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Привремени орган Општине Медвеђа,
на 1.седници одржаној 7. фебруара 2022.
године, на основу члана 86. ст. 4. Закона о
локалној самоуправи (129/07, 83/2014 – др.
закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и
111/2021 – др. закон), тачка 7. Одлуке о рас-
пуштању Скупштине Општине Медвеђа и
образовању Привременог органа Општине
Медвеђа („Службени гласник Републие
Србије”, број: 13/2022), донео је

ПОСЛОВНИК

О РАДУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим пословником уређује се организа-
ција и начин рада Привременог органа Оп-
штине Медвеђа (у даљем тексту: Привре-
мени орган), као и друга питања од значаја
за рад Привременог органа. 

Члан 2.

Привремени орган користи печат Скуп-
штине Општине Медвеђа. 

Секретар Привременог органа одгово-
ран је за употребу печата.

Члан 3.

Привремени орган обавља послове из
надлежности Скупштине Општине Мед-
веђа, Oпштинског већа Општине Медвеђа
и председника Општине Медвеђа утврђене
законом, Статутом Општине Медвеђа до
конституисања Скупштине Општине Мед-
веђа и њених извршних органа. 

Члан 4.

У вршењу својих права и дужности,
Привремени орган ради и одлучује на сед-
ницама којима присуствује већина од укуп-
ног броја чланова Привременог органа.

Рад Привременог органа је доступан јав-
ности.

Јавност се може ограничити и искљу -
чити у случајевима предвиђеним законом
или када то одлучи Привремени орган на
предлог председника Привременог органа.

САСТАВ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Члан 5.

Привремени орган има председника и
четири члана, које је именовала Влада Ре-
публике Србије.

Привремени орган представља председ-
ник Привременог органа (у даљем тексту:
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председник), који организује рад Привре-
меног органа, председава његовим седни-
цама, стара се о правилној примени одре-
даба овог пословника и обавља друге по-
слове које му Привремени орган повери. 

Члан 6.

Привремени орган именује секретара
Привременог органа на образложени пред-
лог председника.

За секретара Привременог органа може
бити именовано лице које има завршен
Правни факултет и најмање три године
радног искуства.

Секретар привременог органа стара се о
обављању стручних и техничких послова
у вези са сазивањем и одржавањем седница
Привременог органа.

РАДНА ТЕЛА

Члан 7.

За разматрање појединих питања из свог
делокруга, Привремени орган може обра-
зовати радна тела.

Радно тело чине председник и највише
четири члана.

Председника и чланове радних тела име-
нује Привремени орган.

Председник радног тела именује се из
реда чланова Привременог органа.

Чланови радних тела Привременог ор-
гана могу бити и грађани.

Председник и чланови радног тела не-
мају право на накнаду за рад у радном телу.

Члан 8.

Радна тела разматрају материјале до-
стављене Привременом органу на одлучи-
вање, пре њиховог разматрања на седници
Привременог органа, оцењују целисход-
ност предложених решења и дају миш-
љење о достављеном материјалу.

Састав и надлежност радних тела ут-
врђује се актом о њиховом образовању у
складу са законом.

На начин рада радних тела Привременог
органа сходно се примењују одредбе овог
пословника.

ПРИПРЕМАЊЕ СЕДНИЦА
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Члан 9.

Припремање материјала за седницу
Привременог органа врши Општинска
управа општине Медвеђа у оквиру своје
надлежности односно други обрађивач за
питања из своје надлежности. 

Материјали за седницу Привременог ор-
гана припремају се на начин утврђен ак-
тима органа Општине Медвеђа.

САЗИВАЊЕ И ТОК СЕДНИЦЕ

Члан 10.

Привремени орган ради и одлучује на
седницама.

Седнице Привременог органа сазива
председник, по потреби, а најмање једном
у 15 дана.

Седницама Привременог органа предсе-
дава председник.

У случају одсуства или спречености
председника, седнице сазива и њима пред-
седава члан Привременог органа којег он
овласти (председавајући).

Седница се може одржати и телефон-
ским путем уколико за то постоје оправ-
дани разлози и то само за разматрање пи-
тања из надлежности председника Оп-
штине Медвеђа и Општинског већа Оп-
штине Медвеђа.

О припреми седница Привременог ор-
гана стара се председник уз помоћ секре-
тара Привременог органа.

Члан 11.

Председник је дужан да сазове седницу
на писмени захтев најмање три члана При-
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временог органа уз предложени дневни ред
у року од пет дана од дана подношења за-
хтева, тако да одржавање седнице буде
најкасније у року од седам дана од дана
подношења захтева.

Ако председник не сазове седницу, у
случајевима из претходног става, седницу
може сазвати члан привременог органа
првопотписани у предлогу за сазивање сед-
нице, на начин утврђен овим пословником.

Члан 12.

Предлог дневног реда седнице Привре-
меног органа утврђује председник, на ос-
нову предлога аката достављених секре-
тару Привременог органа.

Изузетно, кад постоје оправдани разлози
који морају бити образложени, овај рок
може да буде краћи, а седница се може са-
звати и телефонским путем.

Писмени позив за седницу, са предлогом
дневног реда доставља се свим члановима
Привременог органа најкасније 24 сата пре
одржавања седнице.

У писменом позиву за седницу одређује
се време и место одржавања седнице.

Уз позив се доставља предлог дневног
реда, извод из записника са претходне сед-
нице и материјал за све тачке дневног реда,
у форми коју је припремио обрађивач акта
са образложењем, као и друга документа-
ција.

Ако се седница сазива телефонским пу-
тем, материјал из претходног става овог
члана доставља се непосредно пре одржа-
вања седнице.

Члан 13.

На седницу Привременог органа могу се
позвати начелник Општинске управе и ру-
ководиоци организационих јединица – об-
рађивача аката која се разматрају на сед-
ници. 

На седницу Привременог органа могу
бити позвани и представници јавних пред-
узећа, установа, служби и других органа и
организација за одређена питања.

Лицима из става 2.овог члана достав-
љају се материјали само за тачке предло-
женог дневног реда за које су позвани.

Члан 14.

Председник отвара седницу и утврђује
да ли постоји кворум потребан за рад.

Члан Привременог органа који је спре-
чен да присуствује седници Привременог
органа или из одређених разлога треба да
напусти седницу, дужан је да о томе обаве-
сти председника, о чему председник оба-
вештава Привремени орган.

Дневни ред се утврђује на почетку сваке
седнице Привременог органа. Приликом
утврђивања дневног реда седнице чланови
Привременог органа могу давати предлоге
за измену и допуну предложеног дневног
реда, које морају образложити. О овим
предлозима не води се претрес. 

Привремени орган се изјашњава о сва-
ком предлогу за измену и допуну предло-
женог дневног реда, као и предлогу днев-
ног реда у целини.

Након утврђивања дневног реда усваја
се записник са претходне седнице.

Након усвајања записника прелази се на
тачке дневног реда по утврђеном редоследу.

Члан 15.

По свакој тачки дневног реда о којој се
расправља и одлучује, отвара се претрес.
Предлагач акта, односно његов обрађивач,
може на почетку претреса да да допунско
образложење предлога, а има и право да
учествује у претресу све до закључења
претреса предлога акта, да даје објашњења
и износи своје мишљење.

Предлагач акта има право да повуче
предлог акта све до завршетка претреса на
седници.

Члан 16.

Председник одређује паузу кад утврди
недостатак кворума на седници док се кво-
рум не обезбеди, с тим да пауза може
трајати најдуже 30 минута.
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Председник прекида седницу Привреме-
ног органа када то, на његов предлог, При-
времени орган одлучи.

У случају прекида седнице, председник
ће писменим или телефонским путем оба-
вестити чланове Привременог органа о
времену одржавања наставка седнице.

Члан 17.

Претрес закључује председник, кад ут-
врди да више нема пријављених за учешће
у претресу.

По завршеном претресу Привремени ор-
ган одлучује о предложеном акту.

ОДЛУЧИВАЊЕ НА СЕДНИЦИ

Члан 18.

Привремени орган одлучује већином
гласова од укупног броја чланова. П р и -
времени орган одлучује јавним гласањем,
уколико пословником или посебном одлу-
ком Привременог органа, о томе како ће се
гласати по одређеном питању, није одре-
ђено да се гласа тајно.

Уколико је на предлог општег акта под-
нет амандман, прво се гласа о амандману,
а потом о предлогу акта у целини.

Члан Привременог органа, који је при-
ликом гласања остао прегласан, има право
да захтева да се то констатује у записнику.

ЗАПИСНИК

Члан 19.

О раду на седници Привременог органа
води се записник. Записник садржи: време
и место одржавања седнице, име председа-
вајућег, имена присутних и имена одсутних
чланова Привременог органа, имена при-
сутних и одсутних позваних лица, дневни
ред седнице, резултате гласања по поједи-
ним тачкама дневног реда, називе аката до-
нетих односно усвојених на седници, мере
изречене у вези одржавања реда на сед-
ници, имена учесника у претресу и време
завршетка седнице. 

На захтев члана Привременог органа који
је на седници издвојио мишљење, битни де-
лови његове дискусије уносе се у записник.

За сваку седницу члановима Привреме-
ног органа доставља се записник са пре-
тходне седнице.

О примедбама на записник одлучује се
без претреса.

Записник потписују председник и секре-
тар Привременог органа.

Оригинали записника са седница При-
временог органа чувају се у архиви органи-
зационе јединице надлежне за скупштинске
послове. 

РЕД ГОВОРА И ПОШТОВАЊЕ
ДНЕВНОГ РЕДА

Члан 20.

На седници Привременог органа сваки
члан има право да говори. 

Председник даје реч члановима по реду
пријављивања, а нико не може да говори на
седници Привременог органа пре него што
добије реч од председника.

Председник може и преко реда дати реч
представнику предлагача, као и члану При-
временог органа који жели да говори о по-
вреди дневног реда.

Говорник може да говори само о питању
које је на дневном реду.

Ако се говорник удаљи од дневног реда,
председавајући ће га на то опоменути и по-
звати да се држи дневног реда.

Ако се говорник после другог позива не
буде држао дневног реда, председавајући
ће му одузети реч.

ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ

Члан 21.

О реду на седници Привременог органа
стара се председник.

За повреду реда на седници председник
може изрећи меру упозорења или меру оду-
зимања речи.

Привремени орган може, на предлог
председника, да изрекне меру удаљења са
седнице.
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Председник у току седнице, по властитој
процени, одређује паузу ради одмора и
консултација.

Члан 22.

Мера упозорења изриче се члану При-
временог органа, који својим понашањем
нарушава ред на седници (прекидањем го-
ворника, узимањем речи кад му није дата
и сл.), или поступа супротно одредбама
овог пословника.

Мера одузимања речи изриче се члану
Привременог органа који нарушава ред на
седници, а већ је два пута упозорен на оба-
везу придржавања реда и одредаба послов-
ника. Мера удаљења са седнице изриче се
члану Привременог органа, који и поред
изречене мере упозорења, односно мере
одузимања речи, омета или спречава рад на
седници.

Ако се изреченим мерама не може одр-
жати ред на седници, председник ће одре-
дити краћу паузу.

Одредбе о одржавању реда на седници
примењују се и на сва друга лица која при-
суствују седници Привременог органа.

АКТИ КОЈЕ ДОНОСИ
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН

Члан 23.

Привремени орган, из надлежности
Скупштине Општине Медвеђа, председ-
ника Општине Медвеђа и Општинског
већа Општине Медвеђа доноси: одлуке, ре-
шења, закључке, наредбе, упутства, препо-
руке и друга акта. Акте Привременог ор-
гана потписује председник, односно члан
Привременог органа који је председавао
седницом.

Уколико се акт Привременог органа објав-
љује у „Службеном гласнику града Лес-
ковца”, о томе се стара секретар Привреме-
ног органа.

Акти Привремног органа чувају се у ар-
хиви организационе јединице надлежне за
скупштинске послове. 

ПОСТУПАК ЗА ДОНОШЕЊЕ АКАТА

Члан 24.

Право предлагања одлука или другог
акта (у даљем тексту: акт) има председник
и чланови Привременог органа. 

Предлог акта подноси се у облику у коме
се акт доноси и мора бити образложен. Об-
разложење мора да садржи правни основ и
разлоге за доношење акта. Ако се предло-
гом акта стварају финансијске обавезе за
буџет, образложење садржи и процену из-
носа финансијских средстава за његово
спровођење са прибављеним мишљењем
организационе јединице надлежне за фи-
нансије, односно мишљење општинског
правобраниоаца уколико је потребно.

Члан 25.

Предлог за измену и допуну предложеног
општег акта подноси се у облику амандмана.

Амандман може да поднесе председник
и чланови Привремемног органа и може се
поднети све до почетка седнице.

Амандман се подноси у писаном облику
и садржи: назив предлога акта на који се
амандман односи, пун текст измена, одно-
сно допуна предлога који се жели постићи
амандманом, образложење са назначеним
разлозима за подношење амандмана и назив
односно потпис подносиоца амандмана. 

Изузетно, амандман се може предложи -
ти и образложити усмено на седници.
Амандман који подноси предлагач акта,
као и амандман који је прихватио предла-
гач, постаје саставни део предлога акта и о
њему се не гласа.

ХИТАН ПОСТУПАК

Члан 26.

Акт се може изузетно донети и по хит-
ном поступку.

По хитном поступку може да се донесе
акт којим се уређују само питања и односи
настали услед околности које нису могле да
се предвиде, а недоношење акта по хитном
поступку, могло би да проузрокује штетне
последице као и акти из надлежности Оп-
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штинског Већа о којима се одлучује у друго-
степеном управном поступку. 

Предлог да се акт донесе по хитном по-
ступку мора бити образложен.

О предлогу да се акт донесе по хитном
поступку, Привремени орган одлучује као
о претходном питању, пре утврђивања
дневног реда.

Предлог акта који се доноси по хитном
поступку, мора се доставити члановима
Привременог органа најкасније до почетка
седнице.

ПРАВА, ДУЖНОСТИ 
И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНА

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Члан 27.

Члан Привременог органа има права и
дужности у Привременом органу одређене
законом, Одлуком о распуштању Скуп-
штине Општине Медвеђа и образовању
Привременог органа Општине Медвеђа и
овим пословником. 

Члан Привременог органа стиче права и
дужности у Привременом органу по сту-
пању на снагу Одлуке о распуштању Скуп-
штине Општине Медвеђа и образовању
Привременог органа Општине Медвеђа.

Члан Привременог органа је дужан да
присуствује седницама Привременог ор-
гана и учествује у њиховом раду и одлучи-
вању.

Члан 28.

Члан Привременог органа има право да
буде редовно, благовремено и тачно оба-
вештаван о питањима која се разматрају и о
којима се одлучује на седници Привременог
органа, као и о другим питањима чије му је
познавање потребно ради вршења дужно-
сти.

Члан 29.

Председник, чланови и секретар При-
временог органа могу бити на сталном ра -
ду у општини Медвеђа. 

Председник, члан и секретар Привреме-
ног органа за обављање дужности у При-
временом органу имају право на плату или

накнаду и друга права за време обављања
дужности, што ће се регулисати посебним
актом Привременог органа.

ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ
ПОСЛОВА ЗА ПОТРЕБЕ

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Члан 30.

Стручне, административне и друге по-
слове за потребе Привременог органа врши
Општинска управа општине Медвеђа.

Општинска управа је дужна да Привре-
меном органу, на захтев председника, до-
стави све потребне податке и информације
неопходне за његов рад.

ФИНАНСИРАЊЕ РАДА
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Члан 31.

Финансирање послова Општине Мед-
веђа, током вршења послова од стране При-
временог органа, врши се из буџета Општине
Медвеђа. 

Председник је наредбодавац за извр ше -
ње буџета, а на основу одлука Привреме-
ног органа.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 32.

Овај пословник ступа на снагу даном до-
ношења, и биће објављен у ''Службеном
гласнику града Лесковца'', а примењиваће се
до конституисања новог сазива Скупштине
Општине Медвеђа и избора извршних ор-
гана Општине, након одржаних избора за
одборнике Скупштине Општине Медвеђа. 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА

06 Број: 06-6/2022/2 
од 7. фебруара 2022.године

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Драган Кулић
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Organi i përkohshëm i Komunës së Med-
vegjës, në seancën e parë të mbajtur më
07.02.2022. bazuar në nenin 86. par. 4. Ligji
për Vetëqeverisjen Lokale (129/07, 83/2014 -
ligji tjetër, 101/2016 - ligji tjetër, 47/2018 dhe
111/2021 - ligji tjetër), pika 7. Vendimit për
shpërndarjen e Kuvendit të Komunës së Med-
vegjës dhe formimit të Organit të Përkohshëm
të Komunës së Medvegjës (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Serbisë”, numër: 13/2022), ka
miratuar

RREGULLORJA

MBI PUNËN E ORGANIT TËË
PËRKOHSHËM TË KOMUNS 

SË MEDVEGJËS 

DISPOZITAT THEMELORE

Neni 1.

Kjo Rregullore rregullon organizimin dhe
mënyrën e punës së Organit të Përkohshëm të
Komunës së Medvegjës (në tekstin e mëte-
jmë: Organi i Përkohshëm), si dhe çështje të
tjera me rëndësi për punën e Organit të Për -
kohshëm.

Neni 2.

Organi i përkohshëm përdor vulën e Ku-
vendit të Komunës së Medvegjës.

Sekretari i Organit të Përkohshëm është
përgjegjës për përdorimin e vulës.

Neni 3.

Organi i përkohshëm kryen punë nga kom-
petenca e Kuvendit të Komunës së Medveg-
jës, Këshillit të Komunës së Medvegjës dhe
Kryetarit të Komunës së Medvegjës të përcak-
tuara me Ligj, me Statutin e Komunës së
Medvegjës deri në konstituimin e Kuvendit të
Komunës së Medvegjës dhe organeve të tij
ekzekutive.

Neni 4.

Në ushtrimin e të drejtave dhe detyrave të
tij, Organi i Përkohshëm punon dhe vendos në

seancat ku marrin pjesë shumica e numrit të
përgjithshëm të anëtarëve të Organit të Për -
kohshëm.

Puna e Organit të Përkohshëm është në dis-
pozicion të publikut.

Publiku mund të kufizohet dhe përjashtohet
në rastet e parashikuara me ligj ose kur ven-
doset nga Organi i Përkohshëm me propoz-
imin e Kryetarit të Organit të Përkohshëm.

PËRBARJA E ORGANIT 
TË PËRKOHSHËM

Neni 5.

Organi i përkohshëm ka kryetarin dhe katër
anëtarë, të cilit i ka emruar Qeveria e Repub-
likës së Serbisë.

Organin e Përkohshëm e përfaqëson Krye -
tari i Organit të Përkohshëm (në tekstin në
vazhdim: kryetari), i cili organizon punën e Or-
ganit të Përkohshëm, kryeson seancat e saj, ku-
jdeset për zbatimin e duhur të dispozitave të
kësaj Rregulloreje dhe kryen detyra të tjera të
cilat Organi i Përkohshëm ja përcakton. 

Neni 6.

Organi i Përkohshëm e emëron Sekretarin
e organit të Përkohshëm me propozimin e ar-
syetuar të kryetarit.

Për sekretar të organit të Përkohshëm mund
të emërohet personi që ka mbaruar Fakultetin
Juridik dhe të paktën tri vite përvojë pune.

Sekretari i Organit të Përkohshëm kujdeset
për kryerjen e detyrave profesionale dhe
teknike lidhur me konvokimin dhe mbajtjen e
seancave të Organit të Përkohshëm.

TRUPAT PUNUESE

Neni 7.

Për shqyrtimin e çështjeve të caktuara nga
ky fushëveprimit Organi i Përkohshëm mund
të krijojë trupa punuese. 

Trupi punues përbëhet nga kryetari dhe
maksimumi katër anëtarë.
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Kryetari dhe anëtarët e trupave punues
emërohen nga Organi i Përkohshëm.

Kryetari i trupit punues emërohet nga rad-
hët e anëtarëve të Organit të Përkohshëm.

Anëtarët e trupat punues të Organit të Për -
kohshëm mund të jenë edhe qytetarët.

Kryetari dhe anëtarët e trupit punues nuk
kanë të drejtë në kompensim për punën në
trupin punues.

Neni 8.

Trupat punues i shqyrtojnë materialet që i
janë dorëzuar për vendim Organit të
Përkohshëm, para se t'i shqyrtojnë në seancën
e Organit të Përkohshëm, vlerësojnë përshtat-
shmërinë e zgjidhjeve të propozuara dhe japin
mendim për materialet e paraqitura.

Përbërja dhe kompetenca e trupave punues
përcaktohet me aktin për formimin e tyre në
pajtim me ligjin.

Dispozitat e kësaj Rregulloreje do të zba-
tohen në përputhje me mënyrën e punës së tru-
pave punuese të Organit të Përkohshëm.

PËRGATITJA E SEANCAVE 
TË ORGANIT TË PËRKOHSHËM

Neni 9.

Përgatitjen e materialit për seancën e Or-
ganit të Përkohshëm e kryen Administrata Ko-
munale e Komunës së Medvegjës në kompe-
tencë të saj, përkatësisht përpunues tjetër për
çështje nga kompetenca e tij.

Materialet për seancë të organit të Për -
kohshëm përgatiten në mënyrën e përcaktuar
me akte të organeve të Komunës së Medvegjës.

KONVOKIMI DHE RRJEDHJA E
SEANCËS

Neni 10.

Organi i përkohshëm punon dhe vendos në
seancat.

Seancat e Organit të Përkohshëm konvokon
kryetri, nëse është e nevojshme, të paktën një
herë në 15 ditë.

Seancat e Organit të Përkohshëm përfaqë-
son kryetari. 

Në rast të mungesës ose pengimit të
Kryetarit, seancat i konvokon dhe udhëheq a
një anëtar i Organit të Përkohshëm të cilin e
autorizon krytari. 

Seanca mund të mbahet edhe përmes tele-
fonit nëse për këtë ekzistojnë arsye të ar-
syeshme dhe vetëm për shqyrtimin e çështjeve
nga kompetenca e kryetarit të Komunës së
Medvegjës dhe Këshillit të Komunës së Med-
vegjës.

Kryetari kujdeset për përgatitjen e seancave
të Organit të Përkohshëm me ndihmën e
Sekretarit të Organit të Përkohshëm.

Neni 11.

Kryetari është i detyruar të thërrasë seancën
me kërkesë me shkrim të së paku tre anëtarëve
të Organit të Përkohshëm me propozim të ren-
dit të ditës brenda pesë ditëve nga data e
paraqitjes së kërkesës, në mënyrë që seanca të
mbahet jo më vonë se shtatë ditë nga data e
paraqitjes së kërkesës. 

Nëse Kryetari nuk e thërret seancën, në
rastet nga paragrafi paraprak, seancën mund
ta thërrasë anëtari i organit të përkohshëm i
nënshkruar i pari në propozimin për thirrjen e
seancës, në mënyrën e përcaktuar me këtë
Rregullore.

Neni12.

Propozimin e rendit të ditës së seancës së
Organit të Përkohshëm e përcakton Kryetari,
në bazë të projektakteve që i dorëzohen Sekre-
tarit të Organit të Përkohshëm.

Përjashtimisht, kur ka arsye të justifikuara
të cilat duhen të shpjegohen, ky afat mund të
jetë më i shkurtër dhe seanca mund të thirret
me telefon.

Thirja me shkrim për seancë me propozim
të rendit të ditës i u dërgohet të gjithë anë-
tarëve të Organit të Përkohshëm, jo më vonë
se 24 orë para seancës.

Me thirje me shkrim për seancë përcaktohet
koha dhe vendi i seancës.

Me thirje dërgohet propozim i rendt të
ditës, fragment nga procesverbali i seancës së
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mëparshme dhe materiali për të gjitha pikat e
rendit të ditës, në formën e përgatitur nga për-
punuesi i aktit me shpjegim, si dhe doku-
mentacioni tjetër.

Nëse seanca konvokohet në mënyr tele-
fonike, materiali nga paragrafi paraprak i këtij
neni dorëzohet menjëherë para seancës.

Neni 13.

Në seancën e Organit të Përkohshëm mund
të ftohen drejtuesi i Administratës Komunale
dhe drejtuesit e njësive organizative - për-
punues të akteve që shqyrtohen në seancë.

Në seancën e Organit të Përkohshëm mund
të ftohen edhe përfaqësues të ndrmarrjeve
publike, institucioneve, shërbimeve dhe or-
ganeve të tjera dhe organizatave për çështje të
caktuara.

Personat nga paragrafin 2. të këtij neni i u
dërgohet materiali vetëm për pikat e propozuara
të rendit të ditës për të cilat janë ftuar..

Neni 14.

Kryetari hap seancën dhe përcakton a ka
kuorum të nevojshëm për punë.

Anëtari i Organit të Përkohshëm, i cili nuk
mund të jetë prezent në seancën e Organit të
Përkohshëm ose duhet të largohet nga seanca
për arsye të caktuara, është i detyruar të
njoftojë Kryetarin, për këtë çështje kryetri e
informon Organin e Përkohshëm.

Rendi i ditës përcaktohet në fillim të çdo
seance të Organit të Përkohshëm. Me rastin e
përcaktimit të rendit të ditës së seancës, anë-
tarët e Organit të Përkohshëm mund të
paraqesin propozime për ndryshime në rendin
e ditës të propozuar, të cilat duhet t'i shpjego-
jnë. Për këto propozime nuk bëhet diskutimi.

Organi i Përkohshëm vendos për çdo pro -
pozim për ndryshim të rendit të ditës së pro -
pozuar, si dhe të rendit të ditës së propozuar
në tërësi.

Pas përcaktimit të rendit të ditës, miratohet
procesverbali nga seanca paraprake.

Pas miratimit të procesverbalit, kalohet në
pikat e rendit të ditës sipas rendit të përcak-
tuar.

Neni 15.

Për çdo pikë të rendit të ditës për të cilen
diskutohet dhe vednoset hapet diskitimi.
Propozuesi i aktit, përkatësisht përpunuesi i
tij, në fillim të debatit mund të japë shpjegime
shtesë për propozimin dhe ka të drejtë të
marrë pjesë në debat deri në përfundimin e de-
batit për propozimin e katit, të japë shpjegime
dhe të shprehë mendim.

Propozuesi i aktit ka të drejtë të tërheqë
propozimin e aktit deri në përfundim të seancës.

Neni 16.

Kryetari e cakton pauzën kur konstaton
mungesën e kuorumit në seancë deri në sig-
urimin e kuorumit, me kusht që pauza mundet
të zgjasë më së shumti 30 minuta.

Kryetari ndërpren seancën e Organit të
Përkohshëm kur me propozimin e tij vendos
Ogani i Përkohshëm.

Në rast të shtyrjes së seancës, Kryetari i
njofton anëtarët e Organit të Përkohshëm me
shkrim apo në mënyr telefonike për kohën e
vazhdimit të seancës.

Neni 17.

Disktuimin konkludon kryetari, kur konsta-
ton se nuk ka më aplikues për pjesëmarrje në
diskutim.

Pas seancës, Organi i Përkohshëm vendos
për aktin e propozuar.

VENDIMARRJE NË SEANCË

Neni 18.

Organi i përkohshëm vendos me shumicë
votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve.
Organi i Përkohshëm vendos me votim pub-
lik, përveç nëse me Rregulloren e Punës ose
me vendim të posaçëm të Organit të
Përkohshëm përcaktohet se si do të votohet
për çështje të caktuar, nuk është përcaktuar të
votothet fshehtë.

Nëse me propozim të aktit të përgjithshëm
paraqitet amendament, fillimisht votohet
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amendamenti, e më pas propozimi i aktit në
tërësi.

Anëtari i Organit të Përkohshëm, i cili ka
mbetur i mbivotuar gjatë votimit, ka të drejtë
të kërkojë që kjo të shënohet në procesverbal.

PROCESVERBALI

Neni 19.

Për punën e seancave të Organit të
Përkohshëm mbahet procesverbal. Procesver-
bali përmban: kohën dhe vendin e seancës,
emrin e kryesuesit, emrat e anëtarëve të pran-
ishëm dhe në mungesë të Organit të Për -
kohshëm, emrat e të ftuarve të pranishëm dhe
atë që mungojnë, rendin e ditës së seancës,
rezultatet e votimit për pikat e veçanta të ren-
dit të ditës, emrat e akteve të miratuara në
seancë, masat e vendosura për ruajtjen e rendit
në seancë, emrat e pjesëmarrësve në diskutim
dhe koha e përfundimit të seancës.

Me kërkesë të anëtarit të Organit të
Përkohshëm që ka dhënë mendim në seancë,
pjesët e rëndësishme të diskutimit të tij futen
në procesverbal.

Procesverbali i seancës së mëparshme u
dërgohet anëtarëve të Organit të Përkohshëm
për çdo seancë.

Kundërshtimet e procesverbalit vendosen
pa diskutim.

Procesverbali nënshkruhet nga Kryetari
dhe Sekretari i Organit të Përkohshëm.

Origjinalet e procesverbaleve nga seancat
e Organit të Përkohshëm ruhen në arkivin e
njësisë organizative përgjegjëse për çështjet e
kuvendit.

RENDI I FOLURIT DHE RESPEKTIMI
I RENDIT TË DITËS

Neni 20.

Në seancat e organit të Përkohshëm, çdo
anëtar ka të drejtën e fjalës.

Kryetari ua jep fjalën anëtarëve sipas rad-
hës së paraqitjes dhe askush nuk mund të flasë

në seancën e Organit të Përkohshëm para se
të marrë fjalën nga kryetari.

Kryetari mund t'i japë fjalën edhe
përfaqësuesit të propozuesit, si dhe anëtarit të
Organit të Përkohshëm që dëshiron të flasë
për shkeljen e rendit të ditës.

Folësi mund të flasë vetëm për çështjen e
rendit të ditës.

Nëse folësi largohet nga rendi i ditës, kry-
esuesi do ta paralajmërojë atë dhe do ta ftojë
të qëndrojë në rendin e ditës.

Nëse folësi nuk i përmbahet rendit të ditës
pas thirrjes së dytë, kryesuesi do të ja merr fja-
len. 

MIRMBAJTJA E RENDIT NË SEANCË

Neni 21.

Kryetari kujdeset për rendin në seancat e
Organit të Përkohshëm.

Për shkelje të urdhrit në seancë, Kryetari
mund të shqiptojë masë paralajmërimi ose
masë të marrjes së fjalës.

Organi i përkohshëm me propozimin e
Krye tarit mund të shqiptojë masë largimi nga
seanca.

Gjatë seancës, kryetari, sipas vlersimt të tij,
cakton pauzë për pushim dhe konsultime.

Neni 22.

Masa paralajmëruese i shqiptohet anëtarit
të Organit të Përkohshëm, i cili me sjelljen e
tij prish rendin në seancë (ndërprerja e folësit,
marrja e fjalës kur nuk jepet, etj.), apo vepron
në kundërshtim me dispozitat e kësaj rregul-
lorje. 

Masa paralajmëruese i shqiptohet anëtarit
të Organit të Përkohshëm i cili nuk e respek-
ton rendin në seanc dhe t cilit d dy herë është
paralajmëruar për detyrimin për respektimin
e rendit dhe dispozitave të rregullores së
punës. 

Masa e largimit nga seanca do t'i shqiptohet
anëtarit të Organit të Përkohshëm, i cili përveç
masës së shqiptuar të paralajmërimit, për -
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katësisht masës së marrjes s fjalës e pengon
punën e seancës.

Nëse me masat e shqiptuara nuk mund të
ruhet rendi në seancë, kryetri do të caktojë pa -
uzë të shkurtër.

Dispozitat për mbajtjen e rendit në seancë
zbatohen edhe për të gjithë personat e tjerë që
marrin pjesë në seancën e Organit të Për -
kohshëm.

AKTET TË CILAT I SJELL ARGANI 
I PËRKOHSHËM

Neni 23.

Organi i përkohshëm nga kompetenca e
Kuvendit të Komunës së Medvegjës, Kryetarit
të Komunës së Medvegjës dhe Këshillit Ko-
munal të Komunës së Medvegjës, sjell: ven-
dime, aktëvendime, konkludime, urdhra,
udhëzime, rekomandime dhe akte të tjera. Ak-
tet e Organit të Përkohshëm i nënshkruan kry-
etari, përkatësisht anëtari i Organit të
Përkohshëm i cili e ka udhëhequr seancën.

Nëse akti i Organit të Përkohshëm shpallet
në “Gazetën Zyrtare të Qytetit të Leskovcit”,
për këtë kujdeset Sekretari i Organit të
Përkohshëm.

Aktet e Organit të Përkohshëm ruhen në ar-
kivin e njësisë organizative përgjegjëse për
çështjet e kuvendit. 

PROCEDURA PËR MIRATIMIN 
E AKTEVE

Neni 24.

Kryetari dhe anëtarët e organit të Për -
kohshëm kanë të drejtë të propozojnë vendime
apo akte të tjera (në tekstin në vazhdim: akti).

Propozim akti paraqitet në formën në të
cilën miratohet akti dhe duhet të shpjegohet.
Arsyetimi duhet të përmbajë bazën ligjore dhe
arsyet e aktit. Nëse propozim akti krijon de-
tyrime financiare për buxhetin, shpjegimi
përmban edhe një vlerësim të shumës së mje-
teve për zbatimin e tij me mendimin e marrë

të njësisë organizative përgjegjëse për finan-
cat, gjegjësisht mendimin e prokurorit komu-
nal nëse është e nevojshme.

Neni 25.

Propozimi për ndryshimin dhe plotësimin
e aktit të përgjithshëm paraqitet në formë
amendamenti.

Amendamentin mund të paraqet Kryetari
dhe anëtari i Organit të Përkohshëm dhe mund
të paraqitet deri në fillim të seancës.

Amendamenti paraqitet me shkrim dhe
përmban: emrin e propozimit të aktit të cilit i
referohet amendamenti, tekstin e plotë të
amendamenteve të propozimit që do të arrihen
me amendament, shpjegimin me arsyet e
paraqitjes së amendamentit dhe emrin ose
nënshkrimi i amendamentit.

Përjashtimisht, amendamenti mund të pro -
pozohet dhe shpjegohet gojarisht në seanca.
Amendamenti i paraqitur nga propozuesi i ak-
tit, si dhe amendamenti i pranuar nga pro po -
zuesi, bëhen pjesë përbërëse e aktit të pro po -
zuar dhe nuk votohet.

PROCEDUR URGJENTE

Neni 26.

Akt përjashtimisht mund të miratohet me
procedurë urgjente.

Akti mund të miratohet me procedurë
urgjente, sipas të cilit rregullohet vetëm çësht-
jet dhe marrëdhëniet që dalin nga rrethana të
cilat nuk kanë mundur të parashikohen, dhe
mos miratimi i aktit në procedurë urgjente
mund të shkaktojë pasoja të dëmshme si dhe
akte në kompetencë të Këshillit komunal për
procedurën e të cilës vendoset në procedurën
administrative të shkallës së dyt. 

Propozimi për miratimin e aktit me proce-
durë urgjente duhet të sqarohet.

Organi i Përkohshëm vendos për propoz-
imin për miratimin e aktit me procedurë
urgjente si çështje paraprake, përpara përcak-
timit të rendit të ditës.propozim akti, i cili mi-
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ratohet me procedurë urgjente, duhet t'u dorë-
zohet anëtarëve të Organit të Përkohshëm jo
më vonë se në fillim të seancës.

TË DREJTAT, DETYRAT DHE
PËRGJEGJËSITË E ANËTARIT 

TË ORGANIT TË PËRKOHSHËM

Neni 27.

Anëtari i Organit të Përkohshëm ka të
drejta dhe detyra në Organin e Përkohshëm të
përcaktuara me ligj, me Vendimin për shpërn-
darjen e Kuvendit të Komunës së Medvegjës
dhe formimin e organit të Përkohshëm të Ko-
munës së Medvegjës dhe me këtë Rregullore
të Punës.

Organi i Autoritetit të Përkohshëm fiton të
drejta dhe detyra në Organin e Përkohshëm
me hyrjen në fuqi të Vendimit për shpërndar-
jen e Kuvendit të Komunës së Medvegjës dhe
formimin e Organit të Përkohshëm të Ko-
munës së Medvegjës.

Anëtari i Organit të Përkohshëm është i de-
tyruar të marrë pjesë në seancat e Organit të
Përkohshëm dhe të marrë pjesë në punën dhe
vendimmarrjen e tyre.

Neni 28.

Anëtari i Organit të Përkohshëm ka të
drejtë të informohet rregullisht, me kohë dhe
me saktësi për çështjet që shqyrtohen dhe ven-
dosen në seancën e Organit të Përkohshëm, si
dhe për çështje të tjera, njohuritë të cilat i
nevojiten për kryerjen e detyrave.

Neni 29.

Kryetari, anëtarët dhe sekretari i Organit të
Përkohshëm mund të jenë të punësuar në kohë
të përhershëm në Komunën e Medvegjës.

Kryetari, anëtari dhe sekretari i Organit të
Përkohshëm për kryerjen e detyrave në Or-
ganin e Përkohshëm kanë të drejtën e pagës
ose kompensimit dhe të drejta të tjera gjatë
kryerjes së detyrës, të cilat do të rregullohen
me akt të veçantë të Organit të Përkohshëm.

KRYERJA E PUNËVE
PROFESIONALE DHE PUNËVE

TJERA PER NEVOJA TE ORGANIT 
TE PERKOHSHËM

Neni 30

Punët profesionale, administrative dhe të
tjera për nevojat e Orgnit të Përkohshëm i
kryen Administrata Komunale e Komunës së
Medvegjës.

Administrata komunale është e detyruar t'i
dorëzojë Organit të Përkohshëm, me kërkesë
të Kryetarit, të gjitha të dhënat dhe informa-
cionet e nevojshme për punën e saj.

FINANCIMI I PUNËS SË ORGANIT 
TË PËRKOHSHËM

Neni 31

Financimi i aktiviteteve të Komunës së
Medvegjës, gjatë kryerjes së detyrave nga ana
e Organit të Përkohshëm, bëhet nga buxheti i
Komunës së Medvegjës.

Kryetari është urdhërdhënës për ekzeku-
timin e buxhetit, në bazë të vendimeve të Or-
ganit të Përkohshëm.

DISPOZITA PËRFUNDIMTARE

Neni 32

Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e mira-
timit dhe do të shpalljet në “Gazetën Zyrtare
të Qytetit të Leskocit” dhe do të zbatohet deri
në konstituimin e seancës së re të Kuvendit të
Komunës së Medvegjës dhe zgjedhjen e or-
ganeve ekzekutive të Komunës, pas për-
fundimit të zgjedhjeve për Këshilltar të Ku-
vendit Komunal të Medvegjës.

ORGANI I PËRKOHSHËM 
TË KOMUNËS SË MEDVEGJËS

06 Numër: 06-6/2022/2 
nga data 7. shkurt viti 2022.

KRYETAR I ORGANIT TË PËRKOHSHËM
Dragan Kulliq
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54.

На основу члана 86. став 4. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник
РС“, број број 129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016- др.закон и 47/2018) и тачке 1. Од-
луке о распуштању Скупштине општине
Медвеђа и образовању Привременог ор-
гана општине Медвеђа („Службени глас-
ник РС“, број:13/2022) Привремени орган
општине Медвеђа на 1. седници одржаној
дана 7.фебруара 2022.године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

O престанку функције секретара
Скупштине општине Медвеђа 

I УТВРЂУЈЕ СЕ да је Владици Ђокићу
из Горњег Бучумета, престала функција
секретара Скупштине општине Медвеђа на
основу Одлуке Владе Републике Србије о
распуштању Скупштине општине Медвеђа
и образовању Привременог органа оп-
штине Медвеђа („Службени гласник РС“
бр.13/2022).

II Функција секретару Скупштине оп-
штине Медвеђа престаје 4.фебруара 2022.
год. као дан ступања на снагу Одлуке
Владе Републике Србије о распуштању
Скупштине општине Медвеђа и образо-
вању Привременог органа општине Мед-
веђа.

III Решење објавити у „Службеном глас-
нику града Лесковца''.

Образложење:

Одлуком о распуштању Скупштине оп-
штине Медвеђа и образовању Привреме-

ног органа Општине Медвеђа.(„Службени
гласник РС“ бр.13/2022), коју је усвојила
Влада Републике Србије, престао је мандат
Скупштини општине Медвеђа, као и сек-
ретару Скупштине општине Медвеђа.

На основу чл. 86 ст.4. Закона о локалној
самоуправи је прописано да до конституи-
сања скупштине и извршних органа једи-
нице локалне самоуправе, текуће и не-
одложне послове из надлежности скуп-
штине и извршних органа, обавља привре-
мени орган кога чине председник и четири
члана.

На основу напред наведеног, Привре-
мени орган општине Медвеђа донео је Ре-
шење о престанку функције секретара
Скупштине општине Медвеђа.

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

Решење доставити:
– Владици Ђокићу из Горњег Бучумета,
– Архви. 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА

06 Број: 06-6/2022/3 
од 7.фебруара 2022.године

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Драган Кулић
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Në bazë të nenit 86, paragrafi 4 i Ligjit për
Vetëqeverisjen Lokale (“Gazeta Zyrtare e
RS”, nr. 129/2007, 83/2014-ligji tjetër,
101/2016-ligji tjetër dhe 47/2018) dhe pika. 1
i Vendimit për shpërbrëjen e Kuvendit të Ko-
munës së Medvegjës dhe formimin e Organit
të Përkohshëm të Komunës së Medvegjës
(“Gazeta Zyrtare e RS” nr. 13/2022), Organi i
Përkohshëm i Komunës së Medvegjës në
seanën e 1 të mbajtur më 7 shkurt 2022, sjell

AKTVENDIM

mbi ndrprerjen e funkcionit të sekretarit
të Kuvendit komunal të komunës 

së Medvegjës

I Përcaktohet Vlladica Gjokiq nga Bu çu -
meti i Epërm i është ndërprer funkcioni i
Sekretarit të Kuvendit Komunal të Komunës
së Medvegjës në bazë të Vendimit të Qeverisë
së Republikës së Serbisë për shpërbërjen e
Kuvendit Komunal të Medvegjës dhe formi -
min e Organit të Përkohshëm të Komunës së
Medvegjës (Gazeta Zyrtare e RS nr. 13/2022).

II Funksioni i Sekretarit të Kuvendit Ko-
munal të Komunës së Medvegjës përfundon
më 4 shkurt 2022. si dita e hyrjes në fuqi të
Vendimit të Qeverisë së Republikës së Serbisë
për shpërbërjen e Kuvendit të Komunës së
Medvegjës dhe formimin e Organit të Për -
kohshëm të Komunës së Medvegjës.

III Aktvendimi do të shpallet “Gazeta
zyrtare e qytetit të Leskovcit”.

Arsytim:

Në bazë të Vendimit për shpërndarjen e Ku-
vendit të Komunës së Medvegjës dhe
formimin e Organit të Përkohshëm të Ko-
munës së Medvegjës (“Gazeta Zyrtare e RS”
nr. 13/2022), të miratuar nga Qeveria e Re-

publikës së Serbisë,ka përfunduar mandati i
kuvendit të komunës së Medvegjës si dhe
Sekretari të Këshillit Komunal të Medvegjës.

Në bazë të nenit 86, paragrafi 4. Ligji për
vetëqeverisjen lokale përcakton se deri në
konstituimin e Kuvendit dhe organeve
ekzekutive të njësisë së vetëqeverisjes lokale,
punët aktuale dhe urgjente nga kompetenca e
kuvendit dhe organeve ekzekutive do t'i kryejë
Organi i përkohshëm i përbërë nga kryetari,
dhe katër anëtarë.

Në bazë të cekurit më lartë, Organi i
Përkohshëm i Komunës së Medvegjës ka mi-
ratuar Vendim për ndërprerjen e funksionit të
Sekretarit të Kuvendit të Komunës së Med-
vegjës.

UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK:
Kundër këtij vendimi mund të ngrihet padi pe-
nale në afat prej 30 ditësh nga dita e dorëzimit.

Aktvendimi dorëzohetë:
-Vlladica Gjokiq nga Buçumeti I Epërm
-Arkivi

ORGANI I PËRKOHËSHËM 
I KOMUNËS SË MEDVEGJËS

06 Numër: 06-6/2022/3 
prej 7 shkurt viti 2022

KRYETARI I ORGANIT TË
PËRKOHËSHËM

Dragan Kulliq
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55.

На основу члана 86. став 4. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник
РС“, број број 129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016- др.закон и 47/2018), тачке 1. Од-
луке о распуштању Скупштине општине
Медвеђа и образовању Привременог ор-
гана општине Медвеђа (''Службени глас-
ник РС'', бр.13/2022), тачке 2. Решење о
именовању председника и чланова Привре-
меног органа општине Медвеђа, и чланом
6. става 2. и 3. Пословника о раду Привре-
меног органа општине Медвеђа 06 Број:
06-6/2022/2 од 07.02.2022.године, Привре-
мени орган општине Медвеђа на 1.седници
одржаној дана 7.фебруара 2022. године, до-
носи

Р Е Ш Е Њ Е 

О именовању секретара Привременог
органа општине Медвеђа

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Мирослав Станковић,
дипл.правник из Медвеђе за секретара
Привременог органа општине Медвеђа.

2. Секретар Привременог органа оп-
штине Медвеђа, стара се о обављању
стручних послова у вези са сазивањем и
одржавањем седница Привременог органа
и руководи административно - правним по-
словима везаним за његов рад.

3. Секретар Привременог органа оп-
штине Медвеђа, послове из тачке 2. овог
решења врши до конституисања скуп-
штине општине Медвеђа и избора њених
извршних органа.

4. Секретар Привременог органа оп-
штине Медвеђа је на сталном раду у оп-
штини Медвеђа.

5. Решење објавити у ''Службеном глас-
нику града Лесковца''.

Образложење:

На основу тачке 1. Одлуке о распуш-
тању Скупштине општине Медвеђа и об-
разовању Привременог органа општине
Медвеђа (''Службени гласник РС'',
бр.13/2022), распушта се Скупштина оп-
штине Медвеђа.

Тачком 2. Одлуке о распуштању Скуп-
штине општине Медвеђа и образовању
Привременог органа општине Медвеђа, об-
разује се Привремени орган општине Мед-
веђа за обављање послова из надлежности
Скупштине и извршних органа општине
Медвеђа. 

Тачком 2. Решења о именовању председ-
ника и чланова Привременог органа оп-
штине Медвеђа (''Службени гласник РС''
бр.13/2022), коју је усвојила Владе Репуб-
лике Србије, прописано је да Привремени
орган именује секретара који се стара о
обављању стручних и техничких послова
у вези са сазивањем и одржавањем седница
Привременог органа.

Чланом 6. став 2. Пословника о раду
Привременог органа општине Медвеђа
прописано је да се: за секретара Привреме-
ног органа може бити именовано лице које
има завршен Правни факултет и најмање
три године радног искуства.

Чланом 6. став 3. Пословника о раду
Привременог органа општине Медвеђа
прописано је да се: секретар привременог
органа стара се о обављању стручних и
техничких послова у вези са сазивањем и
одржавањем седница Привременог органа.

На основу напред наведеног, на предлог
председника Привременог органа, Привре-
мени орган општине Медвеђа донео је Ре-
шење о именовању секретара Привременог
органа општине Медвеђа. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Про тив овог Решења може се покренути
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управни спор у року од 30 дана од дана до-
стављања.

Решење доставити:
– Мирославу Станковићу из Медвеђе,
– Архиви. 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА

06 Број: 06-6/2022/5 
од 7.фебруара 2022.године

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Драган Кулић

Në bazë të nenit 86, paragrafi 4 i Ligjit për
Vetëqeverisjen Lokale (“Gazeta Zyrtare e
RS”, nr. 129/2007, 83/2014-ligji tjetër,
101/2016-ligji tjetër dhe 47/2018), pika. 1. të
Vendimit për shpërndarjen e Kuvendit të Ko-
munës së Medvegjës dhe formimin e Organit
të Përkohshëm të Komunës së Medvegjës
(“Gazeta Zyrtare e RS”, nr. 13/2022), pika 2.të
Vendimi për emërimin e kryetarit dhe anë-
tarëve të Organit të Përkohshëm të Komunës
së Medvegjës, dhe Neni 6. Rregullorja e
Punës së Organit të Përkohshëm të Komunës
së Medvegjës 06 Numri: 06-6 / 2022/2 datë 7.
shkurt të vitit 2022, Organi i Përkohshëm i
Komunës së Medvegjës në seancën 1 të mba-
jtur më 7. shkurt të vitit 2022, sjell

A K T V E N D I M I N

për emërimin e Sekretarit të Organit të
Përkohshëm të Komunës së Medvegjës

1. EMËROHET Mirosllav Stankoviq,
jur.dip nga Medvegja për Sekretar të Organit
të Përkohshëm të Komunës së Medvegjës.

2. Sekretari i Organit të Përkohshëm të Ko-
munës së Medvegjës, kujdeset për kryerjen e
detyrave profesionale lidhur me thirrjen dhe
mbajtjen e seancave të Organit të Përkohshëm
dhe udhëheq me punët administrative dhe ju-
ridike që kanë të bëjnë me punën e tij.

3. Sekretari i Organit të Përkohshëm të Ko-
munës së Medvegjës do t'i kryejë detyrat nga
pika 2. të këtij vendimi deri në konstituimin e
Kuvendit të Komunës së Medvegjës dhe zg-
jedhjen e organeve ekzekutive të saj.

4. Sekretari i Organit të Përkohshëm të Ko-
munës së Medvegjës është në baza të përher-
shme në Komunën e Medvegjës.

5. Aktvendimi do të publikohet në “Ga ze -
ten Zyrtare të qytetit të Leskovcit”.

Arsyetimi:

Në bazë të pikës 1 të Vendimit për shpërn-
darjen e Kuvendit të Komunës së Medvegjës
dhe formimin e Autoritetit të Përkohshëm të
Komunës së Medvegjës (“Gazeta Zyrtare e
RS”, nr. 13/2022), Kuvendi i Komunës së
Medvegjës është shpërbër. 

Pika 2. e Vendimit për shpërndarjen e Ku-
vendit të Komunës së Medvegjës dhe
Formimin e Organit të Përkohshëm të Ko-
munës së Medvegjës themelon Organin e
Përkohshëm të Komunës së Medvegjës për
kryerjen e punëve nga kompetenca e Kuvendit
dhe organeve ekzekutive të Komunës. të Med-
vegjës. 

Sipas pikës 2. të Vendimit për emërimin e
kryetarit dhe anëtarëve të Organit të Për -
kohshëm të Komunës së Medvegjës (“Gazeta
Zyrtare e RS” nr. 13/2022), të miratuar nga
Qeveria e Republikës së Serbisë, përcaktohet
se Organi cakton sekretarin i cili kujdeset për
çështjet profesionale dhe teknike në lidhje me
mbledhjen dhe mbajtjen e seancave të Organit
të Përkohshëm. 

Neni 6 paragrafi 2 i Rregullores së Organit
të Përkohshëm të Komunës së Medvegjës
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parasheh se: Sekretar i Organit të Përkohshëm
mund të emërohet personi i cili ka diplomuar
në Fakultetin Juridik dhe ka përvojë pune së
paku tre vite.

Neni 6. paragrafi 3. i Rregullores së Organit
të Përkohshëm të Komunës së Medvegjës për-
cakton se: Sekretari i Organit të Përkohshëm
kujdeset për kryerjen e detyrave profesionale
dhe teknike lidhur me thirrjen dhe mbajtjen e
seancave të Organit të Përkohshëm. 

Në bazë të asaj lartëpërmendur , Organi i
Përkohshëm i Komunës së Medvegjës, në
propozim të kryetarit të Organit të
Përkohshëm, Organi i Përkohshëm i Komunës
së Medvegjës ka miratuar Aktvendim për
emërimin e Sekretarit të Organit të Për -
kohshëm të Komunës së Medvegjës.

UDHËZIMI MBI MJETIN JURIDIK:
Kundër këtij Aktvendimi mund të ngrihet kon-
test administrativ në afat prej 30 ditësh nga
dita e dorëzimit.

Aktvendimi ti dorzohet:
– Mirosllav Stankoviq nga Medvegja,
– Arkivit. 

ORGANI I PËRKOHSHËM 
I KOMUNËS SË MEDVEGJËS

06 Numri: 06-6/2022/5 
nga 7.shkurt të vitit 2022.

KRYETAR I
ORGANIT TË PËRKOHSHËM

Dragan Kulliq

56.

На основу члана 86. став 4. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник
РС“, број број 129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016- др.закон и 47/2018) и тачке 1. Од-
луке о распуштању Скупштине општине
Медвеђа и образовању Привременог ор-
гана општине Медвеђа („Службени глас-
ник РС“ бр.13/2022), Привремени орган
општине Медвеђа на 1. седници одржаној
дана 7.фебруара 2022.године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О престанку функције секретара
Општинског већа општине Медвеђа

I УТВРЂУЈЕ СЕ да је Мирославу Стан-
ковићу из Медвеђе, престала функција сек-
ретара Општинског већа општине Медвеђа
на основу Одлуке Владе Републике Србије
о распуштању Скупштине општине Мед-
веђа и образовању Привременог органа оп-
штине Медвеђа („Службени гласник РС“
бр.13/2022).

II Функција секретару Општинског већа
општине Медвеђа престаје 4.фебруара
2022.год. као дан ступања на снагу Одлуке
Владе Републике Србије о распуштању
Скупштине општине Медвеђа и образо-
вању Привременог органа општине Мед-
веђа.

III Решење објавити у „Службеном глас-
нику града Лесковца''.

Образложење:

На основу Одлуке о распуштању Скуп-
штине општине Медвеђа и образовању
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Привременог органа Општине Медвеђа
(„Службени гласник РС“ бр.13/2022), коју
је донела Влада Републике Србије, престао
је мандат Скупштини општине Медвеђа,
као и секретару Општинског већа општине
Медвеђа.

На основу члана 86 ст.4. Закона о локал-
ној самоуправи је прописано да до консти-
туисања скупштине и извршних органа
јединице локалне самоуправе, текуће и не-
одложне послове из надлежности скуп-
штине и извршних органа, обавља привре-
мени орган кога чине председник и четири
члана.

На основу напред наведеног, Привре-
мени орган општине Медвеђа донео је Ре-
шење о престанку функције секретара
Скупштине општине Медвеђа.

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

Решење доставити: 
–Мирославу Станковићу из Медвеђе,
–Архиви. 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА

06 Број: 06-6/2022/4 
од 7.фебруара 2022.године

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Драган Кулић

Në bazë të nenit 86, paragrafi 4 i Ligjit për
Vetëqeverisjen Lokale (“Gazeta Zyrtare e
RS”, nr. 129/2007, 83/2014-ligji tjetër,
101/2016-ligji tjetër dhe 47/2018) dhe pika. 1
i Vendimit për shpërndarjen e Kuvendit të
Komunës së Medvegjës dhe formimin e Or-
ganit të Përkohshëm të Komunës së Med -
vegjës (“Gazeta Zyrtare e RS” nr. 13/2022),
Organi i Përkohshëm i Komunës së Medve -
gjës në seacën e 1 të mbajtur më 7 shkurt
2022, sjell

AKTVENDIM 

mbi ndrprerjen e funkcionit të sekretarit
të Këshillit komunal të komunës 

së Medvegjës

I Përcaktohet se Mirosllav Stankoviq nga
Medvegja i është ndërprer funkcioni i Sekre-
tarit të Këshillit Komunal të Komunës së
Medvegjës në bazë të Vendimit të Qeverisë së
Republikës së Serbisë për shpërbrjen e Ku-
vendit Komunal të Medvegjës dhe formimin
e Organit të Përkohshëm të Komunës së
Medvegjës (Gazeta Zyrtare e RS nr. 13/2022).

II Funksioni i Sekretarit të Këshillit Komu-
nal të Komunës së Medvegjës përfundon më
4 shkurt 2022. si dita e hyrjes në fuqi të Ven-
dimit të Qeverisë së Republikës së Serbisë për
shpërndarjen e Kuvendit të Komunës së Med -
vegjës dhe formimin e Organit të Për kohshëm
të Komunës së Medvegjës.

III Aktvendimi do të shpallet “Gazeta zyr-
tare e qytetit të Leskovcit”.

Arsytim:

Në bazë të Vendimit për shpërndarjen e Ku-
vendit të Komunës së Medvegjës dhe formi-
min e Organit të Përkohshëm të Komunës së
Medvegjës (“Gazeta Zyrtare e RS” nr.
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13/2022), të miratuar nga Qeveria e
Republikës së Serbisë,ka përfunduar mandati
i kuvendit të komunës së Medvegjës si dhe
Sekretari të Këshillit Komunal të Medvegjës.

Në bazë të nenit 86, paragrafi 4. Ligji për
vetëqeverisjen lokale përcakton se deri në
konstituimin e Kuvendit dhe organeve ekze-
kutive të njësisë së vetëqeverisjes lokale,
punët aktuale dhe urgjente nga kompetenca e
kuvendit dhe organeve ekzekutive do t'i kryejë
Organi i përkohshëm i përbërë nga kryetari,
dhe katër anëtarë.

Në bazë të cekurit më lartë, Organi i
Përkohshëm i Komunës së Medvegjës ka mi-
ratuar Vendim për ndërprerjen e funksionit të
Sekretarit të Kuvendit të Komunës së
Medvegjës.

UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK:
Kundër këtij vendimi mund të ngrihet padi pe-
nale në afat prej 30 ditësh nga dita e dorëzimit.

Aktvendimi dorëzohetë:
-Mirosllav Stankoviq nga Medvegja
-Arkivi

ORGANI I PËRKOHËSHËM I
KOMUNËS SË MEDVEGJËS

06 Numër: 06-6/2022/4 
prej 7 shkurt viti 2022

KRYETARI I ORGANIT TË
PËRKOHËSHËM

Dragan Kulliq

57.

На основу члана 86. став 4. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016- др.закон и 47/2018), члана 46
става 1., тачка 2. Закона о локалним избо-
рима („Службени гласник РС“, број
129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011,
12/2020, 16/2020 и 68/2020) и тачке 1. Од-
луке Владе Републике Србије о распуш-
тању Скупштине општине Медвеђа и об-
разовању Привременог органа општине
Медвеђа („Службени гласник РС“ бр.
13/2022), Привремени орган општине Мед-
веђа на 1. седници одржаној 7.фебруара
2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О престанку функције председника
Скупштине општине Медвеђа

I УТВРЂУЈЕ СЕ да је Милану Стевано-
вићу из Медвеђе, престала функција пред-
седника Скупштине општине Медвеђа на
основу Одлуке Владе Републике Србије о
распуштању Скупштине општине Медвеђа
и образовању Привременог органа оп-
штине Медвеђа („Службени гласник РС“
број:13/2022).

II Функција председнику Скупштине оп-
штине Медвеђа престаје 4.фебруара 2022.
год. као дан ступања на снагу Одлуке
Владе Републике Србије о распуштању
Скупштине општине Медвеђа и образо-
вању Привременог органа општине Мед-
веђа.

III Решење објавити у „Службеном глас-
нику града Лесковца
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Образложење:

На основу члана 46. ст. 1 тачка 2. Закона
о локалним изборима прописано је да од-
борнику престаје мандат пре истека вре-
мена на које је изабран доношењем одлуке
о распуштању скупштине јединице ло-
калне самоуправе.

Одлуком Владе Републике Србије о рас-
пуштању Скупштине општине Медвеђа и
образовању Привременог органа Општине
Медвеђа.(„Службени гласник РС“ бр.
13/2022) престао је мандат Скупштини оп-
штине Медвеђа, као и председнику Скуп-
штине општине Медвеђа.

На основу члана 86 ст.4. Закона о локал-
ној самоуправи је прописано да до консти-
туисања скупштине и извршних органа
јединице локалне самоуправе, текуће и не-
одложне послове из надлежности скуп-
штине и извршних органа, обавља привре-
мени орган кога чине председник и четири
члана.

На основу напред наведеног, Привре-
мени орган општине Медвеђа донео је Ре-
шење о престанку функције председнику
Скупштине општине Медвеђа.

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

Решење доставити:
– Милану Стевановићу из Медвеђе,
– Архиви.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА

06 Број: 06-6/2022/6 
од 7.фебруара 2022.године

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Драган Кулић

Në bazë të nenit 86, paragrafi 4 i Ligjit për
Vetëqeverisjen Lokale (“Gazeta Zyrtare e
RS”, nr. 129/2007, 83/2014-ligji tjetër,
101/2016-ligji tjetër dhe 47/2018) dhe pika. 1
i Vendimit për shpërbërjen e Kuvendit të Ko-
munës së Medvegjës dhe formimin e Organit
të Përkohshëm të Komunës së Medvegjës
(“Gazeta Zyrtare e RS” nr. 13/2022), Organi i
Përkohshëm i Komunës së Medvegjës në
seanën e 1 të mbajtur më 7 shkurt 2022, sjell

AKTVENDIM

mbi ndrprerjen e funkcionit të kryetarit
të Kuvendit komunal të komunës 

së Medvegjës

I Përcaktohet që Millan Stevanoviq i është
ndërprer funkcioni i kryetarit të Kuvendit Ko-
munal të Komunës së Medvegjës në bazë të
Vendimit të Qeverisë së Republikës së Serbisë
për shpërbërjen e Kuvendit Komunal të Med-
vegjës dhe formimin e Organit të Përkohshëm
të Komunës së Medvegjës (Gazeta Zyrtare e
RS nr. 13/2022).

II Funksioni i Kryetarit të Kuvendit Komu-
nal të Komunës së Medvegjës përfundon më
4 shkurt 2022. si dita e hyrjes në fuqi të
Vendimit të Qeverisë së Republikës së Serbisë
për shpërndarjen e Kuvendit të Komunës së
Medvegjës dhe formimin e Organit të Për -
kohshëm të Komunës së Medvegjës.

III Aktvendimi do të shpallet “Gazeta zyr -
tare e qytetit të Leskovcit”.

Arsytim:

Në bazë të nenit 46.faqja. 1 pika 2 e Ligjit
për Zgjedhjet Lokale përcakton se mandati i
këshilltarit përfundon para skadimit të man-
datit për të cilin është zgjedhur duke marrë
vendim për shpërbërjen e Kuvendit të njësisë
së vetëqeverisjes lokale.
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Me Vendimin e shpërndarjes së Kuvendit
të Komunës së Medvegjës,dhe formimin e Or-
ganit të përkohëshëm (Gazeta Zyrtare e RS nr.
13/2022).të cilën eka aprovu Qeveria e Re-
publikës së Serbisë, ju ka ndërpre mandati i
Kuvendit të komunës së Medvegjës ,Kryetari
i komunës së Medvegjës dhe Këshillit komu-
nal të komunës së Medvegjës.

Në bazë të nenit 86, paragrafi 4. Ligji për
vetëqeverisjen lokale përcakton se deri në
konstituimin e Kuvendit dhe organeve
ekzekutive të njësisë së vetëqeverisjes lokale,
punët aktuale dhe urgjente nga kompetenca e
kuvendit dhe organeve ekzekutive do t'i kryejë
Organi i përkohshëm i përbërë nga kryetari,
dhe katër anëtarë.

Në bazë të cekurit më lartë, Organi i
Përkohshëm i Komunës së Medvegjës ka mi-
ratuar Vendim për ndërprerjen e funksionit të
kryetarit të Kuvendit të Komunës së Medveg-
jës.

UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK:
Kundër këtij vendimi mund të ngrihet padi pe-
nale në afat prej 30 ditësh nga dita e dorëzimit.

Aktvendimi dorëzohetë:
-Millan Stevanoviq nga Medvegja
-Arkivi

ORGANI I PËRKOHËSHËM I
KOMUNËS SË MEDVEGJËS

06 Numër: 06-6/2022/6 
prej 7 shkurt viti 2022

KRYETARI I ORGANIT TË
PËRKOHËSHËM

Dragan Kulliq

58.

На основу члана 86. став 4. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-
др.закон и 47/2018), чл.46 ст.1 тачка 2. Закона
о локалним изборима („Службени гласник
РС“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС,
54/2011, 12/2020, 16/2020 и 68/2020) и тачке
1.Одлуке о распуштању Скупштине оп-
штине Медвеђа и образовању Привременог
органа општине Медвеђа („Службени глас-
ник РС“ бр.13/2022), Привремени орган оп-
штине Медвеђа на 1. седници одржаној дана
7. фебруара 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О престанку функције заменика
председника Скупштине општине

Медвеђа

I УТВРЂУЈЕ СЕ да је Горани Бајовић из
Медвеђе, престала функција заменика
председника Скупштине општине Медвеђа
на основу Одлуке о распуштању Скуп-
штине општине Медвеђа и образовању
Привременог органа општине Медвеђа
(„Службени гласник РС“ бр.13/2022).

II Функција заменику председника Скуп-
штине Медвеђа престаје 4.фебруара 2022.
год. као дан ступања на снагу Одлуке Владе
Републике Србије о распуштању Скуп-
штине општине Медвеђа и образовању
Привременог органа општине Медвеђа.

III Решење објавити у „Службеном глас-
нику града Лесковца“.

Образложење:

На основу члана 46. ст. 1 тачка 2. Закона
о локалним изборима прописано је да од-
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борнику престаје мандат пре истека вре-
мена на које је изабран доношењем одлуке
о распуштању скупштине јединице ло-
калне самоуправе.

Одлуком о распуштању Скупштине оп-
штине Медвеђа и образовању Привреме-
ног органа Општине Медвеђа(„Службени
гласник РС“ бр.13/2022), коју је донела
Владе Републике Србије, престао је мандат
Скупштини општине Медвеђа, као и заме-
нику председника Скупштине општине
Медвеђа.

На основу чл. 86 ст.4. Закона о локалној
самоуправи је прописано да до конституи-
сања скупштине и извршних органа једи-
нице локалне самоуправе, текуће и неодло -
жне послове из надлежности скупштине и
извршних органа, обавља привремени ор-
ган кога чине председник и четири члана.

На основу напред наведеног, Привре-
мени орган општине Медвеђа донео је Ре-
шење о престанку функције председнику
Скупштине општине Медвеђа.

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

Решење доставити:
– Горана Бајовић из Медвеђе,
– Одељењу за општу управу Општинске

управе општине Медвеђа,
– Архиви.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА

06 Број: 06-6/2022/7 
од 7.фебруара 2022.године

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Драган Кулић

Në bazë të nenit 86, paragrafi 4. të Ligjit
për Vetëqeverisjen Lokale (“Gazeta Zyrtare e
RS”, nr. 129/2007, 83/2014-ligji tj, 101/2016-
ligji tj. dhe 47/2018), neni 46 par.1 pika 2. të
Ligjit për Zgjedhjet Lokale (“Gazeta zyrtare
e RS”, Nr. 129/2007, 34/2010-vendimi GJK,
54/2011, 12/2020, 16/2020 dhe 68/2020) dhe
pika 1. e Vendimit për shpërbërjen e Kuvendit
të Komunës së Medvegjës dhe formimin e Or-
ganit të Përkohshëm të Komunës së Medveg-
jës (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 13/2022), Or-
gani i Përkohshëm i Komunës së Medvegjës
në 1. seanca të mbajtur më 7. shkurt të vitit
2022, sjell

A K T V E N D I M I N

mbi ndërprerjen e funksionit 
të zëvendëskryetarit të Kuvendit 

të Komunës së Medvegjës

I PËRCAKTOHET se Gorana Bajoviq nga
Medvegja, ju është ndërprer funksioni i
zëven dëskryetarit të Kuvendit të Komunës së
Medvegjës në bazë të Vendimit për shpërbër-
jen e Kuvendit të Komunës së Medvegjës dhe
formimin e Organit të Përkohshëm të Ko-
munës së Medvegjës (“Gazeta Zyrtare e RS.
"Nr. 13/2022).

II Funksioni i zëvendëskryetarit të Kuven-
dit të Medvegjës përfundon më 4 shkurt të vi-
tit 2022. si ditë e hyrjes në fuqi të Vendimit të
Qeverisë së Republikës së Serbisë për shpërn-
darjen e Kuvendit të Komunës së Medvegjës
dhe formimin e Organit të Përkohshëm të Ko-
munës së Medvegjës.

III Aktvendimi do të publikohet në
“Gazeten Zyrtare të qytetit të Leskovcit”.

Arsyetimi:

Në bazë të nenin 46. Par. 1. pika 2. e Ligjit
për Zgjedhjet Lokale përcakton se mandati i
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këshilltarit përfundon para skadimit të man-
datit për të cilin është zgjedhur duke marrë
vendim për shpërndarjen e kuvendit të njësisë
së vetëqeverisjes lokale.

Me Vendimi për shpërndarjen e Kuvendit
Komunal të Komunës së Medvegjës dhe
formimin e Organit të Përkohshëm të Ko-
munës së Medvegjës (“Gazeta zyrtare e RS”
nr. 2022), miratuar nga Qeveria e Republikës
së Serbisë. (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 2022),
të cilin e ka miratuar Qeveria e Republikës së
Serbisë, Kuvendit të Komunës së Medvegjës,
si dhe zëvendëskryetarit të Kuvendit të Ko-
munës së Medvegjës i ka përfunduar mandati.

Bazuar në nenit 86. paragrafi.4. të Ligji për
vetëqeverisjen lokale përcakton se deri në
konstituimin e kuvendit dhe organeve ekzeku-
tive të njësisë së vetëqeverisjes lokale, punët
aktuale dhe urgjente nga kompetenca e kuven-
dit dhe organeve ekzekutive do t'i kryejë or-
gani i përkohshëm i përbërë nga kryetari dhe
katër anëtarë.

Në bazë të asaj lartëpërmendur , Organi i
Përkohshëm i Komunës së Medvegjës ka marrë
Aktvendim për ndërprerjen e detyrës së Kry -
etarit të Kuvendit të Komunës së Medvegjës. 

UDHËZIMI MBI MJETIN JURIDIK:
Kundër këtij Aktvendimi mund të ngrihet kon-
test administrativ në afat prej 30 ditësh nga
dita e dorëzimit.

Aktvendimi ti dorzohet:
– Gorana Bajoviq nga Medvegja,
– Departamenti për Administratë të

Përgjithshme të Administratës 
Komunale të Komunës së Medvegjës,

– Arkivit.

ORGANI I PËRKOHSHËM 
I KOMUNËS SË MEDVEGJËS

06 Numri: 06-6/2022/7 
nga 7.shkurt të vitit 2022.

KRYETAR I
ORGANIT TË PËRKOHSHËM

Dragan Kulliq

59.

На основу члана 86. став 4. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016- др.закон и 47/2018), тачке 1. Од-
луке о распуштању Скупштине општине
Медвеђа и образовању Привременог ор-
гана општине Медвеђа („Службени глас-
ник РС“ бр.13/2022), Привремени орган
општине Медвеђа на 1. седници одржаној
7.фебруара 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О престанку функције Председника
општине Медвеђа

I УТВРЂУЈЕ СЕ да је др Небојши Ар-
сићу из Медвеђе, престала функција Пред-
седника општине Медвеђа на основу Од-
луке Владе Републике Србије о распуш-
тању Скупштине општине Медвеђа и обра-
зовању Привременог органа општине Мед-
веђа („Службени гласник РС“ бр. 13/2022).

II Функција Председнику општине Мед-
веђа престаје 4.фебруара 2022.године као
дан ступања на снагу Одлуке о распуш-
тању Скупштине општине Медвеђа и об-
разовању Привременог органа општине
Мед веђа.

III Решење објавити у „Службеном глас-
нику града Лесковца“.

Образложење:

На основу члана 46. ст. 1 тачка 2. Закона
о локалним изборима прописано је да од-
борнику престаје мандат пре истека вре-
мена на које је изабран доношењем одлуке
о распуштању скупштине јединице ло-
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калне самоуправе, док је чланом 51. Закона
о локалној самоуправи прописано да пре-
станком мандата скупштине престаје ман-
дат извршних органа.

Одлуком о распуштању Скупштине оп-
штине Медвеђа и образовању Привреме-
ног органа Општине Медвеђа.(„Службени
гласник РС“ бр.13/2022), коју је донела
Владе Републике Србије, престао је мандат
Скупштини општине Медвеђа, Председ-
нику општине Медвеђа и Општинском
већу општине Медвеђа.

На основу чл. 86 ст.4. Закона о локалној
самоуправи је прописано да до конституи-
сања скупштине и извршних органа једи-
нице локалне самоуправе, текуће и не-
одложне послове из надлежности скуп-
штине и извршних органа, обавља привре-
мени орган кога чине председник и четири
члана.

На основу напред наведеног, Привре-
мени орган општине Медвеђа донео је Ре-
шење о престанку функције Председнику
општине Медвеђа.

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

Решење доставити:
– Небојши Арсићу из Медвеђе,
– Одељењу за општу управу Општинске

управе општине Медвеђа,
– Архиви. 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА

06 Број: 06-6/2022/8 
од 7.фебруара 2022.године

ПРЕДСЕДНИК 
Драган Кулић

Në bazë të nenit 86, paragrafi 4 i Ligjit për
Vetëqeverisjen Lokale (“Gazeta Zyrtare e
RS”, nr. 129/2007, 83/2014-ligji tjetër,
101/2016-ligji tjetër dhe 47/2018) dhe pika. 1
i Vendimit për shpërbërjen e Kuvendit të Ko-
munës së Medvegjës dhe formimin e Organit
të Përkohshëm të Komunës së Medvegjës
(“Gazeta Zyrtare e RS” nr. 13/2022), Organi i
Përkohshëm i Komunës së Medvegjës në
seanën e 1 të mbajtur më 7 shkurt 2022, sjell

AKTVENDIM

mbi ndrprerjen e funkcionit të kryetarit
të komunës së Medvegjës

I Përcaktohet që Nebojsha Arsiq i është
ndërprer funkcioni i kryetarit të Komunës së
Medvegjës në bazë të Vendimit të Qeverisë së
Republikës së Serbisë për shpërndarjen e Ku-
vendit Komunal të Medvegjës dhe formimin
e Organit të Përkohshëm të Komunës së Med-
vegjës (Gazeta Zyrtare e RS nr. 13/2022).

II Funksioni i Kryetarit të Kuvendit Komu-
nal të Komunës së Medvegjës përfundon më
4 shkurt 2022. si dita e hyrjes në fuqi të
Vendimit të Qeverisë së Republikës së Serbisë
për shpërbërjen e Kuvendit të Komunës së
Medvegjës dhe formimin e Organit të Për -
kohshëm të Komunës së Medvegjës.

III Aktvendimi do të shpallet “Gazeta
zyrtare e qytetit të Leskovcit”.

Arsytim:

Në bazë të nenit 46.faqe 1 pika 2 e Ligjit
për zgjedhjet lokale përcakton se mandati i
këshilltarit përfundon para skadimit të man-
datit për të cilin është zgjedhur me vendim për
shpërbërjen e kuvendit të njësisë së vetëqev-
erisjes lokale, ndërsa neni 51 i Ligjit për
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Vetëqeverisja lokale parasheh që organeve
ekzekutive përfundon mandati.

Me Vendimin e shpërndarjen së Kuvendit
të Komunës së Medvegjës,dhe formimin e Or-
ganit të përkohëshëm (Gazeta Zyrtare e RS nr.
13/2022).të cilën eka aprovu Qeveria e Re-
publikës së Serbisë, ju ka ndërpre mandati i
Kuvendit të komunës së Medvegjës ,Kryetari
i komunës së Medvegjës dhe Këshillit komu-
nal të komunës së Medvegjës.

Në bazë të nenit 86, paragrafi 4. Ligji për
vetëqeverisjen lokale përcakton se deri në
konstituimin e Kuvendit dhe organeve
ekzekutive të njësisë së vetëqeverisjes lokale,
punët aktuale dhe urgjente nga kompetenca e
kuvendit dhe organeve ekzekutive do t'i kryejë
Organi i përkohshëm i përbërë nga kryetari,
dhe katër anëtarë.

Në bazë të cekurit më lartë, Organi i
Përkohshëm i Komunës së Medvegjës ka mi-
ratuar Vendim për ndërprerjen e funksionit të
kryetarit të Kuvendit të Komunës së Medveg-
jës.

UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK:
Kundër këtij vendimi mund të ngrihet padi pe-
nale në afat prej 30 ditësh nga dita e dorëzimit.

Aktvendimi dorëzohetë:
-Nebojsha Arsiq nga Medvegja
-Arkivi

ORGANI I PËRKOHËSHËM 
I KOMUNËS SË MEDVEGJËS

06 Numër: 06-6/2022/8 
prej 7 shkurt viti 2022

KRYETARI I ORGANIT TË
PËRKOHËSHËM

Dragan Kulliq

60.

На основу члана 50. ст. 1., члана 51. и
члана 86. став 4. Закона о локалној само-
управи (''Службени гласник РС'', број:
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016- др.за-
кон и 47/2018), тачка 1. Одлуке о распуш-
тању Скупштине општине Медвеђа и обра-
зовању Привременог органа општине Мед-
веђа (''Службени гласник РС'', бр.13/2022),
члана 46. ст. 1 тачка 2. Закона о локалним из-
борима (''Службени гласник РС'', број:
129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011,
12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и
68/2020), Привремени орган општине Мед-
веђа на 1. седници одржаној 7. фебруара
2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О престанку функције заменику
председника општине Медвеђа

I УТВРЂУЈЕ СЕ да је Горану Ивановићу
из Медевца, престала функција Заменика
председника општине Медвеђа на основу
Одлуке о распуштању Скупштине оп-
штине Медвеђа и образовању Привреме-
ног органа општине Медвеђа („Службени
гласник РС“ бр.13/2022).

II Функција Заменику председнику оп-
штине Медвеђа престаје 4. фебруара 2022.
год. као дан ступања на снагу Одлуке о рас-
пуштању Скупштине општине Медвеђа и
образовању Привременог органа општине
Медвеђа, коју је донела Влада Републике
Србије.

III Решење објавити у „Службеном глас-
нику града Лесковца“.

Образложење:

На основу члана 46. ст. 1 тачка 2. Закона
о локалним изборима прописано је да од-
борнику престаје мандат пре истека вре-
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мена на које је изабран доношењем одлуке
о распуштању скупштине јединице ло-
калне самоуправе, док је чланом 51. Закона
о локалној самоуправи прописано да пре-
станком мандата скупштине престаје ман-
дат извршних органа.

Одлуком о распуштању Скупштине оп-
штине Медвеђа и образовању Привреме-
ног органа Општине Медвеђа.(„Службени
гласник РС“ бр.13/2022), коју је донела
Владе Републике Србије, престао је мандат
Скупштини општине Медвеђа,Председ-
нику општине Медвеђа и Општинском
већу општине Медвеђа.

На основу члана 50. ст. 1. Закона о ло-
калној самоуправи је прописано да мандат
заменику председника општине престаје
престанком мандата, разрешењем председ-
ника општине.

На основу чл. 86 ст.4. Закона о локалној са-
моуправи је прописано да до конституисања
скупштине и извршних органа јединице ло-
калне самоуправе, текуће и неодложне по-
слове из надлежности скупштине и из-
вршних органа, обавља привремени орган
кога чине председник и четири члана.

На основу напред наведеног, Привре-
мени орган општине Медвеђа донео је Ре-
шење о престанку функције Председнику
општине Медвеђа.

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

Решење доставити:
– Горану Ивановићу из Медевца,
– Одељењу за општу управу Општинске

управе општине Медвеђа,
– Архиви.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА

06 Број: 06-6/2022/9 
од 7.фебруара 2022.године

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Драган Кулић

Në bazë të nenin 50, pargrafi 1, neni 51.
dhe neni 86. paragrafi 4. i Ligjit për Vetëqev-
erisjen Lokale (“Gazeta Zyrtare e RS”, Nr.
129/2007, 83/2014-ligji tj, 101/2016-ligji tj.
dhe 47/2018) , pika 1. e Vendimit mbi shpërn-
darjen e Kuvendit të Komunës së Medvegjës
dhe formimin e Organit të Përkohshëm të Ko-
munës së Medvegjës (“Gazeta Zyrtare e RS”,
nr. 13/2022), neni 46, par. 1 pika 2. e Ligjit për
Zgjedhjet Lokale (“Gazeta Zyrtare e RS”,
numër: 129/2007, 34/2010 - Vendimi i GJK,
54/2011, 12/2020, 16/2020 - interpretim aut-
entik dhe 68/2020), Organi i përkohshëm i ko-
munës së Medvegjës, në seancën e parë të
mbajtur më 7. shkurt të vitit 2022, sjell

A K T V E N D I M I N

mbi ndërprerjen e funksionit 
të zëvendëskryetarit të Komunës 

së Medvegjës

I PËRCAKTOHET se Goran Ivanoviq nga
Medvci, ju është ndërprer funksioni i
zëvendëskryetarit të Komunës së Medvegjës
në bazë të Vendimit për shpërbërjen e Kuven-
dit të Komunës së Medvegjës dhe formimin e
Organit të Përkohshëm të Komunës së Med-
vegjës (“Gazeta Zyrtare e RS. "Nr. 13/2022).

II Funksioni i zëvendëskryetarit të Ko-
munës së Medvegjës përfundon më 4 shkurt
të vitit 2022. si ditë e hyrjes në fuqi të
Vendimit të Qeverisë së Republikës së Serbisë
për shpërndarjen e Kuvendit të Komunës së
Medvegjës dhe formimin e Organit të Për -
kohshëm të Komunës së Medvegjës.

III Aktvendimi do të publikohet në “Ga -
zeten Zyrtare të qytetit të Leskovcit”.

Arsyetimi:

Në bazë të nenin 46. Par. 1. pika 2. e Ligjit
për Zgjedhjet Lokale përcakton se mandati i
këshilltarit përfundon para skadimit të man-
datit për të cilin është zgjedhur duke marrë
vendim për shpërndarjen e kuvendit të njësisë
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së vetëqeverisjes lokale, ndërsa neni 51. të
Ligjit për Vetëqeverisja lokale parasheh që or-
ganeve ekzekutive përfundon mandati. 

Me Vendimi për shpërndarjen e Kuvendit
Komunal të Komunës së Medvegjës dhe
formimin e Organit të Përkohshëm të Ko-
munës së Medvegjës (“Gazeta zyrtare e RS”
nr. 2022), miratuar nga Qeveria e Republikës
së Serbisë, Kuvendit të Komunës së Medveg-
jës, Kryetarit të Komunës së Medvegjës dhe
Këshillit Komunal të Komunës së Medvegjës
i është ndërprerë mandati.

Në bazë të nenit 50. Parag.1.të Ligjit për
Vetëqeverisjen Lokale parashikon që mandati
i zëvendëskryetarit të komunës i përfundon me
përfundimin e mandatit, me shkarkimin e kry -
etarit.

Bazuar në nenit 86. paragrafi.4. të Ligji për
vetëqeverisjen lokale përcakton se deri në
konstituimin e kuvendit dhe organeve ekzeku-
tive të njësisë së vetëqeverisjes lokale, punët
aktuale dhe urgjente nga kompetenca e kuven-
dit dhe organeve ekzekutive do t'i kryejë or-
gani i përkohshëm i përbërë nga kryetari dhe
katër anëtarë.

Në bazë të asaj lartëpërmendur , Organi i
Përkohshëm i Komunës së Medvegjës ka marrë
Aktvendim për ndërprerjen e detyrës së Kry -
etarit të Kuvendit të Komunës së Medvegjës. 

UDHËZIMI MBI MJETIN JURIDIK:
Kundër këtij Aktvendimi mund të ngrihet kon-
test administrativ në afat prej 30 ditësh nga
dita e dorëzimit.

Aktvendimi ti dorzohet:
– Goran Ivanoviq nga Medvci,
– Departamenti për Administratë të

Përgjithshme të Administratës 
Komunale të Komunës së Medvegjës,

– Arkivit.

ORGANI I PËRKOHSHËM I
KOMUNËS SË MEDVEGJËS 

06 Numri: 06-6/2022/9 
nga 7.shkurt të vitit 2022.

KRYETAR I
ORGANIT TË PËRKOHSHËM

Dragan Kulliq

61.

На основу члана 86. став 4. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016- др.закон и 47/2018) и тачке 1. Од-
луке о распуштању Скупштине општине
Медвеђа и образовању Привременог ор-
гана општине Медвеђа („Службени глас-
ник РС“ бр.13/2022), Привремени орган
општине Медвеђа на 1.седници одржаној
7.фебруара 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О престанку функције чланова
Општинског већа општине Медвеђа

I УТВРЂУЈЕ СЕ да је члановима Оп-
штинског већа општине Медвеђа престао
мандат, на основу Одлуке Владе Републике
Србије о распуштању Скупштине општине
Медвеђа и образовању Привременог ор-
гана општине Медвеђа („Службени глас-
ник РС“ бр.13/2022), и то:

1. Драгану Кулићу из Медвеђе,
2. Влади Бабићу из Медвеђе,
3. Драгану Милићевићу из Газдара,
4. Момчилу Драшковићу из Врапца, 
5. Милошу Филиповићу из Негосавља. 

II Мандат члановима Општинског већа
престаје 4.фебруара 2022.год. као дан сту-
пања на снагу Одлуке о распуштању Скуп-
штине општине Медвеђа и образовању
Привременог органа општине Медвеђа.

III Решење објавити у „Службеном глас-
нику града Лесковца“.

Образложење:

На основу члана 46. ст. 1 тачка 2. Закона
о локалним изборима прописано је да од-
борнику престаје мандат пре истека вре-
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мена на које је изабран доношењем одлуке
о распуштању скупштине јединице ло-
калне самоуправе, док је чланом 51. Закона
о локалној самоуправи прописано да пре-
станком мандата скупштине престаје ман-
дат извршних органа.

Одлуком Владе Републике Србије о рас-
пуштању Скупштине општине Медвеђа и
образовању Привременог органа Општине
Медвеђа (''Службени гласник РС'' бр.
13/2022) престао је мандат Скупштини оп-
штине Медвеђа, Председнику општине
Медвеђа и Општинском већу општине
Медвеђа.

На основу члана 86 ст.4. Закона о локал-
ној самоуправи је прописано да до консти-
туисања скупштине и извршних органа
јединице локалне самоуправе, текуће и не-
одложне послове из надлежности скуп-
штине и извршних органа, обавља привре-
мени орган кога чине председник и четири
члана.

На основу напред наведеног, Привре-
мени орган општине Медвеђа донео је Ре-
шење о престанку функције Председнику
општине Медвеђа.

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

Решење доставити:
– Наведеним лицима,
– Архиви. 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА

06 Број: 06-6/2022/10 
од 7.фебруара 2022.године

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Драган Кулић

Në bazë të nenit 86, paragrafi 4. të Ligjit
mbi Vetëqeverisjen Lokale (“Gazeta Zyrtare
e RS”, nr. 129/2007, 83/2014-ligji tj,
101/2016-ligji tj. dhe 47/2018) dhe pika. 1 të
Vendimit për shpërndarjen e Kuvendit të Ko-
munës së Medvegjës dhe formimin e Organit
të Përkohshëm të Komunës së Medvegjës
(“Gazeta Zyrtare e RS” nr. 13/2022), Organi i
Përkohshëm i Komunës së Medvegjës në
seancën e 1. të mbajtur më 7. shkurt të vitit
2022, sjell

A K T V E N D I M I N

mbi ndërprerjen e funksionit të anëtarëve
të Këshillit Komunal të Komunës së

Medvegjës

I PËRCAKTOHET se anëtarëve të
Këshillit Komunal të Komunës së Medvegjës,
ju është ndërprer mandati në bazë të Vendimit
të Qeverisë së Republikës së Serbisë për sh-
përbërjen e Kuvendit të Komunës së Medveg-
jës dhe formimin e Organit të Përkohshëm të
Komunës së Medvegjës (“Gazeta Zyrtare e
RS. "Nr. 13/2022), dhe atë:

1. Dragan Kulliqit nga Medvegja,
2. Vlladi Babiqu nga Medvegja,
3. Draganu Milliqeviqu nga Gazdari,
4. Momçillo Drashkoviqu nga Vrapce, 
5. Millosh Fillipoviqu nga Negosavla. 

II Mandati i anëtarëve të Këshillit Komuna
përfundon më 4. shkurt të vitit 2022. si ditë të
hyrjes në fuqi të Vendimit për shpërndarjen e
Kuvendit të Komunës së Medvegjës dhe
formimin e Organit të Përkohshëm të Ko-
munës së Medvegjës.

III Aktvendimi do të publikohet në “Ga -
zeten Zyrtare të qytetit të Leskovcit”.

Arsyetimi:

Në bazë të nenin 46. Par. 1. pika 2. e Ligjit
për Zgjedhjet Lokale përcakton se mandati i
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këshilltarit përfundon para skadimit të man-
datit për të cilin është zgjedhur duke marrë
vendim për shpërndarjen e kuvendit të njësisë
së vetëqeverisjes lokale, ndërsa neni 51. të
Ligjit për Vetëqeverisja lokale parasheh që or-
ganeve ekzekutive përfundon mandati. 

Me vendim të Qeverisë së Republikës së
Serbisë për shpërndarjen e Kuvendit të Ko-
munës së Medvegjës dhe formimin e Organit
të Përkohshëm të Komunës së Medvegjës
(“Gazeta Zyrtare e RS” nr. 13/2022), ka për-
funduar mandati i Kuvendit të Komunës së
Medvegjës, kryetarit të Komunës së Medveg-
jës dhe Këshilli Komunal të Medvegjës. 

Në bazë të nenit 86, paragrafi 4. Ligji mbi
vetëqeverisjen lokale përcakton se deri në
konstituimin e kuvendit dhe organeve ekzeku-
tive të njësisë së vetëqeverisjes lokale, punët
aktuale dhe urgjente nga kompetenca e kuven-
dit dhe organeve ekzekutive do t'i kryejë or-
gani i përkohshëm i përbërë nga kryetari. dhe
katër anëtarë.

Në bazë të asaj lartëpërmendur , Organi i
Përkohshëm i Komunës së Medvegjës ka
marrë Aktvendim për ndërprerjen e detyrës së
Kryetarit të Kuvendit të Komunës së Medveg-
jës. 

UDHËZIMI MBI MJETIN JURIDIK:
Kundër këtij Aktvendimi mund të ngrihet kon-
test administrativ në afat prej 30 ditësh nga
dita e dorëzimit.

Aktvendimi ti dorzohet:
– Personave të cekur,
– Arkivit.

ORGANI I PËRKOHSHËM 
I KOMUNËS SË MEDVEGJËS

06 Numri: 06-6/2022/10 
nga 7.shkurt të vitit 2022.

KRYETAR I
ORGANIT TË PËRKOHSHËM

Dragan Kulliq

62.

На основу члана 86. став 4. Закона о ло-
калној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016- др.закон и 47/2018), члана 46.
став 1. тачка 2. Закона о локалним избо-
рима (''Службени гласник РС'', број
129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011,
12/2020, 16/2020 и 68/2020), тачке 1.Одлуке
Владе Републике Србије о распуштању
Скупштине општине Медвеђа и образо-
вању Привременог органа општине Мед-
веђа (''Службени гласник РС'', бр.13/2022),
Привремени орган општине Медвеђа на 1.
седници одржаној 7.фебруара 2022.године,
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О престанку мандата одборника
Скупштине општине Медвеђа

I УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборницима
Скупштине општине Медвеђа престао
мандат пре истека времена, на основу Од-
луке Владе Републике Србије о распуш-
тању Скупштине општине Медвеђа и об-
разовању Привременог органа општине
Медвеђа („Службени гласник РС“ бр.
13/2022), и то:

1. Дејану Младеновићу из Медвеђе - Из-
борна листа Коалиција „Александар Ву-
чић-Зато што волимо Медвеђу“,

2. Драгану Јовановићу из Медвеђе - Из-
борна листа Коалиција „Александар Ву-
чић-Зато што волимо Медвеђу“,

3. Нади Перишић из Медвеђе - Изборна
листа Коалиција „Александар Вучић-
Зато што волимо Медвеђу“,

4. Милану Стевановићу из Медвеђе - Из-
борна листа Коалиција „Александар Ву-
чић-Зато што волимо Медвеђу“,
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5. Бранку Ковинићу из Газдара - Изборна
листа Коалиција „Александар Вучић-
Зато што волимо Медвеђу“,

6. Горани Бајовић из Медвеђе - Изборна
листа Коалиција „Александар Вучић-
Зато што волимо Медвеђу“,

7. Марку Поповићу из Сијаринске Бање -
Изборна листа Коалиција „Александар
Вучић-Зато што волимо Медвеђу“,

8. Крсту Пиљевићу из Медевца - Изборна
листа Коалиција „Александар Вучић-
Зато што волимо Медвеђу“,

9. Светлани Станковић из Медвеђе- Из-
борна листа Коалиција „Александар Ву-
чић-Зато што волимо Медвеђу“,

10. Драгију Филиповић из Негосавља- Из-
борна листа Коалиција „Александар
Вучић-Зато што волимо Медвеђу“,

11. Рајку Лукићу из Реткоцера- Изборна
листа Коалиција „Александар Вучић-
Зато што волимо Медвеђу“,

12. Бојани Вуксановић из Медвеђе- Из-
борна листа Коалиција „Александар
Вучић-Зато што волимо Медвеђу“,

13. Нешку Славићу из Средњег Бучумета-
Изборна листа Коалиција „Александар
Вучић-Зато што волимо Медвеђу“,

14. Драгану Додеровићу из Медвеђе- Из-
борна листа Коалиција „Александар
Вучић-Зато што волимо Медвеђу“,

15. Соњи Стаменковић из Негосавља- Из-
борна листа Коалиција „Александар
Вучић-Зато што волимо Медвеђу“,

16. Дејану Мосићу из Црног Врха- Из-
борна листа Коалиција „Александар
Вучић-Зато што волимо Медвеђу“,

17. Младену Адрејевићу из Медвеђе- Из-
борна листа Коалиција „Александар
Вучић-Зато што волимо Медвеђу“,

18. Дубравки Савић из Сијаринске Бање -
Изборна листа Коалиција „Александар
Вучић-Зато што волимо Медвеђу“,

19. Кости Димитријевић из Медвеђе - Из-
борна листа Милан Кркобабић-Партија
уједињених пензионера Србије-И Мед-
веђа је Србија,

20. Радомиру Радовановићу из Медвеђе -
Изборна листа Српска радикална
странка - др Војислав Шешељ,

21. Драгану Станковићу из Доњег Бучу-
мета - Изборна листа Српска радикална
странка - др Војислав Шешељ,

22. Фљориму Сахитију из Медвеђе - Из-
борна листа Партија за демократско де-
ловање,Фљорим Сахити,

23. Бајраму Мустафи из Тупала - Изборна
листа Коалиција „Сви за Медвеђу-Му-
харем Саљиху“,

24. Фејмији Бејићу из Равне Бање - Из-
борна листа Коалиција „Сви за Мед-
веђу-Мухарем Саљиху“,

25. Бојану Павловићу из Медвеђе - Из-
борна листа Српска десница-За дома-
ћинску Медвеђу - Дејан Симић.

II Мандат одборника Скупштине оп-
штине Медвеђа престаје 4.фебруара
2022.године као дан ступања на снагу Од-
луке о распуштању Скупштине општине
Медвеђа и образовању Привременог ор-
гана општине Медвеђа.

III Решење објавити у „Службеном глас-
нику града Лесковца“.

Образложење:

На основу члана 46. ст. 1 тачка 2. Закона
о локалним изборима прописано је да од-
борнику престаје мандат пре истека вре-
мена на које је изабран доношењем одлуке
о распуштању скупштине јединице ло-
калне самоуправе.

Одлуком о распуштању Скупштине оп-
штине Медвеђа и образовању Привреме-
ног органа Општине Медвеђа(„Службени
гласник РС“ бр.13/2022), коју је усвојила
Владе Републике Србије, престао је мандат
одборницима Скупштине општине Мед-
веђа.

На основу члана 86. става 4. Закона о ло-
калној самоуправи прописано је да до кон-
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ституисања скупштине и извршних органа
јединице локалне самоуправе текуће и не-
одложне послове из надлежности скуп-
штине и извршних органа обавља привре-
мени орган кога чине председник и четири
члана.

На основу напред наведеног, одлучено је
као у диспозитиву решења.

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

Решење доставити:
– наведеним лицима,
– Архиви. 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА

06 Број: 06-6/2022/11 
од 7.фебруара 2022.године

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Драган Кулић

Në bazë të nenit 86.paragrafi 4. Ligji mbi
vetëqeverisjen lokale (“Gazeta zyrtare RS”,
numër 129/2007, 83/2014- ligji tjetër,
101/2016- ligji tjetër dhe 47/2018), neni 46.
paragrafi 1. pika2. Ligji mbi vetëqeverisjen
lokale (“Gazeta zyrtare RS”, numër 129/2007,
34/2010- vendimi GJK, 54/2011, 12/2020,
16/2020 dhe 68/2020), pika 1. Vendimet e
Qeveris së Republikës së Sërbis për shpërbër-
jen e kuvendit të komunës së Medvegjës dhe
formimin e organit të Përkohëshëm të ko-
munës së Medvegjës (“Gazeta zyrtare RS”,
numër 13/2022), organi i Përkohëshëm i ko-
munës së Medvegjës në seancën e 1.të mbaj-
taur më 7.shkurt të vitit 2022, sjell

A K T V E N D I M I N 

Për ndërprerjen e mandatit të këshilltarve
të Kuvendit të komunës së Medvegjës

I PËRCAKTOHET që këshilltarve të Ku-
vendit të komunës së Medvegjës mbi ndërpre-
rjen e mandatit para skadimit të kohës, në bazë
të Vendimit të Qeveris të Republikës së Sërbis
për shpërbërjen e Kuvendit të komunës së
Medvegjës dhe formimin e organit të Përko-
hëshëm të komunës së Medvegjës (“Gazeta
zyrtare RS”, numër 13/2022), dhe atë:

1. Dejan Mlladenoviqit nga Medvegja – Lista
zgjedhore e Kualicionit ”Alleksandar Vuçiq
- Sepse ne e duam Medvegjën “,

2. Dragan Jovanoviq nga Medvegja - Lista zg-
jedhore e Kualicionit ”Alleksandar Vuçiq -
Sepse ne e duam Medvegjën “,

3. Nada Perishiq nga Medvegja - Lista zgjed-
hore e Kualicionit ”Alleksandar Vuçiq -
Sepse ne e duam Medvegjën “,

4. Millan Stevanoviq nga Medvegja - Lista
zgjedhore e Kualicionit ”Alleksandar Vuçiq
- Sepse ne e duam Medvegjën “,

5. Branko Koviniqit nga Gazdari - Lista zg-
jedhore e Kualicionit ”Alleksandar Vuçiq -
Sepse ne e duam Medvegjën “,

6. Gorana Bajoviq nga Medvegja - Lista zg-
jedhore e Kualicionit ”Alleksandar Vuçiq -
Sepse ne e duam Medvegjën “,

7. Marko Popoviq nga Medvegja - Lista zg-
jedhore e Kualicionit ”Alleksandar Vuçiq -
Sepse ne e duam Medvegjën “,

8. Krsto Pileviq nga Medvegja - Lista zgjed-
hore e Kualicionit ”Alleksandar Vuçiq -
Sepse ne e duam Medvegjën “,

9. Svetllana Stankoviq nga Medvegja - Lista
zgjedhore e Kualicionit ”Alleksandar Vuçiq
- Sepse ne e duam Medvegjën “,

10. Dragi Fillipoviq nga Negosavla - Lista zg-
jedhore e Kualicionit ”Alleksandar Vuçiq
- Sepse ne e duam Medvegjën “,

11. Rajko Llukiq nga Retkoceri - Lista zgjed-
hore e Kualicionit ”Alleksandar Vuçiq -
Sepse ne e duam Medvegjën “,
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12. Bojana Vuksanoviq nga Medvegja - Lista
zgjedhore e Kualicionit ”Alleksandar
Vuçiq - Sepse ne e duam Medvegjën “,

13. Neshko Sllaviq nga Buqumeti i mesëm -
Lista zgjedhore e Kualicionit ”Alleksan-
dar Vuçiq - Sepse ne e duam Medvegjën“,

14. Dragan Doderoviq nga Medvegja - Lista
zgjedhore e Kualicionit ”Alleksandar
Vuçiq - Sepse ne e duam Medvegjën “,

15. Sonja Stamenkoviq nga Negosavla - Lista
zgjedhore e Kualicionit ”Alleksandar
Vuçiq - Sepse ne e duam Medvegjën “,

16. Dejan Mosiq nga Crni Vrh - Lista zgjed-
hore e Kualicionit ”Alleksandar Vuçiq -
Sepse ne e duam Medvegjën “,

17. Mlladen Andrejeviq nga Medvegja - Lista
zgjedhore e Kualicionit ”Alleksandar
Vuçiq - Sepse ne e duam Medvegjën “,

18. Dubravka Saviq nga Banja e Siajrinës -
Lista zgjedhore e Kualicionit ”Alleksan-
dar Vuçiq - Sepse ne e duam Medvegjën“,

19. Kosta Dimitrijeviq nga Medvegja - Lista
zgjedhore Millan Krkobabiq Partia e Pen-
sionistëve të Bashkuar të Sërbis – dhe
Medvegja është Sërbi”,

20. Radomir Radovanoviq nga Medvegja -
Lista zgjedhore partia Serbe Radikale – dr
Vojisllav Sheshel”,

21. Dragan Stankoviq nga Buqumeti i
poshtëm - Lista zgjedhore partia Serbe
Radikale – dr Vojisllav Sheshel”,

22. Florim Sahiti nga Medvegja - Lista zgjed-
hore Partia për veprimin demokratik ,
Florim Sahiti, 

23. Bajram Mustafa nga Tupalla - Lista zgjed-
hore e Kualicionit “ Të gjithë për Med-
vegjë – Muharrem Salihu “, 

24. Fehmi Beiqi nga Rama Baja - Lista zgjed-
hore e Kualicionit “ Të gjithë për Med-
vegjë – Muharrem Salihu “, 

25. Bojan Pavlloviq nga Medvegja - Lista zg-
jedhore Srpska desnica- për Medvegjën
mikëpritëse – Dejan Simiq.

II Mandati i këshilltarëve të Kuvendit të
Komunës së Medvegjës përfundon më
4.shkurt të vitit 2022, si ditë e hyrjes në fuqi
të Vendimit për shpërbërjen e Kuvendit të Ko-

munës së Medvegjës dhe formimin e organit
të Përkohshëm të Komunës së Medvegjës.

III Aktvendimi të shpallet në “ Gazetën
zyrtare të qytetit të Leskovcit”.

Arsyetim 

Në bazëtë nenit 46. paragrafi 1. pika 2.
Ligji për zgjedhjet lokale parasheh që mandati
i këshilltarit përfundon para skadimit të man-
datit për të cilin është zgjedhur me vendim për
shpërbërjen e kuvendit të njësisë së vetëqev-
erisjes lokale.

Me Vendimin për shpërbërjen e Kuvendit
të komunës së Medvegjës dhe formimin e Or-
ganit të përkohëshëm të komunës së Medveg-
jës “ Gazetën zyrtare RS” numër 13/2022), të
cilin e ka miratuar Qeveria e Republikës së
Sërbis , është ndërprer mandati i këshilltarëve
të Kuvendit të komunës së Medvegjës. 

Në bazëtë nenit 86. paragrafi 4. Ligji për
Vetëqeverisjen Lokale përcakton se deri në
konstituimin e kuvendit dhe organeve ekzeku-
tive të njësisë së vetëqeverisjes lokale, punët
aktuale dhe urgjente nga kompetenca e kuven-
dit dhe organeve ekzekutive i kryen organi i
përkohshëm i përbërë nga kryetari dhe katër
anëtarë.

Në bazë të cekurit më lartë, është vendosur
si në dispozitiv të aktvendimit.

UDHËZIMI MBI MJETIN JURIDIK:
Kundër këtij Aktvendimi mund të ngrihet kon-
test administrativ në afat prej 30 ditësh nga
dita e dorëzimit.

Aktvendimi ti dorëzohet:
– personave të cekur,
– Arkivit.

ORGANI I PËRKOHËSHËM I
KOMUNËS SË MEDVEGJËS

06 Numër:06-6/2022/11 
nga 7.shkurt të vitit 2022

KRYETAR 
I ORGANIT TË PËRKOHËSHËM 

Dragan Kulliq 
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63.

На основу члана члана 58. став 4., члана
86. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/2016- др.закон и
47/2018), тачке 1. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Медвеђа и образовању
Привременог органа општине Медвеђа
(„Службени гласник РС“ бр.13/2022), члана
46. ст. 1 тачка 2. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, број 129/2007,
34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020,
16/2020 и 68/2020), Привремени орган оп-
штине Медвеђа на 1. седници одржаној дана
7. фебруара 2022. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О престанку функције помоћника
председника општине Медвеђа

I УТВРЂУЈЕ СЕ да је Николи Анд-
рејевићу из Медвеђе, престала функција
Помоћника председника општине Медвеђа
на основу Одлуке о распуштању Скуп-
штине општине Медвеђа и образовању
Привременог органа општине Медвеђа
(„Службени гласник РС“ бр.13/2022).

II Функција Помоћнику председника оп-
штине Медвеђа престаје 4. фебруара 2022.
год. као дан ступања на снагу Одлуке
Владе Републике Србије о распуштању
Скупштине општине Медвеђа и образова -
њу Привременог органа општине Медвеђа.

III Решење објавити у „Службеном глас-
нику града Лесковца“.

Образложење:

На основу члана 46. ст. 1 тачка 2. Закона
о локалним изборима прописано је да од-
борнику престаје мандат пре истека вре-

мена на које је изабран доношењем одлуке
о распуштању скупштине јединице ло-
калне самоуправе, док је чланом 51. Закона
о локалној самоуправи прописано да пре-
станком мандата скупштине престаје ман-
дат извршних органа.

Одлуком о распуштању Скупштине оп-
штине Медвеђа и образовању Привреме-
ног органа Општине Медвеђа („Службени
гласник РС“ бр.13/2022), коју је донела
Владе Републике Србије, престао је мандат
Скупштини општине Медвеђа, Председни -
ку општине Медвеђа и Општинском ве ћу
општине Медвеђа.

На основу члана 58. став 4. Закона о ло-
калној самоуправи је прописано да се по-
моћници председника општине постављају
најдуже на период док траје дужност пред-
седника општине.

На основу члана 86. став 4. Закона о ло-
калној самоуправи је прописано да до кон-
ституисања скупштине и извршних органа
јединице локалне самоуправе, текуће и не-
одложне послове из надлежности скуп-
штине и извршних органа, обавља привре-
мени орган кога чине председник и четири
члана.

На основу напред наведеног, Привре-
мени орган општине Медвеђа донео је Ре-
шење о престанку функције Председнику
општине Медвеђа.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Про -
тив овог Решења може се покренути упра -
вни спор у року од 30 дана од дана достав-
љања.

Решење доставити:
– Николи Андрејевићу из Медвеђе,
– Архиви.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА

06 Број: 06-6/2022/12 
од 7.фебруара 2022.године

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Драган Кулић
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Në bazë të nenit 58 paragrafi 4, nenit 86
paragrafit 4. të Ligjit për vetëqeverisjen Lokale
(“Gazeta Zyrtare e RS”, nr. 129/2007, 83/2014-
ligji tj, 101/2016-ligji tj dhe 47 / 2018), pika 1.
e Vendimit për shpërndarjen e Kuvendit të Ko-
munës së Medvegjës dhe formimin e Organit
të Përkohshëm të Komunës së Medvegjës
(“Gazeta Zyrtare e RS” nr. 13/2022), neni 46,
par. 1 pika 2 e Ligjit për Zgjedhjet Lokale
(“Gazeta Zyrtare e RS”, Nr. 129/2007,
34/2010-vendimi GJK, 54/2011, 12/2020,
16/2020 dhe 68/2020), Organi i Përkohshëm i
Komunës së Medvegjës në seancën 1. të mba-
jtur më 7. shkurt të vitit 2022, sjell

A K T V E N D I M I N

mbi ndërprerjen e funksionit të ndihmës
kryetarit të Komunës së Medvegjës

I PËRCAKTOHET se Nikolla Andrejeviqit
nga Medvegja, ju është ndërprer funksioni i
Ndihmës kryetarit të Komunës së Medvegjës
në bazë të Vendimit për shpërbërjen e Kuven-
dit të Komunës së Medvegjës dhe formimin e
Organit të Përkohshëm të Komunës së Med-
vegjës (“Gazeta Zyrtare e RS. "Nr. 13/2022).

II Funksioni i Ndihmës kryetarit Komunës
së Medvegjës përfundon më 4 shkurt të vitit
2022. si ditë e hyrjes në fuqi të Vendimit të
Qeverisë së Republikës së Serbisë për shpërn-
darjen e Kuvendit të Komunës së Medvegjës
dhe formimin e Organit të Përkohshëm të Ko-
munës së Medvegjës.

III Aktvendimi do të publikohet në “Ga -
zeten Zyrtare të qytetit të Leskovcit”.

Arsyetimi:

Në bazë të nenin 46. Par. 1. pika 2. e Ligjit
për Zgjedhjet Lokale përcakton se mandati i
këshilltarit përfundon para skadimit të man-
datit për të cilin është zgjedhur duke marrë

vendim për shpërndarjen e kuvendit të njësisë
së vetëqeverisjes lokale, ndërsa neni 51. të
Ligjit për Vetëqeverisja lokale parasheh që or-
ganeve ekzekutive përfundon mandati. 

Me Vendimi për shpërndarjen e Kuvendit
Komunal të Komunës së Medvegjës dhe
formimin e Organit të Përkohshëm të Ko-
munës së Medvegjës (“Gazeta zyrtare e RS”
nr. 2022), miratuar nga Qeveria e Republikës
së Serbisë, Kuvendit të Komunës së Medveg-
jës, Kryetarit të Komunës së Medvegjës dhe
Këshillit Komunal të Komunës së Medvegjës
i është ndërprerë mandati.

Në bazë të nenit 58. paragrafi 4. të Ligjit
për Vetëqeverisje Lokale, është paraparë që
ndihmësit e kryetarit të emërohen për një peri-
udhë maksimale kohore gjatë mandatit të
kryetarit. 

Bazuar në nenit 86. paragrafi.4. të Ligji për
vetëqeverisjen lokale përcakton se deri në
konstituimin e kuvendit dhe organeve ekzeku-
tive të njësisë së vetëqeverisjes lokale, punët
aktuale dhe urgjente nga kompetenca e kuven-
dit dhe organeve ekzekutive do t'i kryejë or-
gani i përkohshëm i përbërë nga kryetari dhe
katër anëtarë.

Në bazë të asaj lartëpërmendur , Organi i
Përkohshëm i Komunës së Medvegjës ka marrë
Aktvendim për ndërprerjen e detyrës së Kry -
etarit të Kuvendit të Komunës së Medvegjës. 

UDHËZIMI MBI MJETIN JURIDIK:
Kundër këtij Aktvendimi mund të ngrihet kon-
test administrativ në afat prej 30 ditësh nga
dita e dorëzimit.

Aktvendimi ti dorzohet:
– Nikolla Andrejeviqit nga Medvegja,
– Arkivit.

ORGANI I PËRKOHSHËM 
I KOMUNËS SË MEDVEGJËS

06 Numri: 06-6/2022/12 
nga 7.shkurt të vitit 2022.

KRYETAR I
ORGANIT TË PËRKOHSHËM

Dragan Kulliq
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64.

На основу члана 86. став 4. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник
РС“, број број 129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016- др.закон и 47/2018), тачке 7.Од-
луке Владе Републике Србије о распуш-
тању Скупштине општине Медвеђа и об-
разовању Привременог органа општине
Медвеђа („Службени гласник РС“ бр.
13/2022), Решења о именовању председ-
ника и чланова Привременог органа оп-
штине Медвеђа („Службени гласник РС“
бр. 13/2022), Привремени орган општине
Медвеђа на 1. седници одржаној 7. феб-
руара 2022. године доноси

О Д Л У К У

О РАДНОПРАВНОМ СТАТУСУ 
И НАКНАДАМА ЗА РАД 

У ПРИВРЕМЕНОМ ОРГАНУ
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

Члан 1.

Овом Одлуком регулише се радноправни
статус и накнада за рад председника, чла-
нова и секретара Привременог органа оп-
штине Медвеђа и његових радних тела. 

Члан 2.

Привремени орган општине Медвеђа
има председника и четири члана које је
именовала Влада Републике Србије. 

Привремени орган има секретара кога је
именовао Привремени орган. 

За разматрање и решавање појединих
питања из своје надлежности Привремени
орган може образовати радна тела. 

Члан 3.

Председник и чланови Привременог ор-
гана нису на сталном раду у Општини Мед-
веђа.

Председник Привременог органа за оба -
вљање дужности у Привременом органу,
има право на накнаду у висини месечне

пла те председника Скупштине општине
Медвеђа.

Чланови Привременог органа за обавља -
ње дужности у Привременом органу, имају
право на накнаду у висини месечне плате
председника Скупштине општине Медвеђа.

Члан 4.

Секретар Привременог органа је на
сталном раду у Општини Медвеђа.

Секретар Привременог органа за обав -
ља  ње дужности у Привременог органу у
висини плате запосленог на нормативно
правним пословима Општинског већа оп-
штине Медвеђа. 

Члан 5.

Председник радног тела и члан радног
тела који се именује из реда члана Привре-
меног органа, немају право на накнаду за
време обављања дужности у радном телу
кога именује Привремени орган. 

Члан радног тела (који није члан При-
временог органа) може остварити право на
накнаду за учествовање у раду радног тела
у висини накнаде која је прописана за чла -
на радног тела Скупштине општине Мед-
веђа. 

Члан 6.

Плате, накнаде и друга права и обавезе
председника, члана и секретара Привреме-
ног орагана и члана радног тела Привреме-
ног орагана финансирају се из буџета оп-
штине Медвеђа. 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном глас-
нику града Лесковца“. 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА

06 Број: 06-6/2022/13 
од 7.фебруара 2022.године

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Драган Кулић
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Në bazë të nenit 86, paragrafi 4 i Ligjit për
Vetëqeverisjen Lokale (“Gazeta Zyrtare e RS”,
nr. 129/2007, 83/2014-ligji tjetër, 101/2016-
ligji tjetër dhe 47/2018), pika. 7 i Vendimit të
Qeverisë së Republikës së Serbisë për
shpërbërjen e Kuvendit Komunal të Medvegjës
dhe formimin e Organit të Përkohshëm të
Komunës së Medvegjës (“Gazeta Zyrtare e
RS” nr. 13/2022), Vendimi për emërimin e Kry-
etarit dhe anëtarëve të Organit të Përkohshëm i
Komunës së Medvegjës (“Gazeta Zyrtare e
RS” nr. 13/2022), Organi i përkohshëm i
Komunës së Medvegjës, në seancën e 1. të
mbajtur më 7 shkurt 2022, sjell

VENDIMI 

MBI STATUSIN E BARAZIMIT
GJINOR TË PUNËS DHE

KOMPENSIMIN PËR PUNËN 
E ORGANIT TË PËRKOHSHËM 
TË KOMUNËS SË MEDVEGJËS

Neni 1.

Ky Vendim rregullon statusin e punësimit
dhe shpërblimin për punën e kryetarit, anë ta -
rëve dhe sekretarit të Organit të Përkohshëm
të Komunës së Medvegjës dhe trupave të tij
punues.

Neni 2

Organi i përkohshëm i komunës së Med -
vegjës ka një kryetar dhe katër anëtarë të
emëruar nga Qeveria e Republikës së Serbisë.

Organi i Përkohshëm do të ketë një Sekre-
tar të emëruar nga Organi i Përkohshëm.

Organi i Përkohshëm mund të krijojë trupa
punues për të shqyrtuar dhe zgjidhur çështje
të caktuara brenda kompetencës së tij.

Neni 3

Kryetari dhe anëtarët e Organit të Për koh -
shëm nuk janë në mardhënje të përhershëm në
Komunën e Medvegjës.

Kryetari i Organit të Përkohshëm për kry-
erjen e detyrave në Organin e Përkohshëm ka të
drejtë në kompensim në shumën e pagës mujore
të Kryetarit të Kuvendit Komunal të Medvegjës.

Anëtarët e Organit të Përkohshëm për kry-
erjen e detyrave në Organit e Përkohshëm
kanë të drejtë në kompensim në lartësinë e
pagës mujore të Kryetarit të Kuvendit Komu-
nal të Medvegjës.

Neni 4.

Sekretari i Organit të Përkohshëm është i
punësuar në Komunën e Medvegjës.

Sekretari i Organit të Përkohshëm për kry-
erjen e detyrave në Organin e Përkohshëm në
lartësinë e pagës së një punonjësi të punëve
normative dhe juridike të Këshillit Komunal
të Komunës së Medvegjës.

Neni 5

Kryetari i trupit punues dhe anëtari i trupit
punues i cili emërohet nga radhët e anëtarëve të
Organit të Përkohshëm, nuk kanë të drejtë në
kompensim gjatë kryerjes së detyrave në trupin
punues kur emërohen nga Organi i Përkohshëm.

Anëtari i trupit punues (i cili nuk është
anëtar i Organit të Përkohshëm) mund të ush -
trojë të drejtën e kompensimit për pjesëmarrje
në punën e trupit punues në shumën e tarifës
së paraparë për anëtarin e trupit punues të Ku-
vendit të Komunës. të Medvegjës.

Neni 6

Pagat, kompensimet, të drejtat dhe obligi-
met tjera të kryetarit, anëtarëve dhe sekretarit
të Organit të Përkohshëm dhe anëtarit të trupit
punues të Organit të Përkohshëm financohen
nga buxheti i Komunës së Medvegjës.

Neni 7.

Ky Vendim hynë në fuqi ditën e aprovimit,
dhe shpallet “në gazetën zyrtare e qytetit të
Leskovcit”

ORGANI I PËRKOHËSHËM I
KOMUNËS SË MEDVEGJËS

06 Numër: 06-6/2022/13 
prej 7 shkurt viti 2022

KRYETARI I ORGANIT TË
PËRKOHËSHËM

Dragan Kulliq
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65.

На основу члана 32. став 1. тачка 1. и 41.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др.закон,
101/16-други закон и 47/18) и члана 40. став
1. тачка 1., чл.45 и чл. 62.Статута општине
Власотинце (''Сл.гласник града Лесковца'',
број 6/19) Скупштина општине Власо-
тинце, на седници одржаној 10.02.2022. го-
дине, доноси

ПОСЛОВНИК

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ

ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

У Пословнику Скупштине општине
Власотинце („Службени гласник града
Лесковца“,бр.36/20), врше се следеће из-
мене и допуне:

Члан 1.

Члан 191.мења се тако да сада гласи:
Локалне изборе спроводе изборнa коми-

сијa и бирачки одбори.
Органи за спровођење локалних избора

су самостални и независни и раде на ос-
нову закона и прописа донетих на основу
закона.

За свој рад органи за спровођење локал-
них избора одговарају органу који их је об-
разовао.

Рад органа за спровођење локалних из-
бора је јаван.

Раду органа за спровођење локалних из-
бора не може да присуствује кандидат за
одборника.

Услове за рад органа за спровођење ло-
калних избора обезбеђује општинска, од-
носно градска управа.

Сви државни и други органи и органи-
зације дужни су да пружају помоћ орга-
нима за спровођење локалних избора и да
им достављају податке који су им потребни
за рад. Орган за спровођење локалних из-
бора чине председник и други чланови ор-
гана за спровођење локалних избора и њи-
хови заменици.

Исто лице може више пута да буде име-
новано у орган за спровођење избора.

Заменик члана органа за спровођење ло-
калних избора има иста права и дужности
као и члан којег замењује.

Заменик члана органа за спровођење ло-
калних избора има право гласа само када је
одсутан члан којег замењује.

Орган за спровођење локалних избора
може да овласти свог члана, односно заме-
ника члана да у име тог органа за спрово-
ђење избора обавља поједине радње које су
у вези са организацијом, припремом и
спровођењем избора, односно гласања.

Члан 2.

Члан 192. мења се тако да сада гласи:
Орган за спровођење локалних избора

ради у сталном и проширеном саставу.
Подносилац проглашене изборне листе
има право да предложи члана и заменика
члана органа за спровођење локалних из-
бора у проширеном саставу.

Ако подносилац проглашене изборне
листе не предложи члана, односно заме-
ника члана органа за спровођење локалних
избора у проширеном саставу у року који
је прописан законом, орган наставља да
ради и пуноважно одлучује без представ-
ника тог подносиоца изборне листе.

Члан, односно заменик члана органа за
спровођење локалних избора у прошире-
ном саставу има иста права и дужности као
и члан, односно заменик члана у сталном
саставу.

Када овлашћени предлагачи предлажу
чланове и заменике чланова у органе за

14. фебруар 2022. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА Број 4 – Страна 133

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ



спровођење локалних избора, треба да воде
рачуна о уравнотеженој заступљености по-
лова и потреби да се особе са инвалидите-
том укључе у спровођење изборног по-
ступка.

Предлог за именовање члана и заменика
члана органа за спровођење локалних из-
бора садржи име и презиме, јединствени
матични број грађана (у даљем тексту:
ЈМБГ), место и адресу пребивалишта, број
телефона и адресу за пријем електронске
поште предложеног члана, односно заме-
ника члана и означење одборничке групе у
скупштини јединице локалне самоуправе
(у даљем тексту: одборничка група) или
другог овлашћеног предлагача.

Орган за спровођење локалних избора
одлучује већином од укупног броја гласова
чланова у сталном, односно проширеном
саставу.

За члана и заменика члана органа за
спро вођење локалних избора може бити
именовано само оно лице које има изборно
право и пребивалиште на територији једи-
нице локалне самоуправе и које није одбор-
ник, нити кандидат за одборника. Изборну
комисију општине Власотинце у сталном
саставу чине председник, шест чланова, за-
меник председника и шест заменика чла-
нова. 

Председника, чланове, заменика пред-
седника и заменике чланова изборне коми-
сије именује скупштина.

Одлука о именовању чланова и заменика
чланова изборне комисије објављује се на
веб-презентацији Републичке изборне ко-
мисије (у даљем тексту: веб-презентација).

Мандат сталног састава изборне коми-
сије престаје када нов сазив скупштине
именује нов стални састав изборне коми-
сије.

Нов сазив скупштине дужан је да име-
нује нов стални састав изборне комисије у
року од шест месеци од дана конституи-
сања скупштине.

За председника и заменика председника
изборне комисије може да буде именовано

само оно лице које има високо образовање
у области правних наука.

Чланови и заменици чланова изборне
комисије у сталном саставу именују се на
предлог одборничких група сразмерно њи-
ховој заступљености у укупном броју од-
борника који припадају одборничким гру-
пама.

Ниједна одборничка група не може да
предложи више од половине чланова и за-
меника чланова изборне комисије у стал-
ном саставу.

Одборничка група која има више од по-
ловине од укупног броја одборника пред-
лаже председника, заменика председника,
чланове чији број заједно са председником
није већи од половине броја чланова из-
борне комисије и заменике чланова чији
број заједно са замеником председника
није већи од половине броја заменика чла-
нова изборне комисије, док остале чланове
и заменике чланова у изборној комисији
предлажу остале одборничке групе сраз-
мерно њиховој заступљености у укупном
броју одборника који припадају одборнич-
ким групама.

Одборничком групом у смислу предла-
гања чланова и заменика чланова изборне
комисије у сталном саставу сматра се и од-
борник појединац или група одборника
која броји мање од оног броја одборника
који је потребан за образовање одборничке
групе:

1) ако су сви ти одборници изабрани са
исте изборне листе;

2) ако изборна листа на којој су изабрани
није освојила онолико мандата колико је
потребно за образовање одборничке групе;

3) ако нико од њих није приступио некој
одборничкој групи;

4) ако су сви ти одборници потписали
предлог за именовање члана, односно за-
меника члана изборне комисије у сталном
саставу.

Ако у скупштини постоји само једна од-
борничка група, она предлаже: председ-
ника, заменика председника, чланове чији
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број заједно са председником није већи од
половине броја чланова изборне комисије
и заменике чланова чији број заједно са за-
меником председника није већи од поло-
вине броја заменика чланова изборне коми-
сије, док преостале чланове и заменике
чланова у изборној комисији предлаже на-
челник општинске, односно градске управе
из реда запослених у општинској, односно
градској управи који имају искуства у
спровођењу избора.

Ако у скупштини постоје две одбор-
ничке групе, већа одборничка група пред-
лаже председника, заменика председника,
чланове чији број заједно са председником
није већи од половине броја чланова из-
борне комисије и заменике чланова чији
број заједно са замеником председника
није већи од половине броја заменика чла-
нова изборне комисије, начелник општин-
ске, односно градске управе предлаже јед-
ног члана и заменика члана из реда запос-
лених у општинској, односно градској
управи који имају искуства у спровођењу
избора, док преостале чланове и заменике
чланова у изборној комисији предлаже
мања одборничка група.

Против одлуке о именовању чланова и
заменика чланова изборне комисије у стал-
ном саставу сваки подносилац изборне ли-
сте која је освојила мандате у постојећем
сазиву скупштине може поднети жалбу ви-
шем суду на чијем се подручју налази се-
диште скупштине у року од седам дана од
њеног објављивања на веб-презентацији.

Жалба се подноси преко скупштине, која
је дужна да у року од 24 часа од пријема
жалбе достави вишем суду жалбу и све
списе тог предмета.

Виши суд доноси одлуку по жалби у
року од седам дана од пријема жалбе са
списима.

Одлука донета у поступку по жалби је
правноснажна и против ње се не могу под-
нети ванредна правна средства предвиђена
законом којим се уређује управни спор.

Учесници у раду изборне комисије без
права одлучивања су секретар изборне ко-

мисије и заменик секретара изборне коми-
сије.

Секретара и заменика секретара изборне
комисије именује скупштина на предлог
председника скупштине.

За секретара и заменика секретара из-
борне комисије могу да буду именовани
секретар скупштине, заменик секретара
скупштине, начелник општинске, односно
градске управе, заменик начелника оп-
штинске, односно градске управе или лице
из реда запослених у општинској, односно
градској управи које има високо образо-
вање у области правних наука.

Одредбе овог закона којим се уређује
престанак функције у органу за спрово-
ђење избора сходно се примењују и на сек-
ретара и заменика секретара изборне коми-
сије.

Члана и заменика члана изборне коми-
сије у проширеном саставу именује из-
борна комисија на предлог подносиоца
проглашене изборне листе који мора бити
достављен најкасније седам дана пре дана
гласања.

Изборна комисија дужна је донесе ре-
шење о предлогу за именовање члана и за-
меника члана изборне комисије у проши-
реном саставу у року од 24 часа од пријема
предлога.

Решење о именовању члана и заменика
члана изборне комисије у проширеном са-
ставу примењује се од наредног дана од
дана када је донето.

Члан, односно заменик члана изборне
комисије у проширеном саставу који је раз-
решен, односно којем је функција престала
по сили закона може се променити на за-
хтев подносиоца проглашене изборне ли-
сте на чији предлог је именован само док
изборна комисија ради у проширеном са-
ставу.

Изборна комисија ради у проширеном
саставу док укупан извештај о резултатима
локалних избора не постане коначан.

Против решења којим је одбијен или од-
бачен предлог за именовање члана и заме-
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ника члана изборне комисије у прошире-
ном саставу подносилац предлога може
поднети приговор изборној комисији у
року од 48 часова од објављивања тог ре-
шења на веб-презентацији.

Против решења о именовању члана и за-
меника члана изборне комисије у проши-
реном саставу подносилац проглашене из-
борне листе, регистрована политичка
странка и бирач могу поднети приговор из-
борној комисији у року од 48 часова од
објављивања тог решења на веб-презента-
цији.

Члан 3.

Члан 193.мења се тако да сада гласи:
Изборна комисија:
1) стара се о законитом спровођењу ло-

калних избора;
2) организује техничку припрему за ло-

калне изборе;
3) објављује роковник за вршење избор-

них радњи;
4) прописује обрасце за спровођење из-

борних радњи;
5) именује, разрешава и констатује пре-

станак функције члана и заменика члана
органа за спровођење избора;

6) доноси решење којим проглашава, од-
бацује или одбија да прогласи изборну ли-
сту, као изакључак којим налаже подно-
сиоцу изборне листе да отклони недо-
статке изборне листе;

7) доноси решење којим констатује да је
повучена проглашена изборна листа;

8) доноси решење којим констатује да
место кандидата за одборника на изборној
листи остаје празно;

9) одређује бирачка места;
10) обезбеђује изборни материјал за

спровођење локалних избора;
11) утврђује облик, изглед и боју гласач-

ких листића и контролног листа за проверу
и справности гласачке кутије;

12) утврђује број гласачких листића који
се штампа, као и број резервних гласачких
листића;

13) одобрава штампање гласачких ли-
стића и врши надзор над њиховим штам-
пањем;

14) уређује начин примопредаје избор-
ног материјала пре и после гласања;

15) даје информације бирачима о томе
да ли је у изводу из бирачког списка еви-
дентирано да су гласали на изборима;

16) доставља податке органима надлеж-
ним за прикупљање и обраду статистичких
података;

17) одлучује о приговорима, у складу са
овим законом;

18) утврђује на седници прелиминарне
резултате локалних избора засва бирачка
места која су обрађена у року од 24 часа од
затварања бирачких места;

19) утврђује резултате избора, доноси и
објављује укупан извештај о резултатима
избора;

20) подноси скупштини извештај о спро-
веденим изборима;

21) обавља и друге послове предвиђене
овим законом.

Обрасце који су потребни за подношење
изборне листе изборна комисија прописује
уроку од три дана од дана када је одлука о
расписивању избора ступила на снагу.

Изборна комисија доноси свој послов-
ник и објављује га на вебпрезентацији.

У свом раду изборна комисија сходно
примењује упутства и друге акте Репуб-
личке изборне комисије који се односе на
избор народних посланика.

Члан 4.

У осталом делу Пословник Скупштине
општине Власотинце („Службени гласник
града Лесковца“, број 36/20) остаје непро-
мењен.

Члан 5.

Овлашћује се Комисија за прописе,
управу и статутарна питања Скупштине
општине Власотинце да утврди пречиш-
ћени текст Пословника Скупштине оп-
штине Власотинце.
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Члан 6.

Овај Пословник ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у ''Службеном
гласнику града Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВЛАСОТИНЦЕ 
од 10.02.2022.године, 
01 број 06-9-1/2022

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

66.

На основу чл. 18. и 96. Закона о локал-
ним изборима („Службени гласник РС“,
број 14/22), члана 32.ст.1 тачка 6.Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
број 129/2007 и 83/2014 – др.закон, 101/16-
други закон и 47/18), члана 40.ст.1 тачка 19.
Статута општине Власотинце (''Сл.гласник
града Лесковца'' бр.6/19), Скупштина оп-
штине Власотинце на седници одржаној
10.02.2022.године, донела је 

О Д Л У К У

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ

ВЛАСОТИНЦЕ У СТАЛНОМ
САСТАВУ

I

Разрешавају се чланства у Општинској
изборној комисији општине Власотинце у
сталном саставу:

1. Александар Јовић, дипл.правник из
Орашја, председник (АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ)
Драган Ранђеловић, дипл.правник из
Власотинца, заменик председника
(АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ
ДЕЦУ)

2. Владица Коцић из Власотинца,
ул.Војводе Мишића бр.11, члан
(АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ
ДЕЦУ)
Анђелка Јованов из Власотинца, 
Конопничка, заменик члана
(АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ
ДЕЦУ)

3. Маринко Ђорђевић из Власотинца,
ул.Димитрија Пешкића бб, члан
(АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ
ДЕЦУ)
Стефан Костић из Власотинца, 
ул. Милоша Диманића бр. 9, заменик
члана (АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА
НАШУ ДЕЦУ)

4. Бојан Краинчанић из Власотинца, 
Немањина бр.14, члан (АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ)
Светлана Михајловић из Власотинца,
заменик члана (АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ
-ЗА НАШУ ДЕЦУ)

5. Јован Стаменковић из Шишаве, члан
ИВИЦА ДАЧИЋ – ''Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена
Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма''
Саша Станковић из Власотинца, 
Пролетерска, заменик члана
ИВИЦА ДАЧИЋ – ''Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена 
Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма''

6. Сашка Миљковић из Власотинца, 
Конопничка бр.22, члан
ИВИЦА ДАЧИЋ – ''Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена
Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма''
Драгана Лукановић из Власотинца,
Његошева бр.57/А, заменик члана
ИВИЦА ДАЧИЋ – ''Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена
Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма''
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7. Светислав Крстић, пензионер 
из Власотинца, ул.Радничка, члан
(БОЉА СРБИЈА-БОШКО СТАНЧИЋ,
ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ-ЗДРАВО ДА
ПОБЕДИ)
Ива Црнобарац из Власотинца, 
Б. Нушића бр.24, заменик члана
(БОЉА СРБИЈА-БОШКО СТАНЧИЋ,
ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ-ЗДРАВО ДА
ПОБЕДИ)

8. Зоран Стојиљковић из Доње Лом-
нице,члан ГГ Др Спасић
Зоран Динић из Власотинца, 
М. Величковића 169, заменик члана
ГГ Др Спасић

9. Драган Благојевић из Власотинца, ул.
1.октобар бр.3, члан
Покрет за Власотинце-Само храбро-др
Славољуб Митов
Миљан Митровић из Власотинца, 
ул. Д. Обрадовића, заменик члана
Покрет за Власотинце-Само храбро-др
Славољуб Митов

10. Бојан Цветковић, дипл.правник 
из Власотинца, секретар Изборне 
комисије
Снежана Голубовић-Илић, дипл.
правник из Власотинца, заменик 
секретара Изборне Комисије

II

У Општинску изборну комисију оп-
штине Власотинце у сталном саставу име-
нују се:
1. Бранимир Марковић, дипл. правник

из Власотинца, ул.Стојана Петровића
бр.20, за председника (АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ)
Владица Коцић, дипл.правник 
из Власотинца, ул.Војводе Мишића
бр.11, за заменика председника
(АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ
ДЕЦУ)

2. Маринко Ђорђевић из Власотинца,
ул. Димитрија Пешкића бб, за члана 
(АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ
ДЕЦУ)

Милица Станчић из Власотинца,
ул.Моше Пијаде бр.7, за заменика
члана (АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА
НАШУ ДЕЦУ

3. Бојан Краинчанић из Власотинца, 
Немањина бр.14, за члана
(АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ
ДЕЦУ)
Марко Стојановић из Власотинца, 
ул. Милоша Диманића бр.4, 
за заменика члана (АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ)

4. Јован Стаменковић из Власотинца, 
с. Шишава, за члана (ИВИЦА ДАЧИЋ
– ''Социјалистичка партија Србије
(СПС), Јединствена Србија (ЈС) 
- Драган Марковић Палма'')
Драгана Лукановић из Власотинца,
Његошева бр.57/А, за заменика члана
(ИВИЦА ДАЧИЋ – ''Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена
Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма'')

5. Владица Димитријевић
из Власотинца ул. Стевана Синђелића
бр.4а, за члана (ГГ др Спасић) 
Зоран Динић из Власотинца, 
ул. Милорада Величковића бр.169, 
за заменика члана (ГГ др Спасић)

6. Саша Милошевић из Власотинца,
ул.Синише Јанића бр.15, за члана
(„Патриоте“- Власотинца)
Ива Црнобарац из Власотинца,
ул.Бранислава Нушића бр.24, 
за заменика члана 
(„Патриоте“- Власотинца)

7. Драган Благојевић из Власотинца, 
ул. 1.октобар бр.3, за члана
(Покрет за Власотинце-Само храбро
-др Славољуб Митов)
Сашка Миљковић из Власотинца,
ул.Конопничка бр.22, за заменика члана
(ИВИЦА ДАЧИЋ – ''Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена 
Србија (ЈС) - Драган Марковић
Палма'').

8. Ивана Станојевић, дипл.правник 
из Власотинца, Власинска бр.63, 
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за секретара Општинске Изборне 
комисије, на предлог председника
Скупштине 
Јелена Костић дипл.правник 
из Власотинца, М.Поповића бр.86, 
за заменика секретара Општинске 
Изборне комисије, на предлог 
председника Скупштине

III

Ова одлука ступа на снагу даном доно-
шења и објавиће се на веб-презентацији
Републичке изборне комисије, интернет
страници општине Власотинце и „Службе-
ном гласнику града Лесковца“.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење ове одлуке
садржан је у чл.18. став 2.Закона о локалним
изборима којим је утврђено је да председ-
ника, чланове, заменика председника и за-
менике чланова изборне комисије именује
скупштина јединице локалне самоуправе.

Чланом 96. Закона о локалним изборима
прописано је да скупштина образује из-
борну комисију у складу са Законом о ло-
калним изборима у року од седам дана од
његовог ступања на снагу. 

Како је Закон о локалним изборима
објављен у „Службеном гласнику РС“, бр.
14/22, а ступио је на снагу 8.фебруара 2022.
године, односно наредног дана од дана
када је објављен у „Службеном гласнику
Републике Србије“, то произилази да по-
стоји обавеза скупштине да образује из-
борну комисију у року од седам дана од
његовог ступања на снагу, односно најкас-
није до 15.02.2022. године.

Чланом 11. став 1. Закона о локалним из-
борима прописано је да орган за спрово-
ђење локалних избора чине председник и
други чланови органа за спровођење ло-
калних избора и њихови заменици.

С обзиром на то да у општини Власо-
тинце на дан ступања на снагу Закона има

23283 бирача уписаних у Јединствени би-
рачки списак, Општинску изборну коми-
сију, у складу са чланом 18. став 1. Закона,
чине председник, 6 чланова, заменик пред-
седника и 6 б заменика чланова.

Чланом 19. Закона прописано је да за
председника и заменика председника из-
борне комисије може да буде именовано
само оно лице које има високо образовање
у области правних наука.

У складу са чланом 20. Закона, чланови
и заменици чланова изборне комисије у
сталном саставу именују се на предлог од-
борничких група сразмерно њиховој за-
ступљености у укупном броју одборника
који припадају одборничким групама, с
тим да ниједна одборничка група не може
да предложи више од половине чланова и
заменика чланова изборне комисије у стал-
ном саставу.

У складу са наведеним, право да пред-
ложе лица у Општинску изборну комисију
припада следећим одборничким групама:
Одборничкој групи „АЛЕКСАНДАР ВУ-
ЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“ са 27 одборника,
Одборничкој групи „ИВИЦА ДАЧИЋ –
''Социјалистичка партија Србије (СПС),
Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марко-
вић Палма'' са 7 одборника, Одборничкој
групи „ГГ др Спасић“ са 4 одборника, Од-
борничкој групи „Патриоте- Власотинца“
са 4 одборника и Одборничкој групи „По-
крет за Власотинце-Само храбро-др Славо-
љуб Митов“ са 3 одборника.

С обзиром на то да Одборничка група
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕ -
ЦУ“ има 27 одборника, односно више од
половине од укупног броја одборника
Скупштине општине Власотинце, она има
право да предложи председника, заменика
председника, 2 члана и 2 заменика члана
Општинске изборне комисије. 

У складу са чланом 22. Закона о локал-
ним изборима учесници у раду изборне ко-
мисије без права одлучивања су секретар
изборне комисије и заменик секретара из-
борне комисије, које именује скупштина на
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предлог председника скупштине, при чему
за секретара и заменика секретара могу да
буду именовани секретар скупштине, заме-
ник секретара скупштине, начелник оп-
штинске, односно градске управе, заменик
начелника општинске, односно градске
управе или лице из реда запослених у оп-
штинској, односно градској управи које
има високо образовање у области правних
наука.

У складу са наведеним, Одборничка
група „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ
ДЕЦУ“ је у Општинску изборну комисију
предложила Бранимира Марковића,
дипл.правник из Власотинца, за председ-
ника, Владицу Коцића, дипл.правника из
Власотинца, за заменика председника, Ма-
ринка Ђорђевића из Власотинца, за члана,
Милицу Станчић из Власотинца, за заме-
ника члана, Бојана Краинчанића из Власо-
тинца, за члана и Марка Стојановића из
Власотинца, за заменика члана; Одбор-
ничка група „Ивица Дачић-„Социјали-
стичка партија Србије (СПС)-Јединствена
Србија (ЈС) Драган Марковић Палма“, је у
Општинску изборну комисију предложила
Јована Стаменковића из Шишаве, за члана,
Драгану Лукановић из Власотинца, за за-
меника члана и Сашку Миљковић из Вла-
сотинца, за заменика члана; Одборничка
група „ГГ др Спасић“ је у Општинску из-
борну комисију предложила Владицу Ди-
митријевића из Власотинца, за члана и Зо-
рана Динића из Власотинца, за заменика
члана; Одборничка група „Патриоте Вла-
сотинца“ је у Општинску изборну комисију
предложила Сашу Милошевића из Власо-
тинца, за члана и Иву Црнобарац из Власо-
тинца, за заменика члана; и Одборничка
група „Покрет за Власотинце-Само
храбро-др Славољуб Митов“ је у Општин-
ску изборну комисију предложила Драгана
Благојевића из Власотинца, за члана.

Председник Скупштине општине Власо-
тинце је за секретара Општинске изборне ко-
мисије предложио Ивану Станојевић,
дипл.правника из Власотинца, која обавља

функцију секретара Скупштине општине
Власотинце, а за заменика секретара Је ле ну
Костић из Власотинца, дипл.правника, рад-
ника Одељења за урбанизам, привреду, за-
штиту животне средине и имовинско пра вне
послове Општинске управе општине Власо-
тинце.

Чланом 18. став 3. Закона прописано је
да се одлука о именовању чланова и заме-
ника чланова изборне комисије објављује
на веб-презентацији Републичке изборне
комисије.

Имајући у виду наведене одредбе Закона
о локалним изборима и предлоге Одбор-
ничких група у Скупштини општине Вла-
сотинце, Комисија за избор, именовања, ад-
министративна и мандатна питања на сед-
ници одржаној 08.02.2022.године, утврдила
је предлог Oдлуке о разрешењу и имено-
вању чланова и заменика чланова Општин-
ске изборне комисије општине Власотинце
у сталном саставу и упутила Скупштини
општине Власотинце на усва јање.

На седници од 10.02.2022.године Скуп-
штина општине Власотинце одлучила је
као у диспозитиву ове одлуке.

Упутство о правном средству: Против
ове одлуке сваки подносилац изборне ли-
сте која је освојила мандате и постојећем
сазиву скупштине општине може поднети
жалбу Управном суду у Београду, у року од
седам дана од објављивања ове одлуке на
веб-презентацији Републичке изборне ко-
мисије.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 10.02.2022.године, 01 
број 06-9-2/2022

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.
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67.

На основу члана 38.став 2.Закона о јав-
ним предузећима (''Службени гласник Ре-
публике Србије'', број 15/16 и 88/19), чл. 32.
ст. 1. тачка 9.Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон
и 47/18) и чл. 40.ст. 1. тачка 12. Статута оп-
штине Власотинце ("Службени гласник
града Лесковца", број 6/19), Скупштина оп-
штине Власотинце на седници одржаној
дана 10.02.2022. године, донела је

ОДЛУКУ

О спровођењу јавног конкурса 
за именовање директора 

Јавног комуналног предузећа 
ЈКП „Водовод“ Власотинце, 

чији је оснивач општина Власотинце

Члан 1.

За именовање директора Јавног комунал-
ног предузећа чији је оснивач општина Вла-
сотинце (у даљем тексту: директор пре -
дузећа), спровешће се јавни конкурс, који се
расписује за:

1. Јавно комунално предузеће 
''ВОДОВОД'', Власотинце.

Члан 2.

Функцију ВД директора ЈКП „Водовод“,
Власотинце до избора директора по кон-
курсу наставља да врши Звонко Илић,
дипл.физико хемичар из Власотинца име-
нован за вршиоца дужности директора ЈКП
„Водовод“ Власотинце до именовања ди-
ректора по спроведеном јавном конкурсу,
решењем Скупштине општине Власотинце
01 број 06-45-14/2021 од 21.05.2021.године.

Члан 3.

Оглас о јавном конкурсу, који је саставни
део ове одлуке, објављује се у ''Службеном

гласнику Републике Србије'', и у најмање
једним дневним новинама које се дистри-
буирају на целој територији Републике
Србије, у року од 8 дана од дана доношења
ове Одлуке. 

Оглас о јавном конкурсу (након објављи-
вања у ''Службеном гласнику Србије“) обја -
виће се и на званичној презентацији оп-
штине Власотинце, уз навођење дана када
је оглас објављен у „Службеном гласнику
Републике Србије''. 

Члан 4.

Јавни конкурс за именовање директора
предузећа (у даљем тексту: јавни конкурс)
спроводи Комисија за спровођење јавног
конкурса за избор директора јавних пред-
узећа чији је оснивач општина Власотинце,
именована решењем Скупштине општине
Власотинце 01 бр. 06-20-26/2021 дана
19.03.2021. године (у даљем тексту: Коми-
сија). 

Члан 5.

Рок за подношење пријава на јавни кон-
курс је 30 (тридесет) дана од дана објављи-
вања јавног конкурса у ''Службеном глас-
нику Републике Србије''. 

Неблаговремене, неразумљиве и при јаве
уз које нису приложени сви потребни до-
кази, Комисија одбацује закљичком против
кога није допуштена посебна жалба.

Члан 6.

Пријаве на јавни конкурс са неопходном
документацијом и доказима о испуњености
услова подносе се Комисији, препоруче-
ном пошиљком путем поште или лично
преко пријемне канцеларије Општинске
управе, у затвореној коверти на адресу:
Скупштина општине Власотинце, Коми-
сији за избор директора јавних предузећа,
чији је оснивач општина Власотинце, са
назнаком: Пријава на јавни конкурс НЕ
ОТВАРАЈ, Трг ослобођења број 12, 16210
Власотинце.

По истеку рока за подношење пријава
Комисија прегледа све приспеле пријаве и
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поднете доказе и саставља списак канди-
дата међу којима се спроводи изборни по-
ступак.

Чланови Комисије дужни су да дају пи-
сане изјаве о томе да ли они или са њима
повезана лица имају интерес везан за спро-
вођење конкурса.

Члан 7.

У изборном поступку се оцењивањем
стручне оспособљености, знања и вештина
утврђује резултат кандидата према мери-
лима за именовање директора јавног пред-
узећа, која прописује Влада.

Стручна оспособљеност, знања и веш-
тине кандидата за именовање директора
оцењују се увидом у податке из пријаве и
доказе поднете уз пријаву, писаном и усме-
ном провером, односно на други одгова-
рајући начин сходно потребама рада јавног
предузећа у складу са законом којим се
уређује правни положај јавних предузећа.

Стручна оспособљеност кандидата оце-
њује се провером способности кандидата
за практичну примену знања и вештина у
обављању послова директора јавних пред-
узећа одређених у складу са законом.

Стручна оспособљеност проверава се
увидом у податке и усмено, у разговору са
кандидатом.Увидом у податке оцењује се
стручна оспособљеност кандидата стечена
високим образовањем и стручна оспособ-
љеност стечена радним искуством,а у раз-
говору се оцењује стручна оспособљеност
кандидата на основу његових одговора на
питања која се односе на програм посло-
вања јавног предузећа, корпоративно
управљање и унапређење рада и развоја
јавног предузећа. 

Знања кандидата оцењују се провером
познавања једне или више области из које
је делатност за чије обављање је основано
јавно предузеће, односно познавања дру-
гих делатности које обавља јавно пред-
узеће, познавања прописа којима се уре-
ђује правни положај јавних предузећа и
привредних друштава, прописа којима се

уређује услови и начин обављања делатно-
сти од општег интереса, познавање корпо-
ративног управаљања, као и општих про-
писа о раду, познавања рада на рачунару,
као и посебниох области знања.Знања се
проверавају у разговору са кандидатом.

Вештине кандидата оцењују се путем
тестова и то: провером вештине аналитич-
ког резоновања и логичког закључивања,
вештине руковођења, организационих спо -
спобности, вештине стратешког планира -
ња и управљања и провером вештине упра -
вљања ресурсима. Вештина комуникације
у међуљудским односима проверава се у
разговору са кандидатом.

Знања из чл.7.ст.5.ове одлуке, осим по-
знавања рада на рачунару, проверава коми-
сија у у разговору са кандидатом.

Познавање рада на рачунару проверава
се симулацијом, односно практичним ра-
дом на рачунару, у стандардним програ-
мима за обраду текста, електронску кому-
никацију и претраживање интернета, одно-
сно другим програмима који се уобичајено
користе у вршењу редовних послова ди-
ректора јавног предузећа.Проверу позна-
вања рада на рачунару врши стручно лице
које комисији, доставља налаз са квалифи-
кацијом, сходно одредби чл.9.Уредбе Владе
о мерилима за именовање директора јавног
предузећа.

Члан 8.

Проверу стручне оспособљености, зна -
ња и вештина кандидата, обавља комисија
за спровођење конкурса за избор директора
(у даљем тексту: комисија).

На основу усмене и писане провере
стру чне оспособљености, знања и вештина
кандидата, комисија оцењује кандидате
оценом од један до три, при чему оцене
има ју следеће значење:

1) оцена један (1) - "не задовољава";
2) оцена два (2) - "делимично 

задовољава";
3) оцена три (3) - "у потпуности 

задовољава".
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У току усмене провере стручне оспособ-
љености, знања и вештина кандидата у раз-
говору са кандидатом, сваки члан комисије
оцењује сваки одговор кандидата поједи-
начно, оценом од један до три, у складу са
ставом 2. овог члана.

Члан 9.

Кандидатима међу којима се спроводи
изборни поступак доставља се писано оба-
вештење о томе кад отпочиње изборни по-
ступак, најмање 8 дана пре отпочињања из-
борног поступка.

Ако се изборни поступак спроводи у
више делова, кандидати се на почетку сва-
ког дела обавештавају о томе када почиње
наредни део изборног поступка.

Кандидат који се не одазове позиву да
учествује у једном делу изборног поступка,
не позива се да учествује у наредном делу
изборног поступка.

Члан 10.

Комисија утврђује и бројчано исказује
резулат сваког кандидата, израчунавањем
његове просечне оцене, према мерилима
прописаним Уредбом Владе о мерилима за
именовање директора јавног предузећа
(„Сл.гласник РС“, број 65/16).

У случају да два или више кандидата
имају једнак резултат, примењују се према
наведеном редоследу следећа мерила:

1) дуже радно искуство у организовању
рада и вођењу послова (при чему се рачу-
нају године и пуни месеци радног иску-
ства)

2) дуже радно искуство на пословима
који су повезани са пословима јавног пред-
узећа (при чему се рачунају године и пуни
месеци радног искуства).

3) виши степен образовања.

У случају да два или више кандидата на-
кон примене наведених мерила имају јед-
нак резултат, предност има кандидат за
којег комисија у поновном разговору ут-
врди да најбоље испуњава захтеве за обав-
љање послова директора јавног предузећа.

Члан 11.

Комисија, након спроведене провере и
оцењивања, на основу укупног броја бодова
који је освојио сваки кандидат, саставља
ранг листу са највише три кандидата који
су са најбољим резултатом испунила ме-
рила за избор директора јавног предузећа.

Ранг листу из става 1.овог члана и запис-
ник о спроведеном изборном поступку Ко-
мисија доставља надлежном органу једи-
нице локалне самоуправе, који припрема
предлог акта о именовању првог кандидата
са листе и доставља га ради усвајања органу
јединице локалне самоуправе надлежном за
именовање директора јавног преду зећа.

Члан 12.

Скупштина општине, након разматрања
достављеног предлога акта из члана
11.став 2. ове Одлуке, доноси решење о
именовању предложеног кандидата.

Акт о именовању директора је коначан.
Акт о именовању директора јавног пред-

узећа са образложењем објављује се у
„Службеном гласнику РС“ и у „Службеном
гласнику града Лесковца“.

Члан 13.

Кандидат, који је учествовао у изборном
поступку, има право да поднесе захтев за
увид у конкурсну документацију.

Комисија је дужна да у року од два дана
од пријема захтева, кандидату из ст.1. овог
члана омогући увид у конкурсну докумен-
тацију, у присуству члана комисије.

Члан 14.

Именовани кандидат дужан је да ступи
на функцију у року од осам дана од дана
објављивања решења о именовању у "Слу -
жбеном гласнику Републике Србије".

Рок из става 1. овог члана, из нарочито
оправданих разлога, може се продужити за
још осам дана.

Директор јавног предузећа заснива
радни однос на одређено време.
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Члан 15.

Ако именовани кандидат не ступи на рад
у роковима утврђеним чланом 14.ове од-
луке, за директора јавног предузећа име-
нује се следећи кандидат са ранг листе.

Ако нико од кандидата са ранг листе не
ступи на рад у роковима из члана 14. ове
одлуке, спроводи се нови јавни конкурс, на
начин и по поступку прописаним законом.

Јавни конкурс из става 2. овог члана рас-
писује се у року од 30 дана од дана истека
рокова из члана 14.ове одлуке.

Члан 16.

Ако Комисија утврди да ниједан канди-
дат који је учествовао у изборном поступку
не испуњава услове за именовање, спро-
води се нови јавни конкурс на начин и по
поступку прописаним Законом о јавним
предузећима.

Јавни конкурс из става 1. овог члана рас-
писује се у року од 30 дана од дана када је
Комисија утврдила да ниједан кандидат не
испуњава услове за именовање.

Члан 17.

Лице задужено за давање информација
о спровођењу јавног конкурса је председ-
ник Комисије за спровођење јавног кон-
курса за избор директора јавних предузећа
чији је оснивач Општина.

Члан 18.

Ову Одлуку објавити у ''Службеном
гласнику града Лесковца'', као и на интер-
нет страници општине Власотинце.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВЛАСОТИНЦЕ, 
01 број 06-9-3/2022 
од 10.02.2022.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.

68.

На основу члана 61.став 5.Закона о ста-
новању и одржавању зграда („Службени
гласник РС“, број 104/2016) и члана 40.
Статута oпштине Власотинце (“Службени
гласник града Лесковца“, број 6/2019),
Скупштина oпштине Власотинце, на сед-
ници одржаној дана 10.02.2022. године, до-
нела је

О Д Л У К У 

О бесповратном суфинансирању
активности на инвестиционом

одржавању и унапређењу енергетских
својстава стамбених зграда,
породичних кућа и станова

Члан 1.

Овом одлуком уређује се поступак бес-
повратног суфинансирања активности ин-
вестиционог одржавања и унапређења
својстава зграда које Oпштинa Власотинце
суфинансира у складу са обезбеђеним
средствима у буџету, начин спровођења по-
ступка доделе средстава, проценат учешћа
и услове за учешће у јавним позивима за
суфинансирање ових активности.

Члан 2.

Oпштинa Власотинце је Одлуком о бу-
џету определилa средства за бесповратно
суфинансирање активности инвестиционог
одржавања и унапређења својстава зграда
у складу са Законом о становању и одржа-
вању зграда (у даљем тексту Закон).

Учешће Општине Власотинце у суфи-
нансирању активности одрживог развоја
становања, које у складу са законом пред-
ставља јавни интерес може износити мак-
симално 50% по сваком појединачно одоб-
реном захтеву.
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Члан 3.

Финансирање активности обухватају
мере инвестиционог одржавања и унапре-
ђења својстава зграде и то:

1) унапређење термичког омотача пу-
тем:

(1) замене спољних прозора и врата и
других транспарентних елемената термич-
ког омотача. Ова мера обухвата и пратећу
oпрему за прозоре/врата, као што су окап-
нице, прозорске даске, ролетне, капци и др,
као и пратеће грађевинске радове на демон-
тажи и правилној монтажи про зо ра/вра та,
као што је демонтажа старих прозора/врата
и одвоз на депонију, правилна монтажа
прозора, обрада око прозо рa/вра та гипс-
картон плочама, глетовање, обрада ивица и
кречење око прозора/врата са унутрашње
стране зида, 

(2) постављања термичке изолације зи-
дова, таваница изнад отворених пролаза,
зидова, подова на тлу и осталих делова тер-
мичког омотача према негрејаном про-
стору, 

(3) постављања термичке изолације ис-
под кровног покривача. Ова мера може

обухватити, у случају да је оштећен
кровни покривач и хидроизолациони кро -
вни систем, грађевинске радове на замени
хидроизолације и других слојева кровног
покривача, као и лимарске радове, алине и
радове на замени конструктивних елеме-
ната крова; 

2) унапређење термотехничких си-
стема зграде путем замене система или
дела система ефикаснијим системом пу-
тем: 

(1) замене постојећег грејача простора
(котао или пећ) ефикаснијим,

(2) замене постојеће или уградња нове
цевне мреже, грејних тела-радијатора и
пратећег прибора, 

(3) уградње топлотних пумпи (грејач
простора или комбиновани грејач),

(4) уградње електронски регулисаних
циркулационих пумпи,

(5) опремањем система грејања са уре-
ђајима за регулацију и мерење предате ко-
личине топлоте објекту (калориметри, де-
литељи топлоте, баланс вентили), 

3) уградње соларних колектора у ин-
сталацију за централну припрему по-
трошне топле воде, 

4) уградње соларних панела и пратеће
инсталације за производњу електричне
енергије за сопствене потребе, уградње
двосмерног мерног уређаја за мерење
предате и примљене електричне енер-
гије и израде неопходне техничке доку-
ментације и извештаја извођача радова
на уградњи соларних панела и пратеће
инсталације за производњу електричне
енергије који су у складу са законом не-
опходни приликом прикључења на ди-
стрибутивни систем.

Члан 4.

Поступак суфинансирања спроводи се
на основу јавног позива. 

Одлуку о спровођењу јавног позива до-
носи Председник општине.

Правилником о суфинансирању мера по-
бољшања енергетске ефикасности (у да-
љем тексту Правилник) ближе се уређује:

• Циљ спровођења мера побољшања
енергетске ефикасности; 

• Критеријуми за расподелу и кориш-
ћење средстава;

• Начин обезбеђивања финансијских
средстава;

• Проценат суфинансирања активности;
• Начин и услови пријаве на јавни позив

и критеријуми за доделу средстава
• Праћење реализације пројекта, извеш-

тавање и друге активности од значаја
за реализацију пројекта;

Правилник из става 2.овог члана доноси
Општинско веће Oпштине Власотинце.
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Члан 5.

Јавни позив се објављује на званичној
интернет страници Oпштине Власотинце,
огласној табли Oпштине Власотинце и у
локалним средствима информисања.

Члан 6.

Поступак јавног позива спроводи Коми-
сија коју образује Председник општине.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном глас-
нику града Лесковца“.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Oдлука о бесповратном суфинан-
сирању активности на инвестиционом одр-
жавању и унапређењу енергетских свој -
става стамбених зграда, породичних кућа
и станова (Службени гласник града Лес-
ковца, бр. 18/21), бр. 01 бр.06-45-8/2021.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 10.02.2022.године, 
01 брoj 06-9-4/2022

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милан Јовић, с.р.
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69.

На основу члана 20. став 1. тачка 8. За-
кона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон,
101/16– др. закон, и 47/18), члана 69. и 70.
Закона о енергетској ефикасности и рацио-
налној употреби енергије („Службени глас-
ник РС“, број 40/21), члана 25. и члана 40.
Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, број 154/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13,
142/14, 68/15– др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и
118/21– др. закон), члана 71. Статута Града
Лесковца (''Службени гласник Града Лес-
ковца“, број 28/18), и и члана 2. и 4. По-
словникa о раду Градског већа (''Службени
гласник Града Лесковца'', број 11/08), Град-
ско веће Града Лесковца на 47. седници,
одржаној 14. фебруара 2022. године, до-
нело је 

ПРАВИЛНИК

О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА
ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

СТАМБЕНИХ ЗГРАДА,
ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о суфинансирању мера
енергетске санације стамбених зграда, по-
родичних кућа и станова (у даљем тексту
Правилник) уређује се: циљ спровођења
мера; мере које се суфинансирају и ближи
услови за расподелу и коришћење сред-
става; учесници у реализацији мера, начин
њиховог учешћа и улоге; начин обезбеђи-
вања финансијских средстава, проценат су-
финансирања; начин и услови пријаве на

јавни конкурс и критеријуми за селекцију
привредних субјеката; начин и услови
пријаве на јавни конкурс и критеријуми за
селекцију грађана (домаћинстава);
праћење реализације и извештавање. 

Члан 2.

Циљ спровођења мера енергетске сана-
ције стамбених зграда, породичних кућа и
станова је унапређење енергетске ефикас-
ности у стамбеном сектору и повећано ко-
ришћење обновљивих извора енергије у
домаћинствима на територији града Лес-
ковца.

Мере енергетске санације предвиђене
овим Правилником спроводе се кроз са-
радњу са привредним субјектима који се
баве производњом, услугама и радовима на
енергетској санацији стамбених објеката, а
крајњи корисници бесповратних средстава
су домаћинства на територији града Лес-
ковца.

Финансијска средства

Члан 3.

Средстава за суфинансирање мера енер-
гетске санације из члана 6. овог Правил-
ника опредељују се Одлуком о буџету
Града Лесковца за сваку буџетску годину у
оквиру Програма 17 Енергетска ефикас-
ност и обновљиви извори енергије, Про-
грамска активност 0501-0001 Енергетски
менаџмент, функција 620, економска кла-
сификација 454 - Субвенције приватним
предузећима.

Члан 4.

Средства за суфинансирање мера из
члана 6. овог Правилника додељују се на
основу јавног позива за домаћинстава и
стамбене заједнице у највишем износу до
50% од вредности укупне инвестиције са
ПДВ-ом по појединачној пријави при чему

14. фебруар 2022. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА Број 4 – Страна 147

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЛЕСКОВЦА



ће максимални износ одобрених средстава
по појединачној пријави бити дефинисани
јавним позивом. 

Члан 5.

Одлуку о додели средстава грађани -
ма/стамбеним заједницама доноси Градско
веће града Лесковца на предлог Комисије
за реализацију мера енергетске санације.

Члан 6.

Суфинанирање унапређења енергетске
ефикасности, у граду Лесковцу, ће се ра-
дити за следеће мере енергетске ефикасно-
сти :

1) унапређење термичког омотача пу-
тем:

(1) замене спољних прозора и врата и
других транспарентних елемената термич-
ког омотача. Ова мера обухвата и пратећу
oпрему за прозоре/врата, као што су окап-
нице, прозорске даске, ролетне, капци и др,
као и пратеће грађевинске радове на де-
монтажи и правилној монтажи прозо -
ра/врата, као што је демонтажа старих про-
зора/врата и одвоз на депонију, правилна
монтажа прозора, обрада око прозо -
рa/врата гипс-картон плочама, глетовање,
обрада ивица и кречење око прозора/врата
са унутрашње стране зида,

(2) постављања термичке изолације зи-
дова, таваница изнад отворених пролаза,
зидова, подова на тлу и осталих делова тер-
мичког омотача према негрејаном про-
стору,

(3) постављања термичке изолације ис-
под кровног покривача. Ова мера може
обухватити, у случају да је оштећен кровни
покривач и хидроизолациони кровни си-
стем, грађевинске радове на замени хидро-
изолације и других слојева кровног покри-
вача, као и лимарске радове, али не и ра-
дове на замени конструктивних елемената
крова;

2) унапређење термотехничких система
зграде путем замене система или дела си-
стема ефикаснијим системом путем:

(1) замене постојећег грејача простора
(котао или пећ) ефикаснијим, који као го-
риво користи:

1) дрвну биомасу (пелет, брикет, сечка,
пиролизу дрвета);

2) природан гас, или
3) течни нафтни гас.
(2) замене постојеће или уградња нове

цевне мреже, грејних тела-радијатора и
пратећег прибора,

(3) уградње топлотних пумпи (грејач
простора или комбиновани грејач),

(4) уградње електронски регулисаних
циркулационих пумпи,

(5) опремањем система грејања са уре-
ђајима за регулацију и мерење предате ко-
личине топлоте објекту (калориметри, де-
литељи топлоте, баланс вентили),

3) уградње соларних колектора у ин-
сталацију за централну припрему по-
трошне топле воде,

4) уградње соларних панела и пратеће
инсталације за производњу електричне
енергије за сопствене потребе, уградње
двосмерног мерног уређаја за мерење пре-
дате и примљене електричне енергије и из-
раде неопходне техничке документације и
извештаја извођача радова на уградњи со-
ларних панела и пратеће инсталације за
производњу електричне енергије који су у
складу са законом неопходни приликом
прикључења на дистрибутивни систем, и
обухвата целокупну наведену опрему, ра-
дове, услуге, документацију и извештаје.

5) друге мере у складу са јавним пози-
вима за избор привредних субјеката и
грађана. 

Критеријуми енергетске ефикасности се
одређују јавним позивом за привредне
субјекте, али морају да задовоље следеће
минималне услове: 

1) Спољна столарија са следећим мини-
малним техничким карактеристикама (U-
коефицијент прелаза топлоте):

- U≤ 1,5 W/метру квадратном K за про-
зоре и балконска врата

148 страна – Број 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА 14. фебруар 2022. године



- U ≤ 1,6 W/метру квадратном K за
спољна врата

2) Спољни зид на породичним кућама
следећих карактеристика:

- минимална дебљина за термичку изо-
лацију износи 10 cm, осим уколико нема
техничких могућности да се постави та де-
бљина изолације 

Боја спољашњег омотача/фасаде треба
да буде усклађена са традиционалном ло-
калном архитектуром, избегавајући тренд
јарких и рефлектујућих неадекватних коло-
рита.

3) Минимални степен корисности котла
(грејача простора) на биомасу (дрвни пе-
лет, брикет, сечка) износи 85%;

Додатни услови за доделу средстава
подстицаја за енергетску санацију стамбе-
них обејекта:

1) Уколико стамбени објекат има два или
више власника, пријаву подноси један од
власника уз писмену сагласност осталих
власника. Сутерени чији је фасадни зид
обложен каменом или сличним мате-
ријалом не морају се термички изоловати.

2) Двојни објекти различитих власника
као и објекти у низу третирају се као за-
себни објекти.

3) Средства се неће одобравати за на-
бавку и уградњу једног прозора или врата.
Средства се неће одобравати за набавку
улазних врата стамбених објеката која нису
у директној вези са грејаним простором.

4) За стамбене објекте са више етажа
једног власника, средства се могу кори-
стити за замену столарије на једној или
свим етажама с тим да замена столарије на
свакој од етажа мора бити комплетна.

5) Власници појединачних етажа у стам-
беном објекту подносе појединачне
пријаве за замену столарије.

Критеријуми за оцењивање пријава на
Јавни позив за домаћинства и стамбене
заједнице дати су у члану 26. овог Правил-
ника. 

Прихватљиви трошкови

Члан 7.

Прихватљиви инвестициони трошкови
су трошкови са урачунатим ПДВ-ом.

Члан 8.

Не прихватају се трошкови радова, на-
бавка материјала и опрема који настану пре
првог обиласка комисије за преглед и
оцену поднетих захтева за суфинасирање
пројеката енергетске ефикасности. 

Неприхватљиви трошкови – Трошкови
који неће бити финансирани јавним кон-
курсом из буџета Града Лесковца су:

1) Трошкови који су у вези са набавком
опреме: царински и административни
трошкови

2) Трошкови у вези са одобравањем и
спровођењем кредитног задужења: трош-
кови одобравања кредита, трошкови ка-
мата, трошкови кредитног бироа, трош-
кови осигурања кредита и сл.

3) Рефундација трошкова за већ набав-
љену опрему и извршене услуге (плаћене
или испоручене)

4) Набавка опреме коју подносилац за-
хтева за бесповратна средства сам про-
изводи или за услуге које подносилац за-
хтева сам извршава 

5) Други трошкове који нису у складу са
мерама енергетске санације.

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Члан 9.

Директни корисници средстава за реали-
зацију мера енергетске санације су при-
вредни субјекти.

Привредни субјекти су дужни да корис-
ницима испоруче материјале и опрему од-
говарајућег квалитета и изврше услуге у
складу са одредбама уговора и у договоре-
ним роковима.
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Члан 10.

Крајњи корисници бесповратних сред-
става су домаћинства и стамбене заједнице.

III ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ
КОМИСИЈЕ

Члан 11.

Градско веће града Лесковца доноси Ре-
шење о образовању комисије за реализа-
цију мера енергетске санације (у даљем
тексту Комисија).

Јавни конкурси за суфинансирање мера
енергетске санације у име Градског већа
града Лесковца спроводи Комисија, коју
Градско веће града Лесковца формира Ре-
шењем о образовању комисије. 

Решењем о образовању Комисије ут-
врђују се: број чланова Комисије, основни
подаци о члановима Комисије (име и пре-
зиме, назив радног места), основни задаци
и друга питања од значаја за рад Комисије. 

Чланови Комисије за свој рад имају
право на накнаду.

Члан 12.

Основни задаци Комисије нарочито обу-
хватају:

– Припрема конкурсне документације
за привредне субјекте и домаћинства (јавни
позив, образац пријаве, и друго);

– Оглашавање јавних конкурса и пра-
теће документације на огласној табли и
званичној интернет страници Града Лес-
ковца;

– Пријем и контрола приспелих захтева;
– Рангирање приспелих захтева и избор

пријављених привредних субјеката и дома-
ћинстава;

– Објављивање прелиминарне листе иза-
браних директних корисника и крајњих ко-
рисника на огласној табли и званичној ин-
тернет страници Града Лесковца, размат-
рање приговора на прелиминарну листу
изабраних привредних субјеката и дома-

ћинстава и доношење. Прелиминарна ранг
листа крајњих корисника представља ос-
нов за теренски обилазак Комисије;

– Доношење коначне листе изабраних
директних корисника и предлога коначне
листе изабраних крајњих корисника којима
је признато право на бесповратна средства;

– Израда предлога Уговора о спрово-
ђењу мера енергетске санације и Решења о
коначној листи директних и крајњих корис-
ника за спровођење мера енергетске сана-
ције, а које се финансирају из буџета Града
Лесковца.

Комисија је независна у свом раду. Ко-
мисија је дужна да Градском већу достави
записнике и извештај о раду.

Теренски рад Комисије обухвата спро-
веде најмање два најављена обиласка, и то:

– пре радова приликом евалуације
пријаве ради оцене почетног стања објекта
и веродостојности података из поднете
пријаве, као и оправданост предложених
мера енергетске санације; 

– након спроведених радова ради ут-
врђивања чињеничног стања по пријави за-
вршетка радова. 

Приликом теренског обиласка Комисија
на лицу места врши преглед поднетих за-
хтева, уз обавезно присуство подносиоца
захтева, сачињава се Записник у два при-
мерка, при чему један примерак остаје под-
носиоцу пријаве, а други задржава Коми-
сија. 

Записник садржи и технички извештај о
постојећем стању објекта / након реализо-
ваних мера.

Комисија је дужна да приликом посете
утврди да ли постоје индиције о незакони-
тим радњама или грубом кршењу уговор-
них обавеза затражи поступање у складу са
одредбама уговора и законским оквиром.

Комисија прати реализацију мера и вр -
ши контролу њихове реализације. Пра ћење
реализације мера обухвата:

– Обавезу директног/крајњег корисника
средстава да обавештава Комисију о реа-
лизацији мера, у роковима одређеним уго-
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вором и да омогући Комисији да изврши
увид у релевантну документацију насталу
у току реализације активности;

– Прикупљање информација од директ-
ног/крајњег корисника средстава;

– Друге активности предвиђене угово-
ром;

– Припрему извештаје о напретку и оба-
вештавање надлежних органа и јавности.

Члан 13.

Рокови за реализацију
– рок за пријаву на Јавни позив за ди-

ректне кориснике средстава је најмање 15
дана;

– евалуација пријава на Јавни позив ди-
ректних корисника средстава и доношење
прелиминарне ранг листе не може бити
дужe од 15 дана;

– рок за пријаву крајњих корисника на
Јавни позив је најмање 21 дан;

– евалуација пријава крајњих корисника
и доношење прелиминарне ранг листe
крајњих корисника не може бити дужe од
15 дана;

– доношење коначне ранг листе директ-
них / крајњих корисника не може бити
дуже од 15 дана од дана подношења по-
следњег приговора;

IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 14.

Средства буџета Града за суфинанси-
рању мера енергетске санације стамбених
зграда, породичних кућа и станова доде-
љују се у складу са одредбама овог Пра-
вилника. 

Расподела средстава из става 1. овог
члана обухвата расписивање јавног позива
за привредне субјекте, прикупљање и ком-
плетирање пријава на јавни позив, конт-
ролу формалне исправности и комплетно-
сти пријава, испуњености услова и оцењи-
вање привредних субјеката ради утврђи-
вање листе директних корисника и доно-
шење акта о избору директних корисника,

као и, расписивање јавног позива за гра-
ђане/стамбене зајенице, прикупљање и
комплетирање пријава, контролу формалне
исправности и комплетности пријава, оце-
њивање ради утврђивања листе крајњих
корисника на основу критеријума из јавног
позива, доношење акта о избору крајњих
корисника, реализацију и извештавање.

Јавни позив за директне кориснике
(привредне субјекте)

Члан 15.

Одлуку о расписивању јавног позива за
избор директних корисника доноси Град-
ско веће Града Лесковца. 

Јавни конкурс за избор директних корис-
ника спроводи Комисија. 

Пријава подразумева подношење доку-
ментације у року који је утврђен јавним по-
зивом, а подноси се Комисији.

Јавни позив из става 1. овог члана се
обавезно објављује на интернет страници
Града, а најава јавног позива и у локалним
медијима. 

Члан 16.

На јавном конкурсу могу учествовати
привредни субјекти који врше испоруку и
радове на уградњи материјала, опреме и
уређаја и испуњавају следеће услове:

– да су уписани у регистар АПР-а, а ре-
гистровани су као привредна друштва и
предузетници најмање шест месеци од
дана подношења пријаве,

– да над њима није покренут стечајни
поступак или поступак ликвидације,

– да имају атесте за материјале и про-
изводе,

Садржај јавног позива за директне
кориснике (привредне субјекте)

Члан 17.

Јавни позив из члана 15. овог Правилни -
ка садржи:
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1) правни основ за расписивање јавног
позива, 

2) циљеве преузете из Правилника о су-
финансирању мера енергетске санације на
територији јединице локалне самоуправе, 

3) финансијски оквир, 
4) намену средстава, 
5) услове за учешће на конкурсу, 
6) документацију коју подносилац мора

поднети уз пријавни образац,
7) испуњеност услова из јавног позива, 
8) начин и рок подношења пријаве, 
9) начин објављивања одлуке о учешћу

привредних субјеката у суфинансирању
мера енергетске санације по јавном позиву,

Пријава на јавни позив за директне
кориснике (привредне субјекте)

Члан 18.

Пријава коју на јавни позив подноси
привредни субјект садржи пријавни обра-
зац са приложеном документацијом.

Пријавни образац се налази у прилогу
јавног позива и садржи нарочито:

1) опште податке о привредном субјекту;
2) податке о законском заступнику;
3) профил привредног субјекта;
4) ценовни преглед роба и услуга;

Критеријуми за рангирање директних
корисника (привредних субјеката)

Члан 19.

Критеријуми за рангирање директних
обухватају следеће:

1) цене кључних добара заједно са
уградњом за меру за коју конкуришу;

2) рок важења цена за меру коју конку-
ришу;

3) други критеријуми ближе дефинисани
јавним позивом.

Јавним позивом се одређује максимални
број бодова по сваком од критеријума и
број бодова по поткритеријумима, ако су
поткритеријуми дефинисани у оквиру по -
је диних критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим
критеријумима и поткритеријумима при-
мењеним на поједини Програм не може
прећи 100.

Оцењивање, утврђивање листе
изабраних директних корисника 

и уговарање

Члан 20.

Оцењивање и рангирање приспелих
пријава привредних субјеката врши се при-
меном критеријума из члана 19. овог Пра-
вилника. 

Комисија разматра пријаве и у складу са
условима Јавног позива, утврђује прелими-
нарну листу директних корисника.

Прелиминарну листу директних корис-
ника Комисија објављује на огласној табли
Града и званичној интернет страници Гра да.

Учесници Јавног позива имају право
увида у поднете пријаве и приложену до-
кументацију по утврђивању прелиминарне
листе директних корисника, у року од три
дана од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу директних ко-
рисника учесници конкурса имају право
приговора Комисији у року од осам дана од
дана њеног објављивања.

Комисија је дужна да размотри поднете
приговоре на прелиминарну листу директ-
них корисника као и да донесе Одлуку о
приговору, која мора бити образложена, у
року од 15 дана од дана његовог пријема. 

О спроведеном поступку Комисија води
записник и сачињава Предлог коначне Од-
луке о избору директних корисника у спро-
вођењу мера енергетске санације и исте до-
ставља Градском већу на усвајање.

Градско веће града Лесковца доноси Од-
луку о избору директних корисника у спро-
вођењу мера енергетске санације. 

Одлука Градског већа града Лесковца о
избору директних корисника у спровођењу
мера енергетске санације објављује се на
огласној табли Града и званичној интернет
страници Града Лесковца.
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Уговор о у спровођењу мера енергетске
санације потписује се након доношења Ре-
шења о коначној листи крајњих корисника
за спровођење мера енергетске санације.

Уколико се на први јавни позив за ди-
ректне кориснике не јави ни један или не-
довољно привредних субјеката, може се
поновити јавни позив.

Јавни позив за доделу бесповратних
средстава грађанима и стамбеним

заједницама 

Члан 21.

Одлуку о расписивању јавног позива за
доделу бесповратних средстава грађанима
и стамбеним заједницама за енергетску са-
нацију стамбених зграда, породичних кућа
и станова доноси Градско веће града Лес-
ковца.

Јавни позив за доделу бесповратних
средстава грађанима и стамбеним заједни-
цама спроводи Комисија. 

Грађани/ стамбене заједнице - учесници
конкурса подносе пријаву Комисији. При -
јава подразумева подношење конкурсне до-
кументације у року који је утврђен јавним
позивом.

Јавни позив из става 1. овог члана се
обавезно објављује на огласној табли Града
и званичној интернет страници Града, а
најава јавног позива и у свим локалним ме-
дијима. 

Конкурсна документација садржи:
1) јавни позив
2) пријавни образац са листом потреб-

них докумената 

Члан 22.

Право учешћа на конкурсу имају гра-
ђани и стамбене заједнице који испуњавају
следеће услове:

1) да је подносилац пријаве власник и да
живи у породичној кући или у стану на те-
риторији града (према решењу о утврђи-
вању пореза и фотокопији личне карте), 

2) да поседује један од следећих доказа
за стамбени објекат:

(1) доказ о изградњи објекта пре доно-
шења прописа о изградњи,

(2) грађевинску дозволу добијену кроз
редован поступак обезбеђења дозволе,

(3) грађевинску дозволу добијену из по-
ступка легализације или

(4) решење о озакоњењу.

3) да је измирио доспеле обавезе по ос-
нову пореза на имовину, 

4) да је стамбена заједница уписана у од-
говарајући регистар,

5) не прихватају се трошкови радова, на-
бавке материјала и опреме који настану пре
првог обиласка Комисије за преглед и оце -
ну поднетих захтева за суфинансирање
пројеката енергетске ефикасности.

Садржај Јавног позива за крајње
кориснике (грађане и стамбене

заједнице)

Члан 23.

Јавни позив из члана 21. овог Правилни -
ка садржи:

1) правни основ за расписивање јавног
позива, 

2) циљеве преузете из Правилника о су-
финансирању мера енергетске санације на
територији јединице локалне самоуправе, 

3) финансијски оквир, 
4) намену средстава, 
5) број мера за које један корисник може

да конкурише,
6) услове за учешће на конкурсу, 
7) листу директних корисника преко ко -

јих се реализују мере,
8) документацију коју подносилац мора

поднети уз пријавни образац,
9) начин на који Град Лесковац пружа

додатне информације и помоћ подносиоцу
пријаве у припреми и подношењу пријаве,

10) начин и рок подношења пријаве, 
11) поступак одобравања средстава,
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12) начин објављивања одлуке о оства-
ривању права на бесповратна средства гра-
ђанима и стамбеним заједницама за спро-
вођење мера енергетске санације по јавном
позиву.

Пријава на јавни позив за крајње
кориснике (грађане и стамбене

заједнице)

Члан 24.

Документацијa коју доставља грађанин
подносилац пријаве при подношењу при -
јаве: 

1) потписан и попуњен Пријавни обра-
зац за суфинасирање мера енергетске ефи-
касности са попуњеним подацима о мери
за коју се конкурише;

2) попуњен образац (Прилог 1) овог пра-
вилника, који се односи на стање грађевин-
ских(фасадних) елемената и грејног си-
стема објекта;

3) фотокопију личне карте или очитана
лична карта подносиоца захтева којом се
види адреса становања подносиоца
пријаве; 

4) решење о утврђивању пореза на имо-
вину;

5) уверење о измиреним пореским оба-
везама;

6) копију грађевинске дозволе, односно
други документ којим се доказује легал-
ност објекта;

7) фотокопију рачуна за утрошену елек-
тричну енергију за стамбени објекат за који
се конкурише за последњи месец, ради до-
каза да власници живе у пријављеном
стамбеном објекту о (препоручује се да ми-
нимална потрошња не може бити мања од
50 kWh месечно);

8) потврда о могућности прикључења на
гасоводну мрежу за меру набавке котла на
гас ( за набавку котла на природни гас);

9) предмер и предрачун/ профактура за
опрему са уградњом издата од привредног
субјекта са листе директних корисника коју
је објавио Град;

10) изјава о члановима домаћинства са
фотокопијом личних карата за сваког члана
домаћинства са јасно видљивом адресом
становања; 

11) потписана изјава о сагласности да
орган за потребе поступка може извршити
увид, прибавити и обрадити податке о чи-
њеницама о којима се води службена еви-
денција, а који су неопходни у поступку од-
лучивања.

Пријава коју на јавни позив подносе
стамбене заједнице нарочито садржи: 

1. потписан и попуњен Пријавни обра-
зац за суфинасирање мера енергетске ефи-
касности, са попуњеним подацима о мери
за коју се конкурише;

2. попуњен образац (Прилог 1) овог пра-
вилника, који се односи на стање грађевин-
ских (фасадних) елемената и грејног си-
стема објекта;

3. решење о утврђивању пореза на имо-
вину за сваки стан;

4. копију грађевинске дозволе, односно
други документ којим се доказује легал-
ност објекта;

5. фотокопију рачуна за утрошену елек-
тричну енергију за сваки стан стамбене
зграде за коју се конкурише за последњи
месец, ради доказа да власници живи у
пријављеном стамбеном објекту (препору-
чује се да минимална потрошња не може
бити мања од 50 kWh месечно по стану- по-
требно за минимум 50% станова у згради);

6. доказ о регистрацији Стамбене зајед-
нице;

7. сагласност стамбене заједнице за
предложену меру;

8. листа чланова стамбене заједнице са
фотокопијом личних карата за сваког члана
стамбене заједнице са јасно видљивом ад-
ресом становања; 

9. списак свих станара стамбене зграде
са копијама личне карте где се види адреса
становања;

10. потврда о могућности прикључења
на гасоводну мрежу за меру набавке котла
на гас; 
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11. предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом издата од привредног
субјекта са листе директних корисника коју је објавио Град;

12. потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид,
прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а
који су неопходни у поступку одлучивања;

13. Потврда/доказ о редовном измиривању обавеза за 2020. годину по основу пореза
на имовину;

14. и друга документа у складу са Јавним позивом.

Град ће обезбедити прибављање информације по службеној дужности - извод из листа
непокретности (обезбеђује град),

Члан 25.

Право учешћа на јавном позиву немају: 
– власници посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе за становање
– власници стамбених објеката који су у претходном периоду користили средства Града

за сличне активности и иста оправдали и
– власници стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Ре-

шења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења
активности. 

Критеријуми за избор пројеката крајњих корисника (породичне куће, 
станови и стамбене заједнице)

Члан 26.

Поступак за оцењивање пристиглих пријава и избор корисника средстава врши ће се
на основу листе приоритета састављене бодовањем према следећим критеријумима: 

Критеријуми за избор пријава грађана и стамбених заједница одређују се јавним пози-
вом и садрже:

*за стамбене зграде дати постојећи начин грејања који се односи на већину станова
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Постављање термичке изолације зидова, крова, таваница и осталих делова

термичког омотача према негрејаном простору

(стамбених зграда, породичних кућа и станова)

Постојеће стање спољних зидова Број бодова

Спољни зидови без термичке изолације 10

Спољни зидови са термичком изолацијом 0

Постојећи начин грејања на: Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут 15

Електрична енергија 10

Дрво 5

Природни гас/пелет 0



* за стамбене зграде дати постојећи начин грејања и постојеће карактеристике спољне
столарије који се односи на већину станова

* за стамбене зграде дати постојећи начин грејања и врсту грејног уређаја који се односи
на већину станова

156 страна – Број 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА 14. фебруар 2022. године

Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког 

омотача са одговарајућим термичким својствима на (стамбеним зградама, 

породичним кућама и становима )

Постојеће карактеристике спољне столарије* Број бодова

Дрвени, једноструки са једним стаклом 15

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 5

ПВЦ, алуминијум 0

Постојећи начин грејања на* Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут 15

Електрична енергија 10

Дрво 5

Природни гас/пелет/даљинско грејање 0

Набавка и инсталацијa котлова, на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет,

сечка), грејачa простора(за породичне куће, станов и стамбене зграде)

Постојећи начин грејања на* Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут 15

Електрична енергија 10

Дрво 5

Природни гас/пелет/даљинско грејање 0

Врста грејног уређаја* Број бодова

Пећ („смедеревац“), котао на угаљ, дрва 15

Комбиновано грејање на пећи („Смедеревац) и електрични грејачи (ТА

пећи, грејалице, уљани радијатори)
10

Електрични грејачи (ТА пећи, грејалице, уљани радијатори) 5

Котлови на гас, на пелет 0



Као критеријум за бодовање, за све мере
из става 1. овог члана, користи се К фактор
заузетости површине, који представља ко-
личник укупне површине стамбеног
објекта (из пореске пријаве) и броја корис-
ника тог објекта.

*за стамбене зграде дати средњу вред-
ност К свих станова из зграде

Јавним позивом се одређује максимални
број бодова по сваком од критеријума и
број бодова по поткритеријумима, ако су

поткритеријуми дефинисани у оквиру
појединих критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим
критеријумима и поткритеријумима при-
мењеним на поједини Програм не може
прећи 100.

Уколико се за грејање користе два или
више различитих енергената, број бодова
се рачуна као аритметичка средина бодова
за наведене енергенте.

Приликом бодовања столарије на објекту
на коме се налази више врста столарије бо-
доваће се прозори чија је укупна површина
највећа.

Уколико се два захтева оцене са истим
бројем бодова, предност имају подносиоци
пријава чији је фактор искоришћавања по-
вршине К већи, а уколико је број бодова и
тада исти предност имају подносиоци
пријава са мањим траженим износом суб-
венције. 

За стамбене заједнице потребно је да
сваки стан попуни одговарајући образац
који ће се сабрати за сваку стамбену зграду
и наћи његова средња вредност.

Начин бодовања биће дефинисан у Јав-
ном позиву.

Оцењивање, утврђивање листе 
и избор крајњих корисника

Члан 27.

Оцењивање и рангирање пројеката гра-
ђана и стамбених заједница, врши се при-
меном критеријума из члана 26. 

Комисија разматра пријаве и у складу са
условима из члана 26, утврђује прелими-
нарну ранг листу крајњих корисника за
сваку меру на основу бодовања према кри-
теријумима из члана 26. овог правилника.

Листу из става 2. овог члана Комисија
објављује на огласној табли Града и зва-
ничној интернет страници Града.

Подносиоци пријава имају право увида
у поднете пријаве и приложену документа-
цију по утврђивању листе из става 2. овог
члана у року од три дана од дана објављи-
вања листе у складу са ставом 3. овог
члана.
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К фактор заузетости површине за станове

Број бодова

К<10 5

10≤К<12,5 4,5

12,5≤К<15 4

15≤К<17,5 3,5

17,5≤К<20 3

20≤К≤22,5 2,5

22,5≤К≤25 2

К>25 1

К фактор заузетости површине 

за породичне куће

К<15 5

15≤К<17,5 4,5

17,5≤К<20 4

20≤К<22,5 3,5

22,5≤К<25 3

25≤К≤27,5 2,5

27,5≤К≤30 2

К>30 1



На листу из става 2. овог члана подно-
сиоци пријава имају право приговора Ко-
мисији у року од осам дана од дана њеног
објављивања. Приговор се подноси на пи-
сарницу ЈЛС.

Комисија је дужна да размотри поднете
приговоре на листу из става 2. овог члана
као и да донесе одлуку о приговору, која
мора бити образложена, у року од 15 дана
од дана његовог пријема и на основу доне-
тих одлука донесе ревидирану прелими-
нарну листу. 

На основу листе из става 6. овог члана
Комисија врши теренски обилазак ради
увида у стање стамбених објеката са те ли-
сте закључно са редним бројем подноси -
оца пријаве до којег су обезбеђена уку пна
средства за субвенционисање. 

Уколико је Комисија приликом терен-
ског обиласка из става 7. овог члана ут-
врдила да је подносилац пријаве дао неис-
тините податке у пријави Комисија га ели-
минише из ревидиране прелиминарне ли-
сте и уместо њега спроводи теренски оби-
лазак првог следећег на листи код кога није
вршен теренски обилазак. 

Приликом теренског обиласка уз оба-
везно присуство подносиоца захтева коми-
сија сачињава записник у два примерка,
при чему један остаје подносиоцу пријаве,
а један задржава Комисија. У записнику
Комисија потврђује да ли су мере наведене
у предмеру и предрачуну који је грађанин
поднео приликом пријаве на јавни позив
прихватљиве.

На основу записника из става 9. овог
члана комисија сачињава коначну листу
крајњих корисника.

Листу из става 10. овог члана Комисија
објављује на огласној табли Града и зва-
ничној интернет страници Града.

На листу из става 10. овог члана подно-
сиоци пријава код којих је извршен терен-
ски обилазак, имају право приговора Коми-
сији у року од осам дана од дана објављи-
вања коначне листе крајњих корисника.
Приговор се подноси на писарницу ЈЛС.

Комисија је дужна да одлучи по приго-
ворима из става 10. овог члана у року од 15

дана од дана пријема приговора и након од-
лучивања по свим приговорима сачини ко-
начну листу крајњих корисника.

Градско веће града Лесковца доноси Од-
луку о додели бесповратних средстава
крајњим корисницима за спровођење мера
енергетске санације, на основу чега се за-
кључују уговори.

Члан 28.

Уколико Град током трајања Конкурса не
прими довољан број важећих пријава за
неку од мера предвиђених Конкурсом, Ко-
мисија ће повећати број корисника сред-
става за другу меру зависно од броја при-
стиглих пријава.

Уколико се не утроше планирана сред-
ства за неку од меру, средства ће се доде-
лити следећем кориснику који испуњава
услове, према листи корисника.

Исплата средстава

Члан 29.

Град ће вршити пренос средстава ис-
кључиво директним корисницима не крај -
њим корисницима, након што појединачни
крајњи корисник изврши уплату директ-
ном кориснику целокупну своју обавезу и
након завршетка реализације мере. 

Услов да се пренесу средства директном
кориснику је потврда Комисије да су ра-
дови изведени како је предвиђено предме-
ром и предрачуном који је грађанин предао
каада се пријавио за меру као и у складу са
записником Комисије приликом првог из-
ласка.

Крајњи Корисник мора имати уредну до-
кументацију (рачуне и атесте) које ће до-
ставити надлежној комисији.

Корисник средстава ће вршити пренос
средстава изабраним привредним субјек-
тима у складу са закљученим уговором.
Крајњи корисник ће сам сносити трошкове
изведених радова који буду већи од износа
субвенције наведене у чл. 6 (максималног
износа учешћа ЈЛС).

Контролу извршења уговорених обавеза
извршиће надлежни органи који су заду-
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жени за урбанизам односно заштиту жи-
вотне средине, у сарадњи са Комисијом.

Уколико Корисник средстава није сред-
ства наменски утрошио, или радови нису
изведени у складу са предмером и пред-
рачуном који је крајњи корисник поднео
приликом пријаве, ЈЛС неће уплатити
средства додељена јавним позивом.

Корисник средстава прихвата обавезу да
за грејање објекта неће користити угаљ већ
еколошки прихватљива горива. Контролу
енергента који се користи за грејање
објекта, у току грејне сезоне врше над-
лежне службе ЈЛС.

Уколико из неког разлога крајњи корис-
ник не може да реализује набавку од ода-
браног директног корисника, има право да
изврши набавку од другог директног ко-
рисника са листе и да о томе, пре реализа-
ције набавке, обавести Комисију и достави
јој нову профактуру/предрачун, с тим да
износ не може бити већи од одобреног.

VI ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА
ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Извештавање

Члан 30.

Комисија припрема Завршни извештај о
спроведеним мерама енергетске санације и
подноси га Градском већу. 

Јавност се информише о реализацији
мера енергетске санације преко локалних
медија и интернет странице Града.

Завршни извештај о спроведеним мерама
енергетске санације, који посебно садржи
информације о спроведеним активностима
и утрошеним финансијским средствима,
уочене недостатке у имплементацији актив-
ности и њихове узроке, податке о уштеди
енергије и смањењу емисије гасова са ефек-
том стаклене баште, подноси се Градском
већу и објављује на интернет страници. 

Директни корисници средстава који из-
воде радове на енергетској санацији дужни
су да Комисији, у сваком моменту, омогуће

контролу реализације активности и увид у
сву потребну документацију.

Објављивање

Члан 31.

Подаци и акти које Комисија објављујe
на званичној интернет страници Града Лес-
ковца, морају се објавити и на огласној
табли Града.

Чување документације

Члан 32.

Градска управа града Лесковца – Оде-
љење за друштвене делатности и локални
развој има обавезу да чува комплетну до-
кументацију насталу у поступку суфинан-
сирања мера енергетске санације у складу
са важећим прописима.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ

Члан 33.

Ступањем на снагу овог Правилника
престаје да важи Правилник о суфинанси-
рању мера енергетске санације стамбених
зграда, породичних кућа и станова број
061-17/21-II од 13. јула 2021. године..

Члан 34.

Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у „Службеном
гласнику Града Лесковца''.

Број:061-4/22-II
У Лесковцу 14. фебруара 2022. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
др сци. мед. ГОРАН ЦВЕТАНОВИЋ
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70.

На основу члана 20. став 1. тачка 15. и
члана 46. и 66. став 5. Закона о локалној са-
моуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07, 83/14 – др.закон, 101/16 - др.закон,
47/18 и 111/21 – др.закон), чланова 8. и 14.
Закона о заштити становништва од зараз-
них болести (''Службени гласник РС'' број
15/16, 68/20 и 136/20), члана 14. став 1.
тачка 16. и члана 71. Статута Града Лес-
ковца ("Службени гласник Града Лес-
ковца", бр. 28/18) и члана 4. и 22. Послов-
ника о раду Градског већа града Лесковца
("Службени гласник Града Лесковца", бр.
11/08), Градско веће града Лесковца на 47.
седници, одржаној 14. фебруара 2022. го-
дине, донело је 

О Д Л У К У

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ
ПРИПРЕМЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ

ПАКЕТА СА ОСНОВНИМ
ЖИВОТНИМ НАМИРНИЦАМА 
И СРЕДСТВИМА ЗА ХИГИЈЕНУ

КОРИСНИЦИМА ПЕНЗИЈА 
СА ИЗНОСОМ ПЕНЗИЈЕ ДО 30.000,00
ДИНАРА И КОРИСНИЦИМА ПРАВА

НА НОВЧАНУ СОЦИЈАЛНУ
ПОМОЋ, ПРАВА НА ДОДАТАК 

ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА
И ПРАВА НА УВЕЋАНИ ДОДАТАК 

ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

ЛЕСКОВЦА

I

Овом одлуком регулише се поступак
припреме и дистрибуције пакета са основ-
ним животним намирницама и средствима
за хигијену корисницима пензија са изно-
сом пензије до 30.000,00 динара, корисни-
цима права на новчану социјалну помоћ и
права на додатак за помоћ и негу другог

лица и права на увећани додатак за помоћ
и негу другог лица на територији града
Лесковца.

II

Број потребних пакета одредиће се на
основу података достављених од стране
надлежних органа Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање о корис-
ницима пензија са износом пензије до
30.000,00 динара и Центра за социјални
рад у Лесковцу о корисницима права на
новчану социјалну помоћ, права на додатак
за помоћ и негу другог лица и права на
увећани додатак за помоћ и негу другог
лица на територији града Лесковца.

III

Животне намирнице, средства за хи-
гијену и амбалажа за паковање складиш-
тиће се у спортској хали ''Нови дом на
сајмишту'' (Плави павиљон) којим управља
и располаже Установа за спорт и физичку
културу ''СРЦ ДУБОЧИЦА'' Лесковац.

Пре почетка складиштења робе у наве-
деном објекту, потребно је извршити конт-
ролу испуњености услова објекта за ту на-
ману од стране надлежних органа.

IV

Пријем, паковање и дистрибуцију гото-
вих пакета помоћи организоваће и контро-
лисати Комисија у следећем саставу:

1. Чедомир Стојковић, Градска управа,
координатор Комисије,

2. Стефан Китановић, члан Градског
већа града Лесковца, члан,

3. Драгољуб Ђорђевић, члан Градског
већа града Лесковца, члан,

4. Владимир Бранковић, заменик секре-
тара Скупштине града Лесковца, члан,

5. Милан Ничић, кабинет градоначел-
ника, члан,

6. Андрија Атанасковић, помоћник гра-
доначелника, члан,
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7. Милан Поповић, шеф Одељења за оп-
шту управу и заједничке послове, члан,

8. Александар Стојановић, координатор
Канцеларије за младе Градске управе града
Лесковца, члан,

9. Предраг Момчиловић, директор
Центра за социјални рад Лесковац, члан и

10. Драган Величковић, секретар Црве-
ног крста Лесковац, члан.

У поступак пријема, паковања и дистри-
буције укључити раднике Градске управе,
јавних и јавно комуналних предузећа и
установа чији је оснивач Град Лесковац,
председнике месних заједница, њихове за-
менике и волонтере.

О пријему и дистрибуцији робе и гото-
вих пакета вршиће се посебна евиденција.

V

Комисија за пријем, паковање и дистри-
буцију готових пакета дужна је да, након
спроведеног поступак из своје надлежно-
сти, сачини извештај и исти достави Град-
ском већу града Лесковца.

Административно-техничке послове за
потребе рада напред формиране комисија
обављаће Градска управа – Одељење за по-
слове Скупштине града и Градског већа.

VI

За реализацију ове одлуке обезбеђена су
средства Одлуком о буџету Града Лесковца
за 2022. годину (''Службени гласник Града
Лесковца'' бр. 45/21) у програму 11: Со-
цијална и дечија заштита, програмска ак-
тивност 0902-0001 - Једнократне помоћи и
други облици помоћи, на позицији 148,
економска класификација 472000 – На-
кнаде за социјалну заштиту из буџета - Со-
цијална помоћ КОВИД-19 у укупному из-
носу од 25.000.000,00 динара и спроведена
је јавна набавка у складу са Планом на-
бавки града Лесковца за 2022.годину.

VII

Одлука ступа на снагу даном доношења
и иста ће се објавити у ''Службеном глас-
нику Града Лесковца''.

Број:061-4/22-II
У Лесковцу 14. фебруара 2022. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
др сци. мед. ГОРАН ЦВЕТАНОВИЋ
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71.

На основу члана 25. став 3. Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник Ре-
публике Србије“, број 14/2022), Градска из-
борна комисија града Лесковца на 2. сед-
ници одржаној 14. фебруара 2022. године,
донела је

ПОСЛОВНИК О РАДУ 

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником уређују се питања
организације, начина рада и одлучивања
Градске изборне комисије (у даљем тексту:
Комисија), као и друга питања од значаја за
рад Комисије. 

Члан 2.

Седиште Комисије је у Лесковцу, у
згради Скупштине града Лесковца, улица
Пана Ђукића број 9-11. 

Члан 3.

Комисија у свом раду користи три
печата и један штамбиљ. 

Садржина и изглед печата Градске из-
борне комисије: 

а) Република Србија; 
б) Град Лесковац; 
в) Градска изборна комисија града Лес-

ковца; 
г) У дну печата исписује се седиште -

Лесковац; 
д) У средини печата је мали грб Репуб-

лике Србије; 
ђ) Пречник печата износи 32 мм; 

е) Печати ће носити редне бројеве - рим-
ске цифре од I до III. 

Штамбиљ је правоугаони и садржи у
првом реду речи „Република Србија“, у
другом реду речи „Градска изборна коми-
сија“, у трећем реду простор за број пред-
мета, у четвртом реду простор за датум и
време и у петом реду реч „Лесковац“. 

Печати Комисије и штамбиљ налазе се у
Градској управи - Oдељење за послове
Скупштине града и Градског већа града
Лесковца, а за његово руковање и чување
задужен је секретар Градске изборне коми-
сије града Лесковца. 

II САСТАВ КОМИСИЈЕ

Члан 4.

Изборна комисија ради у сталном са-
ставу (именовани чланови) и у прошире-
ном саставу (опуномоћени чланови). 

Члан 5.

Градску изборну комисију у сталном са-
ставу чине председник, 10 чланова, заме-
ник председника и 10 заменика чланова
које именује Скупштина града Лесковца,
на предлог одборничких група у Скуп-
штини града, сразмерно њиховој заступље-
ности у укупном броју одборника који при-
падају одборничким групама.

За председника и заменика председника
изборне комисије може да буде именовано
само оно лице које има високо образовање
у области правних наука.

Члан 6.

Члана и заменика члана изборне коми-
сије у проширеном саставу именује Из-
борна комисија на предлог подносиоца
проглашене изборне листе који мора бити
достављен најкасније седам дана пре дана
гласања.
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Изборна комисија дужна је да донесе ре-
шење о предлогу за именовање члана и за-
меника члана Изборне комисије у проши-
реном саставу у року од 24 часа од пријема
предлога.

Решење о именовању члана и заменика
члана изборне комисије у проширеном са-
ставу примењује се од наредног дана од
дана када је донето.

Члан, односно заменик члана изборне
комисије у проширеном саставу који је раз-
решен, односно којем је функција престала
по сили закона може се променити на за-
хтев подносиоца проглашене изборне ли-
сте на чији предлог је именован само док
изборна комисија ради у проширеном са-
ставу.

Изборна комисија ради у проширеном
саставу док укупан извештај о резултатима
локалних избора не постане коначан.

Члан 7.

Учесници у раду изборне комисије без
права одлучивања су секретар изборне ко-
мисије и заменик секретара изборне коми-
сије.

Секретара и заменика секретара изборне
комисије именује Скупштина на предлог
председника Скупштине.

За секретара и заменика секретара из-
борне комисије могу да буду именовани
секретар Скупштине, заменик секретара
Скупштине, начелник Градске управе, за-
меник начелника Градске управе или лице
из реда запослених у Градској управи које
има високо образовање у области правних
наука.

III НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ

Члан 8.

Изборна комисија:
1) стара се о законитом спровођењу ло-

калних избора;
2) организује техничку припрему за ло-

калне изборе;

3) објављује Роковник за вршење избор-
них радњи; 

4) прописује обрасце за спровођење из-
борних радњи;

5) именује, разрешава и констатује пре-
станак функције члана и заменика члана
органа за спровођење избора;

6) доноси решење којим проглашава, од-
бацује или одбија да прогласи изборну ли-
сту, као и закључак којим налаже подно-
сиоцу изборне листе да отклони недо-
статке изборне листе;

7) доноси решење којим констатује да је
повучена проглашена изборна листа;

8) доноси решење којим констатује да
место кандидата за одборника на изборној
листи остаје празно;

9) одређује бирачка места;
10) обезбеђује изборни материјал за

спровођење локалних избора;
11) утврђује облик, изглед и боју гласач-

ких листића и контролног листа за проверу
исправности гласачке кутије; 

12) утврђује број гласачких листића који
се штампа, као и број резервних гласачких
листића;

13) одобрава штампање гласачких ли-
стића и врши надзор над њиховим штам-
пањем;

14) уређује начин примопредаје избор-
ног материјала пре и после гласања;

15) даје информације бирачима о томе
да ли је у изводу из бирачког списка еви-
дентирано да су гласали на изборима;

16) доставља податке органима надлеж-
ним за прикупљање и обраду статистичких
података;

17) одлучује о приговорима, у складу са
Законом;

18) утврђује на седници прелиминарне
резултате локалних избора за сва бирачка
места која су обрађена у року од 24 часа од
затварања бирачких места;

19) утврђује резултате избора, доноси и
објављује укупан извештај о резултатима
избора;

20) подноси Скупштини извештај о
спроведеним изборима;
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21) обавља и друге послове предвиђене
Законом о локалним изборима.

Обрасце који су потребни за подношење
изборне листе Изборна комисија прописује
у року од три дана од дана када је Одлука
о расписивању избора ступила на снагу.

Изборна комисија доноси свој Послов-
ник и објављује га у „Службеном гласнику
града Лесковца“ и на веб-презентацији.

У свом раду изборна комисија сходно
примењује упутства и друге акте Репуб-
личке изборне комисије који се односе на
избор народних посланика.

Члан 9.

У оквиру надлежности предвиђених За-
коном о избору народних посланика и За-
коном о избору председника републике,
Градска изборна комисија обавља следеће
послове:

1) организује техничку припрему за из-
боре;

2) именује, разрешава и констатује пре-
станак функције чланова и заменика чла-
нова органа за спровођење избора, у
складу са Законом о избору народних по-
сланика;

3) одређује бирачка места, у складу са
Законом о избору народних посланика;

4) одлучује о захтевима за поништавање
гласања на бирачком месту због неправил-
ности током спровођења гласања;

5) прима изборни материјал од Репуб-
личке изборне комисије и предаје га бирач-
ким одборима;

6) преузима изборни материјал од бирач-
ких одбора по завршетку гласања;

7) пружа подршку бирачким одборима
приликом спровођења гласања;

8) обавештава Републичку изборну ко-
мисију о току гласања;

9) доноси збирни извештај о резулта-
тима гласања са бирачких места која се на-
лазе на њеној територији;

10) обавља друге послове у складу са За-
коном и актима Републичке изборне коми-
сије.

Члан 10.

За спровођење рефрендума на триторији
Града Лесковца надлежна Изборна коми-
сија је Градска изборна комисија која у
складу са Законом о референдуму и народ-
ној иницијативи обаља следеће послове:

1) стара се о законитом спровођењу ре-
ферендума; 

2) доноси упутство за спровођење рефе-
рендума; 

3) стара се о обезбеђивању материјала за
спровођење референдума; 

4) прописује обрасце за спровођење ре-
ферендума; 

5) одређује гласачка места; 
6) образује гласачке одборе; 
7) утврђује и проглашава резултате ре-

ферендума; 
8) обавља и друге послове одређене За-

коном о реферндуму и народној ини-
цијативи и Одлуком о расписивању
референдума. 

Када се рефрендум расписује за терито-
рију Републике, Градска изборна комисија
(Поткомисија) обавља техничке припреме
за спровођење републичког референдума,
одређује гласачка места, утврђује резултате
гласања на основу примљеног материјала
са свих гласачких места и доставља их Ре-
публичкој изборној комисији и обавља
друге послове одређене Законом о рефе-
рендуму и народној иницијативи и Одлу-
ком о расписивању референдума.

IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Члан 11.

Председник Комисије: 
- представља и заступа Комисију, 
- сазива седнице Комисије и председава

седницама, 
- потписује акте Комисије, 
- стара се о томе да Комисија своје по-

слове обавља у складу са прописима и бла-
говремено, 
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– стара се о примени овог Пословника,
– обавља друге послове утврђене Зако-

ном и овим Пословником. 

Члан 12.

Заменик председника Комисије, обавља
дужности председника Комисије у случају
његове одсутности или спречености за
обављање функције, а може да обавља и
послове за које га председник Комисије
овласти. 

Члан 13.

Чланови и заменици чланова Комисије
имају право: 

- да редовно присуствују седницама Ко-
мисије, 

- да учествују у расправи о питањима
која су на дневном реду седнице Комисије
и гласају о сваком предлогу о коме се од-
лучује на седници (заменици само када
нису присутни чланови Комисије), 

- да обављају све дужности и задатке од-
ређене од стране Комисије. 

Члан 14.

Секретар, односно заменик секретара,
Комисије: 

- припрема седнице Комисије, 
- координира рад чланова и заменика

чланова Комисије, 
- организује и координира рад стручног

и административно - техничког тима, 
- помаже председнику Комисије у обав-

љању послова из његове надлежности, 
- стара се о припреми предлога аката

које доноси Комисија и обавља друге по-
слове у складу са Законом, овим Послов-
ником и налозима председника Комисије. 

V НАЧИН РАДА

Члан 15.

Седнице Комисије се одржавају у њеном
седишту. 

Члан 16.

Комисија је самостална у свом раду и
ради на основу Закона и прописа донетих
на основу Закона. 

Рад Комисије је јаван. 

Члан 17.

Комисија ради у седницама. 
Седницу Комисије сазива председник

Комисије, односно заменик председника,
ако је председник одсутан или спречен. 

Председник Комисије је дужан да сазове
седницу Комисије, када сазивање затражи
најмање 1/3 чланова Комисије, најкасније
два дана од дана подношења захтева за са-
зивање седнице.

Заменици чланова Градске изборне ко-
мисије имају иста права и одговорности
као и чланови које замењују. Право гласа у
Градској изборној комисији има само члан
тог органа, или у његовом одсуству заме-
ник. 

Члан 18.

Позив за седницу Комисије, члановима
и њиховим заменицима, као и заменику
председника, секретару и заменику секре-
тара, упућује председник Комисије по пра-
вилу најкасније један дан пре дана одређе-
ног за одржавање седнице, електронским
или писаним путем, а може и телефонским
путем или на други одговарајући начин. 

У случају потребе, седнице могу да буду
сазване и у року краћем од рока из става 1.
овог члана, уколико је одржавање седнице
условљено роковима прописаним Законом
или разлозима који налажу хитност у по-
ступању. 

Позив за седницу садржи дан, време, ме-
сто одржавања седнице Комисије и пред-
лог дневног реда. 

Уз позив за седницу лицима из става 1.
овог члана, доставља се и припремљени
материјал за тачке предложеног дневног
реда, као и записник претходне седнице
Комисије, уколико је припремљен. 
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Дневни ред седнице Комисије предлаже
председник Комисије. 

Члан 19.

Комисија ради и пуноважно одлучује
ако седници присуствује већина од укупног
броја чланова. 

Седницом председава председник Коми-
сије, односно у његовом одсуству заменик
председника Комисије. У случају да пред-
седник мора да напусти седницу, председа-
вање преузима заменик председника, одно-
сно, у случају да је заменик председника
одсутан, најстарији присутни члан Коми-
сије. Уколико најстарији присутни члан Ко-
мисије не може или неће да преузме пред-
седавање седницом, председавање пре-
узима следећи најстарији члан Комисије. 

Отварајући седницу, председавајући
констатује број присутних чланова Коми-
сије. 

У расправи на седници могу да уче-
ствују председник Комисије, чланови Ко-
мисије, секретар Комисије и њихови заме-
ници. 

Седници, на позив председника Коми-
сије, могу да присуствују и друга лица, о
чијем присуству председник Комисије,
обавештава присутне чланове и заменике,
одмах након отварања седнице. 

Позвана лица могу да учествују у рас-
прави само уколико им председавајући да
реч. 

Члан 20.

Пре утврђивања дневног реда, приступа
се усвајању записника претходне седнице,
уколико је припремљен и достављен чла-
новима и заменицима чланова Комисије. 

Уколико записник из става 1. овог члана
није припремљен, због кратког временског
размака између одржаних седница, технич-
ких разлога и слично, записник ће се
усвајати на некој од наредних седница Ко-
мисије. 

Примедбе на записник може да изнесе
сваки члан Комисије, односно заменик члана. 

Уколико нема изнетих примедби на за-
писник, председавајући ставља на гласање
записник у предложеном облику. 

Председавајући који је водио седницу
потписује усвојени записник. 

Члан 21.

Дневни ред седнице утврђује Комисија. 
Право да предложи измену или допуну

предложеног дневног реда има сваки члан
Комисије, односно заменик члана. 

О предлозима за измену или допуну
предложеног дневног реда одлучује се без
расправе, редом којим су предлози изнети
на седници. 

Након изјашњавања о предлозима за из-
мену, односно допуну предложеног днев-
ног реда, Комисија гласа о усвајању днев-
ног реда у целини. 

Члан 22.

На седници се ради по тачкама утврђе-
ног дневног реда. 

Пре отварања расправе по тачки дневног
реда, Комисију о тачки дневног реда из-
вештава председник Комисије, или члан
или заменик члана Комисије којег је одре-
дио председник Комисије и који предлаже
начин даљег поступања Комисије (извести-
лац). 

Члан 23.

Председавајући се стара о реду на сед-
ници Комисије и даје реч члановима и за-
меницима чланова Комисије, односно по-
званим лицима, пријављеним за учешће у
расправи. 

Када процени да је то неопходно, пред-
седавајући може да одреди паузу. 

Члан 24.

Председник Комисије одређује из реда
запослених у Градској управи, који имају
потребна знања и искуства у спровођењу
изборног процеса, чланове стручног тима,
ради пружања стручне помоћи Комисији у
обављању појединих изборних радњи. 
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Председник Комисије поред стручног
тима из става 1. овог члана, образује и тим
за административно - техничке послове из
реда запослених у Градској управи који
имају потребна знања и искуства у спрово-
ђењу изборног процеса. 

Комисија може, по потреби, задужити
своје чланове да проуче питања која се јав-
љају у спровођењу изборног поступка фор-
мирањем радне групе, која у непосредној
сарадњи са члановима изборних органа и
другим учесницима у поступку, као и уви-
дом у одговарајуће документе и прописе,
упознаје Комисију са утврђеним стањем и
предложе јој одговарајућа решења. 

Члан 25.

Пошто утврди да је расправа по тачки
дневног реда исцрпљена, председавајући
закључује расправу о тачки дневног реда,
након чега се прелази на одлучивање. 

Комисија доноси одлуке већином гла-
сова од укупног броја чланова Комисије у
сталном, односно проширеном саставу. 

Право гласа имају само чланови Коми-
сије, а заменици чланова само у случају од-
суства члана којег замењују. Уколико је из-
нето више предлога у оквиру једне тачке
дневног реда, председавајући ставља на
гласање предлоге редом којим су изнети. 

Гласање на седници Комисије је јавно. 
Чланови Комисије гласају изјашњава-

њем „за“ предлог или „против“ предлога
или се уздржавају од гласања. 

Гласање се врши дизањем руке. 
Председавајући прво позива да се

изјасне чланови који гласају „за“, затим
они који гласају „против“, а потом они који
се уздржавају од гласања. 

Уколико предлог о којем се гласа не до-
бије потребну већину гласова, сматраће се
да је предлог одбијен. 

Члан 26.

Уколико су у току расправе о предлогу
акта, изнети предлози за измену акта, пред-
седавајући на гласање прво ставља те пред-
логе. У том случају, одлучивање се обавља

према редоследу по ком су изнети пред-
лози за измену. 

Након гласања о свим предлозима, пред-
седавајући ставља на гласање усвајање
предлога акта у целини. 

OБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКА ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ

Члан 27.

Одлуке изборне комисије објављују се на
веб-презентацији без одлагања, а најкасније
у року од 24 часа од завршетка седнице на
којој су одлуке донете и на начин који про-
писује Републичка изборна комисија.

На веб-презентацији мора бити назначен
датум и време објављивања одлуке.

Када донесе и објави одлуку по захтеву,
изборна комисија је дужна да подносиоца
захтева телефоном или електронском по-
штом обавести о томе да је одлука по ње-
говом захтеву донета и објављена на веб-
презентацији.

Ако је одлука изборне комисије донета
по захтеву, подносилац захтева може тра-
жити да му се писмени отправак те одлуке
уручи у седишту изборне комисије или по-
шаље поштом.

Време када је подносилац захтева оба-
вештен телефоном или електронском по-
штом да је донета и објављена одлука по
његовом захтеву, односно време када му је
уручен писмени отправак одлуке у се-
дишту изборне комисије или послат по-
штом не утиче на рачунање рока у којем
може да поднесе правна средства против те
одлуке.

VI ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА

ПРАВНА СРЕДСТВА У
СПРОВОЂЕЊУ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА

Члан 28.

Правна средства у спровођењу локалних
избора су приговор и жалба.
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ОПШТА ПРАВИЛА О ПРАВУ 
НА ПРИГОВОР

Члан 29.

Подносилац проглашене изборне листе
има право да поднесе приговор против до-
нете одлуке, предузете радње и због про-
пуштања да се донесе одлука, односно
предузме радња у спровођењу локалних
избора ако Законом о локалним изборима
није прописано другачије.

Подносилац изборне листе, политичка
странка, одборничка група, кандидат за од-
борника, бирач и лице чије је име у називу
изборне листе или подносиоца изборне ли-
сте могу поднети приговор када је то про-
писано Законом о локалним изборима.

САДРЖИНА ПРИГОВОРА

Члан 30.

Приговор мора да буде разумљив и да
садржи све оно што је потребно да би по
њему могло да се поступи, а нарочито: 

1) означење да се приговор подноси из-
борној комисији;

2) име, презиме, ЈМБГ, место и адресу
пребивалишта, број телефона и адресу за
пријем електронске поште подносиоца
приговора ако је подносилац приговора
физичко лице;

3) назив и седиште подносиоца приго-
вора и име, презиме, ЈМБГ, место и адресу
пребивалишта, број телефона и адресу за
пријем електронске поште лица које је ов-
лашћено да заступа подносиоца приговора
ако је подносилац приговора правно лице;

4) назив проглашене изборне листе, на-
зив подносиоца проглашене изборне листе
и име, презиме, ЈМБГ, место и адресу пре-
бивалишта, број телефона и адресу за
пријем електронске поште лица које је ов-
лашћено да заступа подносиоца прогла-
шене изборне листе ако приговор подноси
подносилац проглашене изборне листе;

5) потпис подносиоца приговора;

6) предмет приговора, а нарочито тачан
назив одлуке уз означење доносиоца, да-
тума доношења и броја под којим је заве-
дена одлука ако се приговором оспорава
одлука, односно тачан опис радње уз на-
значење ко је и када ту радњу предузео ако
се приговором оспорава радња у изборном
поступку;

7) чињенице на којима се заснива приго-
вор;

8) доказе.

Ако је приговор неразумљив или непот-
пун, Изборна комисија доноси решење
којим га одбацује.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА

Члан 31.

Приговор се може поднети у року од 72
часа од објављивања одлуке, односно пред-
узимања радње коју подносилац сматра не-
правилном, ако другачије није одређено За-
коном о локалним изборима.

Приговор због тога што није донета од-
лука, односно предузета радња у року који
је прописан Законом или подзаконским ак-
том Републичке изборне комисије може се
поднети у року од 72 часа од истека рока у
којем је одлука требало да буде донета, од-
носно у којем је радња требало да буде
предузета, ако другачије није одређено За-
коном о локалним изборима. 

НАДЛЕЖНОСТ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
ПО ПРИГОВОРУ

Члан 32.

О приговору одлучује Изборна комисија.
Изборна комисија је дужна да у року од

72 часа од пријема приговора донесе и
објави решење о приговору.

Приговор и решење о приговору Из-
борна комисија објављује на веб-презента-
цији.
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ОДЛУКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
ПО ПРИГОВОРУ

Члан 33.

Ако Изборна комисија усвоји приговор
поништава одлуку донету у спровођењу
избора, односно радњу предузету у спро-
вођењу избора.

Када нађе да одлуку против које је под-
нет приговор треба поништити, Изборна
комисија може донети другу одлуку уместо
поништене.

ЖАЛБА ПРОТИВ РЕШЕЊА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ КОЈИМ 

ЈЕ ОДЛУЧЕНО ПО ПРИГОВОРУ 

Члан 34.

Против решења изборне комисије којим
је одбачен или одбијен приговор подноси-
лац приговора може поднети жалбу Вишем
суду на чијем се подручју налази седиште
Скупштине у року од 72 часа од објављи-
вања тог решења на веб-презентацији.

Жалба због тога што у прописаном року
није донета Одлука о приговору може се
поднети у року од 72 часа од истека рока у
којем је требало да буде донета Одлука о
приговору.

Против Решења изборне комисије којим
је усвојен приговор подносилац прогла-
шене изборне листе, подносилац изборне
листе, политичка странка, одборничка
група, кандидат за одборника, бирач и лице
чије је име у називу изборне листе или у на-
зиву подносиоца изборне листе могу под-
нети жалбу Вишем суду у року од 72 часа
од објављивања тог Решења на веб-презен-
тацији ако им је тиме што је усвојен приго-
вор непосредно повређен правни интерес.

ПОСТУПАЊЕ ПО ЖАЛБИ

Члан 35.

Изборна комисија дужна је да у року од
24 часа од пријема жалбе достави Вишем
суду жалбу и све списе тог предмета.

Виши суд доноси одлуку по жалби у
року од 72 часа од пријема жалбе са спи-
сима.

Одлуку донету у поступку по жалби Ви -
ши суд доставља подносиоцу жалбе преко
изборне комисије.

ОДЛУКЕ ВИШЕГ СУДА ПО ЖАЛБИ

Члан 36.

Ако Виши суд усвоји жалбу, он пониш-
тава одлуку донету у спровођењу избора,
односно радњу предузету у спровођењу из-
бора.

Када нађе да одлуку против које је под-
нета жалба треба поништити, Виши суд
може мериторно одлучити по приговору
ако природа ствари то дозвољава и ако ут-
врђено чињенично стање пружа поуздан
основ за то.

Одлука Вишег суда којом је мериторно
одлучено по приговору у свему замењује
поништену Одлуку.

Одлука донета у поступку по жалби је
правноснажна и против ње се не могу
поднети ванредна правна средства пред-
виђена Законом којим се уређује управни
спор.

Ако Виши суд усвоји жалбу и поништи
одлуку донету у спровођењу избора, одно-
сно радњу предузету у спровођењу избора,
одговарајућа Одлука биће донета, односно
одговарајућа радња се предузима најкас-
није за десет дана од дана када је Изборна
комисија примила Одлуку Вишег суда.

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРАВНИХ
СРЕДСТАВА И ОДЛУКА ПО
ПРАВНИМ СРЕДСТВИМА

Члан 37.

Изборна комисија на веб-презентацији
објављује сва поднета правна средства и
одлуке које су донете по њима. 
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VII ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА 
ЗА РАД КОМИСИЈЕ

Члан 38.

Средства за рад органа за спровођење
избора, изборни материјал и друге трош-
кове спровођења локалних избора, обезбе-
ђују се у буџету Града. 

Средства за рад органа за спровођење
избора за народне посланике, избора за
председника Републике и републичког ре-
ферендума, изборни односно гласачки ма-
теријал и друге трошкове избора, односно
републичког референдума обезбеђују се у
буџету Републике Србије.

Члан 39.

Председник, чланови и секретар Коми-
сије, као и њихови заменици имају право
на накнаду за рад у Комисији. 

Висину накнаде за рад у Градској избор-
ној комисији, лицима из става 1. овог
члана, као и критеријуме за утврђивање ви-
сине накнаде одређује Комисија, посебном
одлуком. 

Радници ангажовани у стручном и адми-
нистративно - техничком тиму имају право
на накнаду за ангажовање у спровођењу
изборних радњи. 

Висину накнаде за ангажовање тимова
из става 3. овог члана утврђује Комисија
посебном одлуком, на предлог председ-
ника Комисије, а у зависности од ангажо-
вања у току изборног процеса. 

Висину трошкова за опремање бирачког
места, закупнине, накнаде за рад председ-
ника, заменика председника, чланова, за-
меника чланова бирачког одбора, као и
друге трошкове утврђује Комисија посеб-
ном одлуком. 

Појединачна решења о исплатама сред-
става на име утврђених накнада, односно
трошкова доноси председник Комисије, у
складу са одлукама Комисије. 

Налогодавци за исплату средстава из
члана 38. и члана 39. ст. 1, 2, 3, 4. и 5. су
председник и секретар Комисије. 

VIII ЗАПИСНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ

Члан 40.

На седници Комисије води се записник
о раду Комисије.

Ток седнице Комисије бележи се тон-
ским или дигиталним записом који су са-
ставни део записника и трајно се чувају. 

Записник обавезно садржи: време и ме-
сто одржавања седнице, имена председа-
вајућег и секретара, имена оправдано и не-
оправдано одсутних чланова и заменика
чланова Комисије, кратак ток седнице са
назнаком питања о којима се расправљало
и одлучивало и именима говорника, резул-
тат гласања о појединим питањима и назив
свих аката донетих на седници. 

О вођењу и чувању записника стара се
секретар Комисије.

Записник потписују председник и секре-
тар Комисије.

IX КАНЦЕЛАРИЈСКО И АРХИВСКО
ПОСЛОВАЊЕ

Члан 41.

Комисија обезбеђује чување изборних
аката и извештаја о резултатима избора са
изборним материјалима и руковање тим
материјалима, у складу са Законом. 

Члан 42.

У Комисији се води деловодни протокол,
сређује и чува документација (архивска
грађа Комисије), са којом се поступа у
складу са прописима. 

Комисија утврђује листу категорија ар-
хивске грађе и документарног материјала
са роковима чувања у складу са Законом.

X ЈАВНОСТ РАДА

Члан 43.

Рад Kомисије је јаван.
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Комисија обезбеђује јавност рада
– омогућавањем представницима сред-

става јавног информисања да прате рад и
активности Комисије, 

– омогућавањем заинтересованим акре-
дитованим домаћим, страним и међународ-
ним организацијама и удружењима (по-
сматрачи) да прате рад Комисије током из-
борног поступка, 

– објављивањем аката Комисије у
“Службеном гласнику града Лесковца” или
на огласној табли органа Града и на веб-
презентацији Републичке изборне комисије
и Градске изборне комисије у складу са За-
коном и овим Пословником

– омогућавањем приступа информа-
цијама од јавног значаја којима располаже
Комисија, у складу са Законом, 

– објављивањем информација о раду Ко-
мисије на веб-презентацији Комисије, 

– издавањем саопштења за јавност, одр-
жавањем конференција за медије, 

– као и на други начин којим се обезбе-
ђује јавност рада Комисије. 

ВЕБ-ПРЕЗЕНТАЦИЈА КОМИСИЈЕ

Члан 44.

Комисија има своју веб-презентацију на
којој се објављују акти Комисије, резултати
избора, информације о одржаним седни-
цама Комисије и саопштења за јавност, као
и друге информације и документа која на-
стају у раду или у вези са радом Комисије
а од значаја су за информисање јавности.

О одржавању и ажурирању веб-презен-
тације Комисије стара се секретар Коми-
сије.

XI ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

ПРИВРЕМЕНО ЗАДРЖАВАЊЕ
НАДЛЕЖНОСТИ УПРАВНОГ СУДА

Члан 45.

Управни суд је надлежан да одлучује по
жалби против Решења изборне комисије

којим је одлучено по приговору поднетом
против донете Одлуке, предузете радње и
због пропуштања да се донесе Одлука, од-
носно предузме радња у спровођењу ло-
калних избора који буду расписани у року
од једне године од дана када је Закон о ло-
калним изборима ступио на снагу.

Управни суд је надлежан да одлучује по
жалби на Одлуку о именовању чланова и
заменика чланова изборне комисије у стал-
ном саставу, по жалби против Одлуке до-
нете у вези са потврђивањем мандата од-
борника, по жалби на Одлуку којом је кон-
статовано да је престао мандат одборника,
као и по жалби због тога што није донета
одлука о престанку мандата одборника ако
су те жалбе поднете у року од годину дана
од дана када је Закон о локалним изборима
ступио на снагу.

ПРИВРЕМЕНО УВЕЋАЊЕ БРОЈА
ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА
ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

У СТАЛНОМ САСТАВУ

Члан 46.

Прве локалне изборе који буду распи-
сани након ступања на снагу Закона о ло-
калним изборима спроводи изборна коми-
сија у чијем сталном саставу, осим чланова
и заменика чланова који се именују по оп-
штим правилима Закона о локалним избо-
рима, улази још по један члан и заменик
члана које именује Републичка изборна ко-
мисија на предлог председника Народне
скупштине, а мандат им траје док укупан
извештај о резултатима локалних избора не
постане коначан.

У спровођењу првих локалних избора
који буду расписани након ступања на
снагу Закона о локалним изборима уче-
ствују бирачки одбори у чији стални састав
осим чланова и заменика чланова који се
именују по општим правилима Закона о
локалним изборима, улази још по један
члан и заменик члана које именује Репуб-
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личка изборна комисија на предлог пред-
седника Народне скупштине

XII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 47.

Питања од значаја за рад Комисије која
нису уређена овим Пословником, могу да
буду уређена посебном Одлуком или за-
кључком Комисије у складу са Законом и
овим Пословником.

Члан 48.

Даном ступања на снагу овог Послов-
ника, престаје да важи Пословник о раду
Градске изборне комисије („Слижбени
гласник града Лесковца“, број 4/12 и
18/13). 

Члан 49.

Овај Пословник се објављује у „Служ-
беном гласнику града Лесковца“, на веб
презентације Републичке изборне комисије
и Градске изборне комсије града Лесковца.

Овај Пословник ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику града Лесковца“.

Број: 013-2/2022-I
У Лесковцу, 14.фебруара 2022. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Милош Стевановић
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