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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БОЈНИК
39.
На основу члана 33. став 1. и члана 35. Закона 
о јавном дугу ("Службени гласник РС" 61/2005, 
107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 
149/20), члана 32. став 1. тачка 15. Закона о локалној 
са моуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07. 
83/2014 - др. Закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 
члана 40. Статута општине Бојник ("Сл. гласник 
Града Лесковца", бр.6/19) и члана 27 Одлуке о буџету 
општине Бојник за 2021. годину( "Сл. гласник Града 
Лесковца", бр.50/20), Скупштина општине Бојник, на 
седници одржаној дана 18.02.2021. године, доноси:

ОДЛУКУ

О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋЕ ЛИКВИДНОСТИ

Члан 1.

Општина Бојник задужиће се код домаће Пословне 
банке у износу до 18.500.000,00 динара.
Задуживање из претходног става вршиће се уз сагла-
сност Министарства финансија Републике Србије број 
401-00-005061/2021-03 од 09. фебруара 2021. године.

Члан 2.

У циљу спровођења ове Одлуке овлашћује се предсе-
дник Општине, да у складу са важећим законским 
прописима изврши избор банке за услуге задуживања 
општине Бојник за финансирање текуће ликвидности.

Члан 3.
Средства из члана 1. ове Одлуке користиће се за 
финансирање текућих расхода распоређених Одлу-
ком о буџету општине Бојник за 2021. годину.

Члан 4.
Основни услови кредита прецизираће се докуме нта-
цијом за набавку услуга задуживања за фина нсирање 
текуће ликвидности.

Члан 5.
У складу са чланом 35. Закона о јавном дугу ("Слу-
жбени гласник РС" 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 
95/2018 и 91/2019), укупан износ задуживање, који не 
сме да пређе износ од 5% укупно остварених текућих 
прихода буџета Општине Бојник у претходној години, 
мора се вратити у целости, до краја текуће године и 
не може се рефинансирати нити пренети у наредну 
буџетску годину. 

Члан 6.
Обавезује се општина Бојник да Министарству фина-
нсија Републике Србије, месечно доставља податке 
по врстама задуживања, износу и отплати дуга, вре-
дности и нивоу каматних стопа.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

02 Број: 06-4-1/21 
Датум: 18.02.2021. године Бојник

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драгиша Димитријевић

40.
На основу члана 92. Закона о буџетском систему 
("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 
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108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи ("Слу жбени гласник 
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. за кон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Бојник 
("Службени гласник града Лесковца", бр. 6/2019), 
Скупштина општине Бојник, на седници одржаној 
дана 18.02.2021. године, донела је

ОДЛУКУ

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА 2020. 
ГОДИНУ

I
АНГАЖУЈЕ СЕ ревизор Завршног рачуна буџета 
општине Бојник за 2020. годину.

II
Екстерну ревизију Завршног рачуна буџета општине 
Бојник за 2020. годину обавиће лице које испуњава 
услове за обављање послова ревизије финансијских 
извештаја прописане законом којим се уређује 
рачуноводство и ревизија.

III
Поступак набавке услуге екстерне ревизије Завршног 
рачуна буџета општине Бојник за 2020. годину, 
обавиће се у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама.

IV
Средства за спровођење набавке услуге екстерне 
ревизије обезбеђена су из буџета општине Бојник, 
сагласно Одлуци о буџету општине Бојник за 2021. 
годину.

V
Уговор о регулисању међусобних односа у вези 
са обављањем послова ревизије Завршног рачуна 
општине Бојник за 2020. годину закључиће пре дсе-
дник општине или лице које он овласти.

VI
Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

VII
Одлуку доставити: Одељењу за привреду, финансије 
и локални економски развој и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
Број: 06-4-2/21

Датум: 18.02.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгиша Димитријевић

41.
На основу члана 32. став 1. тачка 1, члана 41. За-
кона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Србије", број 129/07, 83/14 - други закон, 
101/16 - други закон и 47/18) и члана 40 став 1 тачка 
1 Статута општине Бојник ("Службени гласник града 
Лесковца", број 6/19), Скупштина општине Бојник на 
седници одржаној дана 18.02.2021. донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена и допуна Пословника 
Скупштине општине Бојник ("Сл. гласник града 
Лесковца", бр. 13/19) тако што се:

- у члану 20 додаје став 3 који гласи: "Председник 
Скупштине може бити на сталном раду у оштини."

- У члану 79 став 3 након речи "Скупштина" додају 
речи "Општинско веће и председник општине"

- у члану 110 став 2 прва алинеја бришу речи 
"које се одржавају по потреби а обавезно једном у 3 
месеца"

- У члану 110 додаје се став 3. који гласи "Седнице 
скупштине се одржавају по потреби а обавезно 
једном у 3 месеца"

- У члану 111. став 1 уместо тачке сада ставља 
зарез и у наставку се додају речи: "уколико се укаже 
потреба могу се одржавати и у дане викенда."

- У члану 120 став 2 речи "члана 109." замењују 
речима "члана 117."
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- у члану 189 став 1 после речи " ванредно стање" 
додају речи " или ванредне ситуације"

- у члану 189 додаје став 3 који гласи "уколико 
седница скупштине не може да се одржи у случају 
ванредне ситуације услед епидемије заразне болести 
седнице скупштине могу да се одржавају преко ди-
гиталне платформе".

- Након члана 192 додаје нови чланови 192 а), 192 
б), 192 в), 192 г), 192 д), 192 ђ), 192 е) који гласе:

"Члан 192 а)
У случају ванредног стања или ванредне ситуације, 
проглашеног у условима епидемије или пандемије 
заразних болести и када је издата наредба о 
забрани окупљања у затвореном простору, седнице 
Скупштине се могу одржавати и на даљину, односно 
коришћењем аудио-визуелне комуникацијске опреме, 
тако да сва лица која учествују у раду седнице могу 
да истовремено прате ток седнице и узму учешће у 
расправи.
Одржавање седнице скупштине на дањину предста-
вља двосмерни пренос скупштинске седнице у ства-
рном времену, путем кога се омогућава обраћање 
скупштини, одборника и других учесника у расправи, 
са друге локације. 
Сматра се да су сва лица која на овај начин учествују 
у раду Скупштине лично присутна, и имају право 
на накнаду трошкова у смислу члана 205. овог 
Пословника, осим путних трошкова.
Учешће у расправи одборника и других учесника на 
седници скупштине која се одржава на даљину може 
бити ограничено само услед потребе идентификације 
одборника или другог учесника у расправи и сигурности 
електронске комуникације, и то само у мери у којој су 
таква ограничења потребна за постизање наведених 
циљева.
Уколико приликом одржавања седнице скупштине на 
даљину настану сметње у коришћењу аудио-визуелне 
комуникацијске опреме председник скупштине је 
дужан да прекине седницу за време трајања тих 
сметњи, и то у случају да због насталих сметњи не 
постоји кворм за рад и одлучивање.
Када се седница Скупштине одржава на даљину, 
кворум се утврђује пријављивањем одборника на 

систем апликације преко које се одржава седни ца 
скупштине на даљину, с тим да камере на електро-
нском уређају код одборника морају бити укључене.
На седнице скупштине које се одржавају на даљину 
сходно се примењују одредбе овог Пословника које 
се односе на одржавање седница у сали у којој су 
одборници непосредно физички присутни, уколико 
другачије није прописано.

"Члан 192 б)
Приликом одржавања седнице на даљину примењују 
се одредбе пословника осим одредбе које се односе 
на достављање предлога,амадмана и сугестија.
Своје предлоге сугестије и амадмане одборници 
могу да достављају и електронски на службену 
имејл адресу председника скупштине или секретара 
скупштине."

"Члан 192 в)
Када се седница скупштине одржава на даљину, Одбо-
рник има право да поставља одборничка питања на 
крају седнице, пошто Скупштина заврши рад по свим 
тачкама дневног реда, с тим што је дужан да питање 
достави непосредно председнику Скупштине у писаном 
облику, путем електронске поште на службену адресу 
елекртонске поште, или путем апликације преко које се 
одржава седница скупштине на даљину.
Одборничка питања морају бити јасно формулисана.
Одговор на одборничко питање се даје се у складу 
са одредбама члана 203. овог Пословника, и може се 
доставити у аналогној форми или путем електронске 
поште, одборнику који је поставио одборничко питање, 
који уколико није задовољан одговором има права у 
складу са одредбама члана 203. овог Пословника."

"Члан 192 г)
Када се седница скупштине одржава на даљину, 
председник скупштине стара се о одржавању реда на 
седници у складу са одредбама овох Пословника.
Када се седница скупштине одржава на даљину, мера 
одлузимање речи извршава се искључењем тона 
путем апликације преко које се одржава седница на 
даљину, налогу одборника коме је изречена мера 
одузимања речи.
Мера удаљење са седнице, када се седница скупштине 
одржава на даљину, изршава се искључењем линка за 
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приступ седници, одборнику коме је изречена мера 
удаљење са седнице." 

"Члан 192 д)
Када се седница скупштине одржава на даљину, гласање 
се врши употребом система апликације преко које се 
одржава седница на даљину, а одборници гласају тако 
што се путем апликације изјашњавају "за" предлог или 
"против" предлога или се уздрзавају од гласања.
Приликом гласања камере на електронском уређају код 
одборника морају бити укључене. На гласање путем 
система апликације за одржавање седнице на даљину, 
сходно се примењују одредбе овог Пословника о гла-
сању уоптребом електронског система."

"Члан 192 ђ)
Када се седница скупштине одржава на даљину, 
скупштина може, без расправе, одлучити да се гласа 
прозивком, на начин одређен овим Пословником.
Ако Скупштина одлучи да се гласа прозивком, одбо-
рници гласају на начин прописан чланом 160 овог 
Пословника, употребом система апликације преко које 
се одржава седница скупштине на даљину, тако што се 
тон укључује само налогу одборнику који гласа."

"Члан 192 е)
"Уколико није могуће одржати седницу на даљину, 
председник скупштине може одржати ванредну 
седницу телефонским путем.
Ванредна седница телефонским путем одржава се 
из разлога хитности кад је одлука која је на дневном 
реду не изискује расправу и увид у материјал.
Ванредна седница телефонским путем одржава се тако 
што председник усмено путем телефона саопштава 
одборницима скупштине разлоге одржавања ванредне 
седнице и предложени дневни ред.
Ванредна телефонска седница започиње позивањем 
одборника по азбучном реду презимена и имена а око-
нчава се позивањем последњег одборника ску пштине и 
може трајати најдуже пет сати.
Уколико се неко од одборника није јавио или није 
доступандај податак се уноси у записник.
У записник се уноси и број телефона на који је 
одборник позиван и са којим бројем је успостављен 
контакт са одборником као и како је гласао одборник 
"за" "против"уздржан" и" није гласао".

Ванредна телефонска седница не сматра се одржаном 
ако се на телефонски позив јавило мање од половине 
одборника скупштине.У том случају сачињава се 
посебан записник о позивању у којем се констатује 
да седница није одржана јер се није јавила већина 
одборника.
Ванредну телефонску седницу могуће је одржати и 
путем електронске поште.У том случају одборницима 
се електронском поштом доставља предлог дневног 
реда и оставља рок од пет сати да одговоре.
Одмах након одржане седнице саставља се записник 
који се шаље електронском поштом одборницима."
мењају бројеви испред наслова подлавља тако да сада 
гласе:

X ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКА И ДРУ-
ГИХ АКАТА У СКУПШТИНИ 

XI СВЕЧАНА СЕДНИЦА

XII РАД СКУПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ НЕПО-
СРЕДНЕ РАТНЕ ОПАСНОСТИ, РАТНОГ СТАЊА 
ИЛИ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

XIII ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ И РАДНИХ 
ТЕЛА СКУПШТИНЕ

XIV ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА СКУ-
ПШТИНЕ

XV ЈАВНА РАСПРАВА

XVI САРАДЊА СКУПШТИНЕ СА СКУПШТИ-
НАМА ДРУГИХ ОПШТИНА И ГРАДОВА

XVII АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ АКТА СКУ-
ПШТИНЕ, ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ, ПРОМЕ НА 
И ПРИМЕНА ПОСЛОВНИКА

XVIII ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ 
ПОСЛОВА

XIX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

У члану 220 став 5 реч "присутног" земењује речју 
"укупног".

Члан 2.
У осталом делу Пословник Скупштине општине Бо-
јник ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 13/19) остаје 
непромењен.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања y "Службеном гласнику града Лесковца"

02 Број:06-4-3/21 
У Бојнику,18.02.2021.година

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
БОЈНИК  Драгиша Димитријевић

42.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС"„ бр. 129/07, 83/14-др. Закон, 
101/16 - др закон и 47/18), члан 40 Статута општине 
Бојник („Сл. гласник града Лесковца", бр. 6/19) и 
Програма рада Скупштине општине Бојник за 2021. 
годину 02 Број: 06-11-14/20 од 17.12.2020. године, 
Скупштина општине Бојник на седници одржаној 
дана 18.02.2021. године, донела је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА 2020. 

ГОДИНУ

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Скупштине општине 
Бојник 2020. годину, 02 Број: 06-1-12/21 од 03.02.2021. 
године.

II
Саставни део ове одлуке је о раду Скупштине 
општине Бојник 2020. годину, 02 Број: 06-1- 12/21 од 
03.02.2021. године.

III
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику града Лесковца".

02 Број: 06-4-4/21 
Датум: 18.02.2021.године

ПРEДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
ОПШТИНЕ БОЈНИК

Драгиша Димитријевић

43.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16 
- др закон и 47/18), члан 40 Статута општине Бојник 
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 6/19) и Програма 
рада Скупштине општине Бојник за 2021. годину 02 
Број: 06-11-14/20 од 17.12.2020. године, Скупштина 
општине Бојник на седници одржаној дана 18.02.2021. 
године, донела је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК 
ЗА ПЕРИОД 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 31.12.2020. 

ГОДИНЕ

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинске управе 
општине Бојник за период 01.01.2020. године до 
31.12.2020. године Број: 020-3/2021 од 02.02.2021. 
године.

II
Саставни део ове одлуке је о раду Општинске управе 
општине Бојник за период 01.01.2020. године до 
31.12.2020. године Број: 020-3/2021 од 02.02.2021. године

III
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у "Службеном гласнику града Лесковца". 

02 Број: 06-4-5/21 
Датум: 18.02.2021. године

ПРEДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
ОПШТИНЕ БОЈНИК 

Драгиша Димитријевић

44.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16 
- др закон и 47/18), члан 40 Статута општине Бојник 
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 6/19) и Програма 
рада Скупштине општине Бојник за 2021. годину 02 
Број: 06-11-14/20 од 17.12.2020. године, Скупштина 
општине Бојник на седници одржаној дана 18.02.2021. 
године, донела је
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ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ЂУКА ДИНИЋ" 

БОЈНИК ЗА 2020. ГОДИНУ

I
УСВАЈА СЕ Финансијски извештаја Предшколске 
установе "Ђука Динић" Бојник за 2020. годину, број: 
44 од 22.01.2021. године.

II
Саставни део ове одлуке је Финансијски извештаја 
Предшколске установе "Ђука Динић" Бојник за 2020. 
годину, број: 44 од 22.01.2021. године.

III
Одлуку доставити Предшколској установи "Ђука 
Динић" Бојник.

IV
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у "Службеном гласнику града Лесковца".

02 Број: 06-4-6/21
Датум:  18.02.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
ОПШТИНЕ БОЈНИК

Драгиша Димитријевић

45.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16 
- др закон и 47/18), члан 40 Статута општине Бојник 
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 6/19) и Програма 
рада Скупштине општине Бојник за 2021. годину 02 
Број: 06-11-14/20 од 17.12.2020. године, Скупштина 
општине Бојник на седници одржаној дана 18.02.2021. 
године, донела је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАРОДНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ "ВУК КАРАЏИЋ" БОЈНИК ЗА 

ПЕРИОД 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 31.12.2020. 
ГОДИНЕ

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Народне библиотеке 
"Вук Караџић" Бојник за период 01.01.2020. године 
до 31.12.2020. године, број: 14/21 од 18.01.2021. 
године.

II
Саставни део ове одлуке је Извештај о раду Народне 
библиотеке "Вук Караџић" Бојник за период 
01.01.2020. године до 31.12.2020. године, број: 14/21 
од 18.01.2021. године.

III
Одлуку доставити Народној библиотеци "Вук 
Караџић" Бојник.

IV
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у "Службеном гласнику града Лесковца".

02 Број: 06-4-7/21 
Датум:  18.02.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
ОПШТИНЕ БОЈНИК 

Драгиша Димитријевић

46.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16 
- др. закон и 47/18), члан 40 Статута општине Бојник 
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 6/19) и Програма 
рада Скупштине општине Бојник за 2021. годину 02 
Број: 06-11-14/20 од 17.12.2020. године, Скупштина 
општине Бојник на седници одржаној дана 18.02.2021. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 
ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

"ВУК КАРАЏИЋ" БОЈНИК ЗА 2021. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи Програм рада 
Народне библиотеке "Вук Караџић" Бојник за2021. 
годину, број: 34/21 од 01.02.2021. године.
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II
Саставни део овог Решења је Годишњи Програм рада 
Народне библиотеке "Вук Караџић" Бојник за2021. 
годину, број: 34/21 од 01.02.2021. године.

III
Решење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у "Службеном гласнику града Лесковца".

02 Број: 06-4-8/21 
Датум: 18.02.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
ОПШТИНЕ БОЈНИК

Драгиша Димитријевић

47.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16 
- др закон и 47/18), члан 40 Статута општине Бојник 
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 6/19) и Програма 
рада Скупштине општине Бојник за 2021. годину 02 
Број: 06-11-14/20 од 17.12.2020. године, Скупштина 
општине Бојник на седници одржаној дана 18.02.2021. 
године, донела је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

БОЈНИК ЗА ПЕРИОД 01.01.2020. ГОДИНЕ  
ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Туристичке организације 
општине Бојник за период 01.01.2020. године до 
31.12.2020. године, број: 13/21 од 26.01.2021. године.

II
Саставни део ове одлуке је Извештај о раду Тури-
стичке организације општине Бојник за период 
01.01.2020. године до 31.12.2020. године, број: 13/21 
од 26.01.2021. године..

III
Одлуку доставити Туристичкој организацији општи-
не Бојник.

IV
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у "Службеном гласнику града Лесковца".

02 Број:06-4-9/21
Датум:  18.02.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
ОПШТИНЕ БОЈНИК 

Драгиша Димитријевић

48.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14- др. Закон, 101/16 
- др. закон и 47/18), члан 40 Статута општине Бојник 
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 6/19) и Програма 
рада Скупштине општине Бојник за 2021. годину 02 
Број: 06-11-14/20 од 17.12.2020. године, Скупштина 
општине Бојник на седници одржаној дана 18.02.2021. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 
И ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА 2021. 
ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада 
Туристичке организације општине Бојник за 2021. 
годину, број: 07/21 од 20.01.2021. године.

II
Саставни део овог Решења је План и програм рада 
Туристичке организације општине Бојник за 2021. 
годину, број: 07/21 од 20.01.2021. године.

III
Решење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у "Службеном гласнику града Лесковца".

02 Број: 06-4-10/21 
Датум:  18.02.2021. године

ПРЕДСЕДШК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгиша Димитријеивћ
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49.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16 
- др закон и 47/18), члан 40 Статута општине Бојник 
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 6/19) и Програма 
рада Скупштине општине Бојник за 2021. годину 02 
Број: 06-11-14/20 од 17.12.2020. године, Скупштина 
општине Бојник на седници одржаној дана 18.02.2021. 
године, донела је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
УСТАНОВЕ ДОМ КУЛТУРЕ "БОЈНИК" 

БОЈНИК СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ 
ЗА ПЕРИОД 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 31.12.2020. 

ГОДИНЕ

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Установе дом културе 
"Бојник" Бојник са финансијским извештајем за 
период 01.01.2020. године до 31.12.2020. године, 
број: 40/2021 од 03.02.2021. године.

II
Саставни део ове одлуке је Извештај о раду Установе 
дом културе "Бојник" Бојник са финансијским 
извештајем за период 01.01.2020. године до 31.12.2020. 
године, број: 40/2021 од 03.02.2021. године.

III
Одлуку доставити Установи дом културе "Бојник" 
Бојник.

IV
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у "Службеном гласнику града Лесковца".

02 Број: 06-4-11/21 
Датум:  18.02.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
ОПШТИНЕ БОЈНИК  

Дргагиша Димитријевић

50.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14- др. Закон, 101/16 

- др. закон и 47/18), члан 40 Статута општине Бојник 
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 6/19) и Програма 
рада Скупштине општине Бојник за 2021. годину 02 
Број: 06-11-14/20 од 17.12.2020. године, Скупштина 
општине Бојник на седници одржаној дана 18.02.2021. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА УСТАНОВЕ ДОМ КУЛТУРЕ "БОЈНИК" 

БОЈНИК ЗА 2021. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Установе 
дом културе "Бојник" Бојник за 2021. годину, број: 
39/2021 од 03.02.2021. године.

II
Саставни део овог Решења је Програм рада Установе 
дом културе "Бојник" Бојник за 2021. годину, број: 
39/2021 од 03.02.2021. године.

III
Решење ступа на снагу даном доношења и 
биће објављено у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

02 Број: 06-4-12/21 
Датум:  18.02.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ БОЈНИК

Драгиша Димитријевић

51.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16 
- др закон и 47/18), члан 40 Статута општине Бојник 
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 6/19) и Програма 
рада Скупштине општине Бојник за 2021. годину 02 
Број: 06-11-14/20 од 17.12.2020. године, Скупштина 
општине Бојник на седници одржаној дана 18.02.2021. 
године, донела је
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ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
УСТАНОВЕ СПОРТСКА ХАЛА "БОЈНИК" 

БОЈНИК ЗА 2020. ГОДИНУ

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Установе спортска 
хала "Бојник" Бојник за 2020. годину, број: 11 од 
21.01.2021. године.

II
Саставни део ове одлуке је Извештај о раду Установе 
спортска хала "Бојник" Бојник за 2020. годину, број: 
11 од 21.01.2021. године.

III
Одлуку доставити Установи спортска хала "Бојник" 
Бојник.

IV
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у "Службеном гласнику града Лесковца".

02 Број: 06-4-13/21
Датум:  18.02.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ БОЈНИК

Драгиша Димитријевић

52.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14- др. Закон, 101/16 
- др. закон и 47/18), члан 40 Статута општине Бојник 
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 6/19) и Програма 
рада Скупштине општине Бојник за 2021. годину 02 
Број: 06-11-14/20 од 17.12.2020. године, Скупштина 
општине Бојник на седници одржаној дана 18.02.2021. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА УСТАНОВЕ СПОРТСКА ХАЛА 

"БОЈНИК" БОЈНИК ЗА 2021. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Установе 
спортска хала "Бојник" Бојник за 2021. годину, број: 
305 од 31.12.2020. године.

II
Саставни део овог Решења је Програм рада Установе 
спортска хала "Бојник" Бојник за 2021. годину, број: 
305 од 31.12.2020. године.

III
Решење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у "Службеном гласнику града Лесковца".

02 Број: 06-4-14/21 
Датум: 18.02.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ БОЈНИК

Драгиша Димитријевић

53.
На основу члана 41 и члана 44а Закона о култури (Сл. 
гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр. и 6/20),члана 
20 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС" бр. 
42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05- испр.др.закона, 
83/05-испр.др.закона и 83/14-др.закон), члана 32. ст. 
1 тач. 9) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон, 101/16 - др. 
закон и 47/18), члана 40 ст 1 тач 13), Статута општине 
Бојник ("Сл. гласник града Лесковца", 6/19), члана 17 
и члана 18 Одлуке о основању Установе дом културе 
"Бојник" Бојник ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 
49/16) и члана 33 Статута Установе дом културе 
"Бојник" Бојник број: 04/16 од 07.12.2016. године, 
Скупштина општине Бојник на седници одржаној 
дана 18.02.2021. године донела је

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ 
ПРЕДСЕДНИКА И СВИХ ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ДОМ 
КУЛТУРЕ "БОЈНИК" БОЈНИК

I
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак дужности председника и 
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свих чланова Управног одбора Установе дом културе 
"Бојник" Бојник, због истека мандата, у следећем 
саставу:

1. Бојан Јовановић из Бојника -председник

2. Милица Миленковић из Бојника - члан

3. Наташа Здравковић из Бојника- члан

4. Сузана Стојиљковић из Црквице - члан

5. Драгослав Стојичић из Бојника - члан.

Мандат председнику и свим члановима Управног 
одбора Установе дом културе "Бојник" Бојник, 
престаје дана 23.02.2021. године.

II
Решење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у "Службеном гласнику града Лесковца".

02 Број: 06-4-15/21 
Датум:  18.02.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
ОПШТИНЕ БОЈНИК

Драгиша Димитријевић

54.
На основу чланова 41 и 42 Закона о култури (Сл. 
гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр. и 
6/20),члана 20 Закона о јавним службама ("Сл. 
гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05- 
испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона и 83/14-др.
закон), члана 32. ст. 1 тач. 9) Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007 и 83/2014-
др.закон и 101/16 - др. закон и 47/18) и члана 40 ст 
1 тач 13), Статута општине Бојник ("Сл. гласник 
града Лесковца", 6/19), члана 17 и члана 18 Одлуке 
о основању Установе дом културе "Бојник" Бојник 
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 49/16), и члана 28 
Статута Установе дом културе "Бојник" Бојник број: 
04/16 од 07.12.2016. године, Скупштина општине 
Бојник на седници одржаној дана18.02.2021. године 
донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 
УСТАНОВЕ ДОМ КУЛТУРЕ "БОЈНИК" 

БОЈНИК

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Установе дом културе 
"Бојник" Бојник, на мандатни период од 4 (четири) 
године, и то у следећем саставу:

1. Бојан Јовановић из Бојника - за председника

2. Сузана Стојиљковић из Црквице - за члана

3. Драгослав Стојичић из Бојника - за члана

4. Жаклина Арсић из Бојника - за члана

5. Жарко Стојановић из Бојника - за члана

Мандат новоименованог Управног одбора Установе 
дом културе "Бојник" Бојник почиње дана 24.02.2021. 
године.

II
Решење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у "Службеном гласнику града Лесковца".

02 Број: 06-4-16/21 
Датум:  18.02.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ БОЈНИК

Драгиша Димитријевић

55.
На основу члана 45 Закона о култури (Сл. гласник 
РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр. и 6/20), члана 
22 Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС" бр. 
42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05- испр.др.закона, 
83/05-испр.др.закона и 83/14-др.закон), члана 32. ст. 
1 тач. 9) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон и 101/16-
др. закон и 47/18) и члана 40 ст 1 тач 13), Статута 
општине Бојник ("Сл. гласник града Лесковца", 6/19), 
члана 23 Одлуке о основању Установе дом културе 
"Бојник" Бојник ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 
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49/16), и члана 39 Статута Установе дом културе 
"Бојник" Бојник број: 04/16 од 07.12.2016. године, 
Скупштина општине Бојник на седници одржаној 
дана 18.02.2021. године донела је

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ 
ПРЕДСЕДНИКА И СВИХ ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ДОМ 
КУЛТУРЕ "БОЈНИК" БОЈНИК

I
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак дужности председника и 
свих чланова Надзорног одбора Установе дом културе 
"Бојник" Бојник, због истека мандата, у следећем 
саставу:

1. Александар Јовановић из Бојника- председник

2. Александар Пејић из Д. Коњувца - члан

3. Горица Стојановић из Плавца - члан.

Мандат председнику и свим члановима Надзорног 
одбора Установе дом културе "Бојник" Бојник, 
престаје дана 23.02.2021. године.

II
Решење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у "Службеном гласнику града Лесковца".

02 Број: 06-4-17/21
Датум:  18.02.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ БОЈНИК

Драгиша Димитријевић

56.
На основу чланова 45 и 46 Закона о култури (Сл. 
гласник РС , бр. 72/09, 15/16 и 50/16 - испр. и 
6/20),члана 22 Закона о јавним службама ("Сл. 
гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05- 
испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона и 83/14-др.
закон), члана 32. ст. 1 тач. 9) Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007 и 83/2014-

др.закон и 101/16 - др. закон и 47/18) и члана 40 ст 
1 тач 13), Статута општине Бојник ("Сл. гласник 
града Лесковца", 6/19), члана 23 Одлуке о основању 
Установе дом културе "Бојник" Бојник ("Сл. гласник 
града Лесковца", бр. 49/16), и члана 34 и члана 35 
Статута Установе дом културе "Бојник" Бојник број: 
04/16 од 07.12.2016. године, Скупштина општине 
Бојник на седници одржаној дана18.02.2021. године 
донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
УСТАНОВЕ ДОМ КУЛТУРЕ "БОЈНИК" 

БОЈНИК

I
ИМЕНУЈЕ СЕ се Надзорни одбор Установе дом 
културе "Бојник" Бојник на мандатни период од 4 
(четири) године, и то:

1. Александар Јовановић из Драговца - за предсе-
дника

2. Милица Миленковић из Бојника - за члана

3. Далибор Љубеновић из Кацабаћа - за члана

Мандат новоименованог Надзорног одбора Установе 
дом културе "Бојник" Бојник почиње дана 24.02.2021. 
године.

II
Решење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у "Службеном гласнику града Лесковца".

02 Број: 06-4-18/21 
Датум:  18.02.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ БОЈНИК

Драгиша Димитријевић

57.
На основу члана 99. ст. 20. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009- 
испр. 64/2010, 145/2014 - одлука УС 24/2011, 121/2012, 
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42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/ 2018, 
31/2019- др. закон и 9/2020), члана 15. и 16. Одлуке о 
прибављању и располагању, управљању и коришћењу 
ствари у јавној својини општине Бојник (" Службени 
гласник града Лесковца", бр. 43/2020) и члана 40. Став 
1. т .6 Статута општине ("Службени гласник града 
Лесковца", бр. 6/19) Скупштина општине Бојник на 
седници одржаној дана 18.02.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ 
У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ

Члан 1.
Прибављају се у јавну својину општине Бојник 
следеће непокретности :

кат.парцела 1529 површине 34,83 ари

кат.парцела 1530 површине 26,40 ари

кат.парцела 1506/1 површине 4,11 ари

кат.парцела 1505/1 површине 5,79 ари

кат.парцела 1535/1 површине 14,56 ари

кат.парцела 1535/2 површине 1,21 ари

кат.парцела 1536/1 површине 13,28 ари

кат.парцела 1536/2 површине 1,17 ари

кат.парцела 1538 површине 33,72 ари

Укупна површина је 1,3507 ха

Напред наведене катастарске парцеле налазе се у КО 
Бојник

Члан 2.
Непокретности ближе описане у члану 1. ове Одлуке 
се прибављају непосредном погодбом са власницима 
непокретности.

Члан 3.
Непокретност се прибављају за сврху проширивања 
градског гробља како је предвиђено Планом генералне 
регулације за насељена места Бојник и Драговац .

Члан 4.
Цена непокретност се прибавља у јавну својину по 
тржишној цени по м2, а коју утврђује надлежни по-
рески орган општине Бојник .

Члан 5.
Председник општине је овлашћено лице за закљу-
чивање уговора о прибављању непокретности у ја-
вну својину непосредном погодбом са власницима 
непокретности, сходно члану 15.и 16. Одлуке о 
прибављању , располагању, управљању и коришћењу 
ствари у јавној својини општине Бојник ("Службени 
гласник града Лесковца", бр. 43/2020).

Члан 6.
Саставни део ове одлуке је и записник Комисије за 
спровођење поступка прибављања непокретности у 
јавну својину непосредном погодбом.

02 Број: 06-4-19/21 Бојник, 18.02.2021. год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК
Драгиша Димитријевић

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

МЕДВЕЂА
58.
Општинско веће општине Медвеђа на 36 седници 
одржаној дана 2.децембра  2020.године, решавајући 
по захтеву за пренамену средстава Предшколске 
установе ''Младост'' из Медвеђе, број: 08-2031/2020 
од 01.12.2020.године,  на основу члана 46. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', бр.129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016 – др. 
Закон и 47/2018), члана 61. Закона о буџетском систему 
(,,Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015,103/2015,99/2016 ), члана 137. 
Закона о општем управном поступку (''Службени 
гласник РС'', бр.18/2016), члана 66. Статута општине 
Медвеђа (''Службени гласник града Лесковца'', број 



Страна 97 – Број  5Страна 97 – Број  5СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦАСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА3. март 2021.3. март 2021.

9/2019), и члана 19. Пословника о раду Општинског 
већа општине Медвеђа (''Службени гласник града 
Лесковца'', бр. 18/08, 25/12), доноси

РЕШЕЊЕ

I
ОДОБРАВА СЕ пренамена средстава у Финансијском 
плану Предшколске установе ''Младост'' из Медвеђе 
у Одлуци о буџету општине Медвеђа за 2020.годину, 
са економске класификације 411111 – ''Плате, додаци 
и накнаде запосл.'', у износу од 140.000,00 динара, 
на економску класификацију 412111 – ''Допринос 
за ПИО'' у износу од 59.000,00 динара, и ек. 
класификацију 412211 – ''Допринос за здравствено 
осигурање'' у износу од 81.000,00 динара.  

II
Ово решење постаје саставни део Финансијског плана 
индиректног корисника буџета општине Медвеђа 
– Предшколска установа ''Младост'' Медвеђа, као и 
Одлуке о буџету општине Медвеђа за 2020. годину 06 
Број:06-57/2019/2 од 17.децембра 2019.године. 

III
О реализацији овог решења стaраће се Одељење за 
привреду и финансије Општинске управе општине 
Медвеђа.

IV
Решење објавити у „Службеном гласнику града Ле-
сковца". 

Образложење

Општинском већу општине Медвеђа обратила се 
захтевом за пренамену средстава Предшколска уста-
нова ''Младост'' из Медвеђе, број: 08-2031/2020 од 
01.12.2020. године. 
Чланом 61. Закона о буџетском систему (,,Сл. гла-
сник РС" бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 

68/2015,103/2015,99/2016 ),  предвиђено је да у случају 
да се у току године обим пословања или овлашћења 
директног, односно његовог индиректног корисника 
буџетских средстава промени, износ апропријација 
издвојених за активности тог корисника повећаће се, 
односно смањити. Ставом 8. истог члана дозвољена 
је промена апропријација из осталих извора без 
ограничења, с тим да се подноси захтев органу 
управе надлежном за финансије за отварање, односно 
повећање одговарајуће апропријације за извршавање 
расхода и издатака из свих извора финансирања, 
осим из извора 01 - Приходи из буџета. До потребе 
за променом финансијског плана је дошло због 
недостатка средстава за плаћање доприноса за ПИО 
и Здравствено осигурање на терет послодавца.  
Индиректни корисник средстава буџета општине Ме-
двеђа предлаже да се изврши пренамена средстава 
у износу од 140.000,00 динара са ек. класификације 
411111 – ''Плате, додаци и накнаде запосл.'', на ек. 
класификацију 412111 – ''Допринос за ПИО'' у износу 
од 59.000,00 динара, и ек. класификација 412211 – 
''Допринос за здравствено осигурање'' и износу од 
81.000,00 динара, због недостатка средстава за плаћање 
доприноса за ПИО и Здравствено осигурање на терет 
послодавца, то је и одлучено као у диспозитиву 
решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 
решења не може се изјавити жалба, али се може 
покренути Управни спор код надлежног управног 
суда у року од 30 дана од дана пријема решења.

Решење доставити:
- подносиоцу захтева,
- Одељењу за привреду и финансије,
- Архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
08 Број 06-55/2020/1 од 2.децембра 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
др Небојша Арсић
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58.
Këshilli Komunal i Komunës së Medvedja në seancën 
e tij të 36-të të mbajtur më 2 dhjetor 2020, duke vendo-
sur për kërkesën për rialokimin e mjeteve të Institucionit 
Parashkollor "Mladost" nga Medvegja, numri: 08-2031 / 
2020 nga 1. Dhjetori 2020, në bazë të nenit 46. Të Ligjit 
për Vetëqeverisjen Lokale ('' Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Serbisë '', Nr. 129/07, 83/2014-ligj tjetër, 101/2016 - 
ligj tjetër dhe 47/2018), Neni 61. të Ligjit për Sistemin 
e Buxhetit "Gazeta Zyrtare e RS" Nr. 54/2009, 73 / 
2010,101 / 2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016), neni 
137. të Ligjit mbi procedurën e përgjithshme adminis-
trative ("Gazeta Zyrtare e RS", Nr. 18/2016), Neni 66 
i Statutit të Komunës së Medvedja ("Gazeta Zyrtare 
e Qytetit të Leskovacit", Nr. 9 / 2019), dhe neni 19. 
të Rregullores së procedurës së Këshillit komunal të 
komunës së Medvedja ("Gazeta Zyrtare e Qytetit të 
Leskovacit", Nr. 18/08, 25/12), miraton

AKTËVENDIMI

I
MIRATOHET rialokimi i mjetevee në Planin Financiar 
të Institucionit Parashkollor "Mlladost" nga Medvedja në 
Vendimin për buxhetin e komunës së Medvedja për vitin 
2020, nga klasifikimi ekonomik 411111 - "Pagat, shtesat 
dhe përfitimet e punonjësve", në vlerë prej 140,000.00 
dinarë, në klasifikimin ekonomik 412111 - "Kontribut 
për PIO" në shumën 59,000.00 dinarë, dhe ek. klasifi-
kimi 412211 - "Kontribut për sigurimin shëndetësor" në 
shumën 81,000.00 dinarë.

II
Ky Atkëvendim bëhet pjesë integrale e planit financiar të 
përdoruesit indirekt të buxhetit të komunës së Medvegjës 
- Institucioni parashkollor "Mlladost" Medvegjë, si dhe 
Vendimit për buxhetin e komunës së Medvegjës për vitin 
2020.  06Numri: 06-57/2019/2 nga 17. dhjetor 2019 . 

III
Për realizimin e këti aktëvendimi do të kujdeset Depa-
rtamenti për ekonomi dhe financa të Administratës ko-
munale të Medvegjës.

IV
Aktëvendimi të shpallet „Gazeta zyrtare e qytetit të 
Leskovcit". 

A r g u m e n t i m 

Institucioni Parashkollor "Mlladost" nga Medvedja, 
numri: 08-2031 / 2020 nga 1. Dhjetori, 2020. iu drejtua 
Këshillit komunal të komunës së Medvegjës me kërkesë 
për rialokimin e mjeteve.
Sipas nenit 61. të Ligjit për Sistemin e Buxhetit ("Gazeta 
Zyrtare e RS" Nr. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142 / 2014, 68 
/ 2015,103 / 2015,99 / 2016), parashihet që në rast se 
gjatë vitit ndryshon fusha e biznesit ose autorizimi i për-
doruesit direkt ose indirekt të mjeteve buxhetore, shuma 
e ndarjeve buxhetore të alokuara për aktivitetet e atij 
përdoruesi do të rritet, gjegjësishtë zvogëlovet. Paragrafi 
8 i të njëjtit nen lejon ndryshimin e ndarjeve buxhetore 
nga burime të tjera pa kufizime, me kusht që të paraq-
itet një kërkesë tek organi administrativ përgjegjës për 
financa për hapjen, dmth. të rritet përvetësimi i duhur për 
ekzekutimin e shpenzimeve nga të gjitha burimet e finan-
cimit, përveç nga burimi 01 - Të ardhurat nga buxheti 
nevoja për të ndryshuar planin financiar ishte për shkak 
të mungesës së mjeteve për të paguar kontributet për PIO 
dhe Sigurimet shëndetësore në ngarkes të punëdhënësit.
Shfrytëzuesi indirekt i mjeteve buxhetore të komunës së 
Medvegjës propozon që të rialokohen mjetet në vlerë prej 
140,000.00 dinarë me klasifikim eko. 411111 - '' Pagat, 
shtesat dhe kompensimi i punonjësve '', klasifikimi eko. 
412111 - "Kontribut për PIO" në shumën prej 59,000.00 
dinarë, dhe klasifikimi eko. 412211 - "Kontribut për sig-
urimin shëndetësor" dhe shuma prej 81,000.00 dinarë, 
për shkak të mungesës së mjetev për pagesen e kontrib-
uteve për PIO dhe sigurimin shëndetësor me shpenzimet 
e punëdhënësit, u vendos si në dispozitiv të aktëvendimit.

UDHËZIMI MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij 
Aktëvendimi nuk mund të bëhet ankesë, por mund të inicio-
het kontest administrative në gjykatën kompetente adminis-
trative brenda 30 ditëve nga dita e marrjes së Aktëvendimit.
Aktëvendimi të dërgohet:
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- Paraqitësit të kërkesës,
- Departamentit për ekonomi dhe financa,
- Arkivit.

KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS SË 
MEDVEGJËS

08 Numër  06-55/2020/1 nga 2.dhjetor të vitit 2020. 

KRYETAR
dr Nebojsha Arsiq

59.
Општинско веће општине Медвеђа на 40 седници 
започетој дана 25.децембра 2020.године, а завршеној 
дана 30.децембра  2020.године, решавајући по захтеву 
за пренамену средстава Туристичке организације 
општине Медвеђе, број: 08-2303/2020 од 30.12.2020.
године, на основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', 
бр.129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016 – др. Закон 
и 47/2018), члана 61.Закона о буџетском систему 
(,,Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015,103/2015,99/2016 ), члана137.
Закона о општем управном поступку (''Службени 
гласник РС'', бр.18/2016), члана 66. Статута општине 
Медвеђа (''Службени гласник града Лесковца'',број 
9/2019), и члана 19. Пословника о раду Општинског 
већа општине Медвеђа (''Службени гласник града 
Лесковца'', бр. 18/08, 25/12), доноси

РЕШЕЊЕ

I
ОДОБРАВА СЕ пренамена средстава у Финансијском 
плану Туристичке организације општине Медвеђа у 
Одлуци о буџету општине Медвеђа за 2020.годину, 
са економске класификације 423500 – Стручне 
услуге, у износу од 48.000,00 динара на економску 
класификацију 416119 – Остале награде запосленима. 

II
О реализацији овог решења стaраће се Одељење за 
привреду и финансије Општинске управе општине 
Медвеђа.

III
Решење објавити у „Службеном гласнику града Ле-
сковца". 

О б р а з л о ж е њ е

Општинском већу општине Медвеђа обратила се 
захтевом за пренамену средстава Туристичка орга-
низација општине Медвеђа, број: 08-2303/2020 од 
30.12.2020.године.
Чланом 61. Закона о буџетском систему (,,Сл. гла сник 
РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 
103/2015, 99/2016 ), предвиђено је да у случају да 
се у току године обим пословања или овлашћења 
директног, односно његовог индиректног корисника 
буџетских средстава промени, износ апропријација 
издвојених за активности тог корисника повећаће се, 
односно смањити. Ставом 8. истог члана дозвољена 
је промена апропријација из осталих извора без 
ограничења, с тим да се подноси захтев органу 
управе надлежном за финансије за отварање, односно 
повећање одговарајуће апропријације за извршавање 
расхода и издатака из свих извора финансирања, 
осим из извора 01 - Приходи из буџета. До потребе 
за променом финансијског плана је дошло због 
недостатка средстава ради плаћања новогодишњих 
пакетића за децу радника установе. 
Индиректни корисник средстава буџета општине 
Медвеђа предлаже да се изврши пренамена средстава 
у износу од 48.000,00 динара са позиције 423500 – 
Стручне услуге на позицију 416119 – Остале награде 
запосленима.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 
решења не може се изјавити жалба, али се може по-
кренути Управни спор код надлежног управног суда у 
року од 30 дана од дана пријема решења.

Решење доставити:

- подносиоцу захтева,

- Одељењу за привреду и финансије,

- Архиви.



Страна 100 – Број  5Страна 100 – Број  5 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦАСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 3. март 2021.3. март 2021.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
08 Број 06-64/2020 од 30. децембра 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
др Небојша Арсић

59.
Këshilli komunal i komunës së Medvegjës në sencën e 
40 të filluar në ditën 25.dhjetor të vitit 2020, të përfun-
duar në  ditën 30.dhjetor të vitit 2020, duke  vedndosur 
sipsa  kërkesave për rialokimin e mjeteve  të organizatës 
Tursitike  të komunës së Medvegjës, numër.08-2303/2020 
nga viti 30.12.2020, në bazë të nenit 46. Ligji mbi vetëqe-
verisjen lokale (" Gazeta zyrtare e qytetit të Leskovcit" 
, nr.129/07, 83/2014 –ligji tjetër, 101/2016- ligji tjetër  
dhe 47/2018), të nenit 61.Ligji mbi sistemin buxhetor 
("Gz.zyrtare RS"nr. 54/2009, 73/2010, 101/2010,101 
/2011,93/2012,62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
68/2015, 103/2015, 99/2016), të nenit 137. Ligji mbi 
procedurën e përgjithëshme administrative ("Gazeta 
zyrtare RS" NR.18/2016), neni 66. Statutit I komunës 
së Medvegjës ("Gazeta zyrtare e qytetit të Leskovcit" 
numër 9/2019), dhe neni 19. Të  Rregullores  mbi punën 
e Këshillit komunal  të komunës së Medvegjës ("Gazeta 
zyrtare e qytetit të Leskovcit" nr.18/08, 25/12), sjell

AKTVENDIMIN 

I
MIRATOHET rialokimi I mjeteve Finaciare në planin 
e organizatës Turistike të komunës së Medvegjës në 
Vendimin  mbi buxhetin e komunës së Medvegjës për vi-
tin 2020, me klasifikimin ekonomik 423500- Shërbimet 
profesionale,  në shumë prej 48.000,00 dianrë  në klasifi-
kimin ekonomik 416119- shpërblime të tjera punonjësve.

II 
Për realizimin e këti aktvendimi do të kujdeset Depa-
rtamenti për ekonomi dhe finaca të Adminstratës komu-
nale të komunës së Medvegjës.

III 
Aktvendimi të shpallet në " Gazetën zyrtare të qytetit të 
Leskovcit". 

A r s y e t i m
Këshillit komunal të komunës së Medvegjës është  bërë 
kërkesë për rialokimin e mjeteve të organizatës Turistike 
të komunës së Medvegjës, numër: 08-2303/2020 nga viti 
30.12.2020.
Me nenin 31. Ligji mbi sistemin buxhetor (" Gz.zyrtare 
RS" nr. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 
99/2016), parashikohet që në rast se gjatë vitit vëllimi 
i biznesit ose autorizimi i përdoruesit direkt ose indi-
rekt të mjeteve buxhetore ndryshon, shuma e ndarjeve 
buxhetore të alokuara për aktivitetet e atij përdoruesi do 
të rritet ose zvogëlohet. Paragrafi 8 i të njëjtit nen lejon 
ndryshimin e ndarjeve buxhetore nga burimet tjera pa 
kufizime, me kusht që të paraqitet një kërkesë tek organi 
administrativ përgjegjës për financa për hapjen, dmth. Të 
rritet përvetësimi i duhur për ekzekutimin e shpenzimeve 
nga të gjitha burimet e financimit, përveç nga burimi 01 - 
Të ardhurat nga buxheti. Nevoja për të ndryshuar planin 
financiar ishte për shkak të mungesës së mjeteve për të 
paguar pakot e Vitit të Ri për fëmijët e punonjësve të in-
stitucionit.

Përdoruesi indirekt i mjeteve nga buxheti i komunës së 
Medvegjës propozon të rialokojë mjetet në vlerë prej 
48,000.00 dinarë nga pozicioni 423500 - Shërbime pro-
fesionale në pozicionin 416119 - Shpërblime të tjera për 
punonjësit.

UDHËZIMI MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij 
aktvendimi nuk mund të bëhet ankesë, por një mos-
marrëveshje administrative mund të iniciohet në gjykatën 
kompetente administrative brenda 30 ditëve nga dita e 
marrjes së aktvendimit.

Aktvendimi ti  dorëzohet.
- Aplikantit të kërkesës,
- Departamentit për ekonomi dhe financa,
- Arkivit.

KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS SË MEDVEGJËS
08 Numër 06-64/2020 nga 30.dhjetor të vitit 2020.

KRYETAR 
dr Nebojsha Arsiq 
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60.
Општинско веће општине Медвеђа на 40 седници запо-
четој дана 25.децембра 2020. године, а завршеној дана 
30.децембра 2020.године, решавајући по захтеву за пре-
намену средстава Предшколске установе ''Младост'' 
из Медвеђе, број: 08-2293/2020 од 30.12.2020.године, 
на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', бр.129/07, 
83/2014-др.закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), чла-
на 61. Закона о буџетском систему (,,Сл. гласник РС" 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 
99/2016), члана 137. Закона о општем управном 
поступку (''Службени гласник РС'', бр.18/2016), члана 
66. Статута општине Медвеђа (''Службени гласник 
града Лесковца'', број 9/2019), и члана 19. Пословника 
о раду Општинског већа општине Медвеђа (''Службени 
гласник града Лесковца'', бр. 18/08, 25/12), доноси

РЕШЕЊЕ

I
ОДОБРАВА СЕ пренамена средстава у Финансијском 
плану Предшколске установе ''Младост'' из Медвеђе у 
Одлуци о буџету општине Медвеђа за 2020.годину, са 
економске класификације 415112 – ''Накнаде трокова 
за превоз на посао'', у износу од 45.000,00 динара, 
на економску класификацију 423712 ''Поклони'', у 
износу од 45.000,00 динара, економска класификација 
421200 – ''Енергетске услуге'', у износу од 65.000,00 
динара, на економску класификацију 423712 ''По-
клони'', у износу од 65.000,00 динара,  економска 
класификација 421300 – ''Комуналне услуге'', у износу 
од 20.000,00 динара, на економску класификацију 
423712 ''Поклони'', у износу од 20.000,00 динара, 
што у укупно износи 130.000,00 динара, на ек. кла-
сификацији 423712 ''Поклони''.

II
Ово решење постаје саставни део Финансијског плана 
индиректног корисника буџета општине Медвеђа 
– Предшколска установа ''Младост'' Медвеђа, као и 
Одлуке о буџету општине Медвеђа за 2020. годину 06 
Број:06-57/2019/2 од 17.децембра 2019.године. 

III
О реализацији овог решења стaраће се Одељење за 
привреду и финансије Општинске управе општине 
Медвеђа.

IV
Решење објавити у „Службеном гласнику града Ле-
сковца". 

О б р а з л о ж е њ е

Општинском већу општине Медвеђа обратила се 
захтевом за пренамену средстава Предшколска уста-
нова ''Младост'' из Медвеђе, број: 08-2293/2020 од 
30.12.2020.године.

Чланом 61. Закона о буџетском систему (,,Сл. гла-
сник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
68/2015, 103/2015, 99/2016 ),  предвиђено је да у 
случају да се у току године обим пословања или 
овлашћења директног, односно његовог индиректног 
корисника буџетских средстава промени, износ 
апропријација издвојених за активности тог 
корисника повећаће се, односно смањити. Ставом 8. 
истог члана дозвољена је промена апропријација из 
осталих извора без ограничења, с тим да се подноси 
захтев органу управе надлежном за финансије 
за отварање, односно повећање одговарајуће 
апропријације за извршавање расхода и издатака 
из свих извора финансирања, осим из извора 01 - 
Приходи из буџета. До потребе за променом фина-
нсијског плана је дошло због недостатка средстава 
ради плаћања новогодишњих пакетића за децу 
радника установе.  
Индиректни корисник средстава буџета општине 
Медвеђа предлаже да се изврши пренамена сре-
дстава у износу од 130.000,00 динара са горе наве-
де них економских класификација на економску кла-
сификацију 423712 ''Поклони''. 
Општинско веће општине Медвеђа ценило је захтев, 
материјалне прописе и одлучило као у диспозитиву 
решења. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог ре-
шења не може се изјавити жалба, али се може по-
кренути Управни спор код надлежног управног суда 
у року од 30 дана од дана пријема решења.

Решење доставити:
- подносиоцу захтева,
- Одељењу за привреду и финансије,
- Архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
08 Број 06-64/2020 од 30.децембра 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
др Небојша Арсић

60.
Këshilli Komunal i komunës së Medvedja, në seancën 
e 40-të, filluar  më 25. dhjetor të vitit 2020 dhe për-
fundoi më 30. dhjetor të vitit 2020, duke vendosur për 
kërkesën për rialokim të mjeteve të Institucioni parash-
kollor "Mlladost" nga Medvegja, numri: 08-2293 / 
2020 nga 30.12.2020, bazuar në nenin 46 të Ligjit për 
Vetëqeverisje lokale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Serbisë", nr. 129/07, 83 /2014-ligji tj., 101/2016 - Ligji 
tj. dhe 47/2018), neni 61 i Ligjit mbi sistemin buxhe-
tor ("Gazeta Zyrtare e RS" Nr. 54/2009, 73 / 2010,101 / 
2010, 101 / 2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68 / 2015,103 / 2015,99 / 2016), neni 137 i 
Ligjit për procedurën e përgjithshme administrative 
("Gazeta Zyrtare e RS ", Nr. 18/2016), Neni 66 i Statutit 
të komunës së Medvegjës (" Gazeta Zyrtare e qytetit të 
Leskovcit ", nr. 9/2019), dhe neni 19 i Rregullores së pro-
cedurës së Këshillit Komunal të komunës së Medvegjës 
(" Gazeta Zyrtare e qytetit të Leskovcit ") '', nr. 18/08, 
25/12), sjell

AKTVENDIMIN

I
MIRATOHET rialokimi i mjeteve në Planin Financiar  
të Institucioni parashkollor "Mlladost" nga Medvegja në 
Vendimin për buxhetin e komunës së Medvedja për vitin 

2020, nga klasifikimi ekonomik 415112 - "Kompensimi 
i shpenzimeve për transportin në punë", në shumën 
45,000.00 dinarë, në klasifikimin ekonomik 423712 
"Dhurata", në shumën 45,000, 00 dinarë, klasifikimi 
ekonomik 421200 - '' Shërbimet e energjisë '', në vlerë 
prej 65,000,00 dinarë, në klasifikimin ekonomik 423712 
'' Dhurata '', në vlerë prej 65,000.00 dinarë, klasifikimi 
ekonomik 421300 - '' Shërbime komunale '' , në shumën 
20,000.00 dinarë, në klasifikimin ekonomik 423712 '' 
Dhurata '', në shumën 20,000.00 dinarë, që në total ar-
rin në 130,000.00 dinarë, për ek. klasifikimi 423712 '' 
Dhurata ''.

II
Ky Aktvendim bëhet pjesë përbërse e Planit Financiar 
të shfrytëzuesve indirekt të buxhetit të komunës së 
Medvegjës – të Institucioni parashkollor "Mlladost" nga 
Medvegja, si dhe Vendimit për Buxhetin e komunës së 
Medvegjës për vitin 2020 06 numri: 06-57 / 2019/2 nga 
17. dhjetori  të vitit 2019.

III
Për realizimin e këti Vendimi do të kujdeset Departamenti 
për ekonomi dhe financa i administratës Komunale të ko-
munës së Medvegjës.

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

A r s y e t i m

Këshillit Komunal të komunës së Medvegjës ju drej-
tua me kërkesë për rialokimin e mjeteve të Institucioni 
parashkollor "Mlladost" nga Medvegja numër: 08-
2293/2020 nga 30.12.2020.
Neni 61 i Ligjit mbi Sistemin e Buxhetit ("Gazeta 
Zyrtare e RS" nr. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
68/2015, 103/2015, 99/2016), parashikohet që në rast 
se gjatë vitit ndryshon fushëveprimi i biznesit ose autor-
izimi i përdoruesit direkt ose indirekt të mjeteve buxhe-
tore, shuma e mjeteve buxhetore të alokuara për aktiv-
itetet e atij përdoruesi do të rritet gjegjësitsht zvogëlohen. 
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Paragrafi 8 i të njëjtit nen lejon ndryshimin e ndarjeve 
buxhetore nga burime të tjera pa kufizime, me kusht që të 
paraqitet një kërkesë tek organi administrativ përgjegjës 
për financa për hapjen, dmth. Të rritet përvetësimi i duhur 
për ekzekutimin e shpenzimeve nga të gjitha burimet e fi-
nancimit, përveç nga burimi 01 - Të ardhurat nga buxheti 
Nevoja për të ndryshuar planin financiar ishte për shkak 
të mungesës së mjeteve për të paguar dhuratat e Vitit të 
Ri për fëmijët e punonjësve të institucionit.
Shfrytezuesit indirekt të mjeteve nga buxheti i komu-
nës së Medvegjës propozon që të alokohen fondet në 
vlerë prej 130,000.00 dinarë nga klasifikimet ekonomike 
të lartpërmendura në klasifikimin ekonomik 423712 
"Dhuratat".
Këshilli Komunal i komunës së Medvegjës vlerësoi 
kërkesën, rregulloret materiale dhe vendosi si në dispozi-
tiv të Aktvendimit.

UDHËZIMI MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij 
Aktvendimi nuk mund të bëhet ankesë, mund të iniciohet 
procedur administrative në gjykatën kompetente brenda 
30 ditëve nga dita e marrjes së vendimit.

Aktvendimi ti dorzohet:
- Paraqitësit të kërkeseë,
- Departamenti për ekonomisë dhe financa,
- Аrkivit.

KËSHILLI KOMUNAL I  
KOMUNËS SË MEDVEGJËS

08 Numer 06-64/2020 nga 30.dhjetor të vitit 2020. 

KRYETAR
dr Nebojsha Arsiq 

61.
Општинско веће општине Медвеђа на 40 седници 
започетој дана 25.децембра 2020.године, а завршеној 
дана 30.децембра  2020.године, решавајући по захтеву 
за пренамену средстава Општинске библиотеке 
''Петар Петровић Његош'' из Медвеђи, број: 08-
2299/2020 од 30.12.2020.године,  на основу члана 46. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'', бр.129/07, 83/2014-др. закон, 
101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 61. Закона о 

буџетском систему (,,Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 
73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015,99/2016 ), члана 
137. Закона о општем управном поступку (''Службени 
гласник РС'', бр.18/2016), члана 66. Статута општине 
Медвеђа (''Службени гласник града Лесковца'', број 
9/2019), и члана 19. Пословника о раду Општинског 
већа општине Медвеђа (''Службени гласник града 
Лесковца'', бр. 18/08, 25/12), доноси

РЕШЕЊЕ

I 
ОДОБРАВА СЕ пренамена средстава у Финансијском 
плану Општинске библиотеке ''Петар Петровић 
Његош'' из Медвеђи у Одлуци о буџету општине 
Медвеђа за 2020.годину, са економске класификације 
423911 – ''Остале опште услуге'', на ек. класификацији  
416119 - ''Остале награде запосленима'', у износу од 
39.000,00 динара. 

II
Ово решење постаје саставни део Финансијског плана 
индиректног корисника буџета општине Медвеђа – 
Општинске библиотеке ''Петар Петровић Његош'' из 
Медвеђи, као и Одлуке о буџету општине Медвеђа 
за 2020. годину 06 Број:06-57/2019/2 од 17.децембра 
2019.године. 

III
О реализацији овог решења стaраће се Одељење за 
привреду и финансије Општинске управе општине 
Медвеђа.

IV
Решење објавити у „Службеном гласнику града 
Лесковца". 

О б р а з л о ж е њ е
Општинском већу општине Медвеђа обратила се 
захтевом за пренамену средстава Општинске библи-
отеке ''Петар Петровић Његош'' из Медвеђи, број: 08-
2293/2020 од 30.12.2020.године.
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Чланом 61. Закона о буџетском систему (,,Сл. 
гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
68/2015,103/2015,99/2016 ),  предвиђено је да у случају 
да се у току године обим пословања или овлашћења 
директног, односно његовог индиректног корисника 
буџетских средстава промени, износ апропријација 
издвојених за активности тог корисника повећаће се, 
односно смањити. Ставом 8. истог члана дозвољена 
је промена апропријација из осталих извора без 
ограничења, с тим да се подноси захтев органу 
управе надлежном за финансије за отварање, односно 
повећање одговарајуће апропријације за извршавање 
расхода и издатака из свих извора финансирања, 
осим из извора 01 - Приходи из буџета. До потребе 
за променом финансијског плана је дошло због 
недостатка средстава ради плаћања новогодишњих 
пакетића за децу радника установе.  
Индиректни корисник средстава буџета општине 
Медвеђа предлаже да се изврши пренамена 
средстава у износу од 39.000,00 динара са горе 
наведене економске класификације на економску 
класификацију 416119 ''Остале награде запосленима''. 
Општинско веће општине Медвеђа ценило је захтев, 
материјалне прописе и одлучило као у диспозитиву 
решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 
решења не може се изјавити жалба, али се може 
покренути Управни спор код надлежног управног 
суда у року од 30 дана од дана пријема решења.

Решење доставити:
- подносиоцу захтева,
- Одељењу за привреду и финансије,
- Архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
08 Број 06-64/2020 од 30.децембра 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
др Небојша Арсић

61.
Këshilli Komunal i komunës së Medvedja, në seancën e 
40-të, filluar  më 25. Dhjetor të vitit 2020 dhe përfundoi 

më 30. dhjetor të vitit 2020, duke vendosur për kërkesën 
për rialokim të mjeteve të Bibliotekës Komunale "Petar 
Petroviq Njegosh" nga Medvegja, numri: 08-2299 / 
2020 datë 30.12.2020, bazuar në nenin 46 të Ligjit për 
Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Serbisë") , nr. 129/07, 83/2014-ligj tjetër, 101/2016 - ligj 
tjetër dhe 47/2018), neni 61 i Ligjit mbi sistemin buxhe-
tor ("Gazeta zyrtare e RS" nr. 54/2009, 73 / 2010,101 / 
2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68 / 2015,103 / 2015,99 / 2016), neni 137 i 
Ligjit mbi procedurën e përgjithshme administrative 
("Gazeta Zyrtare e RS", Nr. 18/2016), neni 66 i Statutit 
të Komunës së Medvedja ("Gazeta Zyrtare e Qytetit të 
Leskovcit", nr. 9/2019), dhe neni 19 i Rregullores së 
punës së Këshillit Komunal të komunës së Medvegjës 
("Gazeta Zyrtare e qytetit të Leskovcit", nr. 18/08, 
25/12), sjell

AKTVENDIMIN

I
MIRATOHET rialokimi i mjeteve në Planin Financiar 
të Bibliotekës Komunale "Petar Petroviq Njegosh" 
nga Medvegja në Vendimin për buxhetin e komunës 
së Medvegjë për vitin 2020, nga klasifikimi ekonomik 
423911 - "Shërbime të tjera të përgjithshme", në ek. kla-
sifikimi 416119 - "Shpërblime të tjera për punonjësit", në 
shumën 39,000.00 dinarë.

II
Ky Aktvendim bëhet pjesë përbërse e Planit Financiar të 
shfrytëzuesve indirekt të buxhetit të komunës së Medvegjës 
- Biblioteka Komunale "Petar Petroviq Njegosh" nga 
Medvegja, si dhe Vendimit për Buxhetin e komunës së 
Medvegjës për vitin 2020 06 numri: 06-57 / 2019/2 nga 17. 
dhjetori  të vitit 2019.

III
Për realizimin e këti Vendimi do të kujdeset Departamenti 
për ekonomi dhe financa i administratës Komunale të ko-
munës së Medvegjës.

IV
Aktvendimi do të shpallet në "Gazetën Zyrtare të qytetit 
të Leskovcit".
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A r s y e t i m
Këshillit Komunal të komunës së Medvegjës ju drej-
tua me kërkesë për rialokimin e mjeteve të Bibliotekës 
Komunale "Petar Petroviq Njegosh" nga Medvegja, 
numri: 08-2293 / 2020 i datës 30. Dhjetor të vitit 2020.
Neni 61 i Ligjit mbi Sistemin e Buxhetit ("Gazeta 
Zyrtare e RS" nr. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142 / 2014, 68 / 
2015,103 / 2015,99 / 2016), parashikohet që në rast se 
gjatë vitit ndryshon fushëveprimi i biznesit ose autor-
izimi i përdoruesit direkt ose indirekt të mjeteve buxhe-
tore, shuma e mjeteve buxhetore të alokuara për aktiv-
itetet e atij përdoruesi do të rritet gjegjësitsht zvogëlohen. 
Paragrafi 8 i të njëjtit nen lejon ndryshimin e ndarjeve 
buxhetore nga burime të tjera pa kufizime, me kusht që të 
paraqitet një kërkesë tek organi administrativ përgjegjës 
për financa për hapjen, dmth. Të rritet përvetësimi i duhur 
për ekzekutimin e shpenzimeve nga të gjitha burimet e fi-
nancimit, përveç nga burimi 01 - Të ardhurat nga buxheti 
Nevoja për të ndryshuar planin financiar ishte për shkak 
të mungesës së mjeteve për të paguar dhuratat e Vitit të 
Ri për fëmijët e punonjësve të institucionit.
Shfrytezuesit indirekt i mjeteve nga buxheti i komunës së 
Medvegjës propozon që të alokohen mjeteve në shumën 
prej 39,000.00 dinarë nga klasifikimi ekonomik i lartpër-
mendur në klasifikimin ekonomik 416119 "Shpërblime 
të tjera për punonjësit".
Këshilli Komunal i komunës së Medvegjës vlerësoi 
kërkesën, rregulloret materiale dhe vendosi si në dispozi-
tiv të Aktvendimit.

UDHËZIMI MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij 
Aktvendimi nuk mund të bëhet ankesë, mund të iniciohet 
procedur administrative në gjykatën kompetente brenda 
30 ditëve nga dita e marrjes së vendimit.

Aktvendimi ti dorzohet:
- Paraqitësit të kërkeseë,
- Departamenti për ekonomisë dhe financa,
- Аrkivit.

KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS SË 
MEDVEGJËS

08 Numer 06-64/2020 nga 30.dhjetor të vitit 2020.

KRYETAR
dr Nebojsha Arsiq 

62.
Општинско веће општине Медвеђа на 40 седници 
започетој дана 25.децембра 2020.године, а завршеној 
дана 30.децембра 2020.године, решавајући по захтеву за 
пренамену средстава Кошаркашког клуба ''Јабланица'', 
број: 08-1480/2020 од 07.10.2020.године, на основу 
члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'', бр.129/07, 83/2014-др.
закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 61. Закона 
о буџетском систему (,,Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 
73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015,99/2016 ), члана 
137. Закона о општем управном поступку (''Службени 
гласник РС'', бр.18/2016), члана 66. Статута општине 
Медвеђа (''Службени гласник града Лесковца'', број 
9/2019), и члана 19. Пословника о раду Општинског 
већа општине Медвеђа (''Службени гласник града 
Лесковца'', бр. 18/08, 25/12), доноси

РЕШЕЊЕ

I
ОДОБРАВА СЕ пренамена средстава у Финансијском 
плану Кошаркашког клуба ''Јабланица'' из Медвеђе у 
Одлуци о буџету општине Медвеђа за 2020.годину, 
са позиције ''ОСТАЛО – 6. Накнаде за директора и 
тренера клуба'' у износу од 120.000,00 динара, на 
позицији ''ОСТАЛО – 13. Остали (непредвиђени) 
трошкови'' у износу од 120.000,00 динара.  

II
О реализацији овог решења стaраће се Одељење за 
привреду и финансије Општинске управе општине 
Медвеђа.

III
Решење објавити у „Службеном гласнику града 
Лесковца". 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 
решења не може се изјавити жалба, али се може 
покренути Управни спор код надлежног управног 
суда у року од 30 дана од дана пријема решења.
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Решење доставити:
- подносиоцу захтева,
- Одељењу за привреду и финансије,
- Архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
08 Број 06-64/2020 од 30.децембра 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
др Небојша Арсић

62.
Këshilli komunal i komunës së Medvegjës në sencën e 
40 të filluar në ditën 25.dhjetor të vitit 2020, të përfun-
duar në  ditën 30.dhjetor të vitit 2020, duke  vedndosur 
sipsa  kërkesave për rialokimin e mjeteve  të Klubit të 
basketbollit  "Jabllanica ", numër.08-1480/2020 nga viti 
07.10.2020, në bazë të nenit 46. Ligji mbi vetëqeveris-
jen lokale (" Gazeta zyrtare të Republikës së Sërbis" , 
nr.129/07, 83/2014 –ligji tjetër, 101/2016- ligji tjetër  dhe 
47/2018), të nenit 61.Ligji mbi sistemin buxhetor ("Gz.
zyrtare RS"nr. 54/2009, 73/2010, 101/2010,101 /2011,
93/2012,62/2013,63/2013108/2013,142/2014,68/2015,
103/2015,99/2016), të nenit 137. Ligji mbi procedurën 
e përgjithëshme administrative ("Gazeta zyrtare RS" 
NR.18/2016), neni 66. Statutit I komunës së Medvegjës 
("Gazeta zyrtare e qytetit të Leskovcit" numër 9/2019), 
dhe neni 19. Të  Rregullores mbi punën e Këshillit komu-
nal  të komunës së Medvegjës ("Gazeta zyrtare e qytetit 
të Leskovcit" nr.18/08, 25/12), sjell

AKTVENDIMIN

I
MIRATOHET rialokimi I mjeteve Finaciare në planin 
e Klubit të basketbollit "Jabllanica" nga Medvegja në 
Vendimin  mbi buxhetin e komunës së Medvegjës për vi-
tin 2020, nga pozicioni " TË MBETURA -6. Kompensimi 
për drejtorin dhe trajnerin e klubit "  në shumë prej 
120.000,00 dinarë, në pozicionin "TË MBETURA -13. 
Mjete të tjera (të paparashikuara) shpenzime"në vlerë 
prej 120,000.00 dinarë. 

II 
Për realizimin e këti aktvendimi do të kujdeset Depa-
rtamenti për ekonomi dhe finaca të Adminstratës komu-
nale të komunës së Medvegjës.

III
Aktvendimi të shpallet në " Gazetën zyrtare të qytetit të 
Leskovcit".

UDHËZIMI MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij 
aktve ndimi nuk mund të bëhet ankesë, por një mosma-
rrëveshje administrative mund të iniciohet në gjykatën 
kompetente administrative brenda 30 ditëve nga dita e 
marrjes së aktvendimit.

Aktvendimi ti  dorëzohet.
- Aplikantit të kërkesës,
- Departamentit për ekonomi dhe financa,
- Arkivit.

KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS SË MEDVEGJËS
08 Numër 06-64/2020 nga 30.dhjetor të vitit 2020.

KRYETAR
dr Nebojsha Arsiq

63.
Општинско веће општине Медвеђа на 41 седници одр-
жаној дана 15.јануара 2021.године, на основу Закључка 
Општинског штаба за ванредне ситуације Општине 
Медвеђа, 07 број: 217-6/2021-2 од 15.01.2021.године, 
члана 69. Закона о буџетском систему (''Слу жбени 
гласник РС'', 54/2009, 73/2010,... 99/2016), члана 46. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'', бр.129/07, 83/2014-др.закон, 
101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 137. Закона 
о општем управном поступку (''Службени гласник 
РС'', бр.18/2016), члана 66. Статута општине Медвеђа 
(''Службени гласник града Лесковца'', број 9/2019), и 
члана 19. Пословника о раду Општинског већа општине 
Медвеђа (''Службени гласник града Лесковца'', бр. 
18/08, 25/12), доноси

РЕШЕЊЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 
БУЏСТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Члан 1. 

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Медвеђа за 2021.годину 06 Број:06-61/2020/2 од 
21.децембра 2020.године, Раздео 5, Програм: 0602 
– Опште услуге локалне самоуправе, Функција: 
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130, Програмска активност: 0010 – Стална буџетска 
резерва, Позиција: 70, Економска класификација 499 
– Средства резерве, на основу закључка Штаба за 
ванредне ситуације општине Медвеђа, 07 број: 217-
6/2021-2 од 15.01.2021.године, ОДОБРАВАЈУ СЕ  
средства за куповину пет (5) агрегата снаге 2,8 kw, 
у износу до 200.000,00 динара, средства за куповину 
агрегата снаге 1kw у износу до 200.000,00 динара, 
као и средства за пратеће трошкове у износу до 
200.000,00 динара. 

Члан 2. 
Средства сталне буџетске резерве из тачке 1. Овог 
Решења распоређују се за повећање апропријација у 
оквиру Раздела 5, Програм:0602 – Опште услуге локалне 
самоуправе, Функција: 130, Програмска активност: 
0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Позиција: 67, Економска класификација: 512 
– Машине и опрема у укупном износу до 600.000,00 
динара.

Члан 3. 
О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије општине Медвеђа.

Члан 4.
Решење ступа на снагу наредног дана од дана 
доношења и биће објављено у "Службеном гласнику 
града Лесковца".

Решење доставити:
1. Одељењу за привреду и финансије,
2. Штабу за ванредне ситуације,
3. Архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
08 Број 06-2/2021-1 од 15.јануара 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
др Небојша Арсић

63.
Këshilli komunal i komunës së Medvegjës në se-
ancën e 41.të mbajtur në ditën 15.janar të vitit 2021, 
në bazë të Përmbylljes të shtabit komunal për gjend-
jen e jashtëzakonëshme të komunës së Medvegjës, 07 
numër.217-6/2021-6 nga 15.01.2021, neni 69. Ligji 

mbi sistemin buxhetor (" Gazeta zyrtare RS" , 54/2009, 
73/2010,... 99/2016), neni 46. Ligjit të vetëqeverisjes lo-
kale ("Gazeta zyrtare e Republikës së Sërbis ", nr.129/07, 
83/2014- ligji tjetër, 101/2016- ligji tjetër dhe 47/2018), 
neni 137. Ligji mbi sistemin e përgjithshëm administrativ 
("Gazeta zyrtare RS", nr.18/2016), dhe neni 66. Statuti 
i komunës së Medvegjës (" Gazeta zyrtare e qytetit të 
Leskovcit" numër 9/2019), dhe neni 19. Rregullorës mbi 
punën e Këshillit komunal të komunës së Medvegjës 
("Gazeta zyrtare e qytetit të Leskovcit", nr.18/08, 25/12), 
sjell

AKTVENDIMIN

MBI PËRDORIMIN E MJETEVE TË 
PËRHERËSHME TË REZERVAVE BUXHETORE

Neni 1.
Nga mjetet e përcaktuara me Vendimin mbi buxhetin e ko-
munës së medvegjës për vititn 2021. 06 Numër:61/2020/2 
nga 21.dhjetor të vitit 2020, Pjesa 5. Programi: 0602 
– Shërbimet e përgjithëshme të vetëqeverisjes lokale, 
Funksioni: 130, Aktivitetet programike: 0010 – Rezervat 
e përherëshme buxhetore, Pozicioni: 70, Klasifikimi 
ekonomik 499- Mjetet e rezervave , në bazë të konklu-
dimit të Shtabit për gjendjen e jashtëzakonëshme të ko-
munës së Medvegjës , 07 numër:217-6/2021-2  nga viti 
15.01.2021, MIRATOHEN mjetet për blerjen e pes  (5) 
agregatave me fuqi 2,8 kw ,  në shumë prej 200.000,00 
dinarë,  mjetet për blerjen e agregatave  me fuqi 1kw  
në shumë prej 200.000,00 si dhe mjetet  përcjllëse të 
shpenzimeve  në shumë prej 200.000,00.

Neni 2.
Mjetet nga rezervat e përhershme të buxhetit nga pika 
1.e këtij aktvendimi janë alokuar për rritjen e ndarjeve 
buxhetore brenda Pjesa 5, Programi: 0602 - Shërbime të 
përgjithshme të vetëqeverisjes lokale, Funksioni: 130, 
Aktiviteti i programit: 0001 - Funksionimi i vetëqe-
verisjes lokale dhe komunat e qytetit, Pozicioni: 67, 
Klasifikimi ekonomik: 512 - Makina dhe pajisje në 
shumë prej 600.000,00 dinarë.

Neni 3.
Për realizimin e këti aktvendimi do të kujdeset Depa-
rtamenti për ekonomi dhe finansa të komunës së Me-
dvegjës.
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Neni 4.
Aktvendimi hynë në fuqi në ditën e ardhëshme nga dita e 
miratimit  dhe do të jetë e shpallur në Gazetën zyrtare të 
qytetit të Leskovcit.

Aktvendimi ti dorëzohet:
- Departamentit për ekonomi dhe financa,
- Arkivit 

KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS SË 
MEDVEGJËS

08 Numër: 06-2/2021-2 nga 15.janar  të vitit 2021.

KRYETAR
Nebojsha Arsiq

64.
Општинско веће општине Медвеђа на 41 седници 
одржаној дана 15.јануара 2021.године, на основу 
Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације 
општине Медвеђа, 07 број: 217-6/2021-6 од 
15.01.2021.године, члана 69. Закона о буџетском 
систему (''Службени гласник РС'', 54/2009, 73/2010,... 
99/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', бр.129/07, 
83/2014-др.закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), 
члана 137. Закона о општем управном поступку 
(''Службени гласник РС'', бр.18/2016), члана 66. 
Статута општине Медвеђа (''Службени гласник града 
Лесковца'', број 9/2019), и члана 19. Пословника о 
раду Општинског већа општине Медвеђа (''Службени 
гласник града Лесковца'', бр. 18/08, 25/12), доноси

РЕШЕЊЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 
БУЏСТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Члан 1. 
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Медвеђа за 2021.годину 06 Број:06-61/2020/2 од 
21.децембра 2020.године, Раздео 5, Програм: 0602 
– Опште услуге локалне самоуправе, Функција: 
130, Програмска активност: 0010 – Стална буџетска 
резерва, Позиција: 70, Економска класификација 499 

– Средства резерве, ОДОБРАВАЈУ СЕ  средства за 
куповину три (3) концентратора кисеоника, у циљу 
спречавања последица епидемије изазване заразном 
болести КОВИД 19 , за потребе Дома здравља у 
Медвеђи, у износу до 300.000,00 динара.

Члан 2. 
Средства сталне буџетске резерве из тачке 1. Овог 
Решења распоређују се за повећање апропријација 
у оквиру Раздела 5, Програм:0602 – Опште услуге 
локалне самоуправе, Функција: 130, Програмска 
активност: 0001 – Функционисање локалне самоу-
праве и градских општина, Позиција: 67, Економска 
класификација: 512 – Машине и опрема у укупном 
износу до 300.000,00 динара.

Члан 3. 
О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије општине Медвеђа.

Члан 4.
Решење ступа на снагу наредног дана од дана доно-
шења и биће објављено у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Решење доставити:
1. Одељењу за привреду и финансије,
2. Штабу за ванредне ситуације,
3. Архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
08 Број 06-2/2021-2 од 15.јануара 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
др Небојша Арсић

64.
Këshilli komunal i komunës së Medvegjës në se-
ancën e 41.të mbajtur  në ditën 15.janar të vitit 2021, 
në bazë të Përmbylljes  të shtabit komunal për  gjend-
jen e jashtëzakonëshme të komunës së Medvegjës, 07 
numër.217-6/2021-6 nga 15.01.2021, neni 69. Ligji 
mbi sistemin buxhetor (" Gazeta  zyrtare RS" , 54/2009, 
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73/2010,... 99/2016), neni 46. Ligjit të vetëqeverisjes lo-
kale ("Gazeta zyrtare e Republikës së Sërbis ", nr.129/07, 
83/2014- ligji tjetër, 101/2016- ligji tjetër dhe 47/2018), 
neni 137. Ligji mbi sistemin e përgjithshëm administrativ 
(" Gazeta  zyrtare RS", nr.18/2016), dhe neni 66. Statuti 
i komunës së Medvegjës (" Gazeta zyrtare e qytetit të 
Leskovcit" numër 9/2019), dhe neni 19. Rregullorës mbi 
punën e Këshillit komunal të komunës së Medvegjës 
("Gazeta  zyrtare e qytetit të Leskovcit", nr.18/08, 25/12), 
sjell

AKTVENDIMIN

MBI PËRDORIMIN E MJETEVE TË 
PËRHERËSHME TË REZERVAVE BUXHETORE

Neni 1.
Nga mjetet e përcaktuara me Vendimin mbi buxhetin e ko-
munës së medvegjës për vititn 2021. 06 Numër:61/2020/2 
nga 21.dhjetor të vitit 2020, Pjesa 5. Programi: 0602 
– Shërbimet e përgjithëshme të vetëqeverisjes lokale, 
Funksioni: 130, Aktivitetet programike: 0010 – Rezervat 
e përherëshme buxhetore, Pozicioni: 70, Klasifikimi eko-
nomik 499- Mjetet e rezervave , MIRATOHEN mjetet 
për blerjen e tre (3) koncetrator të oksigjenit, në mënyrë 
që të parandalohen pasojat e epidemisë së shkaktuar nga 
sëmundja infektive KOVID 19, për nevojat e Shtëpis së 
Shëndetit  në Medvegjë, në shumë prej  300,000.00 di-
narë.

Neni 2.
Mjetet nga rezervat e përhershme të buxhetit nga pika 
1.e këtij aktvendimi janë alokuar për rritjen e ndarjeve 
buxhetore brenda Pjesa 5, Programi: 0602 - Shërbime të 
përgjithshme të vetëqeverisjes lokale, Funksioni: 130, 
Aktiviteti i programit: 0001 - Funksionimi i vetëqe-
verisjes lokale dhe komunat e qytetit, Pozicioni: 67, 
Klasifikimi ekonomik: 512 – Makina dhe paisje  në 
shumë prej 300,000.00 dinarë.

Neni 3.
Për realizimin e këti aktvendimi do të kujdeset Depa-
rtamenti për ekonomi  dhe finansa të komunës së Medve-
gjës.

Neni 4.
Aktvendimi hynë në fuqi në ditën e ardhëshme nga dita e 
miratimit  dhe do të jetë e shpallur në Gazetën zyrtare të 
qytetit të Leskovcit.

Aktvendimi ti dorëzohet:
- Departamentit për ekonomi dhe financa,
- Arkivit 

KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS SË 
MEDVEGJËS

08 Numër: 06-2/2021-2 nga 15.janar  të vitit 2021.

KRYETAR
Dr Nebojsha Arsiq

65.
Општинско веће општине Медвеђа на 41 седници 
одржаној дана 15.јануара 2021.године, на основу 
Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације 
Општине Медвеђа, 07 број: 217-6/2021-3 од 
15.01.2021.године, члана 69. Закона о буџетском 
систему (''Службени гласник РС'', 54/2009, 73/2010,... 
99/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', бр.129/07, 
83/2014-др.закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), 
члана 137. Закона о општем управном поступку 
(''Службени гласник РС'', бр.18/2016), члана 66. 
Статута општине Медвеђа (''Службени гласник града 
Лесковца'', број 9/2019), и члана 19. Пословника о 
раду Општинског већа општине Медвеђа (''Службени 
гласник града Лесковца'', бр. 18/08, 25/12), доноси

РЕШЕЊЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏСТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Члан 1. 
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Медвеђа за 2021.годину 06 Број:06-61/2020/2 од 
21.децембра 2020.године, Раздео 5, Програм: 0602 
– Опште услуге локалне самоуправе, Функција: 130, 
Програмска активност: 0009 – Текућа буџетска резерва, 
Позиција: 69, Економска класификација 499 – Средства 
резерве, на основу закључка Штаба за ванредне 
ситуације општине Медвеђа, 07 број: 217-6/2021-3 
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од 15.01.2021.године, ОДОБРАВАЈУ СЕ  средства за 
куповину 1000 пакета са основним животним на ми-
рницама за помоћ угроженом становништву општине 
Медвеђа, у износу до 1.200.000,00 динара. 

Члан 2. 
Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. Овог 
Решења распоређују се за повећање апропријације у 
оквиру Раздела 5, Програм:0602 – Опште услуге локалне 
самоуправе, Функција: 130, Програмска активност: 
0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Позиција: 63, Економска класификација: 472 
– Накнаде за социјалну заштиту из буџета у укупном 
износу до 1.200.000,00 динара.

Члан 3. 
О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије општине Медвеђа.

Члан 4.
Решење ступа на снагу наредног дана од дана 
доношења и биће објављено у "Службеном гласнику 
града Лесковца".

Решење доставити:
1. Одељењу за привреду и финансије,
2. Штабу за ванредне ситуације,
3. Архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
08 Број 06-2/2021-3 од 15.јануара 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
др Небојша Арсић

65.
Këshilli Komunal i komunës së Medvegjës, në seancën 
e 41-të, filluar  më 15. janar të vitit 2021, bazuar në 
Konkluzionin e Shtabit Komunal për Situata të jashtëzakon-
shme të komunës së Medvegjës, numri 07: 217-6 / 2021-3 
i datës 15. janar të vitit 2021, neni 69, i Ligjit për Sistemin 
Buxhetor ("Gazeta Zyrtare e RS", 54 / 2009, 73/2010, ... 
99/2016), neni 46 i Ligjit për vetëqeverisje lokale "" Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Serbisë ", nr. 129/07, 83/2014 - ligj 

tjetër, 101/2016 - ligj tjetër dhe 47/2018), neni 137. i Ligjit 
për procedurën e përgjithshme administrative ("Gazeta 
Zyrtare e RS", nr. 18/2016), neni 66. i Statutit të komunës 
së Medvegjës ("Gazeta Zyrtare të qytetit të Leskovcit ", nr. 
9/2019), dhe nenit 19. i Rregullores së punës të Këshillit 
Komunal të komunës së Medvegjës (" Gazeta Zyrtare e 
qytetit të Leskovcit ", nr. 18/08, 25 / 12), sjell

AKTVENDIMIN

MBI PË RDORIMIN E MJETEVE RRJEDHESE 
TE REZERVES SË BUXHETIT

Neni 1. 
Nga mjetet e përcaktuara me Vendimin e buxhetit të ko-
munës së Medvegjës për vitin 2021 06 Numri: 06-61 / 
2020/2 i 21 dhjetorit të vitit 2020, Pjesa 5, Programi: 
0602 - Shërbimet e përgjithshme të vetëqeverisjes lokale, 
Funksioni: 130 , Aktiviteti i programit: 0009 - Rezerva 
aktuale e buxhetit, Pozicioni: 69, Klasifikimi Ekonomik 
499 - Mjetet rezervë, bazuar në konkludimin e Shtabit e 
Situatave të jashtëzakonshme të komunës së Medvegjës, 
numri 07: 217-6 / 2021-3 të datës 15. Janar të vitit 2021 , 
janë aprovuar mjetet për blerjen e 1000 paketave me ush-
qime themelore për të ndihmuar popullatën e rrezikuar 
të komunës së Medvegjës, në shumën prej 1,200,000.00 
dinarë.

Neni 2. 
Mjetet e rezervës aktuale të buxhetit nga pika 1 e këtij 
vendimi janë alokuar për rritjen e përvetësimit brenda 
Seksionit 5, Programi: 0602 - Shërbime të përgjithshme 
të vetëqeverisjes lokale, Funksioni: 130, Aktiviteti i 
programit: 0001 - Funksionimi i vetëqeverisjes lokale 
dhe komunat e qyteteve, Pozicioni: 63, Klasifikimi eko-
nomik: 472 - Përfitimet për mbrojtjen sociale nga buxheti 
në shumën totale deri në 1,200,000.00 dinarë.

Neni 3. 
Departament për ekonomi dhe financa i komunës së 
Medvegjës do të kujdeset për realizimin e këti Aktve ndimi.

Neni 4.
Aktvendimi hyn në fuqi ditën ardhëshme pas miratim-
it të dhe do të shpallet në Gazetën Zyrtare të qytetit të 
Leskovcit.
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Aktvendimi ti dorzohet:
- Departamenti për ekonomisë dhe financa,
- Аrkivit.

KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS SË 
MEDVEGJËS

08 Numer 06-2/2021 nga 15.janar të vitit 2021. 

KRYETAR
dr Nebojsha Arsiq 

66.
Општинско веће општине Медвеђа на 42 седници 
одржаној дана 8.фебруара 2021.године, на основу 
Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације 
Општине Медвеђа, 07 број: 217-6/2021-2 од 
15.01.2021.године,  члана 69. Закона о буџетском 
систему (''Службени гласник РС'', 54/2009, 73/2010,... 
99/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', бр.129/07, 
83/2014-др.закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), 
члана 137. Закона о општем управном поступку 
(''Службени гласник РС'', бр.18/2016), члана 66. 
Статута општине Медвеђа (''Службени гласник града 
Лесковца'', број 9/2019), и члана 19. Пословника о 
раду Општинског већа општине Медвеђа (''Службени 
гласник града Лесковца'', бр. 18/08, 25/12), доноси

РЕШЕЊЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 
БУЏEТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Члан 1. 

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Медвеђа за 2021.годину 06 Број:06-61/2020/2 од 
21.децембра 2020.године, Раздео 5, Програм: 0602 
– Опште услуге локалне самоуправе, Функција: 
130, Програмска активност: 0010 – Стална буџетска 
резерва, Позиција: 70, Економска класификација 499 
– Средства резерве, на основу закључка Штаба за 
ванредне ситуације општине Медвеђа, 07 број: 217-
6/2021-2 од 15.01.2021.године, ОДОБРАВАЈУ СЕ 
средства за куповину осам (8) агрегата снаге 1 kw, у 
износу 127.920,00 динара. 

Члан 2. 
Средства сталне буџетске резерве из тачке 1. Овог 
Решења распоређују се за повећање апропријација у 
оквиру Раздела 5, Програм:0602 – Опште услуге локалне 
самоуправе, Функција: 130, Програмска активност: 0001 – 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
Позиција: 67, Економска класификација: 512 – Машине и 
опрема у укупном износу до 127.920,00 динара.

Члан 3. 
О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије општине Медвеђа.

Члан 4.
Решење ступа на снагу наредног дана од дана до но-
шења и биће објављено у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Решење доставити:

1. Одељењу за привреду и финансије,
2. Штабу за ванредне ситуације,
3. Архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
08 Број 06-5/2021/7 од 8.фебура 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
др Небојша Арсић

66.
Këshilli Komunal i komunës së Medvedja në seancën 
e 42-të të mbajtur më 8. shkurt të vitit 2021. në bazë të 
Konkludimit të Shtabit komuna për Situata të jashtëzakon-
shme të komunës së Medvegjës, numri 07: 217-6 / 2021-2 
i 15. Janarit të vitit 2021., neni 69. të Ligjit mbi sistemin 
buxhetor ("Gazeta Zyrtare e RS", 54/2009, 73/2010, ... 
99/2016), Neni 46. të Ligjit mbi vetëqeverisjen lokale, 
"Gazeta zyrtare e Republikës së Serbisë", nr. 129/07, 83 
/2014-Ligji tj. 101/2016 - Ligji tjetër dhe 47/2018), Neni 
137. të Ligjit për procedurën e përgjithshme administrative 
("Gazeta Zyrtare e RS '', Nr. 18/2016), neni 66. të Statutit 
të Komunës së Medvegjës ("Gazeta Zyrtare e Qytetit të 
Leskovcit", Nr. 9/2019) dhe neni 19. të Rregullores së Punës 
së Këshillit komunal të komunës së Medvegjës ("Gazeta 
zyrtare e qytetit të Leskovcit", nr. 18/08, 25/12),
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AKTËVENDIMI

MBI PËRDORIMIN E MJETEVE TË REZERVAVE 
TË PËRHERSHME TË BUXHETIT

Neni 1. 
Nga mjetet e përcaktuara me Vendimin e buxhetin të 
komunës së Medvegjës për vitin 2021. 06-numri: 06-
61/2020/2 nga 21. dhjetori të vitit 2020. Pjesa 5, Programi: 
0602 - Shërbimet e përgjithshme të vetëqeverisjes lokale, 
Funksioni: 130 , Aktivitet e programit: 0010 - Rezervë e 
përhershme të buxhetit, Pozicioni: 70, Klasifikimi eko-
nomik 499 - Mjetet rezervë, në bazë të përfundimin e Shtabit 
të gjendjes së jashtëzakonëshme të komunës së Medvegjës, 
numri 07: 217-6/2021-2 nga data 15. Janar të vitit 2021. , 
mjetet janë aprovuar për blerjen e tetë (8) agregatëve me 
fuqi 1kw  në shumë prej 127,920.00 dinarë.

Neni 2. 
Mjetet nga rezervat e përhershme të buxhetit nga pika 1.e 
këtij aktvendimi janë alokuar për rritjen e ndarjeve buxhe-
tore brenda Pjesa 5, Programi: 0602 - Shërbime të përgjith-
shme të vetëqeverisjes lokale, Funksioni: 130, Aktiviteti i 
programit: 0001 - Funksionimi i vetëqeverisjes lokale dhe 

komunat e qytetit, Pozicioni: 67, Klasifikimi ekonomik: 
512 - Makina dhe pajisje në shumë prej 127.920,00 dinarë.

Neni 3. 
Për realizimin e këti aktvendimi do të kujdeset Departamenti 
për ekonomi  dhe finansa të komunës së Medvegjës.

Neni 4.
Aktvendimi hynë në fuqi në ditën e ardhëshme nga dita e 
miratimit  dhe do të jetë e shpallur në Gazetën zyrtare të 
qytetit të Leskovcit
 Aktëvendimi të drëgrohet:

1. Departamenti për ekonomi dhe financa,
2. Shtabi për gjendje të jashtëzakonshme,
3. Akrivi.

KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS SË 
MEDVEGJËS

08 Numër: 06-5/2021/7 nga 8.shkurt të vitit 2021. 

KRYETAR
dr Nebojsha Arsiq
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ЛЕСКОВАЦ
67.
На основу члана 39. став 1. тачка 3. Закона о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама ("Сл. гласник РС", број 87/2018), члана 
20. став 1. тачка 8. и члана 44. и 66. став 4. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007, 
83/2014 - др. закон 101/2016 - др. закон и 47/2018) и 
члана 67. став 1. Статута града Лесковца ("Сл. гласник 
града Лесковца", бр. 28/2018), а на основу Закључака 
Градског штаба за ванредне ситуације града Лесковца, 
број 82-4/21-IV од 03.03.2021. године, градоначелник 
града Лесковца, доноси

ОДЛУКУ

О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 
ЦЕЛУ ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. Укида се ванредна ситуација за целу територију 
града Лесковца, проглашена Одлуком градоначелника 
због наступања елементарне непогоде настале услед 

обилних кишних пдаваина, поплава и појаве бујичних 
вода јер су престали разлози њеног проглашења.

2. Ступањем на снaгу ове Одлуке, престаје да важи 
Одлука којом је ванредна ситуација проглашена (број 
Одлуке 86/21 - IV од 11. јануара 2021. године).

3. Ову Одлуку доставити Окружном штабу за ва-
нредне ситуације Јабланичког управног округа, Се-
ктору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС Ле ско вац, 
јавним предузећима, установама и другим учесницима 
у спровођењу мера заштите и спасавања.

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у "Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 82-4/21-IV
У Лесковцу, 03. марта 2021. године.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
др сци. мед. Горан Цветановић

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА
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