвеђи

Дана: 12.1.2021. године

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ  МЕДВЕЂА

Др Небојша Арсић

19.
Në bazë të nenit 39.  paragrafi 1. të Ligjit mbi zvogëlimin 
e rrezikut nga katastrofat dhe menaxhimin e emergjencave 
("Gazeta zyrtare e RS", Nr. 87/2018), neni 20.  paragrafi 1. 
pika 8. dhe neni 44. të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale ( 
"Gazeta Zyrtare e RS", Nr. 129/2007, 83/2014 - ligji tjetër 
101/2016 ligji tjetër dhe 47/2018) dhe neni 15. dhe neni 62. 
pika 19. Statuti i komunës së Medvegjës ("Gazeta Zyrtare e 
Qytetit të Leskovcit", Nr. 9/19), dhe bazë të Konkludimit të 
Shtabit komunal për Situata të gjendjes së jashtëzakonshme 
të komunës së Medvegjës 07 numër: 217-3/2021/1 nga  data 
12.1.2021., kryetari i komunës  së Medvegjës sjell,

VENDIMI

MBI SHPALLJEN E GJENDJES SË 
JASHTËZAKONSHME PËR TË GJITHË 

TERRITORIN  E KOMUNËS SË MEDVEGJËS

 
1. Shpallet gjendja e jashtëzakonshme për të gjithë ter-

ritorin e komunës së Medvegjës 

2. Gjendja e jashtëzakonshme shpallet për shkak të 
pasojave të shkatkuara nga reshjet e mëdha të shiut dhe 
përmbytjeve, me paraqitjen e ujërave të rrëmbyeshëm, 
duke pasur parasysh se ka ardhur deri te ndërprerja në 
furnizimin me energji elektrike në pjesën më të madhe të 
komunës, dëmtimin e infrastrukturës rrugore lokale dhe 
ujin e pijshëm. 

3. Për zbatimin e këti vendimi do të përkujdeset Shtabi 
komunal për gjendje të jashtëzakonshme të komunës së 
Medvegjës në përputhëje me nenin 43. dhe nenin 44. Ligji 
mbi zvoglimin e rrezikut nga katastrofat dhe menaxhimin 
e gjendjes së jashtëzakonshme. 

4. Ky vendim ti dorëzohet Shtabit të Qarkut për gjen-
dje të jashtëzakonshme rrethit Administrativ të Jabllan-
icës, Shtabit Republikan për gjendje të jashtëzakonshme 
– Sektorit për gjendje të jashtëzakonshme, Departamentit 
për GJ në Leskovc, Administratës komunale të komunës 
së Medvegjës, ndërmarrjeve publike, institucioneve dhe 
pjesëmarrësve tjerë në zbatimin e masave të mbrojtjes 
dhe shpëtimit.

5. Ky vendim hyn në fuqi diten e miratimit / menjëher 
dhe do të shpallet në ”Gazeten zyrtare e qytetit të Les-
kovcit”. 

07 Numër: 217-3/2021
Data: 12.1.2021. 

KRYETARI I  
KOMUNËS SË MEDVEGJËS

Dr Nebojsha Arsiq

ВЛАСОТИНЦЕ
20.
На основу чл. 44. ст. 1. тач. 5. Закона  о локалној 
самоуправи (”Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 83/14, 
110/16, 47/18), чл. 66. ст. 1. тач. 6. Статута Општине 
Власотинце (”Сл. гласник града Лесковца”, број 
6/19), а на основу Захтева за добијање сагласности 
на Правилник о организацији и систематизацији 
послова ПУ ”Милка Диманић” Власотинце бр. 643 од 

02.12.2020. године, који је код општине Власотинце 
заведен под 01бр. 110-2-1/20 дана 25.12.2020. године, 
Председник општине Власотинце, дана 18.01.2021. 
године донео је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о организацији и 
систематизацији послова у Предшколској установи 

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
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”Милка Диманић” у Власотинцу, број 643 од 
02.12.2020. године,  који је код општине Власотинце 
заведен год 01бр. 110-2-1/20 дана 25.12.2020. године.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења а ди-
спозитив Решења ће се објавити у ”Службеном гла-
снику града Лесковца”.

Образложење

ПУ ”Милка Диманић” Власотинце са својим захте-
вом број 643 од 02.12.2020. године који је код 
општине Власотинце заведен под 01бр. 110-2-1/2020 
дана 25.12.2020. године, обратила Општинском ве-
ћу општине Власотинце за добијање сагласности на 
Правилник о организацији и систематизацији по-
слова у Предшколској установи ”Милка Диманић” у 
Власотинцу.
Разматрајући предметни захтев, Председник општине 
Власотинце је утврдио да је Статутом општине Вла-
сотинце предвиђено да Председник општине даје 
са гласност на опште акте којима се уређује број и 
структура запослених у установама које се финансирају 
из буџета Општине и на број и структуру запослених и 
других лица која се ангажују на остваривању програма 

или дела програма корисника буџета општине. На 
основу тога утврђено је да је за доношење овог Ре-
шења надлежан Председник општине Власотинце. 
Такође увидом у приложену документацију утврдио је 
да је уз Правилник о организацији и систематизацији 
послова у Предшколској установи '"Милка Диманић" у 
Власотинцу приложена и Одлука Управног одбора ПУ 
"Мила Диманић" Власотинце бр. 641 од 02.12.2020. 
године којим се даје сагласност на Правилник о 
организацији и систематизацији послова у ПУ "Милка 
Диманић" у Власотинцу.
На основу свега напред изнетог а на основу чл.44 
ст.1 тач.5 Закона о локалној самоуправ ("Сл. Гласник 
РСП, бр.129/07, 83/14, 110/16, 47/18) чл.66. ст.1. 
тач.6. Статута Општине Власотинце („Сл. гласник 
града Лесковца”, број 6/19) донето је решење као у 
ди спозитиву.

Доставити:
- ПУ "Милка Диманић" Власотинце

- одељењу за буџет и финансије
- сл. гласнику града Лесковца

- архиви.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

Братислав Петровић
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