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На основу чл. 18. и 96. Закона о локал-
ним изборима („Службени гласник РС“,
број 14/22), Скупштина општине Лебане на
седници одржаној 10. фебруара 2022. го-
дине, донела је

ОДЛУКУ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

У СТАЛНОМ САСТАВУ

1. Разрешавају се чланства у Општин-
ској изборној комисији општине Лебане у
сталном саставу:

1) Златко Недељковић, дипломирани
правник из Лебана, ул. Цара Душана 55/1,
председник, 

– Марко Денић, дипломирани правник
из Лебана, ул. Николе Пашића 69, заменик
председника, 

2) Миодраг Живковић, из Лебана, ул.
Цара Душана 41/5, члана;

– Славиша Митић, из Лебана, ул. Цара
душана 55/1, заменика члана;

3) Мирко Пешић, из Лебана, ул. Цара
Душана 39/21, члан, 

– Бојан Величковић, из Лебана, ул. Ра-
данска 59, заменик члана, 

4) Александар Јовић, из Цекавице,
члан, 

– Никола Китановић, из Шумана, заме-
ник члана, 

5) Иван Спасић, из Цекавице, члан, 
– Јасмина Радоњић, из Лебана, заме-

ник члана,
6) Јована Јањић, из Лебана, ул. Цара

Душана 113, члан, 
– Ђурђица Анђелковић, из Лебана, ул.

Немањина 9, заменик члана, 
7) Филип Миљковић, из Шумана, члан, 
– Срђан Коцић, из Коњина, заменик

члана
8) Марко Јанковић, дипломирани прав-

ник, из Лебана, секретар Општинске из-
борне комисије 

– Лазар Николић, дипломирани прав-
ник, из Лебана, заменик секретара општин-
ске изборне комисије.

2. У Општинску изборну комисију оп-
штине Лебане у сталном саставу именују се:

1) За председника, Златко Недељковић,
дипломирани правник из Лебана, ул. Цара
Душана 55/1, на предлог ОГ „Српска на-
предна странка“;

– За заменика председника, Марко Де-
нић, дипломирани правник из Лебана, ул.
Николе Пашића 69, на предлог ОГ „Српска
напредна странка“;

2) За члана, Миодраг Живковић, из Ле-
бана, ул. Цара Душана 41/5, на предлог ОГ
„Српска напредна странка“;
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– За заменика члана, Славиша Митић,
из Лебана, ул. Цара душана 55/1, на пред-
лог ОГ „Српска напредна странка“;

3) За члана, Мирко Пешић, из Лебана,
ул. Цара Душана 39/21, на предлог ОГ
„Српска напредна странка“;

– За заменика члана, Бојан Величко-
вић, из Лебана, ул. Раданска 59, на предлог
ОГ „Српска напредна странка“;

4) За члана, Александар Јовић, из Це-
кавице, на предлог ОГ СПС,

– за заменика члана, Никола Миленко-
вић, из Лебана, ул. Гаврила Принципа бб,
на предлог самосталног одборника Радо-
вана Цветковића-Српска радикална странка
- др Војислав Шешељ - Снага Србије – БК
- Богољуб Карић,

5) За члана, Иван Спасић, из Цекавице,
на предлог ОГ СПС,

– За заменика члана, Јасмина Радоњић,
из Лебана, на предлог ОГ СПС,

6) За члана, Горан Станковић, из Шу-
мана, на предлог ОГ „Иницијатива за оп-
штину Лебане“,

– За заменика члана, Срђан Коцић, из
Коњина, на предлог ОГ „Иницијатива за
општину Лебане“,

7) За члана, Јована Јањић, из Лебана,
ул. Цара Душана 113, на предлог ОГ „др
Горан Јањић“;

– за заменика члана, Ђурђица Анђелко-
вић, из Лебана, ул. Немањина 9, на пред-
лог ОГ „др Горан Јањић“;

8) за секретара, Марко Јанковић, дип-
ломирани правник, из Лебана, ул. Цара Ду-
шана 37/4,

– за заменика секретара, Лазар Нико-
лић, дипломирани правник из Лебана, ул.
1. Мај бб.

3. Ова одлука ступа на снагу даном до-
ношења а објављује се на веб-презентацији
Републичке изборне комисије.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење одлуке садр-
жан је у члану 18. став 2. Закона о локал-

ним изборима (у даљем тексту: Закон),
којим је утврђено да председника, чланове,
заменика председника и заменике чланова
изборне комисије именује скупштина једи-
нице локалне самоуправе.

Чланом 96. Закона о локалним изборима
прописано је да скупштина образује из-
борну комисију у складу са овим законом
у року од седам дана од његовог ступања
на снагу. Закон о локалним изборима је
ступио на снагу 8. фебруара 2022. године,
односно наредног дана од дана када је
објављен у „Службеном гласнику Репуб-
лике Србије“.

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 Лебане на
дан ступања на снагу Закона има 17.108 би-
рача уписаних у Јединствени бирачки спи-
сак, Општинску изборну комисију, у складу
са чланом 18. став 1. Закона, чине председ-
ник, 6 чланова, заменик председника и 6 за-
меника 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 Српске напредне
странке са 16 одборника, Одборничкој
групи СПС са 8 одборника, Одборничкој
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групи Иницијатива за општину Лебане са
3 одборника и Одборничкој групи Др Го-
ран Јањић са 3 одборника.

Право да предложи заменика члана у
Општинској изборној комисији припада и
самосталном одборнику Радовану Цветко-
вићу, који се у складу са чланом 20. став 4.
Закона сматра одборничком групом у сми-
слу предлагања чланова и заменика чла-
нова изборне комисије у сталном саставу с
обзиром на то да je изабран са Изборне ли-
сте Српска радикална странка, др Војислав
Шешељ-Снага Србије, Богољуб Карић,
која није освојила довољан број мандата
потребан за образовање одборничке групе
у Скупштини општине Лебане и да ниje
приступиo некој одборничкој групи.

Председник Скупштине општине је у
складу са чланом 22. Закона о локалним из-
борима, предложио секретара и заменика
секретара Општинске изборне комисије.

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.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ:Против ове одлуке сваки подноси-
лац изборне листе која је освојила мандате
у постојећем сазиву Скупштине општине
може поднети жалбу Управном суду у року
од седам дана од објављивања ове одлуке
на веб-презентацији Републичке изборне
комисије.

02 Број: 013-17
У Лебану, 10. фебруара 2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић
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На основу чл. 18. и 96. Закона о локал-
ним изборима („Службени гласник РС“,
број 14/22), члана 40. тачка 71. Статута
Скупштине општине Црна Трава („Служ-
бени гласник града Лесковца“, број 8/2019)
и члана 100. Пословника Скупштине оп-
штине Црна Трава („Службени гласник
РС“, број 8/2019), Скупштина општине
Црна Трава на седници одржаној 11. феб-
руара 2022. године, донела је

О Д Л У К У

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ

ЦРНА ТРАВА У СТАЛНОМ САСТАВУ

1. Разрешавају се чланства у Изборној
комисији општине Црна Трава у сталном
саставу:
1) Александар Николић из Црне Траве,

председник,
– Бојан Цекић из Преслапа, заменик 

председника,
2) Михајло Стојановић из Крстићева,

члан,
– Александар Игњатовић из Градске, 

заменик члана,
3) Милош Илић из Кривог Дела
– Раде Благојевић из Преслапа
4) Магдалена Илић из Брода
– Предраг Цветковић из Црне Траве
5) Радоје Игњатовић из Црне Траве
– Саша Младеновић из Црне Траве
6) Србољуб Радисављевић из Златанце
– Саша Ристић из Златанце
7) Светлана Костадиновић из Црне Траве
– Јелена Рашић из Црне Траве
8) Иван Синадиновић, секретар,

– Милош Глигоријевић, заменик 
секретара.

2. У Општинску изборну комисију оп-
штине Црна Трава у сталном саставу име-
нују се:
1) за председника Бојан (Јован) Цекић из

Преслапа, дипл. правник, на предлог
одборничке групе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ,

– за заменика председника Милош (Алек-
сандар) Глигоријевић из Црне Траве,
дипл. правник, на предлог одборничке
групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ
– ЗА НАШУ ДЕЦУ,

2) за члана Јована (Богданка) Симовић 
из Калне, на предлог одборничке групе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ
ДЕЦУ,

– за заменика члана Магдалена (Драган)
Илић из Брода, на предлог одборничке
групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 
– ЗА НАШУ ДЕЦУ

3) за члана Предраг (Јанко) Цветковић из
Црне Траве, на предлог одборничке
групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 
– ЗА НАШУ ДЕЦУ

– за заменика члана Новка (Богосав)
Стојилковић из Црне Траве, на предлог
одборничке групе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ

4) за члана Игор (Драган) Дојчиновић из
Јабуковика, општина Црна Трава, 
запослени у Општинској управи 
општине Црна Трава, на предлог 
начелника Општинске упрве

– за заменика Ана (Душан) Војиновић 
из Златанца, општина Црна Трава, 
запослена у Општинској управи 
општине Црна Трава, на предлог 
начелника Општинске упрве

5) за члана Зоран (Србољуб) Николић 
из Црне Траве, на предлог самосталних
одборника са изборне листе ИВИЦА
ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија
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Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)
– Драган Марковић Палма“

– за заменика члана Жаклина (Славко) 
Рашић из Црне Траве, на предлог 
самосталних одборника са изборне ли-
сте ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена
Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“

6) за члана Душица (Љубиша) Јањић 
из Црне Траве, на предлог самосталних
одборника са изборне листе ИВИЦА
ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија
Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)
– Драган Марковић Палма“

– за заменика члана Саша (Миле) 
Младеновић из Црна Трава, на предлог
самосталних одборника са изборне 
листе ИВИЦА ДАЧИЋ 
– „Социјалистичка партија Србије
(СПС), Јединствена Србија (ЈС) 
– Драган Марковић Палма“

7) за члана Светлана (Станимир) 
Костадиновић, из Црне Траве, 
на предлог самосталних одборника 
са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ 
– „Социјалистичка партија Србије
(СПС), Јединствена Србија (ЈС)
– Драган Марковић Палма“

– за заменика члана Раде (Светислав) 
Величковић из Црне Траве, на предлог
самосталних одборника са изборне 
листе ИВИЦА ДАЧИЋ
– „Социјалистичка партија Србије
(СПС), Јединствена Србија (ЈС)
– Драган Марковић Палма“

8) за секретара Александар (Боривоје)
Николић из Црне Траве, дипл. правник,
секретар Скупштине општине Црна
Трава, на предлог председника 
Скупштине општине Црна Трава

– за заменика секретара Иван (Миломир)
Синадиновић из Црне Траве, 
дипл. правник, запослени у Општинској
управи општине Црна Трава, на предлог
председника Скупштине општине Црна
Трава

3. Ова одлука ступа на снагу даном до-
ношења, а објављује се на веб-презента-
цији Републичке изборне комисије и веб-
презентацији општине Црна Трава и у
„Службеном гласнику града Лесковца“.

4. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
ове одлуке сваки подносилац изборне ли-
сте која је освојила мандате у постојећем
сазиву скупштине може поднети жалбу
Управном суду у Београду у року од седам
дана од њеног објављивања на веб-презен-
тацији Републичке изборне комисије.
Жалба се подноси преко Скупштине оп-
штине Црна Трава.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА
ТРАВА

Број: 06-24/2022-01
Датум: 11.02.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић
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На основу члана члана 86. став 4. Закона
о локалној самоуправи („Службени глас-
ник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016- др.закон и 47/2018), тачке 2. и
3.Одлуке о распуштању Скупштине оп-
штине Медвеђа и образовању Привреме-
ног органа општине Медвеђа („Службени
гласник РС“ бр.13/2022), члана 146. Закона
о привредним друштвима(„Сл. гласник
РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/14, 5/15, 44/18)
у вези члана 67. став 1. тач. 4. и 76. став
1.Закона о јавним предузећима („Сл.глас-
ник РС“; бр. 15/16), Привремени орган оп-
штине Медвеђа на 2. седници одржаној
дана 11.фебруара 2022.године, доноси

О Д Л У К У

О преносу права својине Општине
Медвеђа на ЈКП „Обнова“ из Медвеђе

Члан 1.

ПРЕНОСИ СЕ право својине ЈКП „Об-
нова“ из Медвеђе,са седиштем у Медвеђи,
у улици Ђуре Јакшића бр. 6, и то: 

–Нов камион кипер, марка: Iveco, врста
возила:N3-теретно возило, тип: ML180Е25,
идентификациона ознака возила:
ZCFA51TJX02720810, број мотора:
F4AЕ3681DU101001895803

Члан 2.

Право својине из члана 1. Одлуке пре-
носи се без накнаде, ради обављања делат-
ности ЈКП „Обнова“ из Медвеђе,у складу
са актом о оснивању предузећа, тако што
се повећава основни капитал у ЈКП ''Об-
нова'' из Медвеђе у износу од 11.745.600,00
динара.

На основу ове Одлуке, закључиће се уго-
вор између Општине Медвеђа коју заступа
председник Привременог органа општине
Медвеђа и ЈКП „Обнова“ из Медвеђе,
којим ће се ближе регулисати међусобни
односи уговорних страна.

Члан 3.

ЈКП „Обнова“ из Медвеђе,има право да
покретну ствар из члана 1. ове одлуке држи
и користи у складу са њеном природом и
наменом,као и да управља истом у складу
са законом којим се уређује јавна својина.

Члан 4.

Ова одлука ступа на даном доношења и
биће објављивања у “Службеном гласнику
града Лесковца”.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА

06 Брoj: 06-7/2022/2 
од 11.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 tjetër,
101/2016-ligji tjetër dhe 47/2018), pikat 2.
dhe 3. të Vendimet për shpërjen 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), neni
146. të Ligjit për shoqërit ekonomike “Gazeta
Zyrtare”. të RS" nr. 36/2011, 99/2011 , 83/14,
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5/15, 44/18) në lidhje me nenin 67. paragrafi
1. pika. 4. dhe 76. paragrafi 1. të Ligjit për
Ndërmarrjet Publike (“Gazeta Zyrtare e RS”;
Nr. 15/16), Organi i Përkohshëm i Komunës
së Medvegjës në seancën e dytë të mbajtur më
11 shkurt 2022, miraton

V E N D I M I 

mbi bartjen e të drejtave pronësore të
Komunës së Medvegjës në NKP

“Obnova” nga Medvegja

Neni 1.

BARTET e drejta pronësore e NKP “Ob-
nova” nga Medvegja, me seli në Medvegjë, në
rrugën “Gjure Jakshiqa” nr. 6 dhe atë: 

– Kamion i ri me kiper, marka: Iveco, lloji i
mjetit: N3-kamion, tipi: ML180E25, numri i
identifikimit të mjetit: ZCFA51TJX02720810,
numri i motorit: F4AE3681DU101001895803

Neni 2.

E drejta e pronësisë nga neni 1. të Vendimit
bartet pa pagesë, për kryerjen e veprimtarive
të NKP “Obnova” nga Medvegja, në pajtim
me aktin për themelimin e shoqërisë, me rrit-
jen e kapitalit aksionar në NKP “Obnova” nga
Medvegja në vlerë prej 11 745.600.00 dinarë.

Në bazë të këtij vendimi do të lidhet kon-
trata ndërmjet Komunës së Medvegjës, e për-
faqësuar nga Kryetari i Organit të Përkohshëm
të Komunës së Medvegjës dhe NKP “Ob-
nova” nga Medvegja, e cila do të rregullojë
më tej marrëdhëniet e ndërsjella të palëve
kontraktuese.

Neni 3.

JKP “Obnova” nga Medvegja ka të drejtë
të mbajë dhe përdorë pronën e luajtshme nga
neni 1. i këtij vendimi në përputhje me natyrën
dhe qëllimin e saj, si dhe ta menaxhojë atë në
përputhje me ligjin që rregullon pronën pub-
like.

Neni 4.

Ky vendim hyn në fuqi ditën e miratimit
dhe do të shpallet në “Gazetën Zyrtare të
qytetit të Leskovcit”.

ORGAN I PËRKOHSHËM I KOMUNËS
SË MEDVEGJËS

06Numër:06-7/2022/2 
nga 11.shkurt të vitit 2022.

KRYETAR 
I ORGANIT TË PËRKOHSHËM

Dragan Kulliq

75.

На основу члана члана 86. став 4. Закона
о локалној самоуправи („Службени глас-
ник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016- др.закон и 47/2018), тачке 2. и
3.Одлуке о распуштању Скупштине оп-
штине Медвеђа и образовању Привреме-
ног органа општине Медвеђа („Службени
гласник РС“ бр.13/2022), члана 146. Закона
о привредним друштвима(„Сл. гласник
РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/14, 5/15, 44/18)
у вези члана 67. став 1. тач. 4. и 76. став
1.Закона о јавним предузећима („Сл.глас-
ник РС“; бр. 15/16), Привремени орган оп-
штине Медвеђа на 2. седници одржаној
дана 11.фебруара 2022.године, доноси
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О Д Л У К У 

О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ
КАПИТАЛА У ЈАВНО

КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
„ОБНОВА“ МЕДВЕЂА

Члан 1.

Привремени орган општине Медвеђа до-
носи Одлуку о повећању основног капи-
тала ЈКП „Обнова“ Медвеђа за
11.745.600,00 динара.

Основ повећања капитала ЈКП „Обнова“
Медвеђа је повећање новим улогом.

Члан 2.

Удео основног капитала Општине Мед-
веђа, матични број 071784768, Краља Ми-
лана 48, Медвеђа у капиталу ЈКП „Обнова“
Медвеђа се повећава капитала за
11.745.600,00 динара.

Члан 3.

Средства капитала из члана 1. Одлуке су
садржана куповином:

– Новог камион кипер, марка: Iveco,
врста возила:N3-теретно возило, тип:
ML180Е25, идентификациона ознака во-
зила: ZCFA51TJX02720810, број мотора:
F4AЕ3681DU101001895803.

Члан 4.

Одлука о повећању основног капитала
ЈКП „Обнова“ Медвеђа, регистроваће се у
складу са Законом о регистрацији у року од
шест месеци од дана доношења.

Члан 5.

Основни капитал ЈКП „Обнова“ Мед-
веђа сматра се повећаним даном регистра-
ције повећања основног капитала.

Члан 6.

Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављивања у „Службеном гласнику
града Лесковца“.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА

06 Број: 06-7/2022/3 од 11.фебруара
2022.године.

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Драган Кулић

Në bazë të nenit 86. paragrafi 4. Ligjit për
Vetëqeverisjen Lokale (“Gazeta Zyrtare e
RS”, Nr. 129/2007, 83/2014-ligji tjetër,
101/2016-ligji tjetër dhe 47/2018), pikat 2 dhe
3. Vendimet për shpërndarjen 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), neni
146. Ligjit për Shoqëritë “Gazeta Zyrtare”. të
RS" nr. 36/2011, 99/2011 , 83/14, 5/15, 44/18)
në lidhje me nenin 67, paragrafi 1, pika. 4 dhe
76, paragrafi 1 i Ligjit për Ndërmarrjet Pub-
like (“Gazeta Zyrtare e RS”; Nr. 15/16), Or-
gani i Përkohshëm i Komunës së Medvegjës
në seancën e dytë të mbajtur më 11. shkurt
2022, miraton

VENDIMI 

MBI RRITJEN E KAPITALIT
THEMELOR NË NDËRMARRJEN

PUBLIKE KOMUNALE 
“OBNOVA” MEDVEGJË

Neni 1.

Organi i përkohshëm i komunës së Med-
vegjës merr vendim për rritjen e kapitalit
themelor të NKP “Obnova” Medvegjë për
11.745.600,00 dinarë.
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Baza e rritjes së kapitalit të NKP “Obnova”
Medvegjë është rritja me kapital të ri. 

Основ повећања капитала ЈКП „Обнова“
Медвеђа је повећање новим улогом.

Neni 2.

Pjesa e kapitalit themelor të Komunës së
Medvegjës me numër regjistrimi 071784768
Krala Millana 48. Medvegjë në kapitalin e
NKP “Obnova” Medvegjë rritet për
11.745.600,00 dinarë.

Neni 3.

Mjetet kapitale nga nenin 1. të Vendimit
përmbahen në blerjen:

– Kamion i ri me kiper, marka: Iveco, lloji i
mjetit: N3-kamion, tipi: ML180E25, numri i
identifikimit të mjetit: ZCFA51TJX02720810,
numri i motorit: F4AE3681DU101001895803.

Neni 4.

Vendimi për rritjen e kapitalit themelor të
NKP “Obnova” Medvegjë do të regjistrohet
në përputhje me Ligjin për regjistrim brenda
gjashtë muajve nga dita e miratimit.

Neni 5.

Kapitali themelor i NKP "Obnova" Med-
vegjë konsiderohet i rritur diten e regjistrimit
të rritjes së kapitalit themelor. 

Neni 6.

Vendimi hyn në fuqi ditën e miratimit dhe
do të shpallet në “Gazetën zyrtare të qytetit të
Leskovcit”.

ORGAN I PËRKOHSHËM I KOMUNËS
SË MEDVEGJËS

06 Numër: 06-7/2022/3 
nga 11.shkurt viti 2022.

KRYETAR 
I ORGANIT TË PËRKOHSHËM

Dragan Kulliq

76.

На основу члана 11.ст.1., 18., 19., 20.,
20.ст.4. тачка 4. и 96. Закона о локалним из-
борима („Службени Сласник РС“, број
14/22), члан 86. став 4. Закона о локалној
самоуправи (129/07, 83/2014 – др. закон,
101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 –
др. закон), тачке 5. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Медвеђа и образо-
вању Привременог органа општине Мед-
веђа („Службени гласник РС“ бр.13/2022),
члана 40. става 1. тачка 13. Статута оп-
штине Медвеђа (''Службени гласник града
Лесковца'', број: 9/2019), Привремени ор-
ган општине Медвеђа на седници одржаној
дана 11.фебруара 2022.године, доноси

О Д Л У К У

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА 

У СТАЛНОМ САСТАВУ

I Разрешавају се чланства у Општинској
изборној комисији општине Медвеђа у
сталном саставу:

1. ИВАН КОСТИЋ, дипл. правник из
Сијаринске бање, за председника, пред-
ставник Српске напредне странке. 

– ЂОРЂЕ ЈОВОВИЋ, дипл. правник из
Медвеђе, за заменика председника, пред-
ставник Српске напредне странке. 

2. ГОЈКО ИВАНОВИЋ из Медевца, за
члана, представник Српске напредне
странке. 

– СТЕФАН СТОШИЋ из Равне Бање, за
заменика члана, представник Српске на-
предне странке. 

3. АНДРИЈА ФИЛИПОВИЋ из Него-
савља, за члана, представник Српске на-
предне странке. 
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– РАДОМИР ВЛАХОВИЋ из Медвеђе,
за заменика члана, представник Српске на-
предне странке. 

4. СИНИША СТАНКОВИЋ из Него-
савља, за члана, представник Социјали-
стичке партије Србије.

- ДРАГАНА ИЛИЋ из Медвеђе, за заме-
ника члана, представник Социјалистичке
партије Србије.

5. ГОРАНА СТАНКОВИЋ из Доњег
Бучумета, за члана, представник Српске
радикалне странке.

– ДЕЈАН СИМИЋ из Медвеђе, за заме-
ника члана, представник Групе грађана
Српска десница - За домаћинску Медвеђу
- Дејан Симић.

6. СЛОБОДАН ЈАКШИЋ из Медвеђе, за
члана, представник Партије уједињених
пензионера Србије.

– ЖАРКО ГАЛИЋ из Медвеђе, за заме-
ника члана, представник Социјалистичке
партије Србије.

7. РЕМЗИ МУРАТИ из Тупала, за члана,
представник Коалиције „Сви за Медвеђу“-
Мухарем Саљиху.

– ИЛИРИЈАН УКА из Медвеђе, за заме-
ника члана, представник Коалиције „Сви
за Медвеђу“- Мухарем Саљиху.

– СВЕТЛАНА ТОДОРОВИЋ, дипл.
правник из Медвеђе, за секретара. 

– МИРОСЛАВ СТАНКОВИЋ, дипл.
правник из Медвеђе, за заменика секре-
тара.

II У Општинску изборну комисију оп-
штине Медвеђа у сталном саставу именују
се:

1) за председника ИВАН КОСТИЋ,
дипл. правник из Сијаринске бање, за пред-
седника, представник Српске напредне
странке. 

– за заменика председника ЂОРЂЕ
ЈОВОВИЋ, дипл. правник из Медвеђе, за
заменика председника, представник Српске
напредне странке. 

2) за члана ГОЈКО ИВАНОВИЋ из Ме-
девца, за члана, представник Српске на-
предне странке. 

– за заменика члана СТЕФАН СТОШИЋ
из Равне Бање, за заменика члана, пред-
ставник Српске напредне странке. 

3) за члана РАДОМИР ВЛАХОВИЋ из
Медвеђе, за члана, представник Српске на-
предне странке. 

– за заменика члана АНДРИЈА ФИЛИ-
ПОВИЋ из Негосавља, за заменика члана,
представник Српске напредне странке. 

4) за члана РЕМЗИ МУРАТИ , за члана,
представник Коалиције ''Сви за Медвеђу –
Мухарем Саљиху''.

– за заменика члана ИЛИРИЈАН УКА,
за заменика члана, представник Коалиције
''Сви за Медвеђу – Мухарем Саљиху''

5) за члана МАРИЈА ПАВЛОВИЋ из
Медвеђе, за члана, представник ''Српска
десница-За домаћинску Медвеђу - Дејан
Симић''

– за заменика члана ДЕЈАН СИМИЋ из
Медвеђе, за заменика члана, представник
''Српска десница-За домаћинску Медвеђу -
Дејан Симић''

6) за члана ФИТИМ САХИТИ из Мед-
веђе, за члана, представник Партије за де-
мократско деловање – Фљорим Сахити.

– за заменика члана СЕЉВИЈА ХИ-
СЕНИ из Капита, представник Партије за
демократско деловање – Фљорим Сахити.

7) за члана СЛОБОДАН ЈАКШИЋ из
Медвеђе, представник Милан Кркобабић –
Партија уједињених пензионера Србије - и
Медвеђа је Србија. 

– за заменика члана МИРСАДА БЕЈИЋ,
за заменика члана, представник Коалиције
„Сви за Медвеђу“- Мухарем Саљиху.

8) за секретара СВЕТЛАНА ТОДОРО-
ВИЋ из Медвеђе, дипл. правник,

– за заменика секретара МИРОСЛАВ
СТАНКОВИЋ из Медвеђе, дипл. правник.

III Ова одлука ступа на снагу даном до-
ношења а објављује се на веб-презентацији
Републичке изборне комисије.
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О б р а з л о ж е њ е :

Правни основ за доношење одлуке садр-
жан је у члану 18. став 2. Закона о локал-
ним изборима (у даљем тексту: Закон),
којим је утврђено да председника, чланове,
заменика председника и заменике чланова
изборне комисије именује скупштина једи-
нице локалне самоуправе.

На основу члана 40. става 1. тачка 13.
Статута општине Медвеђа (''Службени
гласник града Лесковца'', број: 9/2019), је
прописано да Скупштина општине Мед-
веђа именује Изборну комисију за спрово-
ђење избора за одборнике у Скупштини
општине Медвеђа.

Тачком 5. Одлуке о распуштању Скуп-
штине општине Медвеђа и образовању
Привременог органа општине Медвеђа
(„Службени гласник РС“ бр.13/2022), про-
писано је да Привремени орган одлучује о
питањима из надлежности Скуштине оп-
штине Медвеђа и извршних органа оп-
штине већином гласова.

Чланом 96. Закона о локалним изборима
прописано је да скупштина образује из-
борну комисију у складу са овим законом
у року од седам дана од његовог ступања
на снагу. Закон о локалним изборима је
ступио на снагу 7. фебруара 2022. године,
односно наредног дана од дана када је
објављен у „Службеном гласнику Репуб-
лике Србије“.

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 Медвеђа
на дан ступања на снагу Закона има 6230
бирача уписаних у Јединствени бирачки
списак, Општинску изборну комисију, у
складу са чланом 18. став 1. Закона, чине
председник, шест чланова, заменик пред-
седника и шест 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 Вучић-
Зато што волимо Медвеђу“ са 18 одбор-
ника.

Право да предложе члана или заменика
члана у Општинској изборној комисији
припада и одборнику појединцу или групи
одборника која броји мање од оног броја
одборника који је потребан за образовање
одборничке групе и то:

1. Српска радикална странка – др Војис-
лав Шешељ, са два (2) одборника, може
имати једног (1) члана и једног (1) заме-
ника,

2. Милан Кркобабић-Партија уједиње-
них пензионера Србије-И Медвеђа је
Србија, са 1 одборником, може имати јед-
ног (1) члана,

3. Коалиција ''Сви за Медвеђу-Мухарем
Саљиху'', са два (2) одобриника, може имати
једног (1) члана и два (2) заменика члан,

4. Партија за демократско деловање -
Фљорим Сахити, са једним (1) одборном,
може имати једног (1) члана,

5. Српска десница-За домаћинску Мед-
веђу - Дејан Симић, са једним (1) одбор-
ном, може имати једног (1) члана.

који се у складу са чланом 20. став 4. За-
кона сматрају одборничком групом у сми-
слу предлагања чланова и заменика чла-
нова изборне комисије у сталном саставу. 
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У складу са наведеним Привремени ор-
ган општине Медвеђа обратио се свим ов-
лашћеним предлагачима за достављање
предлога за састав нове Изброне комисије
општине Медвеђа. Сви овлашћени предла-
гачи доставили су предлоге у складу са
чланом 20. Закона о локалним изборима,
осим овлашћених предлагача Српске ради-
калне странке који су доставили два од-
војена предлога, са различитим именима
предложених лица, што је у супротности са
чланом 20.став 4. Тачка 4. Закона о локал-
ним изборима (''Службени гласник РС'',
број: 14/2022). 

Привемени органа општине Медвеђа об-
ратио се дописом 06 Број: 021-/2022-3 од
8.фебруара 2022.године, овлашћеним пред-
лагачима Српске радикалне странке –др
Војислав Шешељ, одборнику Драгану
Станковићу и одборнику Радомиру Радова-
новићу да доставе предлоге за члана и за-
меника члана Изборне комисије општине
Медвеђа у складу са одредбама члана 20.
став 4. тачка 4. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', број: 14/2022).
Посебно је указано да је потребно да пред-
лог буде потписан од стране оба одборника.

Дана 10.фебруара 2022.године доставе-
љен је предлог за именовање члана и заме-
ника члана Изборне комисије општине
Медвеђа, број: 06-251/2022 од 10.02.2022.
године, потписан од стране одборника Ра-
домира Радовановића, предлог за имено-
вање члана Изборне комисије општине
Медвеђа и то за: Горана Милојковића из
Медвеђе. 

Дана 10.фебруара 2022.године доставе-
љен је предлог за именовање члана и заме-
ника члана Изборне комисије општине
Медвеђа, број: 06-256/2022 од 10.02.2022.
године, потписан од стране одборника Дра-
гана Станковића за именовање члана и за-
меника члана Изборне комисије општине
Медвеђа и то за: Зорана Филиповића из
Негосавља за члана Изборне комисије, и
Гордане Станковић из Доњег Бучумета за
заменика члана Изборне комисије. 

Обзиром да предлози Српске радикалне
странке нису био усаглашени, Привремени
орган је поново упутио захтев овлашћеним
предлагачима Српске радикалне странке да
хитно, без одлагања најкасније до почетка
седнице Привременог органа доставе пред-
лог у потпуности у складу са чланом 20. За-
кона о локалним изборима, са поуком о
последицама непоступања. Привремени
орган општине Медвеђа је дописом 06 број:
021-1/2022-3/1 од 10.фебруара 2022. године,
указао је на чињеницу да је предлог за
члана и заменика члана Изборне комисије
општине Медвеђа неопходно да буде по-
тписан од стране оба одборника који су
мандате у Скупштини општине Медвеђа
добили са изборне листе Српска радикална
странка др Војислав Шешељ, а све у складу
са чланом 20. став 4. тачка 4 Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник РС“,
број 14/2022). Наведеним дописом одбор-
ницима Драгану Станковићу и Радомиру
Радовановићу наложено је да доставе хитно
без одлагања, а најкасније до почетка сед-
нице Привременог органа општине Мед-
веђа заказане за 11.02.2022. године са по-
четком у 8,00 часова предлог за именовање
члана и заменика члана Изборне комисије
општине Медвеђа у свему у складу са од-
редбама члана 20. Закона о локалним избо-
рима. Позив за достављање предлога је
лично уручен овлашћеним предлагачима,
што су они потврдили својеручним потпи-
сима.

Дана 11.фебруара 2022.године, одборник
Радомир Радовановић доставио је Обавеш-
тење, број: 06-261/2022 од 11.02.2022.го-
дине, којим предлаже да се именује у стал-
ном ставу Изборне комисије општине Мед-
веђа следеће лице: Горан (Боривоје) Ми-
лојковић из Медвеђе. 

Како је у накнадно остављеном року по-
ново пристигао предлог који није био по-
тписан од стране оба овлашћена предла-
гача, исти није у складу са чланом 20. За-
кона о локалним изборима, па је сачињена
нова шема изборне комисије, којом су ме-
ста у Изборној комисији предвиђена за
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представнике Српске радиклане странке
додељени представницима политичких
партија односно изборних листи сразмерно
оствареним резултатима на претходним ло-
калним изборима и броју добијених одбор-
ничких мандата, и то Српска десница-За
домаћинску Медвеђу - Дејан Симић и из-
борној листи Партија за демократско дело-
вање - Фљорим Сахити.

Привремени орган општине Медвеђа је
дописом 06 број: 021-1/2022-6 од 11.феб-
руара 2022.године, обавестио је изборну ли-
сту Српска десница – За домаћинску Мед-
веђу – Дејан Симић да један од овлашћених
предлагача за састав Изборне комисије оп-
штине Медвеђа није доставио уредан пред-
лог у складу са чланом 20. Закона о локал-
ним изборима, да је сачињена нова шема са-
става изборне комисије према којој је Од-
борницима Скупштине општине Медвеђа
са изборне листе Српска десница – За до-
маћинску Медвеђу – Дејан Симић припало
још једно место у Изборној комисији оп-
штине Медвеђа, и то место заменика члана.

Одборник Бојан Павловић представник
изборне листе Српска десница – За дома-
ћинску Медвеђу – Дејан Симић доставио
је предлог за именовање заменика члана
Изборне комисије општине Медвеђа, број:
06-262/2022 од 11.фебруара 2022.године, и
предложио Дејана Симића из Медвеђе за
заменика члана Изборне комисије општине
Медвеђа. 

Привременог орган општине Медвеђа је
дописом 06 број: 021-1/2022-4 од 11.феб-
руара 2022.године, обавестио је Партију за
демократско деловање – Фљорим Сахити
да један од овлашћених предлагача за са-
став Изборне комисије општине Медвеђа
није доставио уредан предлог у складу са
чланом 20. Закона о локалним изборима, да
је сачињена нова шема састава изборне ко-
мисије према којој је Одборницима Скуп-
штине општине Медвеђа са изборне листе
Партија за демократско деловање – Фљо-
рим Сахити припало још једно место у Из-
борној комисији општине Медвеђа, и то
место заменика члана.

Одбориник Фљорим Сахити представ-
ник Партије за демократско деловање –
Фљорим Сахити доставио је предлог за
именовање заменика члана Изборне коми-
сије општине Медвеђа, број: 06-262/2022
од 11. фебруара 2022. године, и предложио
Сељвију (Кадри) Хисени за заменика члана
Изборне комисије општине Медвеђа.

У складу са чланом 22. Закона, учесници
у раду изборне комисије без права одлучи-
вања су секретар изборне комисије и заме-
ник секретара изборне комисије, које име-
нује скупштина на предлог председника
скупштине, при чему за секретара и заме-
ника секретара 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.

У складу са наведеним, Одборничка
група „Александар Вучић-Зато што волимо
Медвеђу“ је у Општинску изборну коми-
сију предложила је следећа лица и то:

1. Иван Костић, дипл. правник из
Сијаринске Бање, за председника,

2. Ђорђе Јововић, дипл. правник из Мед-
веђе, за заменика председника,

3. Гојко Ивановић из Медевца, за члана
Изборне комисије,

4. Стефан Стошић из Равне Бање, за за-
меника члана Изборне комисије,

5. Радомир Влаховић из Медвеђе, за
члана Изборне комисије,

6. Андрија Филиповић из Негосавља, за
заменика члана Изборне комисије. 

Самостални одборник Коста Димит-
ријевић ''Милан Кркобабић-Партија уједи-
њених пензионера Србије-И Медвеђа је
Србија'', предлаже за члана Слободана Јак-
шића из Медвеђе.

Самостални одборници Фемија Бејић и
Бајрам Мустафа, испред Коалиције ''Сви за
Медвеђу – Мухарем Саљиху'', предлажу
Ремзи Муратија из Тупала за члана Из-
борне комисије, Илиријан Ука из Медвеђе,
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за заменика члана Изборне комисије, и
Мирсаду Бејић, за заменика члана Изборне
комисије. 

Самостални одборник Фљорим Сахити
''Партија за демократско деловање - Фљо-
рим Сахити'', предлаже се Фитим Сахити
за члана Изборне комисије, и Сељвију Хи-
сени за заменика члана Изборне комисије. 

Самостални одборник Бојан Павловић
''Српска десница-За домаћинску Медвеђу -
Дејан Симић'', предлаже се Марија Павло-
вић из Медвеђе за члана Изборне комисије
и Дејана Симића из Медвеђе за заменика
члана Изборне комисије. 

Председник Привременог органа је за
секретара Општинске изборне комисије
предложио да се именује Светлана Тодоро-
вић из Медвеђе, начелник Општинске
управе општине Медвеђа, а за заменика
секретара предложио да се именује Миро-
слав Станковић из Медвеђе, секретар При-
временог органа општине Медвеђа.

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.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке сваки подносилац из-
борне листе која је освојила мандате у по-
стојећем сазиву Скупштине општине може
поднети жалбу Управном суду у року од се-
дам дана од објављивања ове одлуке на веб-
презентацији Републичке изборне комисије.

Одлуку доставити:
– наведеним лицима,
– Архиви.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА

06Број:06-7/2022/5 
од 11.фебруара 2022.године

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Драган Кулић

Në bazë të nenit 11, paragrafi 1. 18., 19.,
20., 20., 4. pikat 4 dhe 96 të Ligjit për Zgjed-
hjet Lokale (“Gazeta Zyrtare e RS”, nr.
14/22), neni 86. paragrafi 4. të Ligjit për
Vetëqeverisjen Lokale (129/07, 83/2014 - ligj
tjetër, 101/2016 - ligji tjetër, 47/2018 dhe
111/2021 - ligj tjetër), pika 5. e Vendimit për
shpërbërje të Kuvendit Komunal të Medveg-
jës dhe formimit të organit të Përkohshëm të
Komunës së Medvegjës (“Gazeta Zyrtare e
RS” Nr. 13/2022), neni 40. paragrafi 1. pika
13. e Statutit të Komunës së Medvegjës
(“Gazeta Zyrtare e Qytetit të Leskocit”, nr.
9/2019), Organi i Përkohshëm i Komunës së
Medvegjës në seancë të mbajtur më 11. shkurt
2022. miraton

V E N D I M I

MBI SHKARKIMIN DHE EMROMIN 
E ANËTARVE DHE ZËVENDËS

ANTARVE TË KOMISIONIT
ZGJEDHOR TË KOMUNËS 

SË MEDVEGJËS NE PËRBËRJE 
TË PËRHERSHME

I Shkarkohen nga antarsimi në Komison
zgjedhor të Komunës së Medvegjës në për-
bërje të përhershme:

1. IVAN KOSTIQ, jur. I dip. nga Banja e
Sijarinës, për kryetar, përfaqësues i Partisë
Përparimtare Serbe.

- GJORGJE JOVIQ, jur. I dip. nga Med-
vegja, për zëvendës kryetari, përfaqësues i
Partisë Përparimtare Serbe.

2. GOJKO IVANOVIQ nga Medevci për
anëtar, përfaqësues i Partisë Përparimtare
Serbe.

- STEFAN STOSHIQ nga Rama Baja për
zëvendës anëtar, përfaqësues i Partisë Për-
parimtare Serbe.

3. ANDRIJA FILLIPOVIQ nga Negosavla,
për anëtar, përfaqësues i Partisë Përparimtare
Serbe.. 
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- РАДОМИР ВЛАХОВИЋ из Медвеђе,
për zëvendës anëtar, përfaqësues i Partisë Për-
parimtare Serbe.

4. SINISHA STANKOVIQ nga Negosavla
për anëtar, përfaqësues i Partisë Socialiste të
Serbisë.

- DRAGANA ILLIQ nga Medvegja për
zëvendës anëtar, përfaqësues i Partisë Social-
iste të Serbisë

5. GORANA STANKOVIQ nga Buqumet
i poshtum, për anëtar, përfaqësues i Partisë
Radikale Serbe.

- DEJAN SIMIQ nga Medvegja, për
zëvendës anëtar, përfaqësues i Grupit të Qyte-
tarëve të Serbis së djathët - Për Medvegjën
mikëpritëse - Dejan Simiq.

6. SLOBODAN JAKSIC nga Medvegja, si
anëtar, përfaqësues i Partisë së pensionistëve
të bashkuar të Serbisë.

- ZHARKO GALLIQ nga Medvegja, për
zëvendës anëtar, përfaqësues i Partisë Social-
iste të Serbisë.

7. REMZI MURATI nga Tupalla, për anë-
tar, përfaqësues i Koalicionit "Të gjithë për
Medvegjë" - Muharrem Salihu.

- ILIRIJAN UKA nga Medvegja, për
zëvendës anëtar, përfaqësues i Koalicionit "Të
gjithë për Medvegjë" - Muharrem Salihu.

- SVETLLANA TODOROVIQ, jur. I dip.
nga Medvegja, për sekretar.

- MIROSLLAV STANKOVIQ, jur. I dip.
nga Medvegja, për zëvendës sekretar.

II Në Komisionin Zgjedhor të Komunës së
Medvegjës në përbërje të përhershme emëro-
hen:

1) për kryetar IVAN KOSTIq, jur.i dip. nga
Banja e Sijarinës, për kryetar, përfaqësues i
Partisë Përparimtare Serbe.

- për nënkryetarin GJORGJE JOVOVIQ,
jur.i dip. nga Medvegja, për nënkryetar, për-
faqësues i Partisë Përparimtare Serbe.

2) për anëtar GOJKO IVANOVIQ nga
Medevaci, për anëtar përfaqësues i Partisë
Përparimtare Serbe.

- për zëvendës anëtar STEFAN STOSHIQ
nga Rama Baja, për zëvendës anëtar, përfaqë-
sues i Partisë Përparimtare Serbe.

3) për anëtar RADOMIR VLAHOVIQ nga
Medvegja, për anëtar përfaqësues i Partisë
Përparimtare Serbe.

- për zëvendës anëtar ANDRIJA FIL-
LIPOVIQ nga Negosavla, për zëvendës anë-
tar, përfaqësues i Partisë Përparimtare Serbe.

4) për anëtar REMZI MURATI, për anëtar
përfaqësues i Koalicionit “Të gjithë për Med-
vegjë- Muharrem Saljih”.

- për zëvendës anëtar ILIRIJAN UKA, për
zëvendës antarë përfaqësuesi i Koalicionit "Të
gjithë për Medvegjë - Muharrem Saljihu"

5) për anëtar MARIJA PAVLOVIQ për
anëtar, përfaqësues i Grupit të Qytetarëve të
Serbis së djathët - Për Medvegjën mikëpritëse
- Dejan Simiq.

- për anëtar DEJAN SIMIQ nga Medvegja,
për zëvendësanëtar përfaqësues i Grupit të
Qytetarëve të Serbis së djathët - Për Medveg-
jën mikëpritëse - Dejan Simiq.

6) për anëtar FITIM SAHITI nga Med-
vegja, për anëtar përfaqësues i Partisë për
Veprim Demokratik - Florim Sahiti.

- për zëvendës anëtari SELJVIJA HISENI
nga Kapit, përfaqësues i Partisë për Veprim
Demokratik - Florim Sahiti.

7) për anëtarin SLLOBODAN JAKSHIQ
nga Medvegja, përfaqësuesi Millan Krkoba-
biq - Partia e Pensionistëve të Bashkuar të
Serbisë - dhe Medvegja është Serbi.

- për zëvendës anëtar MIRSADA BEJIQ,
për zëvendës anëtar, përfaqësues i Koalicionit
"Të gjithë për Medvegjë" - Muharrem Saljihu.

8) për sekretar SVETLANA TODOROVIQ
nga Medvegja, jur. i dip.

- për Zëvendës Sekretar MIROSLLAV
STANKOVIQ nga Medvegja, jur. i dip.

III Ky vendim hyn në fuqi ditën e miratimit
dhe do të shpallet në web faqen e Komisionit
zgjedhor Repubikan.

A r g u m e n t i m:

Baza ligjore për marrjen e vendimit gjendet
në nenin 18. paragrafi 2. të Ligjit për zgjedhjet
lokale (në tekstin në vazhdim: Ligji), i cili për-
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cakton se kryetari, anëtarët, nënkryetari dhe
zëvendës anëtarët e komisionit zgjedhor i
emëron kuvendi i njësis vetëqeverisjes lokale. 

Në bazë të nenit 40. paragrafi 1. pika 13. të
Statutit të Komunës së Medvegjës (“Gazeta
Zyrtare e Qytetit të Leskovit”, nr. 9/2019),
është paraparë që Kuvendi Komunal i Med-
vegjës të emërojë Komisionin Zgjedhor për të
zbatuar zgjedhjet për këshilltarë në Kuvendin
Komunal të Medvegjës.

Sipas pikës 5. të Vendimit për shpërndarjen
e Kuvendit të Komunës së Medvegjës dhe
formimin e Organit të Përkohshëm të Ko-
munës së Medvegjës (“Gazeta Zyrtare e RS”
nr. 13/2022) përcaktohet se Organi i
Përkohshëm vendos për çështjet në kompe-
tencë të Kuvendit të Komunës së Medvegjës
dhe organet ekzekutive me shumicë votash.

Sipas nenit 96. të Ligjit për Zgjedhjet
Lokale është parapa që Kuvendin e formon
komisionin zgjedhor në pajtim me këtë ligj
brenda shtatë ditëve nga dita e hyrjes në fuqi.
Ligji për zgjedhjet lokale ka hyrë në fuqi më
7. shkurt të vitit 2022. gjegjësisht një ditë pas
shpalljes në “Gazetën Zyrtare të Republikës
së Serbisë”.

Neni 11. paragrafi 1. të Ligjit për zgjedhjet
lokale përcakton se organi për zhvillimin e zg-
jedhjeve lokale përbëhet nga kryetari dhe anë-
tarët e tjerë të organit për zbatimin e zgjed-
hjeve lokale dhe zëvendësit e tyre.

Duke marrë parasysh se në Listën e
Unifikuar zgjedhore në komunën e Medvegjës
në ditën e hyrjes në fuqi të Ligjit janë të
regjistruar 6.230 votues, Komisioni Zgjedhor
komunal, në pajtim me nenin 18. paragrafi 1.
të Ligjit, përbëhet nga kryetari, gjashtë. anë-
tarë, një zëvendëskryetar dhe gjashtë zëvendës
anëtarë. .

Neni 19. të ligjit parashikon se kryetari dhe
nënkryetar i komisionit zgjedhor mund të
emërohet vetëm persona me arsim të lartë në
fushën e shkencave juridike.

Në përputhje me nenin 20. të ligjit, anëtarët
e përhershëm dhe zëvendës antaret e komi-
sionit zgjedhor emërohen me propozimin e
grupeve të këshilltarëve në përpjestim me për-

faqësimin e tyre në numrin e përgjithshëm të
këshilltarëve që u përkasin grupeve të këshill-
tarëve, me kusht që asnjë grup këshilltarësh
nuk mund të propozojë më shumë se gjy -
sma.zëvendës anëtarët e komisionit të përher-
shëm zgjedhor.

Në përputhje me atë të lartëpërmendur, të
drejtën e emërimit të personave në Komi-
sionin zgjedhor komunal e kanë këto grupe
këshilltarësh: Grupi i këshilltarëve “Aleksan-
dar Vuçiq-Sepse e duam Medvegjën” me 18
këshilltarë.

Të drejtën për të emëruar anëtar apo
zëvendës anëtar të Komisionin zgjedhor ko-
munal e ka edhe një këshilltar individual ose
grup këshilltarësh që ka më pak se numri i
këshilltarëve që kërkohet për formimin e
grupit të këshilltarëve, dhe atë: :

1. Partia Radikale Serbe - Dr. Vojisllav
Sheshel, me dy (2) këshilltarë, mund të ketë
një (1) anëtar dhe një (1) zëvendës

2. Millan Krkobabiq-Partia e Pensionistëve
të Bashkuar të Serbisë- dhe Medvegja është
Serbi, me 1 këshilltar, mund të ketë një (1)
anëtar,

3. Koalicioni “Të gjithë për Medvegjë-
Muharrem Saljih”, me dy (2) këshilltar, mund
të ketë një (1) anëtar dhe dy (2) zëvendës anë-
tar.

4. Partia për Veprim Demokratik - Florim
Sahiti, me një (1) kshilltar, mund të ketë një
(1) anëtar.

5. Partia “Sprska desnica” - Për Medvegjë
mikpritse - Dejan Simiq, me një (1) këshilltar,
mund të ketë një (1) anëtar.

të cilët në pajtim me nenin 20. paragrafi 4.
të Ligjit, konsiderohen si grup komisioni për
propozimin e anëtarëve dhe zëvendës anë-
tarëve të komisionit të përhershëm zgjedhor.

Në përputhje me lartë përmendur,Organi i
Përkohshëm i Komunës së Medvegjës iu drej-
tua të gjithë propozuesve të autorizuar për
dorëzimin e propozimeve për përbërjen e
Komisionit të ri Zgjedhor të Komunës së
Medvegjës. Të gjithë propozuesit e autorizuar
kanë dorëzuar propozime në pajtim me nenin
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20. të Ligjit për zgjedhjet lokale, me përjash-
tim të propozuesve të autorizuar të Partisë
Radikale Serbe të cilët kanë dorëzuar dy
propozime të ndara me emra të ndryshëm të
personave të propozuar, gjë që është në
kundërshtim me nenin 20. paragrafi 4, pika.
4. të Ligji për Zgjedhjet Lokale (“Gazeta
Zyrtare e RS”, Nr. 14/2022).

Organi i Përkohshëm i Komunës së Med-
vegjës me shkresën 06 Numër: 021- / 2022-3
nga data 8. shkurt të vitit 2022. i është drejtuar
propozuesve të autorizuar të Partisë Radikale
Serbe - Dr. Vojisllav Sheshel, këshilltarit Dra-
gan Stankoviq dhe këshilltarit Radomir
Radovanoviq që të dorëzojnë propozimet për
anëtar dhe zëvendës anëtar të Komisionit Zg-
jedhor të Komunës së Medvegjës në pajtim
me dispozitat e nenit 20. paragrafi 4. pika 4.
të Ligjit për zgjedhjet lokale (“Gazeta Zyrtare
e RS”, nr. 14/2022). Veçanërisht u theksua se
është e nevojshme që propozimi të nën-
shkruhet nga të dy këshilltarët.

Më 10. Shkurt të vitit 2022. është dorëzuar
propozimi për emërimin e anëtarit dhe
zëvendës anëtarit të Komisionit Zgjedhor të
Komunës së Medvegjës, me numër: 06-
251/2022 nga datë 10.02.2022, i nënshkruar
nga këshilltari Radomir Radovanoviq,
propozim për emërimin e anëtarit të Komi-
sionit Zgjedhor të Komunës së Medvegjës dhe
atë për: Goran Millojkoviq nga Medvegja.

Më 10. shkurt të vitit 2022 është dorëzuar
propozimi për emërimin e anëtarit dhe
zëvendës anëtarit të Komisionit Zgjedhor të
Komunës së Medvegjës, me numër: 06-
256/2022 nga datë 10.02.2022, i nënshkruar
nga këshilltari Dragan Stankoviq për emërim
e anëtarit dhe zëvendës anëtarit të Komisionit
zgjedhor të komunës së Medvegjë për: Zoran
Filipoviq nga Negosavle si anëtar i Komi-
sionit Zgjedhor dhe Gordana Stankoviq nga
Buçumet I poshtum si zëvendës anëtar i
Komisionit Zgjedhor.

Duke pasur parasysh se propozimet e Par-
tisë Radikale Serbe nuk ishin të harmonizuara,
Organi i Përkohshëm sërish u dërgoi kërkesë
propozuesve të autorizuar të Partisë Radikale

Serbe që propozimin ta dorëzojnë në tërësi, në
përputhje me nenin 20. të Ligjit për zgjedhjet
lokale, pa vonesë. Organi i Përkohshëm i Ko-
munës së Medvegjës, me shkresën 06 numër:
021-1 / 2022-3/1 të datës 10. shkurt 2022, ka
theksuar faktin se propozimi për anëtar dhe
zëvendës anëtar të Komisionit Zgjedhor të
Komunës së Medvegja duhet të nënshkruhet
nga të dy këshilltarët që kanë marrë mandate
në Kuvendin Komunal të Medvegjës nga lista
zgjedhore e Partisë Radikale Serbe Dr. Vojis-
llav Sheshel, të gjitha në përputhje me nenin
20. paragrafi 4. pika 4. të Ligjit për zgjedhjet
lokale (" Gazeta Zyrtare e RS”, Nr. 14/2022).
Sipas shkresës së lartpërmendur urdhërohen
këshilltarët Dragan Stankoviq dhe Radomir
Radovanoviq që ta dorëzojnë atë urgjentisht
pa vonesë dhe jo më vonë se në fillim të
seancës së Organit të Përkohshëm të Komunës
së Medvegjës të caktuar për 11. shkurt 2022.
me fillim nga ora 08:00 propozimin për
emërimin e anëtarit dhe zëvendës anëtarit të
Komisionit Zgjedhor të Komunës së Medveg-
jës në të gjitha aspektet në pajtim me dispoz-
itat e nenit 20. të Ligjit për zgjedhjet lokale.
Ftesa për paraqitjen e propozimeve u është
dorëzuar personalisht propozuesve të autor-
izuar, të cilën ata e kanë konfirmuar me nën-
shkrimet e tyre me shkrim dore.

Më 11. shkurt të vitit 2022. këshilltari
Radomir Radovanoviq ka dorëzuar Njoftimin
me numër: 06-261/2022 të datës 11. shkurt
2022, me të cilin propozohet që në pozitën e
përhershme të Komisionit Zgjedhor të Ko-
munës së Medvegjës të emërohet personi në
vijim: Goran (Borivojë) Millojkoviq nga
Medvegja. 

Meqenëse propozimi i cili prap ka arritur
pa nënshkrimin e të dy propozuesit e autor-
izuar sërish brenda afatit të mëpasshëm, I cili
nuk është në përputhje me nenin 20. të Ligjit
për zgjedhjet lokale, kështu që është bërë
skemë e re e komisionit zgjedhor, sipas të cilës
janë parpar vendet në Komision zgjedhor për
përfaqësuesit e partive Radikale serbe të ndara
përfaqësuesve të partive politike dhe listave
zgjedhore në raport me rezultatet e arritura në
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zgjedhjet e mëparshme lokale dhe numrin e
mandateve të fituara të këshilltarëve, dhe
“Sprska desnica” - Për Medvegjë mikëpritëse
- Dejan Simiq dhe listës zgjedhore Partia për
Veprim Demokratik - Florim Sahiti.

Organi i Përkohshëm i Komunës së Med-
vegjës, me shkresë 06 numër: 021-1 / 2022-6
të datës 11. shkurt 2022. ka njoftuar listën zg-
jedhore “Sprska desnica” - Për Medvegjë
mikëpritëse - Dejan Simiq se një nga propozue-
sit e autorizuar për Komisionin Zgjedhor të Ko-
munës së Medvegjës nuk ka paraqitur
propozim të duhur në pajtim me nenin 20. të
Ligjit për zgjedhjet lokale, është bërë skemë e
re e përbërjes së komisionit zgjedhor, sipas së
cilës Këshilltarve t komunës së Medvegjës nga
lista zgjedhore “Sprska desnica” - Për Med-
vegjë mikëpritëse - Dejan Simiq I ka takuar
edhe një vend në Komisionin Zgjedhor të Ko-
munës së Medvegjës, dhe at vendi zëvendës
antari. 

Këshilltari Bojan Pavloviq, përfaqësues i
listës zgjedhore “Sprska desnica” - Për Med-
vegjë mikpritëse- Dejan Simiq ka dorëzuar
propozimin për emërimin e zëvendës anëtarit
të Komisionit Zgjedhor të Komunës së Med-
vegjës, me numër: 06-262/2022 nga 11.
shkurti. 2022, dhe ka propozuar Dejan Simiqin
nga Medvegja për zëvendës anëtar të Komi-
sionit Zgjedhor të Komunës së Medvegjës.

Organi i përkohshëm i komunës së Med-
vegjës me shkresë 06 me numër: 021-1/2022-
4 të datës 11. shkurt të vitit 2022. e ka njofton
Partinë për Veprim Demokratik – Florim
Sahiti që njëri nga propozuesit e autorizuar
për përbërjen e Komisionit Zgjedhor të Ko-
munës e Medvegjës nuk e ka drguar popoz-
imin e rregullt në përputhje me Nenin 20. të
Ligjit për Zgjedhjet Lokale, që është formuar
skemë të re të komisionit zgjedhor sipas të
cilës këshilltarve të Kuvendit të Komunës së
Medvegjës nga lista zgjedhore të Partisë për
Veprim Demokratik - Florim Sahiti I shtohet
edhe një vendë në Komisionin Zgjedhor dhe
atë një zëvendës antarë.

Këshilltari Florim Sahiti, përfaqësues i Par-
tisë së Veprimit Demokratik - Florim Sahiti, ka

dorëzuar propozimin për emërimin e zëvendës
anëtarit të Komisionit Zgjedhor të Komunës së
Medvegjës me numër: 06-262 / 2022 nga datë
11.02.2022 ka propozuar Selvije (Kadri) Hy-
seni për zëvendës antaritë komisionit zgjedhor
të Komunës së Medvegjës.

Në pajtim me nenin 22. të Ligjit, pjesëmarrës
në punën e komisionit zgjedhor pa të drejtë ven-
dosjeje janë sekretari i Komisionit Zgjedhor dhe
Zëvendës Sekretari i Komisionit Zgjedhor, të
cilit I ermon Kuvendi me propozim të Kryetarit,
në përputhje me nenin 22. të Ligjit. me ç'rast për
sekretar, dhe zëvendëssekretar mund jen të em-
ruar sekretar të Kuvendit, zëvendës sekretari të
kuvendit , kryeshef i administratës komunale
ose të qytetit, nënkryetari i administratës komu-
nale ose të qytetit ose personi i punësuar në ad-
ministratën komunale ose të qytetit me diplomë
universitare në shkencat juridike.

Në përputhje me lart premdnur Grupi
Këshillues “Aleksandar Vuçiq- Pse e duam
Medvegjën” në Komisionin zgjedhor komu-
nal propozoi personat në vijim:

1. Ivan Kostiq, jur I dip. nga Banja e Sijar-
inës , për kryetar

2. Gjorgje Jovoviq, jur I dip. nga Medvegja,
për nënkryetar,

3. Gojko Ivanoviq nga Medevci, për anëtar
të Komisionit Zgjedhor.

4. Stefan Stoshiq nga Rama Banja,
zëvendës anëtar i Komisionit Zgjedhor.

5. Radomir Vlahoviq nga Medvegja, anëtar
i Komisionit Zgjedhor.

6. Andrija Filipoviq nga Negosavlja,
zëvendës anëtar i Komisionit Zgjedhor.

Këshilltari i pavarur Kosta Dimitrijeviq
“Milan Krkobabiq – Partia e Pensionistëve të
Bashkuar të Serbisë – dhe Medvegja është
Serbi”, propozon për anëtarë Slobodan Jak-
shiq nga Medvegja.

Këshilltarët e pavarur Femija Bejiq dhe Ba-
jram Mustafa para Koalicionit "Të gjithë për
Medvegjë - Muharrem Salihu" propozuan për
anëtar të Komisionit Zgjedhor Ramzi Muratin
nga Tupala dhe për zavendës anëtar në komi-
sion zgjedhor Ilirijan Uk nga Medvegja dhe
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Mirsada Bejiq nga Medvegja për zëvnedës an-
tar.

Këshilltari i pavarur Florim Sahiti, “Partia
për Veprim Demokratik – Florim Sahiti”,
propozoi Fitim Sahitin për anëtar të Komi-
sionit Zgjedhor, ndërsa Selvije Hysenin për
zëvendës anëtar të Komisionit Zgjedhor.

Këshilltari i pavarur Bojan Pavloviq “Srp-
ska desnica” për Medvegjë mikëpritëse – De-
jan Simiq”, propozon Marija Pavloviq nga
Medvegja për anëtare të Komisionit Zgjedhor
dhe Dejan Simq nga Medvegja për zëvendës
anëtar të Komisionit Zgjedhor.

Kryetari i Organit të Përkohshëm propozoi
që për Sekretar të Komisionit zgjedhor të
emërohet Svetllana Todoroviq nga Medvegja,
ndërsa zëvendëssekretar Mirosllav Stankoviq
sekretar I organit të Përkohshëm të Medveg-
jës.

Sipas nenit 18. paragrafi 3. Të Ligjit është
e përshkruar që vendimi mbi emërimin e anë-
tarit dhe zëvendës anëtarit të Komisionit Zg-
jedhor, shpallet në web faqen e Komisionit
Zgjedhor Republikan. 

UDHZIMI MBI MJETIN JURIDIK: Çdo
parashtrues i listës zgjedhore që ka fituar man-
date në përbërje të tanishme të Kuvendit të
Komunës mund të paraqesë ankesë kundër
këtij vendimi në Gjykatën Administrative në
afat prej shtatë ditë nga dita e publikimit të
këtij vendimi në web faqen e Komisionit zg-
jedhor Republikan.

Vendimi të dërgohet:
– Personave të cekur,
– Arkivi.

ORGAN I PËRKOHSHËM I KOMUNËS
SË MEDVEGJËS

06Numër:06-7/2022/5 
nga 11.shkurt të vitit 2022.

KRYETAR 
I ORGANIT TË PËRKOHSHËM

Dragan Kulliq

77.

На основу члана 86. став 4. Закона о ло-
калној самоуправи 129/07, 83/2014 – др. за-
кон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и
111/2021 – др. закон), тачке 4., 5. и 6. Од-
луке о распуштању Скупштине општине
Медвеђа и образовању Привременог ор-
гана општине Медвеђа и Решења о имено-
вању председника и чланова Привременог
органа општине Медвеђа („Службени глас-
ник РС“, број 13/2022), Привремени орган
општине Медвеђа на седници одржаној
дана 11.фебруара 2022. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

I РАЗРЕШАВА СЕ Комисија за спрово-
ђење Јавног конкурса за попуњавање поло-
жаја начелника Општинске управе Оп-
штине Медвеђа у саставу:

1. Драган Кулић из Медвеђе, члан Оп-
штинског већа,

2. Влада Бабић из Медвеђе, члан Оп-
штинског већа,

3. Драган Милићевић из Газдара, члан
Општинског већа,

4. Момчило Драшковић из Врапца, члан
Општинског већа, и

5. Милош Филиповић из Негосавља,
члан Општинског већа.

II Решење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном глас-
нику града Лесковаца“.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА

06 Број:06-7/2022/5 
од 11.фебруара 2022. године

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
Драган Кулић
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Në bazë të nenit 86. Paragrafi 4. Ligji mbi
vetëqeverisjen lokale 129/07, 83/2014 – ligji
tjetër, 101/2016- ligji tjetër, 47/2018 dhe
111/2021 – ligji tjetër), pikat 4, 5 dhe 6.
Vendimet mbi shpërbërjen e Kuvendit të ko-
munë së Medvegjës dhe formimin e Organit
të përkohshëm të komunës së Medvegjës dhe
Aktvendimet mbi emërimin e kryetarit dhe an-
tarëve të Organit të përkohshëm të komunës
së Medvegjës ( “Gazeta zyrtare RS”, numër
13/2022), Organi I përkohshëm I komunës së
Medvegjës në sancën e mbajtur më 11.shkurt
të vitit 2022, sjell

A K T V E N D I M I N 

MBI SHKARKIMIN E KOMISIONIT
PËR ZBATIMIN E KONKURSIT
PUBLIK PËR PLOTËSIMIN E

POZITËS TË KRYESHEFIT TË
ADMINISTRATËS KOMUNALE TË

KOMUNËS SË MEDVEGJËS

I SHKARKOHET Komisioni për zbatimin
e konkursit Publik për plotësimin e pozitës të
kryeshefit të Administratës komunale të ko-
munës së Medvegjës:

1. Dragan Kulliq nga Medvegja, antar i
Këshillit komunal,

2. Vllada Babiq nga Medvegja, antar i
Këshillit komunal,

3. Dragan Milliqeviq nga Gazdari, antar i
Këshillit komunal,

4. Momçillo Drashkoviq nga Vrapca, antar
i Këshillit komunal,

5. Millosh Fillipoviq nga Negosavla, antar
i Këshillit komunal,

II Aktvendimi hynë në fuqi në ditën e mi-
ratimit, kurse do të shpallet në “Gazetën
zyrtare të qytetit të Leskovcit.

ORGANI I PËRKOHSHËM I
KOMUNËS SË MEDVEGJËS

06Numër:06-7/2022/5 
nga 11.shkurt të vitit 2022.

KRYETAR
I ORGANIT TË PËRKOHSHËM

Dragan Kulliq

78.

На основу члана 86. став 4. Закона о ло-
калној самоуправи 129/07, 83/2014 – др. за-
кон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и
111/2021 – др. закон), тачке 4., 5. и 6. Од-
луке о распуштању Скупштине општине
Медвеђа и образовању Привременог ор-
гана општине Медвеђа и Решења о имено-
вању председника и чланова Привременог
органа општине Медвеђа („Службени глас-
ник РС“, број 13/2022), члана 95. став 2.,
96., и 97. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне са-
моуправе („Сл.гласник РС“ бр.21/16,
113/17, 113/17-др. закон и 95/18), Привре-
мени орган општине Медвеђа на седници
одржаној дана 11.фебруара 2022. године,
донео је

РЕШЕЊЕ

о именовању Комисије за спровођење
јавног конкурса за попуњавање
положаја начелника Општинске

управе Општине Медвеђа

I ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за спровођење
Јавног конкурса за попуњавање положаја
начелника Општинске управе Општине
Медвеђа у саставу:

1. Милан Стевановић из Медвеђе, пред-
седник Комисије,

2. Иван Костић из Сијаринске Бање,
дипл. правник, члана Комисије,

3. Марко Стојановић из Доњег Бучу-
мета, дипл. правник, члана Комисије.

II Конкурсна комисија има задатак да
спроведе изборни поступак за попуњавање
положаја начелника Општинске управе
Општине Медвеђа, у складу са Закон о за-
посленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Сл.глас-
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ник РС“ бр. 21/2016, 13/2017, 95/2018 и
113/2017 – др.закон) и Уредбом о спрово-
ђењу интерног и јавног конкурса за попу-
њавање радних места у аутономним по-
крајинама и јединицама локалне само-
управе („Сл.гласник РС“ бр. 95/16).

Задатак Конкурсне комисије је да:
– утврди мерила и критеријуме за избор

начелника Општинске управе општине
Медвеђа,

– у изборном поступку провери позна-
вање области из делокруга рада Општин-
ске управе општине Медвеђа, познавање
прописа којима се регулише рад Општин-
ске управе, стручну оспособљност за рад
на положају и вештину комуникације –
увидом у податке из пријаве и разговором;

– по истеку рока за подношење пријава
на јавни конкурс, пргледа све приспеле
пријаве и поднете доказе и састави списак
кандидата међу којима се спроводи из-
борни поступак, који потписују сви чла-
нови Конкурсне комисије;

– спроведе изборни поступак само међу
оним кандидатима који испуњавају услове
предвиђене огласом о јавном конкурсу за
избор начелника Општинске управе оп-
штине Медвеђа;

– по окончању изборног поступка са-
стави листу од највише три кандидата који
су са најбољим резултатом испунили ме-
рила прописана за избор и исту у виду Из-
вештаја о спроведеном поступку по јавном
конкурсу достави Привременом органу оп-
штине Медвеђа са записником о предузе-
тим радњама у току изборног поступка,
који садржи све податке о резултатима које
су кандидати постигли у изборном по-
ступку.

III Конкурсна комисија одлуке доноси
већином гласова, при чему глас председ-
ника Конкурсне комисије има исту снагу
као и члана Конкурсне комисије.

Конкурсна комисија води записник о
свом раду, који потписује председник Ко-
мисије.

Чланови Конкурсне комисије дужни су
да чувају податке до којих су дошли током
спровођења поступка. Све стручне и адми-
нистративне послове за конкурсну коми-
сију обвља Одељење за општу управу Оп-
штинске управе општине Медвеђа.

IV Достављањем Привременом органу
Извештаја о спроведеном поступку по јав-
ном конкурсу престаје мандат Конкурсне
комисије.

V Решење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном глас-
нику града Лесковаца“.

VI Решење доставити:
– Именованим лицима,
– Одељењу за општу управу општине

Медвеђа,
– Архиви. 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА

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

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Драган Кулић

Në bazë të nenit 86. paragrafi 4. Ligji mbi
vetëqeverisjen lokale 129/07, 83/2014 – ligji
tjetër, 101/2016- ligji tjetër, 47/2018 dhe
111/2021 – ligji tjetër), pikat 4, 5 dhe 6.
Vendimet mbi shpërbërjen e Kuvendit të ko-
munë së Medvegjës dhe formimin e Organit
të përkohshëm të komunës së Medvegjës dhe
Aktvendimet mbi emërimin e kryetarit dhe an-
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tarëve të Organit të përkohshëm të komunës
së Medvegjës ( “Gazeta zyrtare RS”, numër
13/2022), të nenit 95. paragrafi 2.,96., dhe 97.
Ligji për të punësuarit në krahinat autonome
dhe njësitë e vetëqeverisjes locale (“Gazetan
zyrtare RS “ numër. 21/16, 113/17, 113/17-
ligji tjetër dhe 95/18),Organi i përkohshëm i
komunës së Medvegjës në sancën e mbajtur
më 11.shkurt të vitit 2022, sjell

AKTVENDIMIN

mbi emërimin e komisonit për zbatimin e
konkursit publik për plotësimin e pozitës
të kryeshefit të administratës Komunale

të Komunës së Medvegjës

I EMËROHET Komisioni për zbatimin e
konkursit publik për plotësimin e pozitës të
kryeshefit të administratës Komunale të Ko-
munës së Medvegjës, në përbërje të:

1. Millan Stevanoviq nga Medvegja ,
kryetar i Komisionit,

2. Ivan Kostiq nga Banja e Sijarinës, jurist
i diplomuar , antar i Komisiont,

3. Marko Stojanoviq nga Buqumeti i
poshtëm, jurist i diplomuar , antar i Komisiont

II Komisioni i Konkursit ka për detyrë të
zhvillojë procedurën zgjedhore për plotësimin
e pozitës së kryshefit të Administratës Komu-
nale të Komunës së Medvegjës, në pajtim me
Ligjin për të punësuarit në krahinat Autonome
dhe njësitë e vetëqeverisjes locale (“ Gazeta
zyrtare RS”, numër 21/2016, 13/2017,
95/2018 dhe 113/2017- ligji tjetër) me Rreg-
ulloren për zbatimin e konkursit intern dhe
publik për plotësimin e vendeve të punës në
krahinat autonome dhe njësitë e vetëqeverisjes
lokale (“ Gazeta zyrtare RS”, numër 95/16).

Detyra e Komisionit të Konkursit është një
që:

– përcaktojnë masat dhe kriterijumet për
zgjedhjen e kryeshefit të Administratës Ko-
munale të Medvegjës,

– në procedurën zgjedhore, verifikimi i njo-
hurive për zonën dhe fushëveprimin e punës
së Administratës Komunale të Komunës së
Medvegjës, njohja e rregulloreve që rregullo-
jnë punën e administratës komunale, aftësia
profesionale për punë dhe aftësitë komu-
nikuese - njohuri në të dhënat e aplikimit dhe
intervista; njohuri në të dhënat nga aplikimi
dhe intervista;

– pas skadimit të afatit për paraqitjen e ap-
likimeve për konkursin publik, të shqyrtohen
të gjitha aplikimet e pranuara dhe të dorëzo-
hen provat dhe të përpilohet lista e kandi-
datëve ndërmjet të cilëve zhvillohet procedura
zgjedhore, e nënshkruar nga të gjithë anëtarët
e Komisionit të Konkursit;

– zhvillojnë procedurën zgjedhore për kan-
didatët ndërkombëtarë të kualifikuar,

paraparë me shpalljen e konkursit publik
për zgjedhjen e kryeshefit të Administratës
Komunale të komunës së Medvegjës;

– Në përfundim të procedurës zgjedhore,
ata mblodhën maksimumi tre kandidatë që
plotësonin kriteret për zgjedhjen me rezultatin
më të mirë dhe i njëjti në formë të Raportit për
procedurën e zhvilluar në konkursin publik të
dorëzuar Organit të Përkohshëm të Komunës
së Medvegjës me procesverbalin për veprimet
e ndërmarra gjatë procedurës zgjedhore, i cili
përmban të gjitha të dhënat për rezultatet e ar-
ritura nga kandidatët në procedurën zgjedhore.

III Komisioni i Konkursit vendos me shu-
micën e votave, me votën e Kryetarit të Komi-
sionit të Konkursitn që ka të njëjtin efekt si anë-
tari i Komisionit të Konkursit, Komisioni i
Konkursit mban procesverbal për punën e tij, i
cili nënshkruhet nga kryetari i Komisionit, Anë-
tarët e Komisionit të Konkursit janë të detyruar
të ruajnë të dhënat që I kanë arritë gjatë proce-
dures. Të gjitha punët profesionale dhe admin-
istrative për komisionin e konkursit i kryen di-
vizioni për administratë të përgjithshme të Ad-
ministratës Komunale të komunës së Medveg-
jës.

IV Me dorëzimin e Raportit për procedurën
e zhvilluar sipas konkursit publik pranë Or-
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ganit të Përkohshëm, Komisionit të Konkursit
i përfundon mandati.

V Aktvendimi hynë në fuqi në ditën e mi-
ratimit, kurse do të shpallet në “Gazetën
zyrtare të qytetit të Leskovcit.

VI Aktvendimi ti dorëzohet: 
– Personit të emëruar,
– Departamenitit të adminstratës së

përgjithëshme të komunës së Medvegjës, 
– Arkivit . 

ORGANI I PËRKOHSHËM I
KOMUNËS SË MEDVEGJËS

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

KRYETAR
I ORGANIT TË PËRKOHSHËM

Dragan Kulliq

79.

На основу члана 86. став 4. Закона о ло-
калној самоуправи 129/07, 83/2014 – др. за-
кон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и
111/2021 – др. закон), тачке 5. Одлуке о рас-
пуштању Скупштине општине Медвеђа и
образовању Привременог органа општине
Медвеђа и Решења о именовању председ-
ника и чланова Привременог органа оп-
штине Медвеђа (''Службени гласник РС'',
број 13/2022), поступајући по захтеву
Ивана Костића из Сијаринске Бање о под-
нетој оставци на месту председника Управ-
ног одбора Општинске библиотеке ''Петар
Петровић Његош'' Медвеђа, број: 06-
178/2022 од 31.01.2022.године, Привре-

мени орган општине Медвеђа на седници
одржаној дана 11.фебруара 2022. године,
донео је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА 

ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
''ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ'' 

I РАЗРЕШАВА СЕ Иван Костић из
Сијаринске Бање, председник Управног од-
бора Општинске библиотеке ''Петар Пет-
ровић Његош'', на лични захтев.

II До постављења новог председника
Управног одбора Општинске библиотеке
''Петар Петровић Његош'' из Медвеђе, раз-
решени председник Управног одбора обав-
љаће текуће послове. 

III Решење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном глас-
нику града Лесковаца“.

О б р а з л о ж е њ е

На основу тачке 5. Одлуке о распуш-
тању Скупштине општине Медвеђа и об-
разовању Привременог органа општине
Медвеђа („Службени гласник РС“, број
13/2022), прописано је да Привремени ор-
ган одлучује о питањима из надлежности
Скупштине општине Медвеђа и извршних
органа општине већином гласова чланова
Привременог органа. 

Чланом 32. става 1. тачка 9. Закона о ло-
калној самоуправи (''Службени гласник РС'',
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.
закон и 47/2018), и члана 40. става 1. тачке
12. Статута општине Медвеђа (''Службени
гласник РС'', број: 9/2019), прописано је да
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Скупштина општина именује и разрешава
управни и надзорни одбор јавних пред-
узећа, установа, организација и служби
чији је оснивач.

Привременом органу општине Медвеђа
обратио се захтевом Иван Костић из
Сијаринске Бање о поднетој оставци на ме-
сту председника Управног одбора Општин-
ске библиотеке ''Петар Петровић Његош''
Медвеђа, број: 06-178/2022 од 31.01.2022.
године. У захтеву наводи да подноси
оставку у складу са чланом 44а Закона о
култури, јер не жели да истовремено
обавља више јавних функицја обзиром да
је решењем Скуштине општине Медвеђа
именован и на функцију председника Из-
борне комисије општине Медвеђа. 

На основу свега напред наведеног од-
лучино 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. 

III Решење доставити: 
- Разрешеном лицу,
- ОБ „Петар Петровић – Његош“ Мед-

веђа и 
- а/а.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА

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

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Драган Кулић

Në bazë të nenit 86. paragrafi 4. Ligji mbi
vetëqeverisjen lokale 129/07, 83/2014- ligji
tjetër, 101/2016 – ligji tjetër, 47/2018 dhe
11/2021 – ligji tjetër ), pika 5. Vendimet mbi
shpërbërjen e Kuvendit të komunë së
Medvegjës dhe formimin e Organit të
përkohshëm të komunës së Medvegjës dhe
Aktvendimet mbi emërimin e kryetarit dhe
antarëve të Organit të përkohshëm të komunës
së Medvegjës ( “Gazeta zyrtare RS”, numër
13/2022), duke vepruar sipas kërkesës Ivan
Kostiq nga Banja e Sijarinës në lidhje me
dorëheqjen në vendin e kryetarit të Këshillit
administrativ të bibliotekës Komunale “Petar
Petroviq Njegosh” Medvegjë, numër: 06-
178/2022 nga m viti 31.01.2022, Organi i
përkohshëm i komunës së Medvegjës në
séance[ën e mbajtur më 11.shkurt të vitit
2022, sjell 

A K T V E N D I M I N 

MBI SHKARKIMIN E KRYETARIT 
TË KËSHILLIT ADMINSTRATIV 
TË BIBLIOTEKËS KOMUNALE 
“PETAR PETROVIQ NJEGOSH“ 

I SHKARKOHET Ivan Kostiq nga Banja e
Sijarinës, kryetar i Këshillit administrativ të
bibliotekës Komunale “Petar Petroviq Nje-
gosh” Medvegjë, sipas kërkesës personale.

II Deri sa të emërohet kryetari i ri i Këshillit
administrativ i bibliotekës Komunale “Petar
Petroviq Njegosh” Medvegjë, kryetari I shkar-
kuar I Këshillit administrativ do t'i kryejë
punët aktuale.

III Aktvendimi hynë në fuqi në ditën e mi-
ratimit, kurse do të shpallet në “Gazetën zyr-
tare të qytetit të Leskovcit.
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A r s y e t i m 

Në bazë të pikës 5. Vendimet mbi shpërbër-
jen e Kuvendit të komunë së Medvegjës dhe
formimin e Organit të përkohshëm të ko-
munës së Medvegjës ( “Gazeta zyrtare RS”,
numër 13/2022), është paraparë që Organi i
Përkohshëm të vendos për çështjet nga kom-
petenca e Kuvendit të Komunës së Medvegjës
dhe organeve ekzekutive të komunës me shu-
micën e votave të anëtarëve të Organit të
Përkohshëm.

Me nenin 32. paragrafi 1. Pika 9. Ligji mbi
vetëqeverisjen lokale ( “Gazeta zyrtare
RS”,129/2007, 83/2014 – ligji tjetër ,
101/2016- ligji tjetër dhe 47/2018), dhe neni
40. paragrafi 1. pika 12. Statuti I komunës së
Medvegjës ( “Gazeta zyrtare RS”, numër:
9/2019), është paraparë që Kuvendi I ko-
munës emëronë dhe shkarkon këshillin ad-
ministrative dhe mbikëqyrës të ndërmarrjeve
publike, institucionin, organizatën dhe shër-
bimin e të cilit është themelues.

Organit të përkohshëm të komunës së Med-
vegjës me kërkesë është drejtuar Ivan Kostiq
nga Banja e Sijarinës në lidhje me dorëheqjen
në vendin e kryetarit të Këshillit administrativ
të bibliotekës Komunale “Petar Petroviq
Njegosh” Medvegjë, numër: 06-178/2022 nga
viti 31.01.2022. Në kërkesë ai thekson se jep
dorëheqje në pëputhje me nenin 44a të Ligjit
për kulturën, për shkak se nuk dëshiron të
kryejë disa funksione publike në të njëjtën
kohë, duke pasur parasysh se me aktvendim
të Kuvendit të komunës së Medvegjës është
emëruar kryetar i Komisionit Zgjedhor të ko-
munës së Medvegjës.

Duke u bazuar në të gjitha të thkësuar më
lartë është vendosur si në dispozitiv të ak-
tvendimit.

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

III Aktvendimi ti dorëzohet: 
- Personit të emëruar,

- Bibliotekës Komunale “Petar Petroviq
Njegosh” Medvegjë dhe 

- а/а.

ORGANI I PËRKOHSHËM I
KOMUNËS SË MEDVEGJËS

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

KRYETAR
I ORGANIT TË PËRKOHSHËM

Dragan Kulliq
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80.

На основу чл. 18. и 96. Закона о локал-
ним изборима („Службени гласник РС“,
број 14/22),

Скупштина општине Бојник, на седници
одржаној 11. фебруара 2022. године, до-
нела је

ОДЛУКУ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК 

У СТАЛНОМ САСТАВУ

1. Разрешавају се чланства у Општин-
ској изборној комисији општине Бојник у
сталном саставу:

1) Небојша Станковић, дипл. правник,
из Придворице, председник,

– Ивица Аранђеловић, дипл. правник, из
Бојника, заменик председника,

2) Илић Марко из Драговца, члан,
– Јовић Срђан из Бојника, заменик члана,
3) Небојша Марковић, из Придворице,

члан
– Александар Стаменковић из Црквице,

заменик члана
4) Бобан Петровић, из Црквице, члан
– Далибор Јовановић из Бојника, заме-

ник члана
5) Драган Рајковић из Стубле, члан
– Александар Јанковић из Бојника, заме-

ник члана
6) Ивана Костић из Драговца, чланица
– Сузана Петковић из Бојника, заменица

чланице
7) Ранко Костић из Придворице, члан
– Ђока Глишић из Ђинђуше, заменик

члана

8) Стефан Радоњић из Бојника, члан
– Далибор Костић из Лапотинца, заме-

ник члана
9) Зоран Стевић из Плавца, члан
– Душан Димитријевић из Косанчића,

заменик члана
10) Милорад Илић, дипл. правник, из

Бојника, секретар,
– Драгослав Анђелковић, дипл. правник,

из Каменице, заменик секретара.

2. У Општинску изборну комисију оп-
штине Бојник у сталном саставу именују
се:

1) за председника Небојша Станковић из
Придворице, дипл. правник,

– за заменика председника Ивица
Аранђеловић из Бојника, дипл. правник,

2) за члана Марко Илић из Бојника,
– за заменика члана Срђан Јовић из

Бојника,
3) за члана Небојша Марковић из При-

дворице,
– за заменика члана Александар Стамен-

ковић из Црквице,
4) за члана Бобан Петровић из Црквице,
– за заменика члана Далибор Јовановић

из Бојника,
5) за члана Драган Рајковић из Стубле,
– за заменика члана Десимир Дојчино-

вић из Бојника,
6) за члана Драган Петровић из Бојника,
– за заменика члана Антонио Стојановић

из Бојника,
7) за члана Драгослав Анђелковић из

Бојника,
8) за секретарку Јелена Јанковић из

Бојника, дипл. правница,
– за заменицу секретарке Драгана Мило-

вановић, дипл. правница.

3. Ова одлука ступа на снагу даном до-
ношења, а објављује се на веб-презента-
цији Републичке изборне комисије и у
„Службеном гласнику града Лесковца”.
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О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење одлуке садр-
жан је у члану 18. став 2. Закона о локал-
ним изборима (у даљем тексту: Закон),
којим је утврђено да председника, чланове,
заменика председника и заменике чланова
изборне комисије именује скупштина једи-
нице локалне самоуправе.

Чланом 96. Закона о локалним изборима
прописано је да скупштина образује из-
борну комисију у складу са овим законом
у року од седам дана од његовог ступања
на снагу. Закон о локалним изборима је
ступио на снагу 08. фебруара 2022. године,
односно наредног дана од дана када је
објављен у „Службеном гласнику Репуб-
лике Србије“.

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 Бојник на
дан ступања на снагу Закона има 8403 би-
рача уписаних у Јединствени бирачки спи-
сак, Општинску изборну комисију, у
складу са чланом 18. став 1. Закона, чине
председник, шест чланова, заменик пред-
седника и шест 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 – СНС“ са 11 од-
борника, Одборничкој групи „Млади на-
предњаци“ са 8 одборника и Одборничкој
групи „ГГ ЗА БОЉИ И ПРАВЕДНИЈИ
БОЈНИК“ са 6 одборника.

Право да предложе члана или заменика
члана у Општинској изборној комисији
припада и самосталним одборницима Ра-
довану Стаменковићу из Црквице и Не-
бојши Радоњићу из Каменице, који се у
складу са чланом 20. став 4. Закона смат-
рају одборничким групама у смислу пред-
лагања чланова и заменика чланова из-
борне комисије у сталном саставу с обзи-
ром на то да су изабрани са Изборне листе
ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка пар-
тија Србије (СПС)“ и са Изборне листе По-
крет СНАГА СРБИЈЕ – БК, које нису ос-
војиле довољан број мандата потребан за
образовање одборничке групе у Скуп-
штини општине Бојник и да нису присту-
пили некој одборничкој групи.

У складу са чланом 22. Закона, учесници
у раду изборне комисије без права одлучи-
вања су секретар изборне комисије и заме-
ник секретара изборне комисије, које име-
нује скупштина на предлог председника
скупштине, при чему за секретара и заме-
ника секретара 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.

У складу са наведеним, Одборничка
група „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА
НАШУ ДЕЦУ – СНС“ је у Општинску из-
борну комисију предложила: 

1) за председника Небојшу Станковића
из Придворице, дипл. правника,

– за заменика председника Ивицу
Аранђеловића из Бојника, дипл. правника,

2) за члана Марка Илића из Бојника,
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– за заменика члана Срђана Јовића из
Бојника,

3) за члана Небојшу Марковића из При-
дворице,

– за заменика члана Александра Стамен-
ковића из Црквице,

Одборничка група „Млади напредњаци“
је у Општинску изборну комисију предло-
жила:

1) за члана Бобана Петровића из
Црквице,

– за заменика члана Далибора Јовано-
вића из Бојника,

2) за члана Драгана Рајковића из Стубле.

Одборничка група „ГГ ЗА БОЉИ И
ПРАВЕДНИЈИ БОЈНИК“ је у Општинску
изборну комисију предложила:

1) за члана Драгана Петровића из
Бојника,

– за заменика члана Десимира Дојчино-
вића из Бојника

– за заменика члана Антониа Стојано-
вића из Бојника,

Одборник Радован Стаменковић из
Црквице је у Општинску изборну комисију
предложио:

1) за члана Драгослава Анђелковића из
Каменице,

Одборник Небојша Радоњић из Каме-
нице у Општинску изборну комисију није
предложио једног заменика члана. 

Председник Скупштине општине је за
секретарку Општинске изборне комисије
предложио Јелену Јанковић, дипл. прав-
ницу, из Бојника, секретарку Скупштине
општине Бојник, а за заменицу секретарке
Општинске изборне комисије, Драгану
Миловановић, дипл. правницу, из Бојника,
запослену у Одељењу за друштвене делат-
ности, опште и заједничке послове оп-
штинске управе општине Бојник.

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.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке сваки подносилац из-
борне листе која је освојила мандате у по-
стојећем сазиву Скупштине општине може
поднети жалбу Управном суду у року од се-
дам дана од објављивања ове одлуке на
веб-презентацији Републичке изборне ко-
мисије.

02 Број: 06-2-9/2022-16-1
У Бојнику, 11. фебруара 2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК
Драгиша Димитријевић

81.

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 149/2020), члана 32.
став 1. тачка 15. Закона о локалној само-
управи (''Службени гласник РС'', бр.
129/07. 83/2014 – др. Закон, 101/2016/2016
– др. Закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон),
члана 40. Статута општине Бојник (''Сл.
гласник Града Лесковца 6/19“) и члана 27.
Одлуке о буџету општине Бојник за 2022.
годину Скупштина општине Бојник (''Сл.
гласник Града Лесковца 48/21“), на сед-
ници одржаној дана 11.02.2022. доноси: 
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О Д Л У К У

О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ
БОЈНИК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

ТЕКУЋЕ ЛИКВИДНОСТИ

Члан 1.

Општина Бојник задужиће се код домаће
Пословне банке у износу до 20.000.000,00
динара.

Задуживање из претходног става вршиће
се уз сагласност Министарства финансија
Републике Србије.

Члан 2.

У циљу спровођења ове Одлуке овлаш-
ћује се председник Општине, да у складу
са важећим законским прописима изврши
избор банке за услуге задуживања општине
Бојник за финансирање текуће ликвидно-
сти.

Члан 3.

Средства из члана 1. ове Одлуке кори-
стиће се за финансирање текућих расхода
распоређених Одлуком о буџету општине
Бојник за 2022. годину.

Члан 4.

Основни услови кредита прецизираће се
документацијом за набавку услуга задужи-
вања за финансирање текуће ликвидности. 

Члан 5.

У складу са чланом 35. Закона о јавном
дугу („Службени гласник РС“ 61/2005,
107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019
и 149/2020), укупан износ задуживање, који
не сме да пређе износ од 5% укупно оства-
рених текућих прихода буџета Општине
Бојник у претходној години, мора се вра-
тити у целости, до краја текуће године и не
може се рефинансирати нити пренети у на-
редну буџетску годину. 

Члан 6.

Обавезује се општина Бојник да Мини-
старству финансија Републике Србије, ме-
сечно доставља податке по врстама заду-
живања, износу и отплати дуга, вредности
и нивоу каматних стопа.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном до-
бијања сагласности Министарства финан-
сија Републике Србије из члана 1. ове Од-
луке.

02 Број:400-2-1/2022-16-2
Датум: 11.02.2022.године Бојник

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

Председник скупштине
Драгиша Димитријевић

82.

На основу члана 2 и 3 став 1 тачка 6 За-
кона о комуналним делатностима („Сл. глас-
ник РС“ бр. 88/2011 и 104/2016 и 95/18),
члана 20. став 1.тачка 2 и члана 32. став 1
тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/14-др. за-
кон,101/16-др.закон и 47/18) и члана 40 став
1 тачка 6. Статута општине Бојник („Сл.
гласник града Лесковца“, 06/19), Скупштина
општине Бојник.на седници одржаној дана
11.02.2022. године, донела је,
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ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 
О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ НА

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК

Члан 1

У Одлуци о комуналном уређењу на те-
риторији општине Бојник („Сл.гласник
града Лесковца „бр.38/19) после члана 11
додаје се члан 11а који гласи:

Комуналну делатност одржавања чи-
стоће на површинама јавне намене на те-
риторији општине Бојник у складу са
Уредбом о начину и условима за отпочи-
њање обављања комуналне делатности
(„Сл.гласник РС“,бр.13/2018,66/2018 и
51/2019) може да обавља субјекат који је
поднео захтев за проверу испуњености
услова за отпочињање обављања ове кому-
налне делатности

Члан 2

За отпочињање обављања ове комуналне
делатности субјекат мора да испуни услове
прописане члановима 14е и 14ж Уредбе о
начину и условима за отпочињање обав-
љања комуналне делатности („Сл.гласник
РС“,бр.13/2018,66/2018 и 51/2019).

Члан 3

После члана 61 додаје се члан 61а који
гласи:

Комуналну делатност одржавања јавних
зелених површина на територији општине
Бојник у складу са Уредбом о начину и
условима за отпочињање обављања кому-
налне делатности („Сл, гласник РС“, БР.
13/2018, 66/2018 и 51/2019) може да обавља
субјекат који је поднео захтев за проверу
испуњености услова за отпочињање обав-
љања ове комуналне делатности..

Члан 4

За отпочињање обављања ове комуналне
делатности субјекат мора да испуни услове

прописане члановима 14з и 14и Уредбе о
начину и условима за отпочињање обав-
љања комуналне делатности („Сл.гласник
РС“,бр.13/2018,66/2018 и 51/2019).

Члан 5

У осталом делу Одлука о комуналном
уређењу на територији општине Бојник
остаје непромењена.

Члан 6

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Сл.гласнику града
Лесковца“.

02 Број:011-2/2022-16-3
Дана:11.02.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК
Драгиша Димитријевић

83.

На основу члана 2 и 3 став 1 тачка 6 За-
кона о комуналним делатностима („Сл. глас-
ник РС“ бр. 88/2011 и 104/2016 и 95/18),
члана 20. став 1.тачка 2 и члана 32. став 1
тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/14-др. закон,
101/16-др.закон и 47/18) и члана 40 став 1
тачка 6. Статута општине Бојник („Сл. глас-
ник града Лесковца“, 06/19), Скупштина оп-
штине Бојник.на седници одржаној дана
11.02.2022. године донела је,
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ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 
О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
БОЈНИК

Члан 1

У Одлуци о комуналним делатностима
на територији општине Бојник („Сл.глас-
ник града Лесковца „бр.38/19) после члана
67 додаје се члан 67а који гласи:

Комуналну делатност управљање пија -
цама на територији општине Бојник у
складу са Уредбом о начину и условима за
отпочињање обављања комуналне делат-
ности („Сл.гласник РС“,бр.13/2018,66/2018
и 51/2019) може да обавља субјекат који је
поднео захтев за проверу испуњености
услова за отпочињање обављања ове кому-
налне делатности

Члан 2

За отпочињање обављања ове комуналне
делатности субјекат мора да испуни услове
прописане члановима 14а, 14б, 14в и 14г
Уредбе о начину и условима за отпочињање
обављања комуналне делатности („Сл. глас-
ник РС“, бр. 13/2018,66/2018 и 51/2019).

Члан 3

У осталом делу Одлука о комуналним
делатностима на територији општине
Бојник остаје непромењена.

Члан 4

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Сл.гласнику града
Лесковца“.

02 Број:011-2/2022-16-4
Дана:11.02.2022.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК
Драгиша Димитријевић

84.

На основу члана 2 и 3 став 1 тачка 6 За-
кона о комуналним делатностима („Сл.
гласник РС“ бр. 88/2011 и 104/2016 и 95/18),
члана 2 0. став 1. тачка 2 и члана 32. став 1
тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/14-др.закон,
101/16-др.закон и 47/18) и члана 40 став 1
тачка 6. Статута општине Бојник („Сл. глас-
ник града Лесковца“, 06/19),Скупштина оп-
штине Бојник.на седници одржаној дана
11.02.2022. године донела је,

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 
О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА,

УЛИЦАМА И НЕКАТЕГОРИСАНИМ
ПУТЕВИМА

Члан 1

У Одлуци о општинским путевима,ули-
цама и некатегорисаним путевима („Сл.
гласник града Лесковца” бр. 16/18) после
члана 60 додаје се члан 60а који гласи:

Комуналну делатност одржавања оп-
штинских путева ,улица и некатегорисаних
путева на територији општине Бојник у
складу са Уредбом о начину и условима за
отпочињање обављања комуналне делатно-
сти („Сл. гласник РС“, бр. 13/2018, 66/2018
и 51/2019) може да обавља субјекат који је
поднео захтев за проверу испуњености
услова за отпочињање обављања ове кому-
налне делатности

Члан 2

За отпочињање обављања ове комуналне
делатности субјекат мора да испуни услове
прописане члановима 14д и 14ђ Уредбе о
начину и условима за отпочињање обав-
љања комуналне делатности („Сл.гласник
РС“, бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019).
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Члан 3

У осталом делу Одлука о општинским
путевима,улицама и некатегорисаним пу-
тевима остаје непромењена.

Члан 4

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Сл.гласнику града
Лесковца“.

02 Број: 011-2/2022-16-5
Дана:11.02.2022.гдине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК
Драгиша Димитријевић

85.

На основу члана 20. и 32. Закона о ло-
калној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/2007 и 83/14 – др. закон), члана 47.
Правилника о садржини, поступку и на-
чину доношења Програма уређивања гра-
ђевинског земљишта („Сл. гласник РС“, бр.
27/2015) и члана 40. Статута општине
Бојник („Сл. гласник града Лесковца“, бр.
6/19), Скупштина општине Бојник на сед-
ници одржаној дана 11.02.2022. године, до-
нела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
СРЕДЊЕРОЧНОГ ПРОГРАМА

УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

Овом одлуком мења се средњорочни
програм уређивања грађевинског зем-
љишта за период 2016-2020 („Сл. гласник
града Лесковца“ бр.5/16).

Члан 2.

У делу програма I (Стратешко про-
сторно и урбанистичко планирање), под Б.
Иза задње тачке, додаје се нова тачка:

• Израда урбанистичко-техничке доку-
ментације за туристичке садржаје на пла -
ни ни Радан и извођење припремних радова
и испитивања и изградње бунара за снабде-
вање локације водом, износ од 500.000,00
динара.

Укупан износ овог дела програма, износ
од 7.800.000,00 динара, мења се износом од
8.300.000,00 динара.

Члан3.

Износ укупног улагања од 1.028.841.857,00
мења се износом од 1.029.341.857,00 динара.

Члан4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења и биће објављена у Службеном глас-
нику града Лесковца.

02 Број: 353-9/2022-16-6
У Бојнику, дана 11.02.2022.година

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

Председник Скупштине
Драгиша Димитријевић
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86.

На основу члана 20. и 32. Закона о ло-
калној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.
129/2007, 83/14 - др. Закон, 101/16 др. закон
и 47/18), члана 47. Правилника о садр-
жини, поступку и начину доношења Про-
грама уређивања грађевинског земљишта
("Сл. гласник РС", бр. 27/2015) и члана 40.
Статута општине Бојник ("Сл. Гласник
града Лесковца", бр. 6/19), Скупштина оп-
штине Бојник на седници одржаној дана
11.02.2022.године, донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ЗА 2022. ГОДИНУ 

Члан 1.

Овом одлуком мења се Програм уређи-
вања грађевинског земљишта за 2022. годину
(„Сл. гласник града Лесковца“ бр. 48/21).

Члан 2.

У делу садржаја табеларног приказа Про-
грама, после тачке 18. додаје се нова тачка
19. Израда урбанистичко-техничке докумен-
тације за туристичке садржаје на планини
Радан и извођење припремних радова и испи -
тивања и изградње бунара за снабдевање ло-
кације водом са износом од 500.000,00 динара.

Укупана вредност програма од
113.878.924,00 динара, мења се износом од
114.378.924,00 динара.

Члан 3.

Након усвајања Програма исти ће бити
објављен у "Службеном гласнику града
Лесковца". 

02 Број:353-8/2022-16-7
У Бојнику, дана11.02.2022.година

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК СКУПШИТНЕ 
ДрагишаДимитријевић

87.

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Репуб-
лике Србије“ број 83/14 и др.закона,101/16
и др.закона и 47/18 ), члана 40. Статута Оп-
штине Бојник („Службени гласник града
Лесковца“ број 6/19 ), Скупштина општине
Бојник на седници одржаној дана 11.02.2022.
године, доноси 

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ ПОТРЕБА 
ЗА ТРАЈНО РЕШАВАЊЕ
СТАМБЕНИХ ПИТАЊА
ИЗБЕГЛИЦА И ИНЕРНО

РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

Члан 1.

У циљу унапређења положаја избеглица
и интерно расељених лица на територији
општине Бојник, утврђује се да постоји по-
треба за трајно решавање услова стано-
вања породица избеглица. 

Члан 2.

Општина Бојник обавезује се да ће узети
учешће у суфинансирању пројеката наме-
њених ставрању и побољшању услова ста-
новања породица избеглица, кроз куповину
сеоских кућа са окућницом односно одго-
варајуће непокретности и доделу једно-
кратне помоћи у грађевинском и другом
материјалу и опреми, у висини од 5 % од
укупног износа одобреног од стране Коме-
саријата за избеглице и миграције Репуб-
лике Србије .

Члан 3.

Општина Бојник ће у буџету општине,
за ове намене утврдити износ средства за
сваку буџетску годину. 

24. фебруар 2022. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА Број 5 – Страна 209



Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доно-
шења и биће објављена у „Службеном
гласнику града Лесковца“. 

02 Број: 561-1/2022-16-8
Д а т у м: 11.02.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК
Драгиша Димитријевић

88.

На основу члана 32 Закона о локалној са-
моуправи („Сл. гласник РС“,, бр. 129/07,
83/14-др. Закон, 101/16 – др закон, 47/18 и
111/21- др. закон) и члана 40 став Статута оп-
штине Бојник („Сл. гласник града Лесковца“,
бр. 6/19), Скупштина општине Бојник на сед-
ници одржаној дана 11.02.2022. године, до-
нела је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ
АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА
ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО

РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

I

УСВАЈА СЕ Локални акциони план за
унапређење положаја избеглих и интерно

расељених лица, чији је предлог заведен
под 02 Број: 561-2/22 од 04.02.2022. године.

II

Саставни део ове одлуке је Локални ак-
циони план за унапређење положаја избег-
лих и интерно расељених лица.

III

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

02 Број: 561-2/2022-16-9
Бојник, Д а т у м:11.02.2022. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БОЈНИК 

Драгиша Димитријевић
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89.

На основу члана 32. Закона о локалној са-
моуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014 – др закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018), члана 189. ст. 1 тач. 1. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања
(„Сл. Гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 - др.
закон, 10/19, 27/18 - др. закон, 6/20 и 129/21),
члана 1. До 6. Правилника о мерилима за ут-
врђивање економске цене програма васпи-
тања и образовања у предшколским устано-
вама („Сл. гласник РС“, бр. 87/21) и члана
40. Статута општине Бојник (Сл. Гласник
града Лесковца“, бр. 6/19) на предлог Оп-
штинског Већа, Скупштина општине Бојник
на седници одржаној дана11.02.2022. године
доноси:

ОДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ
ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ БОРАВКА ДЕЦЕ

У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
„ЂУКА ДИНИЋ“ БОЈНИК 

ЗА КАЛЕНДАРСКУ 2022 ГОДИНУ

Члан 1

Одређује се висина економске цене бо-
равка деце у предшколској установи „Ђу-
каДинић“ Бојник за календарску 2022. го-
дину у износу од 20.268,00 од чега:

– Учешће родитеља, односно другог за-
конског заступник детета у целодневном
боравку износи 4.054,00 динара.

– Учешће родитеља, односно другог за-
конског заступника детета у полудневном
боравку износи 1.800,00 динара.

Члан 2.

Учешће корисника у економској цени
програма, као и учешће у посебним окол-
ностима, вршиће се у складу са чл. 12. и 13.
Правилника о мерилима за утврђивање

економске цене програма васпитања и об-
разовања у предшколским установама
(„Сл.гласник РС“,бр.87/21).

Члан 3.

Ова Одлука ће се примењивати од
01.фебруара 2022 године.

Даном почетка примене ове Одлуке пре-
стаје да важи Одлука о одређивању висине
економске цене боравка деце у предшколс-
кој установи „ЂукаДинић“ Бојник за кален-
дарску 2021. годину, број:06-11-12/20.

Члан 4.

Ова Одлука биће објављена у Службе-
ном гласнику града Лесковца“.

02 Број: 60-2/2022-16-10
У Бојнику,11.02.2022.године

СКУПШТИНА ОПШТИНА БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгиша Димитријевић

90.

На основу члана 185 Пословника Скуп-
штине општине Бојник („Сл. гласник града
Лесковца“, бр. 13/19и 5/21), а по сравња-
вању изворника текста и пратеће докумен-
тације, утврђено је да је у Одлуци о разре-
шењу и именовању чланова и заменика
чланова Општинске изборне комисије оп-
штине Бојник у сталном саставу 02 Број:
06-2-9/2022-16-1 од 11.02.2022. године
објављене у Сл. гласнику града Лесковца и
11.02.2022. године на веб-презентацији Ре-
публичке изборне комисије, дошло до тех-
ничке грешке, па се даје
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ИСПРАВКА

ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ 
И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ

КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК 
У СТАЛНОМ САСТАВУ

I У Одлуци о разрешењу и именовању
чланова и заменика чланова Општинске
изборне комисије општине Бојник у стал-
ном саставу 02 Број: 06-2-9/2022-16-1 од
11.02.2022. године врши се исправка тех-
ничке грешке тако да: у тачки 2. подтачка
2) у првој алинеји уместо речи „Бојника“
сада стоји реч „Драговца“, у тачки 2 под-
тачка 7) уместо речи „Бојника“ сада стоји
реч „Каменице“ и у тачки 2 подтачка 8) на
крају друге алинеје додају се речи „из
Бојника“. 

II У образложењу Одлуке о разрешењу
и именовању чланова и заменика чланова
Општинске изборне комисије општине
Бојник у сталном саставу 02 Број: 06-2-
9/2022-16-1 од 11.02.2022. године врши се
исправка техничке грешке тако што након
речи „Марка Илића“ уместо речи „
Бојника“ сада стоји реч „ Драговца“.

III Исправку Објавити на веб-презента-
цији Републичке изборне комисије и
„Службеном гласнику града Лесковца“.

02 Број: 06-2-9/2022-16-1/1
У Бојнику, 23.02.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК
Драгиша Димитријевић
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91.

На основу чланова 25. став 3. Закона о
локалним изборима ("Службени гласник
РС", 14/2022), 

Изборна комисија општине Црна Трава,
на седници одржаној 14.02.2022. године,
донела је

ПОСЛОВНИК О РАДУ

Изборне комисије општине 
Црна Трава

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим пословником уређују се питања
организације, начина рада и одлучивања
Изборне комисије општине Црна Трава (у
даљем тексту: Комисија), као и друга пи-
тања од значаја за рад комисије.

Члан 2.

Седиште комисије је у Црној Трави, у
згради Општинске управе општине Црна
Трава, Трг Милентија Поповића 57.

Члан 3.

Комисија у свом раду користи један
округли печат и један заводни печат (штам-
биљ).

Округли печат је пречника 32 мм.
Садржина печата, идући од спољног ка

унутрашњем кругу гласи:

1. Република Србија – Црна Трава,
2. Изборна комисија општине Црна

Трава,
3. у средини је грб Републике Србије,

Заводни печат (штамбиљ) је правоуга-
оног облика и садржи текст: у првом реду:

"Изборна комисија", у другом реду: "Оп-
штине Црна Трава", у трећем реду реч
"број" и простор за број предмета, а у чет-
вртом реду речи "датум" и простор за да-
тум и реч "час" и простор за час.

Текст округлог печата и заводног печата
(штамбиља) је исписан на српском језику
ћириличним писмом.

О чувању и употреби печата и штам-
биља старају се председник и секретар ко-
мисије, односно заменика председника и
заменик секретара Комисије.

Члан 4.

Комисија је самостална и независна и
ради на основу закона и прописа донетих
на основу закона.

За свој рад комисија одговара органу
који ју је образовао, односно Скупштини
општине Црна Трава.

Раду Комисије не може да присуствује
кандидат за одборника

У оквиру својих надлежности, Комисија
остварује сарадњу са домаћим, страним и
међународним органима и организацијама,
у складу са законом.

Члан 5.

Комисија може да организује стручна са-
ветовања и друге облике стручног рада о
питањима из своје надлежности.

II. САСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЈА
КОМИСИЈЕ

Комисија

Члан 6.

Комисију чине председник и чланови
Комисије у сталном и проширеном саставу
и њихови заменици.

Заменик председника има иста права и
дужности као и председник Комисије.
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Заменик члана Комисије има иста права
и дужности као и члан којег замењује.

Заменик члана се позива на седницу Ко-
мисије уколико члан одсуствује са седнице
и на њој има сва права као и члан којег за-
мењује.

Комисија ради и одлучује на седници у
сталном и проширеном саставу.

Комисију у сталном саставу чине пред-
седник, шест чланова, заменик председ-
ника и шест заменика чланова.

Комисију у проширеном саставу чини
стални састав Комисије и по један члан и
заменик члана подносилаца проглашених
изборних листа.

Комисија ради и одлучује у проширеном
саставу од дана почетка примене решења о
именовању члана и заменика члана Коми-
сије у проширеном саставу, па све док уку-
пан извештај о резултатима избора не по-
стане коначан.

Секретар и заменик секретара
Комсисије

Члан 7.

Комисија има секретара и заменика сек-
ретара који учествују у раду Комисије без
права одлучивања.

О обезбеђивању услова за рад Комисије
стара се секретар, односно заменик секре-
тара Комисије.

III. НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ

Члан 8.

Комисија, у оквиру надлежности утврђе-
них Законом о локалним изборима:

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
овим 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 спро-
веденим изборима;

21) обавља и друге послове предвиђене
овим и другим законима, пре свега зако-
нима којима се уређује избор народних по-
сланика и председника републике.
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Обрасце који су потребни за подношење
изборне листе Комисија прописује у року
од три дана од дана када је одлука о распи-
сивању избора ступила на снагу.

У свом раду Комисија сходно примењује
упутства и друге акте Републичке изборне
комисије, који се односе односе на избор
народних посланика.

IV. НАЧИН РАДА

Члан 9.

Комисија ради у седницама.
Седнице Комисије се одржавају у њеном

седишту.

Сазивање седнице Комисије

Члан 10.

Седницу Комисије сазива председник
Комисије или заменик председника Коми-
сије, ако је председник одсутан или спре-
чен.

Седница Комисије сазива се доставља-
њем позива за седницу Комисије непо-
средно, електронском поштом, обавешта-
вањем путем телефона или на други одго-
варајући начин, најкасније један дан пре
дана одређеног за одржавање седнице. 

Седница Комисије може се сазвати у
року краћем од рока из става 2. овог члана
уколико су разлози за сазивање седнице
условљени роковима прописаним законом,
при чему је председник Комисије дужан да
на почетку седнице образложи такав по-
ступак.

Председник Комисије може да одложи
час, односно дан почетка седнице Коми-
сије, о чему благоверемено обавештава
чланове и заменике чланова Комисије, с
тим што је дужан да на почетку седнице
образложи такав поступак.

Члан 11.

Позив за седницу Комисије садржи: дан,
час и место одржавања седнице и предлог
дневног реда.

Дневни ред седнице Комисије предлаже
председник Комисије.

Позив за седницу Комисије, материјал
припремљен за тачке предложеног дневног
реда и записник са претходне седнице Ко-
мисије, уколико је сачињен, достављају се
члановима и заменицима чланова Коми-
сије електронским путем (са електронске
адресе председника или секретара изборне
комисије, односно њихових заменика), пу-
тем поште или непосредно, најкасније
један дан пре одржавања седнице. 

У случају да је седница Комисије са-
звана у складу са чланом 10. став 3. овог
Пословника, позив за седницу Комисије,
материјал припремљен за тачке предложе-
ног дневног реда и записник са претходне
седнице Комисије, уколико је сачињен, до-
стављају се члановима и заменицима чла-
нова Комисије на начин прописан ставом
3. овог члана најкасније три часа пре по-
четка седнице.

Отварање седнице и учешће на седнице

Члан 12.

Седница може да буде одржана када јој
присуствује већина од укупног броја чла-
нова, односно заменика чланова комисије
у сталном, односно проширеном саставу. 

Седницом председава председник Коми-
сије, односно у његовом одсуству заменик
председника Комисије.

У случају да је председник спречен да
председава седницом или мора да напусти
седницу, седницом председава заменик
председника, односно у случају да је заме-
ник председика, одсутан или неће да пред-
седава, председавање преузима најстарији
присутни члан. Уколико најстарији при-
сутни члан Комисије неће да преузме пред-
седавање седницом председавање пре-
узима следећи најстарији члан Комисије.

Отварајући седницу председавајући кон-
статује број пристуних чланова Комисије.

У расправни на седници могу да уче-
ствују председник Комисије, чланови Ко-
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мисије, секретар Комисије и њихови заме-
ници.

Седници, на позив председника Коми-
сије могу да присуствују и да учествују у
расправи и представници државних органа
и организација, уколико се на седници раз-
матрају питања из њиховог делокруга, о
чему председавајући обавештава чланове
Комисије на почетку седнице.

Ток седнице

Члан 13.

Пре утврђивања дневног реда приступа
се усвајању записника са претходне сед-
нице, уколико је сачињен и благовремено
достављен члановима и заменицима чла-
нова Комисије.

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 тексту.

О изнетим примедбама на записник Ко-
мисија одлучује редом којим су изнете у
расправи.

Након одлучивања о примедбама на за-
писник, председавајући констатује да је за-
писник усвојен у предложеном тексту, од-
носно са прихваћеним примедбама.

Члан 14.

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
дневног реда одлучује се без расправе, ре-
дом 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. 

На предлог председавајућег или члана
Комисије, односно заменика члана Коми-
сија може да одлучи да се време за рас-

праву сваког учесника по одређеној тачки
дневног реда ограничи на пет минута.

Члан 15.

На седници се ради по тачкама утврђе-
ног дневног реда. 

Пре отварања расправе по тачки дневног
реда, Комисију извештава председник Ко-
мисије или члан Комисије којег је одредио
председник Комисије и који предлаже начин
даљег поступања Комисије (известилац).

Уколико се на седници разматра предлог
акта који доноси Комисија пре отварања
расправе Комисију са предлогом акта упоз-
наје секретар Комисије. 

Одржавање реда на седници 

Члан 16.

Председавајући се стара о реду на сед-
ници Комисије и даје реч члановима и за-
меницима чланова Комисије, пријављеним
за учешће у расправи.

Када процени да је то неопходно пред-
седавајући може да одреди паузу.

Одлучивање

Члан 17.

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 свих чланова Комисије у сталном, од-
носно проширеном саставу.

Право гласа имају само чланови Коми-
сије, а заменици чланова само у случају од-
сутности члана којег замењују.

Уколико је изнето више предлога у ок-
виру једне тачке председавајући ставља на
гласање предлоге редом којим су изнети.

Комисија увек гласа за усвајање пред-
лога.

Уколико предлог о којем се гласа не до-
бије потребну већину гласова сматраће се
да је предлог одбијен.

222 страна – Број 5 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА 24. фебруар 2022. године



Одлучивање о предлозима аката 
које доноси Комисија

Члан 18.

Уколико су у току расправе изнети пред-
лози за брисање, односно измене акта, пред-
седавајући на гласање прво ставља те пред-
логе. У том случају одлучивање се обавља
према редоследу по ком су изнети предлози
за брисање, односно измену при чему пред-
седавајући на гласање ставља прво предлог
за брисање, а потом предлог за измену.

Након гласања о свим предлозима пред-
седавајући ставља на гласање усвајање
предлога акта у целини. 

Одлучивање по приговорима

Члан 19.

Уколико је у току расправе изнет пред-
лог за одбацивање приговора председа-
вајући ставља на гласање прво тај предлог.

Уколико је изнето више предлога за одба-
цивање приговора, о предлозима се гласа ре-
дом којим су изнети у дискусији. Ако неки
предлог буде усвојен о осталима се не гласа.

Уколико у току дискусије не буде изнет
предлог за одбацивање приговора, односно
ниједан од изнетих предлога не буде ус-
војен, Комисија се изјашњава о усвајању
приговора. 

Председавајући увек ставља на гласање
предлог да се приговор усвоји.

Ако предлог да се приговор усвоји не
добије потребну већину гласова, сматраће
се да је приговор одбијен.

Члан 20.

У поступку по приговорима о питањима
која нису изричито уређена законом, Коми-
сија сходно примењује одредбе закона о
општем управном поступку.

Записник

Члан 21.

О раду на седници Комисије сачињава се
записник.

Записник садржи главне податке о раду
на седници, нарочито о предлозима о
којима се расправљало, са именима учес-
ника у расправи, о одлукама, закључцима
и другим актима који су на седници до-
нети, као и о резултатима свих гласања на
седници.

Након усвајања, записник потписују
председавајући и секретар Комисије. 

О сачињавању и чувању записника стара
се секретар Комисије.

Изворници аката Комисије

Члан 22.

Изворником акта сматра се текст акта
усвојен на седници Комисије сачињен у
прописаном облику, потписан од председа-
вајућег и оверен печатом Комисије. 

О сачињавању и чувању изворника стара
се секретар Комисије.

V. ЈАВНОСТ РАДА

Члан 23.

Рад Комисије је јаван. 
Комисија обезбеђује јавност рада:
1. омогућавањем акредитованом пред-

ставницима средстава јавног информисања
да присуствују седницама Комисије, 

2. омогућавањем заинтересованим дома-
ћим, страним и међународним организа-
цијама и удружењима (посматрачи) да прате
рад Комисије током изборног поступка,

3. објављивањем аката Комисије у
„Службеном гласнику града Лесковца“, у
складу са овим пословником,

4. омогућавањем приступа информа-
цијама од јавног значаја којима располаже
Комисија, у складу са законом,

5. објављивањем аката Комисије на веб-
презентацији Комисије, веб-презентацији
Републичке изборне комисије и путем
друштвених мрежа,

6. издавањем саопштења за јавност и
7. давањем изјава за медије, у складу са

овим пословником
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Представници средстава јавног
информисања

Члан 24.

Представницима средстава јавног ин-
формисања који присуствују седници Ко-
мисије стављају се на располагање мате-
ријали припремљени за рад на седници Ко-
мисије.

Посматрачи

Члан 25.

Заинтересованим домаћим, међународ-
ним и страним организацијама и удруже-
њима (посматрачи), Комисија одобрава
праћење рада Комисије током изборног по-
ступка, у складу са прописима. 

Објављивање аката

Члан 26.

Општи акти Комисије објављују се у
„Службеном гласнику града Лесковца“.

Комисија може да одлучи да се поједи-
начни акт објави у „Службеном гласнику
града Лесковца“.

О објављивању аката стара се секретар
Комисије.

Члан 27.

Уколико текст акта објављеног у „Служ-
беном гласнику града Лесковца“, није са-
гласан изворнику акта, исправку даје сек-
ретар Комисије. 

Исправка из става 1. овог члана објав-
љује се на исти начин као и акт који се ис-
правља.

Члан 28.

Комисија може да овласти секретара Ко-
мисије да утврди пречишћен текст општег
акта Комисије.

Овлашћење за утврђивање пречишћеног
текста општег акта може да буде садржано
у акту којим се мења општи акт или у по-
себном закључку који доноси Комисија.

Пречшћен текст објављује се у „Служ-
беном гласнику града Лесковца“.

Приступ информацијама од јавног
значаја

Члан 29.

Лице овлашћено за поступање по захте-
вима за приступ информацијама од јавног
значаја је секретар Комисије.

Веб-презентација Комисије

Члан 30.

Комисија има своју веб-презентацију у
оквиру веб-презентације општине Црна
Трава на којој се објављују општи и поједи-
начни акти Комисије, извештаји о резулта-
тима избора, информације о одржаним сед-
ницама Комисије и саопштења за јавност,
као и друге информације и документа, која
настају у раду или у вези са радом Комисије,
а од значаја су за информисање јавности.

О ажурирању интернет странице Коми-
сије стара се секретар Комисије.

Одлуке 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 морају бити на-
значени датум и време објављивања од-
луке.

Када донесе и објави одлуку по захтеву
Комисија је дужна да подносиоца захтева
телефоном или електронском поштом оба-
вести о томе да је одлука по његовом за-
хтеву донета и објављена на веб-презента-
цији.

Ако је одлука Комисије донета по за-
хтеву, подносилац захтева може тражити да
му се писмени отправак те одлуке уручи у
седишту Комисије или пошаље поштом.

Време када је подносилац захтева оба-
вештен телефоном или електронском по-
штом да је донета и обављена одлука по
његовом захтеву, односно време када му је
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уручен писмени отправак одлуке у се-
дишту Комисије или послат поштом не
утиче на рачунање рока у којем може да
поднесе правна средства против те одлуке.

Комуникација са медијима

Члан 31.

О раду Комисије јавност обавештава
председник Комисије или члан којег Коми-
сија за то овласти путем изјава за медије.

Секретар Комисије је овлашћен да даје
изјаве о техничким аспектима рада Коми-
сије у спровођења избора.

VI. ЗАШТИТА ПОДАТАКА 
О ЛИЧНОСТИ

Члан 32.

Председник, чланови Комисије и њи-
хови заменици дужни су да у свом раду по-
ступају у складу са прописима којима је
уређена заштита података о личности.

VII. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА 
ЗА РАД КОМИСИЈЕ

Члан 33.

Средстава за рад Комисије, изборни мате-
ријал и друге трошкове спровођења избора
обезбеђују се у буџету општине Црна Трава.

Председник, заменик председника, чла-
нови и заменици чланова, секретар и заме-
ник секретара имају право на накнаду за
рад у Комисији.

Налогодавци за исплату срестава 1. овог
члана је председник Комисије.

VIII. КАНЦЕЛАРИЈСКО 
И АРХИВСКО ПОСЛОВАЊЕ

Члан 34.

На канцеларијско и архивско пословање
Комисије примењују се прописи којима се
уређује канцеларијско пословање и ар-
хивско пословање.

IX ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПОСЛОВНИКА

Члан 35.

Право предлагања измена и допуна по-
словника има сваки члан и заменик члана
Комисије.

Предлог за измену и допуну пословника
подноси се у писаном облику.

Предлог из става 2. овог члана председ-
ник Комисије ставља на дневни ред сед-
нице Комисије у што краћем року.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36.

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 37.

Прве локалне изборе који буду распи-
сани након ступања на снагу Закона о ло-
калним изборима ("Службени гласник РС",
14/2022) спроводи Комисија у чији стални
састав, осим чланова и заменика чланова
који се именују по општим правилима За-
кона о локалним изборима, улази још по
један члан и заменик члана које именује
Републичка изборна комисија на предлог
председника Народне скупштине, а мандат
им траје док укупан извештај о резулта-
тима локалних избора не постане коначан.

У спровођењу првих избора за народне
посланике који буду расписани након сту-
пања на снагу Закона о избору народних
посланика ("Службени гласник РС",
14/2022) учествује Комисија у чији стални
састав, осим чланова и заменика чланова
који се именују у складу са Законом о ло-
калним изборима, улази још по један члан
и заменик члана које именује Републичка
изборна комисија на предлог председника
Народне скупштине, а мандат им траје док
збирни извештај о резултатима гласања не
постане коначан.
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У спровођењу првих избора за председ-
ника Републике који буду расписани након
ступања на снагу Закона о избору председ-
ника републике ("Службени гласник РС",
14/2022) учествује Комисија у чији стални
састав, поред чланова и заменика чланова
који се именују на основу одредаба Закона
о локалним изборима, улази још по један
члан и заменик члана које именује Репуб-
личка изборна комисија на предлог пред-
седника Народне скупштине, а мандат им
траје док збирни извештај о резултатима
гласања не постане коначан.

Ако се први избори за председника Ре-
публике који буду расписани након сту-
пања на снагу овог закона одржавају истог
дана када и избори за народне посланике,
чланови Комисије у сталном саставу који
су именовани на предлог председника На-
родне скупштине за спровођење избора за
народне посланике учествују у раду органа
за спровођење избора за председника Ре-
публике.

Члан 38.

Ступањем на снагу овог пословника
престаје да важи Пословник изборне коми-
сије општине Црна Трава, број 2/2020 од
05.03.2020. године.

Члан 39.

Овај пословник ступа на снагу наредног
дана од дана доношења и биће објављен у
„Службеном гласнику града Лесковца“, на
веб-презентацији Комисије и веб-презен-
тацији Републичке изборне комисије.

Број: 18/2022
Датум: 14.02.2022. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Цекић
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92.

На основу члана 23. тачка 10. Одлуке о месним заједницама на територији општине
Црна Трава („Службени гласник града Лесковца“, број 49/2020), Првостепена изборна ко-
мисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине
Црна Трава, на седници одржаној дана 14.02.2022 године сачинила је

ИЗВЕШТАЈ 

О резултатима избора за чланове савета Месне заједнице Дарковце 
на територији општине Црна Трава

Резултати избора за чланове Савета Месне заједнице Дарковце, општина Црна Трава,
одржаних 13.02.2022. године су:

1. Укупан број бирача уписаних у бирачки списак 86 
2. Број бирача који су гласали 13 
3. Број бирача који су гласали ван бирачког места 0 
4. Укупан број гласачких листића који се налазе у гласачким кутијама 13
5. Укупан број примљених гласачких листића 86 
6. Укупан број употребљених гласачких листића 13 
7. Укупан број неважећих гласачих листића 0

Што износи 0% 
8. Укупан број важећих гласачких листића 13 
9. Укупан број неупотребљених гласачких листића 73 
10. Број гласова и број одборничких мандата које су добиле изборне листе:

Изборна комисија ће све добијене мандате са изборне листе доделити кандидатима по
редоследу на изборној листи.

Број: 06-26/2022-01
Датум: 14.02.2022. године

ПРВОСТЕПЕНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
ПРЕДСЕДНИК

Александар Николић
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Редни
број

Назив изборне листе Број гласова 
Број

мандата

1.
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
Славиша Тричковић

13 што износи 
100 %

3



93.

На основу члана 23. Одлуке о месним заједницама на територији општине Црна Трава
(„Службени гласник града Лесковца“, број 49/2020), Првостепена изборна комисија за
спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Црна
Трава, на седници одржаној дана 14.02.2022 године сачинила је

РЕШЕЊЕ

О додели мандата кандидатима за чланове савета Месне заједнице Дарковце

1. У складу са изборним резултатима оствареним на изборима за чланове савета Месне
заједнице Дарковце, одржаних дана 13.02.2022. године, а према редоследу на изборној
листи, за чланове Савета Месне заједнице Дарковце додељују се мандати следећим кан-
дидатима са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ:

2. Свим кандидатима којима су додељени мандати Изборна комисија ће издати уверење
да су изабрани.

3. Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Дру-
гостепеној изборној комисији за спровођење избора за чланове савета месних заједница
на територији општине Црна Трава у року од 24 часа од часа доношења Решења.

Број: 06-26/2022-01
Датум: 14.02.2022. године

ПРВОСТЕПЕНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Николић
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Редни
број

Име и презиме Датум рођења Занимање
Пребивалиште 
и адреса стана

1. Славиша Тричковић 27.11.1965. год
грађевински 
техничар

Дарковце

2. Љубомир Ђорић 25.10.1950. год пензионер Дарковце

3. Рада Раденковић 10.10.1945. год домаћица Дарковце



94.

На основу члана 138. став 2. Закона о
спорту („Службени гласник РС”, број
10/16), члана 46. Закона о локалној само-
управи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14,
101/2016, 47/2018 и 111/21). члана 69. Ста-
тута општине Лебане („Сл. гласник града
Лесковца“ бр. 8/2019 и 30/21) и члана 3.
Одлуке о Општинском већу општине Ле-
бане („Сл. гласник града Лесковца“, бр.
31/19 ), Oпштинско веће општине Лебане,
на седници одржаној дана 14.02.2022.го-
дине, доноси

ПРАВИЛНИК

о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе 

и интереси грађана општине Лебане 
у области спорта

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се услови,
критеријуми, начин и поступак одобравања
програма, односно пројеката којима се за-
довољавају потребе и интереси грађана у
области спорта и доделе средстава, изглед
и садржина предлога програма, односно
пројекта и документације која се уз пред-
лог подноси, садржина и изглед извештаја
о реализацији програма, начин и поступак
контроле реализације одобрених програма,
односно пројекта и начин јавног објављи-
вања података о предложеним програмима,
односно пројектима за финансирање.

Одредбе Закона о спорту (у даљем
тексту: Закона) и Правилника о одобра-
вању и финансирању програма којима се
остварује општи интерес у области спорта
(„Службени гласник РС”, број 64/16) које

се односе на услове, критеријуме и начин
одобрења програма и пројеката, односно
финансирање делатности којима се оства-
рује општи интерес у области спорта, за-
кључење уговора, подношење извештаја,
контролу реализације и обавезу враћања
добијених средстава, сходно се примењују
и на програме, односно делатности којима
се задовољавају потребе и интереси гра-
ђана у области спорта у општини Лебане.

Члан 2.

Потребе и интереси грађана из члана
137. став 1. Закона остварују се кроз финан-
сирање или суфинансирање програма и
пројеката (у даљем тексту: програм) из
средстава буџета општине Лебане, у складу
са законом, и то:

1) за тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13),
14) и 16) на годишњем нивоу (у даљем
тексту: годишњи програм);

2) за тач. 4), 9), 11) и 15) по јавном по-
зиву (у даљем тексту: посебни програм).

Потребе и интереси грађана из члана
137. став 1. тачка 7) Закона (делатност и
програми организација у области спорта
чији је оснивач општина Лебане) остварују
се у складу са законoм.

Организације у области спорта са се-
диштем на територији општине Лебане,
које су од посебног значаја за општину из
члана 137. став 1. тачка 8) Закона у пред-
логу свог годишњег програма наводе и ак-
тивности којима се задовољавају потребе
и интереси грађана у области спорта за које
се, сагласно Закону, подносе посебни про-
грами и не могу да конкуришу по јавном
позиву.

Општинско веће може да утврди у јав-
ном позиву за достављање предлога посеб-
них програма пројектне, односно програм-
ске задатке за подношење програма.

Општинско веће утврђује које су органи-
зације у области спорта из члана 137. става
1. тачка 8) Закона од посебног значаја за
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општину Лебане сходном применом крите-
ријума прописаних чланом 120. став 3. За-
кона и на основу категоризације организа-
ција у области спорта у општини и Про-
грама развоја спорта у општини Лебане.

За задовољавање потреба и интереса
грађана из става 1. овог члана општина Ле-
бане обезбеђује у свом буџету одговарајућа
средства, уз поштовање приоритета ут-
врђених Законом.

II. КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА
ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 3.

Програми којима се задовољавају по-
требе и интереси грађана у области спорта
(у даљем тексту: програми) могу бити
одобрени уколико испуњавају критеријуме
у погледу:

1) предлагача програма;
2) носиоца програма;
3) садржине и квалитета програма;
4) финансирања програма.

1. Предлагач програма

Члан 4.

Предлоге годишњих и посебних про-
грама, у складу са Законом, подносе сле-
деће организације:

1) надлежни територијални спортски са-
вез општине Лебане – предлог свог годиш-
њег програма и годишњих програма орга-
низација у области спорта са седиштем на
територији општине Лебане из члана 137.
став 1. тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13),
14) и 16) Закона, ако овим правилником
није другачије утврђено;

2) организације у области спорта са се-
диштем на територији општине Лебане–
предлог свог посебног програма из члана
137. став 1. тач. 4), 9), 11) и 15) Закона, ако
овим правилником није другачије утврђено.

Предлози годишњих и посебних про-
грама из става 1. овог члана могу садржати

активности организација у области спорта
које су чланови носиоца програма. Органи-
зације у области спорта могу своје актив-
ности реализовати и као део програма
Спортског савеза Лебане, спортског дру -
штва или општинског гранског спортског
савеза, односно спортског савеза за област
спорта, осим програма учешћа у спорт-
ским такмичењима.

Спортски савез општине Лебане пред-
логе годишњих програма из става 1. тачка
1) овог члана организација у области спорта
са седиштем на територији општине Лебане
подноси у име тих организација.

Предлог годишњег програма изградње,
опремања и одржавања спортског објекта
на подручју општине Лебане, из члана 137.
став 1. тачка 2) Закона, укључујући и школ-
ски спортски објекат, може се поднети
само од стране власника, односно корис-
ника земљишта или спортског објекта уз
сагласност власника земљишта, односно
спортског објекта.

Предлог годишњег програма стипенди-
рања за спортско усавршавање категориса-
них спортиста, посебно перспективних
спортиста из члана 137. став 1. тачка 10)
Закона може се поднети само од стране ор-
ганизације у области спорта чији је спор-
тиста члан.

Предлози годишњих и посебних про-
грама састоје се из једне или више про-
грамских целина, а подносе се одвојено за
сваку од области из члана 137. став 1. За-
кона.

Предлог годишњег програма Спортског
савеза Лебане садржи као посебну про-
грамску целину активности потребне за
остваривање надлежности утврђених Зако-
ном и овим правилником.

Предлагач програма којим се обезбеђује
задовољавање потреба и интереса грађана
у области спорта не може предлогом про-
грама да обухвати активности које се већ
финансирају средствима буџета аутономне
покрајине или Републике Србије.

Под надлежним територијалним спорт-
ским савезом општине Лебане сматра се, у
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складу са чланом 138. став 6. Закона, онај
спортски савез са седиштем на територији
општине који је учлањен у Спортски савез
Србије.

Спортски савез Србије привремено оства -
рује надлежности територијалног спортског
савеза општине Лебане, ако на територији
општине није образован територијални
спортски савез или он не функционише у
складу са Законом, у складу са решењем
Министарства омладине и спорта из члана
102. став 5. Закона.

Уколико на територији општине Лебане
не постоји регистрован територијални
спортски савез а није донето решење Ми-
нистарства омладине и спорта из члана
102. став 5. Закона, предлоге својих годиш-
њих програма подносе непосредно органи-
зације у области спорта носиоци програма.

У односу на програме везане за органи-
зоване ваннаставне спортске активности
ученика кроз школске спортске секције,
школска спортска удружења и екипе, орга-
низовано физичко васпитање деце пред-
школског узраста кроз игру и спортске ак-
тивности, као и у односу на обављање
стручног рада у спорту, предшколске уста-
нове и школе имају статус организација у
области спорта, у складу са Законом.

2. Носилац програма

Члан 5.

Носилац програма мора:
1) да буде регистрован у складу са Зако-

ном; 
2) да буде уписан у националну евиден-

цију у складу са Законом;
3) да искључиво или претежно послује

на недобитној основи, ако Законом није
друкчије одређено;

4)  да има седиште на територији оп-
штине Лебане, ако Законом или овим пра-
вилником није другачије утврђено;

5)  да је директно одговоран за припрему
и извођење програма;

6)  да је претходно обављао делатност
најмање годину дана;

7)  да испуњава, у складу са Законом,
прописане услове за обављање спортских
активности и делатности;

8) да је са успехом реализовао одобрени
програм, уколико је био носилац програма
ранијих година; 

9) да располаже капацитетима за реали-
зацију програма;

10) да буде члан одговарајућег надлеж-
ног националног гранског спортског са-
веза.

Носилац програма не може да: 
1) буде у поступку ликвидације, стечаја

и под привременом забраном обављања де-
латности; 

2) има блокаду пословног рачуна у тре-
нутку закључења уговора о реализацији
програма и пребацивања (уплате) буџет-
ских средстава на пословни рачун, пореске
дугове или дугове према организацијама
социјалног осигурања; 

3) буде у последње две године правнос-
нажном одлуком кажњен за прекршај или
привредни преступ у вези са својим финан-
сијским пословањем, коришћењем имо-
вине, раду са децом и спречавањем нега-
тивних појава у спорту.

Носилац програма из члана 137. став 3.
Закона који се састоји у организовању ве-
ликог међународног спортског такмичења
из члана 163. Закона може да буде органи-
зација у области спорта која има саглас-
ност прибављену, у складу са Законом, за
организовање тог такмичења, односно ор-
ганизација у области спорта која је намен-
ски и привремено основана за техничку ор-
ганизацију међународног спортског так-
мичења организација у области спорта која
има сагласност за организовање великог
међународног спортског такмичења.

Члан 6.

Носиоцу програма неће се одобрити про-
грам у поступку доделе средстава, ако је: 

1)  био у конфликту интереса; 
2) намерно или с крајњом непажњом

лажно приказао податке тражене у обрас-
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цима за подношење програма или ако је
пропустио да да све потребне информације;

3) покушао да дође до поверљивих ин-
формација или да утиче на Стручну коми-
сију из члана 22. став 1. овог правилника
или на надлежне органе општине Лебане
током евалуационог периода или неког
претходног поступка доделе средстава.

Носилац програма не може добијати
средства из буџета општине Лебане за реа-
лизацију својих програма две године од
дана када је утврђено да је у потпуности
ненаменски употребио одобрена средства
за реализацију програма или својим пропу-
стом није постигао у битном делу плани-
ране ефекте програма.

Носиоцу програма не могу бити одоб-
рена средстава за реализацију новог про-
грама пре него што поднесе извештај о
остваривању и реализацији одобреног про-
грама у складу са чланом 34. став 8. овог
правилника.

Члан 7.

Организације у области спорта могу да
подносе предлоге програма самостално
или удружене са другим организацијама.

Организације које учествују у реализа-
цији програма као партнери, и њихови
трошкови прихватају се ако испуњавају
исте услове који се примењују за носиоца
програма.

Изјава о партнерству даје се на Обрасцу
11, који је одштампан уз овај правилник и
чини његов саставни део.

У случају партнерских програма, само
једна организација биће одговорна за
управљање одобреним финансијским сред-
ствима свих партнерских организација на
програму, тако да мора имати унутрашњу
организацију која ће омогућити такво фи-
нансијско пословање.

3. Садржина и квалитет програма

Члан 8.

Предлог програма мора да испуњава
следеће критеријуме:

1) да доприноси задовољавању потреба
и интереса грађана у области спорта ут-
врђених Законом;

2) да је у складу са Законом, Национал-
ном стратегијом развоја спорта у Репуб-
лици Србији и Програмом развоја спорта у
општини Лебане;

3) да је у складу са четворогодишњим
програмом развоја надлежног националног
спортског савеза;

4) да је у складу са спортским прави-
лима надлежног националног спортског
савеза;

5) да је у складу са условима, крите-
ријумима и циљевима наведеним у јавном
позиву, код посебних програма;

6) да се реализује на територији општи -
не Лебане, односно у Републици Србији,
осим програма припрема и учешћа на ме-
ђународним спортским такмичењима;

7) да је у складу са принципима утврђе-
ним у документима међународних органи-
зација чија је чланица Република Србија;

8) да има значајан и дуготрајан утицај на
развој спорта на територији општине Ле-
бане;

9) да ће се реализовати у текућој години;
10) да предвиђа ангажовање одгова-

рајућег броја учесника у програму и по-
требне ресурсе за реализацију програма и
да не постоји никаква сумња у могућност
реализовања програма;

11) да је, по правилу, предвиђено фазно
финансирање програма.

Под граном, односно облашћу спорта, у
смислу овог правилника, сматра се грана
спорта утврђена актом министра надлеж-
ног за спорт из члана 120. став 2. тачка 2)
Закона.

Под надлежним националним спорт-
ским савезом, у смислу овог правилника,
сматра се национални спортски савез ут-
врђен актом министра надлежног за спорт
из члана 120. став 2. тачка 1) Закона.

При одобравању програма изградње,
опремања и одржавања спортских објеката
приоритет имају програми који се односе
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на спортске објекте са већом категоријом у
складу са Националном категоризацијом
спортских објеката, спортски објекти ко -
јима се обезбеђује унапређење школског
спорта и спортски објекти којима се по-
већава бављење грађана спортом, посебно
деце, омладине, жена и особа са инвалиди-
тетом.

Члан 9.

Садржина и квалитет програма морају
бити такви да обезбеде успех програма,
узимајући у обзир факторе које носилац
програма може контролисати и факторе
(ситуације, догађаји, услови, одлуке) који
су неопходни за успех програма али су у
приличној мери или у потпуности изван
контроле носиоца програма.

Спортисти, спортски стручњаци и друга
лица ангажована на реализацији програма
морају испуњавати услове за обављање
спортских активности и спортских делат-
ности утврђене Законом, а њихово ангажо-
вање се мора вршити у складу са Законом. 

При планирању, изради и управљању
програмским циклусом носилац програма
треба да примењује усвојене међународне
стандарде за управљање програмима, а ако
је буџет програма већи од 5 милиона ди-
нара обавезно је коришћење и Матрице ло-
гичког оквира и SWOT анализе.

4. Финансирање програма

Члан 10.

Програми се финансирају, у целини или
делимично и у висини и под условима који
обезбеђују да се уз најмањи утрошак сред-
става из буџета јединице локалне само-
управе постигну намеравани резултати.

Програми се финансирају једнократно
или у ратама, у зависности од временског
периода за реализацију програма.

Потребе грађана из члана 137. став 1.
тач. 1), 2) и 6) Закона имају приоритет при
избору програма којим се задовољавају по-
требе грађана у области спорта у општини

Лебане, односно други програми могу би -
ти одобрени тек након што се задовоље по-
требе грађана из члана 137. став 1. тач. 1),
2) и 6) Закона. 

Члан 11.

Финансијски план (буџет) програма пред-
виђен предлогом програма треба да буде:

1) остварив и објективан – да су плани-
рани реални износи по свим изворима
средстава и врстама трошкова;

2) обухватан – да садржи све трошкове
програма из свих извора финансирања;

3) структуриран – да је тако формулисан
да у потпуности прати захтеве прописаног
обрасца за израду програма;

4) уравнотежен – у односу на планиране
трошкове;

5) тачан и реалан – по свим врстама
трошкова.

Члан 12.

Финансијски план за реализацију про-
грама састоји се из непосредних трошкова
реализације програма у вези са зарадама и
хонорарима лица ангажованих на непо-
средној реализацији програма, материјал-
них трошкова и административних трош-
кова реализације програма (оправдани ди-
ректни трошкови) и додатних оправданих
трошкова носиоца програма (оправдани
индиректни трошкови) који не могу бити
већи од 15% од оправданих директних
трошкова.

Оправдани директни трошкови морају
бити неопходни за реализацију програма,
стварни, детаљни и лако проверљиви.

Оправдани индиректни трошкови су
прихватљиви ако не обухватају трошкове
који су финансијским планом програма на-
мењени непосредној реализацији неког
дела програма.

Индиректни трошкови нису прихват-
љиви ако је носилац програма добио из бу-
џета општине Лебане за свој рад одгова-
рајућа средства по другом основу.

Трошкови из става 1. овог члана при-
знају се:
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1) за зараду запослених лица на реали-
зацији програма – до висине две просечне
бруто зараде у Републици Србији за пре-
тходну годину, према подацима органа над-
лежног за послове статистике, обрачунато
на месечном нивоу;

2) за хонораре лица која учествују у реа-
лизацији одређене програмске целине про-
грама – до висине две просечне бруто за-
раде у Републици Србији за претходну го-
дину, према подацима органа надлежног за
послове статистике, обрачунато на месеч-
ном нивоу за једну програмску целину;

3) за трошкове путовања у земљи (смеш-
таја, исхране, превоза, дневнице и остали
трошкови у вези с путовањем) и иностран-
ству (смештаја, исхране, превоза, днев-
нице, прибављања путних исправа, вакци-
нације и лекарских прегледа и остали
трошкови у вези с путовањем) ради обав-
љања програмских активности лица која
учествују у реализацији програма – до ви-
сине трошкова признатих у складу са про-
писима који важе за државне службенике и
намештенике и под условом да су угово-
рени у складу са законом, с тим да се, изу-
зетно, могу признати и трошкови услуге
обезбеђења исхране спортиста ван угово-
рених услуга под условом да се исхрана на
припремама или такмичењима услед објек-
тивних околности не може реализовати у
целости или делимично у оквиру уговоре-
них услуга (бонови на регатним стазама,
стрелиштима и сл.);

4) за трошкове куповине опреме и пла -
ћања других услуга – под условом да су не-
опходни за реализацију програма и да су у
складу са тржишним ценама, односно да су
уговорени у складу са законом којим се
уређују јавне набавке.

Лица која су запослена код носиоца про-
грама и ангажована као учесници у про-
граму не могу поред зараде добијати и хо-
норар за учешће у програму.

Код годишњих програма из члана 137.
став 1. тачка 5) Закона трошкови из става
1. овог члана за зараде и хонораре лица ан-

гажованих на непосредној реализацији
програма признају се за следећа лица: 

1) у спортским гранама у којима се спор-
тисти такмиче индивидуално – по један
главни тренер, лични тренер спортисте,
кондициони тренер, лекар и физиотерапеут
и једно лице које се бави административно-
техничким пословима за потребе спорти-
ста; 

2) у спортским гранама у којима се спор-
тисти такмиче колективно – по један
главни тренер, помоћни тренер, конди-
циони тренер, лекар и физиотерапеут и два
лица која се баве административно-технич-
ким пословима за потребе тима.

Једној организацији у области спорта не
може се одобрити више од 20% средстава
од укупне суме средстава буџета општине
Лебане предвиђених за финансирање про-
грама из области спорта, с тим да се трош-
кови програма којима се задовољавају по-
требе и интереси грађана у општини Ле-
бане морају односити, по правилу, најмање
15% на активности повезане са спортом
деце, осим када је то супротно природи
предложеног програма, с тим да се актив-
ности повезане са спортом деце у програму
обавезно дефинишу као посебна програм-
ска целина.

Члан 13.

Неоправдани трошкови су нарочито: ду-
гови и покривање губитака или задужења;
каматна задужења; ставке које се већ фи-
нансирају из неког другог програма; трош-
кови куповине земљишта и зграда и капи-
тална улагања, осим када је то неопходно
за реализацију програма; трошкови губи-
така због промена курса валута на финан-
сијском тржишту; трошкови отплате рата
по основу раније закључених уговора (ли-
зинг, кредит); куповина алкохолних пића,
безалкохолних газираних пића, брзе хране
и дувана; паркинг у земљи; животно оси-
гурање; казне; куповина поклона, осим код
организације међународних спортских
приредаба и у складу са правилима над-
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лежног међународног спортског савеза;
„разно”, „евентуално”, „остало” (сви трош-
кови морају бити детаљно описани у бу-
џету програма).

Средства која организација или њени
партнери улажу у активности на реализа-
цији програма морају бити посебно наве-
дена.

Оправдани трошкови морају бити бази-
рани на реалним трошковима према врсти
и подврсти трошкова (наведене јединице
мере, број јединица и цена по јединици), а
не на укупној суми, осим за трошкове пу-
товања, дневница и индиректне трошкове.

Члан 14.

Носилац годишњег програма дужан је да
промет буџетских средстава врши преко
посебног текућег рачуна за реализацију го-
дишњег програма наведеног у предлогу
програма, који ће се користити искључиво
за буџетска средства која добија од оп-
штине Лебане, у складу са прописима
којима се уређује пренос средстава из бу-
џета.

III. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА 
И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ 

УЗ ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ

Члан 15.

Предлози годишњих и посебних про-
грама подносе се посебно за сваког но-
сиоца програма и за сваку од области по-
треба и интереса грађана из члана 137. став
1. Закона.

Предлог програма садржи детаљне по-
датке о:

1) носиоцу програма;
2) области потреба и интересе грађана у

којој се остварује програм из члана 137.
став 1. Закона; 

3) учесницима у реализацији програма и
својству у коме се ангажују; 

4) циљевима и очекиваним резултатима,
укључујући које ће проблеме програм ре-

шити и којим групама популације и на који
начин ће програм користити; 

5) врсти и садржини активности и вре-
мену и месту реализације програма, одно-
сно обављања активности; 

6) томе како ће се вршити оцењивање
успешности програма (вредновање резул-
тата програма); 

7) финансијском плану (буџету) програма,
односно потребним новчаним средствима,
исказаним према врстама трошкова и ут-
врђеним обрачуном или у паушалном из-
носу; 

8) динамичком плану употребе средстава
(временски период у коме су средства по-
требна и рокови у којима су потребна); 

9) начину унутрашњег праћења и конт-
роле реализације програма и евалуације ре-
зултата; 

10) претходном и будућем финансирању
носиоца програма.

У предлог годишњег и посебног про-
грама уносе се одговарајући подаци о лич-
ности из члана 5. став 10. Закона лица која
учествују у реализацији програма.

Члан 16.

Предлози програма разматрају се ако су
испуњени следећи формални критеријуми:

1) да је уз предлог програма достављено
пропратно писмо у коме су наведене ос-
новне информације о носиоцу програма и
предложеном програму (назив носиоца
програма и назив програма, временско
трајање, финансијски износ тражених сред-
става, област општих потреба и интереса
грађана из члана 137. став 1. Закона) и које
је потписало лице овлашћено за заступање
предлагача, односно носиоца програма;

2) да је предлог програма поднет на ут-
врђеном обрасцу (апликационом форму-
лару), читко попуњеном (откуцаном или
одштампаном), језиком и писмом у служ-
беној употреби. 

3) да је потпун, јасан, прецизан и да
садржи веродостојне податке;
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4) да је поднет у прописаном року.

Обрасци предлога програма, односно
апликационог формулара, и то: Образац 1
– Предлог годишњих програма организа-
ција у области спорта; Образац 2 – Предлог
годишњег програма изградње, опремања и
одржавања спортских објеката; Образац 3
– Предлог годишњег програма давања сти-
пендија и новчаних награда; Образац 4 –
Предлог посебних програма, одштампани
су уз овај правилник и чине његов саставни
део.

Члан 17.

Уз предлог програма, поднет на пропи-
саном обрасцу, подноси се документација
утврђена овим правилником и друга доку-
ментација којом се доказује испуњеност
Законом и овим правилником прописаних
ближих критеријума за задовољавање по-
треба и интереса грађана у области спорта
и писана изјава лица овлашћеног за засту-
пање предлагача, односно носиоца про-
грама да не постоје препреке из члана 5.
овог правилника.

Образац предлога програма и документа-
ција која се доставља уз предлог програма
морају бити у потпуности попуњени и до-
стављени у три примерка, с тим да образац
предлога програма треба бити достављен и
у електронској форми (це-де, флеш).

Сва обавезна и пратећа документација,
као и компакт-диск или флеш меморија
(це-де/флеш), морају бити достављени Оп-
штинском већу у једној запечаћеној ко-
верти/пакету, заштићеној од оштећења која
могу настати у транспорту, препорученом
поштом, куриром, или лично, на адресу оп-
штине Лебане.

Предлог програма који је послат у више
коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир.

Предња страна коверте са предлогом
програма мора садржати најмање следеће
податке; 1) назив годишњег/посебног про-
грама којим се задовољавају потребе и ин-
тереси грађана у области спорта; 2) назив
подносиоца предлога; 3) адресу подно-

сиоца предлога; 4) назив програма; 5) на-
помену да се не отвара пре истека рока из
јавног позива (код посебних програма).

Уколико примљени предлог програма
није поднет на начин прописан у ставу 2.
овог члана, овлашћено лице општине Ле-
бане указаће без одлагања на тај пропуст
подносиоцу програма и позвати га да недо-
статке отклони у року од седам дана.

Образац за пријављивање предлога про-
грама доступан је код надлежних служби
општине Лебане и на интернет сајту оп-
штине Лебане.

Члан 18.

Када предлог програма подноси над-
лежни територијални спортски савез за оп-
штину Лебане, обједињено за свој програм
и програме организација у области спорта,
предлог програма треба да буде поднет за-
себно за сваког носиоца програма (посебан
образац за сваког носиоца програма и за
сваку од области потреба и интереса гра-
ђана из члана 137. став 1. Закона), уз под-
ношење збирног прегледа свих предлога
према носиоцима програма.

Члан 19.

Предлози годишњих програма достав-
љају се према динамици утврђеној Про-
грамским календаром из члана 117. став 1.
Закона.

Предлози посебних програма достав-
љају се у року утврђеном јавним позивом.

Сагласно Закону, Општинско веће може
изузетно одобрити одређени програм којим
се реализују потребе и интереси грађана у
области спорта из члана 137. став 1. Закона
и на основу поднетог предлога програма у
току године, без јавног позива, у случају
када је у питању програм од посебног зна-
чаја за задовољавање потреба и интереса
грађана у области спорта, а подносе га ов-
лашћени предлагачи програма из члана
138. став 5. Закона и када је у питању про-
грам који није из објективних разлога мо-
гао бити поднет у складу са Програмским
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календаром, а предмет и садржај програма
је такав да може бити успешно реализован
само од стране одређеног носиоца про-
грама.

Члан 20.

Предлог програма може се изузетно од-
носити и на активности које се реализују у
дужем временском периоду, до четири го-
дине, под условом да је то нужно с обзиром
на природу и циљеве активности, да су
предлогом програма за сваку годину пред-
виђена потребна средства и да су мерљиви
годишњи резултати реализације програма.

Наставак реализације програма из става
1. овог члана одобрава се сваке године.

Реализација, односно наставак програма
из ст. 1. и 2. овог члана може се одобрити
само ако је поднет годишњи извештај за
претходну буџетску годину у складу с уго-
вором о реализовању програма и ако су
остварени очекивани резултати.

IV. НАЧИН ОДОБРАВАЊА
ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 21.

Годишњи програм се извршава према
следећој динамици:

– Општинско веће у року од 60 дана од
дана усвајања буџета општине објављује
јавно обавештење о максимално располо-
живом износу у буџету општине Лебане за
финансирање годишњих програма и фи-
нансирање посебних програма, по обла-
стима потреба и интереса грађана из члана
137. став 1. Закона;

– 20. април – организације у области
спорта достављају своје предлоге годиш-
њих програма Спортском савезу Лебане, на
прописаном обрасцу;

– 1. јун – Спортски савез Лебане раз-
матра приспеле предлоге организација у
области спорта, утврђује коначне предлоге
годишњих програма који би се финанси-
рали из буџета општине Лебане, врши ре-
визију предлога и обрасца предлога про-

грама и доставља предлоге Општинском
већу, на прописаним обрасцима, заједно са
обједињеном рекапитулацијом предложе-
них програма;

– 5. јун – председник општине образује
стручну комисију за одобрење годишњих
програма и јавно објављује њен састав;

– 1. јул – Стручна комисија анализира и
оцењује поднете предлоге годишњих про-
грама и подноси предлог председнику оп-
штине;

– 15. јул – Општинско веће утврђује пре-
лиминарни обједињени предлог годишњих
програма задовољавања потреба и инте-
реса грађана у општиниЛебане, за наредну
буџетску годину, на основу предлога
Стручне комисије;

– 15. децембар – Општинско веће реви-
дира прелиминарни обједињени предлог
годишњих програма и усклађује га са сред-
ствима утврђеним у буџету општине Ле-
бане за наредну годину, на предлог пред-
седника општине;

– 30. децембар – Општинско веће одлу-
чује (доноси решење) о одобравању про-
грама и обавештава носиоце програма о
висини одобрених средстава по годишњим
програмима;

– 31. јануар – председник општине за-
кључује уговор о реализовању програма.

Уколико нека од организација у области
спорта не достави Спортском савезу оп-
штине Лебане свој предлог програма до 1.
априла, оставиће им се у оправданим слу-
чајевима накнадни рок до седам дана за до-
стављање предлога, а ако ни тада предлог
не буде достављен, сматраће се да је та ор-
ганизација одустала од предлагања својих
програма у текућој години. 

Изузетно, рокови из става 1. овог члана
за предузимање утврђених радњи могу се
продужити.

Јавни позиви и јавна обавештења, у сми-
слу овог правилника, објављују се на ин-
тернет сајту општине Лебане.

У јавном позиву за достављање посеб-
них програма наводе се битни услови и
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критеријуми које треба да испуне предло-
жени програми, а посебно: предмет јавног
позива, висина средстава која су на распо-
лагању за предмет јавног позива, крајњи
рок до кога морају бити употребљена до-
бијена средства, рок до кога морају бити
поднети предлози програма, датум обавеш-
тавања носиоца програма о одобреним
програмима, место, време и лице код кога
се може добити документација у вези с јав-
ним позивом.

Број посебних програма који могу бити
поднети по јавном позиву и који могу бити
одобрени може бити у јавном позиву одре-
ђен на следећи начин: 1) дозвољава се под-
ношење само једног предлога програма од
стране једног носиоца програма; 2) дозво-
љава се достава више предлога програма
истог носиоца програма, али се одобрава
само један; 3) дозвољава се достављање
више предлога програма истог носиоца
програма и више може бити одобрено, али
се ово условљава тиме да иста лица не
могу бити ангажована на овим програмима
(различити програмски тимови); 4) дозво-
љава се да организација може бити партнер
у већем броју програма, под условом да
има капацитет да учествује у тим програ-
мима.

Општинско веће може да утврди у јав-
ном позиву за достављање предлога посеб-
них програма пројектне, односно програм-
ске задатке за подношење програма.

Одлуком Општинског већа могу бити
одређени и максимално дозвољени износи
по програму за поједине области општег
интереса у области спорта. Уколико је
таква одлука донета, максимално дозво-
љени износ се наводи у јавном позиву и
јавном обавештењу.

Одлука Општинског већа из става 8.
овог члана објављује се на сајту општине
Лебане пре почетка предлагања програма.

Спортски савез општине Лебане може
да од предлагача програма, за предлоге
програма код којих постоји потреба за до-
датним информацијама или појашњењима

или кориговањима, пре достављања пред-
лога општини Лебане, тражи додатно
објашњење или кориговање програма од
подносиоца програма.

Општинско веће може утврдити ок-
вирни горњи износ који се може одобрити
из буџета општине Лебане организацијама
у области спорта за реализацију појединих
годишњих програма из члана 137. став 1.
Закона, тај износ поделити бројем бодова
који имају све организације у области
спорта које су поднеле предлоге годишњих
програма из исте области потреба и инте-
реса грађана у области спорта, и тако ут-
врдити новчану вредност појединачног
бода за текућу годину. 

У случају из става 12. овог члана, одре-
ђење новчане вредности појединачног бода
представља само оквирни критеријум за
доделу средстава за реализацију програма
одређеног носиоца програма, а да ли ће се
и у ком обиму ће се одобрити средства, ис-
кључиво зависи од квалитета програма и
испуњености критеријума утврђених Зако-
ном и овим правилником.

Члан 22.

За оцену годишњих и посебних про-
грама председник општине образује Стру -
чну комисију (у даљем тексту: Комисија).

Комисија има председника и четири
члана, од којих је један члан представник
Спортског савеза општине Лебане.

Комисија из става 1. овог члана састоји
се од лица која имају искуство у управ-
љању организацијама у области спорта и
програмима у области спорта.

Председник општине може образовати и
посебну стручну комисију за оцену про-
грама из одређене области потреба и инте-
реса грађана из члана 137. став 1. Закона.

Комисија врши стручни преглед и даје
оцену поднетих предлога, на основу Закона
и овог правилника и доставља Општин-
ском већу предлог за одобравање програма.

Комисија може да, за предлоге програма
код којих постоји потреба за додатним ин-
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формацијама или појашњењима или кори-
говањима, пре достављања предлога Оп-
штинском већу, тражи додатно објашњење
или кориговање од подносиоца, односно
носиоца програма.

Комисија може о одређеном питању да
затражи и прибави писано стручно миш-
љење од стране истакнутих стручњака или
одговарајућих организација.

На рад Комисије сходно се примењује
пословник о раду Општинског већа.

Именовани чланови Комисије имају
право на накнаду за рад у Комисији у ви-
сини накнаде за рад чланова скупштинских
радних тела.

Члан 23.

Предлог програма Комисија оцењује
према следећим критеријумима:

1) испуњеност формалних (администра-
тивних) услова које треба да испуни пред-
лог програма;

2) испуњење услова који се тичу подно-
сиоца, односно носиоца програма утврђе-
них Законом и овим правилником;

3) усклађеност циљева програма са по-
требама и интересима грађана у области
спорта из члана 137. став 1. Закона, циље-
вима Националне стратегије развоја спорта
у Републици Србији и циљевима Програма
развоја спорта у општини Лебане;

4) вредновање квалитета предлога про-
грама.

Приоритет при давању предлога Коми-
сији за одобравање средстава имају про-
грами који су боље оцењени према крите-
ријумима из става 1. тач. 3) и 4) овог члана,
ако Законом или овим правилником није
другачије одређено, и који обезбеђују да се
уз најмањи утрошак средстава из буџета
општине Лебане постигну намеравани ре-
зултати.

При давању предлога за одобравање
програма којим се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта, Коми-
сија мора водити рачуна да приоритет
имају програми који су структурне и раз-

војне природе, а између програма органи-
зовања, односно учешћа на спортским так-
мичењима, приоритет имају програми који
се односе на спортска такмичења вишег
ранга, у складу са Законом.

Члан 24.

Процена квалитета годишњих и посеб-
них програма, укључујући и финансијски
план програма, биће спроведена у складу
са критеријумима утврђеним овим правил-
ником.

Процена квалитета програма обухвата
два типа критеријума за евалуацију: крите-
ријуме за селекцију и критеријуме за до-
делу средстава.

Критеријуми за селекцију програма обу-
хватају елементе којима се врши евалуа-
ција финансијских и оперативних способ-
ности носиоца програма како би се обезбе-
дило да има потребна средства за соп-
ствени рад током целокупног периода реа-
лизације програма и да поседује професио-
налне способности, стручност и искуство
потребне за успешну реализацију комплет-
ног програма, укључујући и партнере у
реализацији програма.

Критеријуми за селекцију годишњих
програма обухватају и вредновање капаци-
тета организације у области спорта, но-
сиоца програма, за дугорочно задовоља-
вање потреба и интереса грађана у области
спорта и реализовање предложеног про-
грама.

Критеријуми за одобравање средстава
обухватају оне елементе утврђене овим
правилником који омогућавају да се квали-
тет поднетих програма процени на основу
постављених програмских циљева и прио-
ритета, а сама средства одобре по основу
активности које максимирају опште ефекте
реализације програма. 

Члан 25.

Процена квалитета годишњих и посебних
програма организација у области спорта,
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осим годишњих програма категорисаних
спортских организација, врши се према кри-
теријумима из Табеле вредновања квалитета
годишњих и посебних програма, дате на Об-
расцу 5 који је одштампан уз овај правилник
и чини његов саставни део, према крите-
ријумима који су подељени на секције и под-
секције, с тим да свака подсекција има оцену
(бодове) од 1 до 5, и то: 1 – веома лоше; 2 –
лоше; 3 – одговарајуће; 4 – добро; 5 – веома
добро.

Критеријуми вредновања (евалуације,
оцене) квалитета годишњег и посебног
програма из става 1. овог члана обухватају:

1) секција 1 – Финансијски и оперативни
капацитет носиоца програма (подсекције:
да ли носилац програма и партнери имају
довољно искуства у вођењу сличних про-
грама; да ли носилац програма и партнери
имају довољно стручности и техничког
знања за вођење предложеног програма –
имајући у виду тип активности које су
предвиђене програмом; да ли носилац про-
грама и партнери имају довољне управ-
љачке капацитете – укључујући ангажо-
вана лица, опрему и способност за управ-
љање предложеним финансијским планом
програма; да ли носиоци програма имају
довољно стабилне и довољне изворе фи-
нансирања) – максимално 20 бодова;

2) секција 2 – Значај програма (подсек-
ције: конзистентност програма – у којој
мери програм задовољава потребе и узима
у обзир ограничења која постоје у области
спорта у општини Лебане, колико су јасно
дефинисани и стратешки одабрани они
који су везани за програм, да ли су потребе
циљне групе и крајњих корисника јасно де-
финисане и добро одмерене, да ли програм
поседује додатне квалитете) – максимално
25 бодова;

3) секција 3 – Методологија (подсекције:
да ли су планиране активности одгова-
рајуће, практичне и доследне циљевима и
очекиваним резултатима, колико је компак-
тан целокупан план програма, да ли су
учешће партнера и његово ангажовање у

реализацији програма добро одмерени, да
ли је учешће циљне групе и крајњих корис-
ника и њихово ангажовање у реализацији
програма добро одмерено, да ли је план
реализације програма добро разрађен и из-
водљив, да ли предлог програма садржи
индикаторе успешности програма који се
могу објективно верификовати) – макси-
мално 30 бодова;

4) секција 4 – Одрживост програма (под-
секције: да ли ће активности предвиђене
програмом имати конкретан утицај на
циљне групе, да ли ће програм имати ви-
шеструки утицај, да ли су очекивани резул-
тати програма одрживи) – максимално 15
бодова;

5) секција 5 – Финансијски план и ра-
ционалност трошкова (подсекције: да ли је
однос између процењених трошкова и оче-
киваних резултата задовољавајући, да ли је
предложени трошак неопходан за импле-
ментацију програма) – максимално 10 бо-
дова.

Ако је укупан збир у секцији 1 нижи од
оцене „одговарајуће” (12 поена), предлог
програма се искључује из евалуационог
процеса.

Ако је укупан збир у секцији 2 нижи од
оцене „добар” (15 поена), програм се ис-
кључује из евалуационог процеса.

Само предлози програма који буду
имали више од 50 бодова биће узети у раз-
матрање приликом доделе средстава.

Сматра се да Спортски савез општине
Лебане и организације у области спорта са
седиштем на територији општине Лебане
које су од посебног значаја за општину Ле-
бане у складу са чланом 137. став 5. Закона
испуњавају у потпуности критеријуме у
вези са финансијским и оперативним капа-
цитетом из става 2. тачка 1) овог члана.

Члан 26.

Процена квалитета годишњих програма
категорисаних спортских организација
врши се према критеријумима из Табеле
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вредновања квалитета годишњих програма
категорисаних спортских организација,
дате на Обрасцу 6 који је одштампан уз
овај правилник и чини његов саставни део,
према критеријумима који су подељени на
секције и подсекције, с тим да свака под-
секција има оцену (бодове) од 1 до 5, и то:
1 – веома лоше; 2 – лоше; 3 – одговарајуће;
4 – добро; 5 – веома добро, осим секције 1
која има бодове од 1 до 100, у зависности
од броја бодова који спортска организација
има на основу свог рангирања.

Критеријуми вредновања (евалуације,
оцене) квалитета годишњег програма из
става 1. овог члана обухватају:

1) секција 1 – Ранг спортске организа-
ције према Категоризацији спортских ор-
ганизација у општини Лебане– макси-
мално 100 бодова; 

2) секција 2 – Финансијски и оперативни
капацитет носиоца програма (подсекције:
да ли носилац програма и партнери имају
довољно искуства у вођењу сличних про-
грама; да ли носилац програма и партнери
имају довољно стручности и техничког
знања за вођење предложеног програма –
имајући у виду тип активности које су
предвиђене програмом; да ли носилац про-
грама и партнери имају довољне управ-
љачке капацитете – укључујући ангажо-
вана лица, опрему и способност за управ-
љање предложеним финансијским планом
програма; да ли носиоци програма имају
довољно стабилне и довољне изворе фи-
нансирање) – максимално 20 бодова;

3) секција 3 – Значај програма (подсек-
ције: конзистентност програма – у којој
мери програм задовољава потребе и узима
у обзир ограничења која постоје у области
спорта у општини Лебане, колико су јасно
дефинисани и стратешки одабрани они
који су везани за програм, да ли су потребе
циљне групе и крајњих корисника јасно де-
финисане и добро одмерене, да ли програм
поседује додатне квалитете) – максимално
25 бодова;

4) секција 4 – Методологија (подсекције:
да ли су планиране активности одговарајуће,

практичне и доследне циљевима и очекива-
ним резултатима, колико је компактан цело-
купан план програма, да ли су учешће парт-
нера и његово ангажовање у реализацији
програма добро одмерени, да ли је учешће
циљне групе и крајњих корисника и њихово
ангажовање у реализацији програма добро
одмерено, да ли је план реализације про-
грама добро разрађен и изводљив, да ли
предлог програма садржи индикаторе ус-
пешности програма који се могу објективно
верификовати) – максимално 30 бодова;

5) секција 5 – Одрживост програма (под-
секције: да ли ће активности предвиђене
програмом имати конкретан утицај на
циљне групе, да ли ће програм имати више-
струки утицај, да ли су очекивани резултати
програма одрживи) – максимално 15 бодова;

6) секција 6 – Финансијски план и ра-
ционалност трошкова (подсекције: да ли је
однос између процењених трошкова и оче-
киваних резултата задовољавајући, да ли је
предложени трошак неопходан за импле-
ментацију програма) – максимално 10 бо-
дова.

Ако је укупан збир у секцији 2 нижи од
оцене „одговарајуће” (12 поена), предлог
програма се искључује из евалуационог
процеса.

Ако је укупан збир у секцији 3, нижи од
оцене „добар” (15 поена), програм се ис-
кључује из евалуационог процеса.

Само предлози програма који буду
имали више од 50 бодова у секцијама 2–6
биће узети у разматрање приликом доделе
средстава.

Сматра се да спортске организације са
седиштем на територији општине Лебане
које су од посебног значаја за општину Ле-
бане у складу са чланом 137. став 5. Закона
испуњавају у потпуности критеријуме у
вези са финансијским и оперативним капа-
цитетом из става 2. тачка 2) овог члана.

Члан 27.

Поступак одобравања програма који су
примљени у предвиђеном року врши се у
три фазе.
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У првој фази врши се административна
(формална) провера и оцена испуњености
услова и критеријума у погледу носиоца
програма, форме предлога програма и
адекватности предложеног програма, ут-
врђених Законом, овим правилником и јав-
ним позивом када су у питању посебни
програми. 

Прву фазу спроводи општина Лебане.
У другој фази врши се вредновање ква-

литета програма према критеријумима ут-
врђеним у Табели вредновања из чл. 25. и
26. овог правилника, и утврђује предлог
Општинском већу за одобрење програма. 

Општинско веће доноси у другој фази
одлуку о одбијању предлога програма, на
предлог Комисије, уколико је предлог про-
грама искључен из евалуационог процеса
у складу са чланом 25. ст. 3. и 4. и чланом
26. став 3. овог правилника.

Другу фазу спроводи Комисија. 
О раду Комисије води се записник, који

потписују председник и чланови Комисије. 
Ако је предложени програм прошао пре-

тходне две фазе, у трећој фази доноси се
коначна одлука о одобравању програма и
одређењу висине средстава за реализацију
програма. 

У трећој фази Општинско веће одлучује,
на основу предлога Комисије. 

Непотпуни предлози програма не вра-
ћају се подносиоцу предлога.

Техничку и административну помоћ Ко-
мисији пружају овлашћена запослена лица
у Општинској управи.

Члан 28.

Вредновање квалитета програма спро-
води се тако што сваки члан Комисије
врши оцењивање достављених програма
према табелама вредновања, а укупан број
бодова се утврђује на основу просечних
оцена у оквиру појединих секција, ако
овим правилником није другачије одре-
ђено.

Комисија може једногласном одлуком
одлучити да се оцењивање према табелама

вредновања квалитета програма врши гла-
сањем чланова Комисије на седници Коми-
сије.

Вредновање програма врши се на Об-
расцу 10 који је одштампан уз овај правил-
ник и чини његов саставни део.

Члан 29.

На основу извршених вредновања ква-
литета програма, Комисија утврђује прели-
минарни предлог за одобрење програма.

Комисија сваки предлог програма обеле-
жава и следећим коментарима: ,,Не захтева
додатне преговоре” или ,,Захтева додатне
преговоре”. Уколико се прелиминарним
предлогом за одобрење програма предви-
ђају мања средства него што су финан-
сијским планом предлога програма пред-
виђена, програм се обавезно означава ко-
ментаром „Захтева додатне преговоре”.

У случају коментара да предлог про-
грама захтева додатне преговоре, Комисија
установљава оквир за преговоре и води
преговоре, с тим да се током преговора
обавезно дефинише и које ће се програм-
ске активности реализовати, уколико про-
граму треба да се одобре мања средства од
оних утврђених буџетом предлога про-
грама.

Предност у преговорима даје се програ-
мима који су према оцени Комисије бољег
квалитета.

Резултат преговора може бити позити-
ван и негативан. Позитиван исход прего-
вора не мора да значи аутоматско одобра-
вање средстава.

Након завршених преговора, Комисија
утврђује коначни предлог и доставља га
Општинском већу.

Члан 30.

Предлог да се програм не прихвати и не
одобре средства Комисија даје у следећим
случајевима, водећи рачуна о укупно рас-
положивим буџетским средствима за фи-
нансирање програма којима се задовоља-
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вају потребе и интереси грађана у области
спорта:

1) програм није довољно релевантан са
становишта остваривања циљева утврђе-
них Националном стратегијом развоја
спорта или Програмом развоја спорта у оп-
штини Лебане;

2) други програми су приоритетнији, у
складу са чланом 138. став 7. Закона;

3) финансијске и оперативне могућно-
сти подносиоца програма нису довољне;

4) програм је лошијег квалитета, одно-
сно добио је мањи број бодова током про-
цене квалитета предлога програма у од-
носу на одабране предлоге програма;

5) резултати преговора нису имали по-
зитиван исход.

Непотпуни предлози програма се не вра-
ћају подносиоцу предлога.

Члан 31.

Уколико је предложени програм прошао
претходне две фазе, у трећој фази доноси
се коначна одлука о одобравању или не-
одобравању програма и одређењу висине
средстава за реализацију програма. 

Одлуке у трећој фази доноси Општин-
ско веће, на основу предлога Комисије. 

Одобравање предложених програма и
средстава од стране Општинског већа за-
снива се на значају реализације програма
за задовољавање потреба и интереса гра-
ђана у области спорта, конзистентности
програма са циљевима Националне страте-
гије развоја спорта и Програма развоја
спорта у општини Лебане, квалитету про-
грама, очекиваним резултатима реализа-
ције програма, одрживости програма и ра-
ционалности, рангу спортских грана, рангу
(категорији) спортских организација и
укупне суме предвиђене за финансирање
програма у одређеној области потреба и
интереса грађана у области спорта у оп-
штини Лебане.

О одобрењу годишњих и посебних про-
грама Општинско веће одлучује појединач-
ним решењем.

Решења Општинског већа о одобрењу
годишњег и посебног програма су коначна
и против њих се може водити управни
спор. Предмет управног спора не може
бити, у складу са Законом, износ добијених
средстава по основу годишњих и посебних
програма.

Члан 32.

Са подносиоцем одобреног програма, у
складу са Законом, председник општине
закључује уговор о реализовању програма.

Председник општине закључује са но-
сиоцем годишњег програма уговор за сваку
од области потреба и интереса грађана из
члана 137. став 1. Закона за коју је поднет
предлог програма.

Ако се носилац одобреног програма не
одазове позиву за закључење уговора у
року од осам дана од дана пријема позива,
сагласно Закону, сматраће се да је одустао
од предлога програма.

Ако су носиоцу програма за реализацију
одобреног програма додељена мања сред-
ства од средстава наведених у финан-
сијском плану програма, носилац програма
је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању програма усклади финан-
сијски план програма и план реализације
програмских активности са висином доде-
љених средстава и одобреним активно-
стима на реализацији програма, и да до-
стави Општинском већу допуну, односно
измену предложеног програма усаглашену
са висином одобрених средстава.

Уговор о реализовању програма којим се
остварују потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Лебане закљу-
чен супротно одредбама Закона и овог пра-
вилника ништав је, у складу са чланом 138.
став 9. Закона.

Члан 33.

Одобрени износ средстава за реализа-
цију програма преноси се организацији
која реализује програм у складу са угово-
ром и одобреним квотама буџета општине
Лебане.
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V. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА

Члан 34.

Носиоци одобрених програма обавезни
су да Општинском већу, на његов захтев,
као и у року који је предвиђен овим пра-
вилником и уговором о реализовању про-
грама, а најмање једном годишње, доставе
извештај са потребном документацијом о
остваривању програма или делова про-
грама и коришћењу средстава буџета оп-
штине Лебане.

Периодични извештај се подноси у року
од 15 дана по истеку сваког квартала у току
реализације програма, на Обрасцу 9, који
је одштампан уз овај правилник и чини ње-
гов саставни део, ако овим правилником
није другачије одређено. 

Председник општине може затражити да
се уз периодични извештај достави и цело-
купна документација везана за извршена
плаћања (изводи, рачуни и др.).

Наредна авансна уплата буџетских сред-
става неће се уплаћивати оним носиоцима
програма који не доставе периодични из-
вештај.

Извештај о реализацији годишњег про-
грама садржи извештај по свакој програм-
ској целини и по свакој области потреба и
интереса грађана у области спорта из члана
137. став 1. Закона у којој се програм реа-
лизује.

Носиоци одобреног програма у за-
вршном извештају о реализацији програма
врше и процену постигнутих резултата са
становишта постављених циљева (само-
евалуација).

Општинско веће може обуставити даље
финансирање програма, односно једно-
страно раскинути уговор о реализовању
програма ако носилац одобреног програма
не достави извештај у року предвиђеном
уговором.

Носилац програма је у обавези да у року
од 15 дана од завршетка реализације про-
грама достави Општинском већу завршни
(коначни) извештај о реализацији про-

грама, са фотокопијама комплетне доку-
ментације о утрошку средстава, означене
на начин који је доводи у везу са одређеном
врстом трошкова из финансијског плана
програма, оверене сопственим печатом.

Извештај из става 8. овог члана подноси
се на Обрасцу 7, који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.

Извештај о реализацији програма из-
градње/опремања/одржавања спортских
објеката подноси се на Обрасцу 8, који је
одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део.

Општинско веће разматра само оне из-
вештаје о реализацији програма који су
поднети на прописаном обрасцу.

У извештај из става 1. овог члана уносе
се одговарајући подаци о личности из
члана 5. став 10. Закона лица која су уче-
ствовала у реализацији програма.

Документација која се подноси уз перио-
дични или завршни извештај мора да упу-
ћује на ставку (део) извештаја на који се
односи, односно документација која се од-
носи на утрошак средстава мора да упућује
на конкретни трошак из финансијског пла -
на програма.

Документација која се подноси уз перио-
дични или завршни извештај а односи се
на утрошак средстава подноси се у цело-
сти, нумерички се означава и у прилогу се
ређа узлазним редоследом.

Члан 35.

Општинско веће врши по завршетку
програма анализу реализације програма и
постизања планираних ефеката, с циљем
да се утврди: да ли је програм спроведен
ефикасно и ефективно у односу на постав-
љене индикаторе; да ли су постављени ци-
љеви били релевантни; да ли су постиг-
нути очекивани резултати; да ли је оства-
рен очекивани утицај; да ли су остварени
утицаји у складу са утрошком средстава;
да ли је обезбеђена одрживост.

Општинско веће може ангажовати и од-
говарајуће стручњаке за спољну евалуа-
цију реализације одобрених програма.
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Спортски савез општине Лебане, као ов-
лашћени предлагач годишњих програма,
дужан је да, у складу са Законом и својим
статутом, прати реализацију одобрених
програма и да на крају реализације про-
грама подноси извештај Општинском већу
о остваривању циљева и ефеката програма,
а ако се уоче озбиљни проблеми и недо-
стаци у реализацији програма, и пре тога.

Организације у области спорта, носиоци
годишњих програма, обавезни су да Спорт-
ском савезу општине Лебане, као предла-
гачу програма, пруже све потребне инфор-
мације и омогуће увид у сва документа и
све активности везане за реализацију про-
грама, као и да им достављају у исто време
када и Општинском већу примерак извеш-
таја о реализацији програма.

Члан 36.

Носиоци програма који не утроше одоб-
рена буџетска средства по некој од аванс-
них уплата, дужни су да у периодичном из-
вештају образложе разлоге због којих та
средства нису утрошена, и да траже одоб-
рење да се та средства пренесу у наредни
период, уз подношење доказа да се сред-
ства налазе на њиховом рачуну.

Носилац програма је обавезан да по под-
ношењу завршног извештаја изврши по-
враћај неутрошених средстава на крају го-
дине у буџет општине Лебане. 

Изузетно, Општинско веће може, уколико
објективне потребе и околности то захтевају,
да одобри да се неутрошена средства на го-
дишњем нивоу користе као авансне уплате
за реализацију активности из одобреног го-
дишњег програма за наредну годину, за исте
намене, с тим да се, по истом основу, не за-
хтевају додатна средства за програм у теку-
ћој години и водећи рачуна да су авансне
уплате нужне за несметану реализацију про-
грама, као и да не угрожавају основни циљ
програма и не нарушавају наменско кориш-
ћење средстава.

Члан 37.

Носиоци одобреног програма у року од 15
дана од дана усвајања завршног извештаја о

реализацији програма чине доступним јав-
ности извештај о свом раду и о обиму и на-
чину стицања и коришћења средстава и тај
извештај достављају Општинском већу.

Извештај из става 1. овог члана објав-
љује се и на интернет сајту носиоца про-
грама и мора бити доступан јавности током
целе године.

На свим документима и медијским про-
моцијама везаним за реализовање про-
грама којима се остварују потребе и инте-
реси грађана у области спорта мора бити
истакнуто да се програм финансира сред-
ствима из буџета општине Лебане.

VI. КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА

Члан 38.
Носилац програма води све потребне

евиденције које омогућавају овлашћеним
лицима општине Лебане спровођење конт-
роле реализовања програма и утрошка сред-
става.

Носилац одобреног програма дужан је да
чува евиденцију, односно документацију
која се односи на реализовање тог програма
десет година од дана када је тај програм за-
вршен, ако законом није друкчије одређено.

Носилац програма је у обавези да ов-
лашћеним лицима општине Лебане омо-
гући увид у целокупну документацију и
сва места везана за реализацију уговореног
програма, и у поступку контроле пружи им
сва потребна обавештења.

Носилац програма је у обавези да омо-
гући овлашћеним лицима општине Лебане
увид у податке које воде трећа лица, а у
вези су са коришћењем одобрених сред-
става и реализацијом програма.

Члан 39.

Носилац одобреног програма коме су
пренета средства дужан је да наменски ко-
ристи средства добијена из буџета оп-
штине Лебане.
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Средства добијена из буџета општине
Лебане за реализовање програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана
у области спорта морају се вратити, у це-
лости или делимично, даваоцу средстава,
заједно са затезном каматом од момента
пријема, у случајевима утврђеним у члану
133. ст. 1–3. Закона.

Носилац одобреног програма обавезан
је да набавку добара, услуга или радова у
оквиру одобрених средстава врши у складу
са законом којим се уређују јавне набавке.

Реализовани трошкови су прихватљиви,
ако већ нису финансирани из других јавних
прихода, да су директно повезани са одоб-
реним програмом, да су настали након по-
тписивања уговора о реализацији про-
грама, да су регистровани кроз одгова-
рајућу књиговодствену документацију, да
се могу поткрепити оригиналном докумен-
тацијом са јасно наведеним датумом и из-
носом и да се слажу са максималним вред-
ностима одобрених трошкова у финан-
сијском плану програма.

Члан 40.
Измене у погледу одобрених средстава

за реализацију програма, могу се извршити
ако се: 

1) не угрожава основни циљ програма; 
2) средства компензују у оквиру одре-

ђене врсте трошка, као и између различи-
тих врста трошкова, обраћајући пажњу на
то да варијација не сме да прелази 10% од
првобитно одобрене суме новца у оквиру
сваке врсте трошка. 

У случајевима из става 1. овог члана, но-
силац програма може да током реализације
програма изврши измену финансијског
плана програма и да о томе обавести Оп-
штинско веће. 

У свим другим случајевима мора да се
унапред поднесе писани захтев Општин-
ском већу за одобрење одступања, уз до-
датно објашњење, с тим да се такав захтев
може поднети до 1. децембра када су у пи-
тању годишњи програми, а за посебне про-

граме у току реализације програма или пре
утврђеног крајњег рока за реализацију про-
грама.

Члан 41.

Финансирање реализације програма
може се обуставити ако носилац програма:

1) на захтев овлашћеног лица општине
Лебане, као и у роковима утврђеним угово-
ром о реализовању програма, није доста-
вио извештај са потребном комплетном до-
кументацијом о остваривању програма или
делова програма и коришћењу средстава
буџета општине; 

2) употребљава средства ненаменски, у
потпуности или делимично;

3) не поштује динамику реализовања
програма или се не придржава прописаних
или уговорених мера које су утврђене у
циљу обезбеђења реализације програма;

4) престане да испуњава услове који су
на основу Закона и овог правилника по-
требни за одобрење програма;

5) спречи или онемогући спровођење
прописаних, односно уговорених контрол-
них мера;

6) не достави Спортском савезу Лебане,
као овлашћеном предлагачу годишњих
програма, потребне информације, односно
не омогући увид у документа и активности
везане за реализацију годишњег програма;

7) у другим случајевима очигледно не
може да реализује програм у битном делу
како је планирано.

Носилац неће одговарати за кашњења
или неизвршавање обавеза предвиђених
уговором о реализацији програма, када до
неизвршења дође услед елементарних не-
погода, налога државних органа, и других
околности које су изван реалне контроле и
нису последица грешке или немара но-
сиоца програма.

Члан 42.

Председник општине ставља на увид јав-
ности, у складу са законом: извештај о под-
нетим предлозима програма са траженим
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износом средстава, извештај о одобреним
програмима са износом одобрених сред-
става, годишњи извештај о реализовању
свих одобрених програма за задовољавање
потреба и интереса грађана у спорту.

Извештаји из става 1. овог члана оба-
везно се објављују на интернет страници
општине Лебане.

Члан 43.

У складу са Законом, Општинско веће
врши, по завршетку одобреног програма,
анализу реализације програма и постизања
планираних ефеката и, у случају да оцени
да планирани ефекти нису постигнути у
битном делу пропустом носиоца програма,
затражиће од носиоца програма да одржи
скупштину, односно одговарајући орган, у
року од 60 дана ради утврђења одговорно-
сти лица која су реализовала програм и
лица која су учествовала у доношењу од-
лука које су довеле до непостизања плани-
раних ефеката програма. 

Носилац програма је дужан да обавести
Општинско веће о датуму одржавања скуп-
штине и одлукама које су донете у погледу
утврђивања одговорности, у складу са ста-
вом 1. овог члана.

VII. КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА
И КОНТРОЛЕ ПРОГРАМА
ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА 

И ОПРЕМАЊА СПОРТСКИХ
ОБЈЕКАТА

Члан 44.

У поступку одобравања програма, одно-
сно пројеката изградње, опремања и одр-
жавања спортских објеката, поред крите-
ријума утврђених у члану 8. овог правил-
ника, цени се испуњеност следећих крите-
ријума:

1) да за планиране активности постоји
потребна документација, у складу са зако-
ном којим се уређује планирање и из-
градња објеката;

2) да је обезбеђена локација за изградњу
спортског објекта;

3) да спортски објекат испуњава услове
прописане актом којим су уређени услови
за обављање спортских делатности, у
складу са Законом; 

4) да је спортски објекат категорисан у
складу са националном категоризацијом
спортских објеката;

5) да је спортски објекат уписан у ма-
тичну евиденцију спортских објеката, у
складу са Законом;

6) да је у питању капитално одржавање
спортског објекта (реконструкција, до-
градња, адаптација и санација);

7) да су радови на изградњи и капитал-
ном одржавању спортских објеката пред-
виђени одговарајућом планском докумен-
тацијом;

8) да је премер и предрачун радова на из-
градњи, односно одржавању спортског
објекта урађен и оверен од стране стручног
лица; 

9) да је земљиште на којем се планира
изградња новог спортског објекта у јавној
својини;

10) да је спортски објекат у јавној
својини (у целини или делимично);

11) да носилац програма из сопствених
средстава сноси трошкове припремних ра-
дова, израде техничке документације, ан-
гажовања стручног надзора, техничког
пријема, укњижбе;

12) да се изградња и одржавање и опре-
мање спортског објекта у оквирима јавно-
приватног партнерства врши под условима
и на начин утврђен законом којим је уре-
ђено јавно-приватно партнерство;

13) да се уговором регулишу сва својин-
ска и имовинска питања у вези са изград-
њом и одржавањем спортског објекта, у
складу са законом којим је уређена јавна
својина и другим законима.

Члан 45.

Власник, односно корисник земљишта
или спортског објекта подноси предлог
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пројекта изградње, опремања и одржавања
спортског објекта уз сагласност власника
земљишта, односно спортског објекта. 

Предлог пројекта изградње и капитал-
ног одржавања спортског објекта могу
заједнички да поднесе више овлашћених
подносилаца, у случају сусвојине на зем-
љишту или објекту.

Опремање спортског објекта подразу-
мева опрему која се уграђује у спортски
објекат и са њим чини функционалну тех-
ничко-технолошку целину.

Одржавање спортског објекта подразу-
мева капитално одржавање у смислу изво-
ђења радова на реконструкцији, доградњи,
адаптацији и санацији спортских објеката.

Предлог годишњег пројекта (програма)
изградње, опремања и одржавања спорт-
ског објекта чине појединачни пројекти,
који се, у складу са садржајем, групишу у
посебне програме: 

1) изградња спортских и рекреативних
објеката;

2) капитално одржавање спортских и
рекреативних објеката;

3) изградња спортских објеката за по-
требе образовања;

4) капитално одржавање спортских
објеката за потребе образовања;

5) изградња и прилагођавање спортских
објеката за лица са посебним потребама и
инвалидитетом.

Члан 46.

Уз пројекат изградње и одржавања
спортског објекта мора бити приложена
документација којом се доказује испуње-
ност прописаних услова и критеријума
према закону којим се уређује област пла-
нирања и изградње, као и документација о
спровођењу програма (предрачун радова;
власнички лист за земљиште и објекат;
уговор о заједничком улагању; локацијска
дозвола, грађевинска дозвола или решење
којим се одобрава извођење радова на
адаптацији или санацији спортског обје -

кта; главни пројекат према закону којим се
уређује област планирања и изградње;
окончана или последња привремена ситуа-
цију за извршене радове и извештај над-
зорног органа – код фазне изградње; други
докази).

Члан 47.

Годишњи пројекат изградње и инвести-
ционог одржавања спортских објеката из-
вршава се према динамици утврђеној про-
грамским календаром у складу са Законом.

Члан 48.

Носилац пројекта образује, након оба-
вештења о одобрењу програма, тим за
спро вођење програма и одређује руково-
диоца и његове чланове.

Носилац пројекта, по извршеном тех-
ничком прегледу и извршеној записничкој
примопредаји и коначном обрачуну изве-
дених радова, дужан је да обезбеди упо-
требну дозволу.

VIII. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ
ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА

ПРОГРАМА СТИПЕНДИРАЊА 
ЗА СПОРТСКО УСАВРШАВАЊЕ
КАТЕГОРИСАНИХ СПОРТИСТА

Члан 49.

Финансирање програма стипендирања
за спортско усавршавање категорисаних
спортиста, посебно перспективних спорти-
ста, врши се у складу са следећим крите-
ријумима:

1) да је у питању спортиста аматер, у
складу са Законом и спортским правилима;

2) да је спортиста држављанин Репуб-
лике Србије;

3) да је спортиста у текућој години ранги-
ран у складу са чланом 140. став 2. Закона;

4) да га његова спортска организација
предложи за добијање стипендије;
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5) да се у текућој години бави спортским
активностима у спортским организацијама
у општини Лебане;

6) да испуњава обавезе према национал-
ној спортској репрезентацији у коју је по-
зван; 

7) да у текућој години има статус уче-
ника и да је у претходној школској години
остварио минимално врлодобар успех – за
спортисте узраста од 15 до 19 година;

8) да му је утврђена здравствена способ-
ност за обављање спортских активности у
складу са Законом;

9) да поштује антидопинг правила про-
писана Законом о спречавању допинга у
спорту;

10) да је његово понашање на спортским
теренима и изван њих у складу са спорт-
ским духом и фер плејом.

Право на стипендију престаје спортисти
престанком испуњавања услова из става 1.
овог члана, на основу одлуке Општинског
већа.

Општинско веће посебном одлуком ут-
врђује максимални број стипендија које
могу добити спортисти за спортско усавр-
шавање исте спортске организације, у за-
висности од ранга спорта утврђеног На-
ционалном категоризацијом спортова, и
висину месечног износа стипендија у за-
висности од категорије спортисте (за-
служни спортиста, спортиста међународ-
ног разреда, спортиста националног раз-
реда, перспективни спортиста, други кате-
горисани спортиста).

Са спортистом коме је одлуком Општин-
ског већа додељена стипендија за спортско
усавршавање председник општине закљу-
чује уговор о одобравању стипендије, на
основу кога се спортисти месечно испла-
ћује стипендија и који обавезно садржи по-
датке о новчаном износу месечне стипен-
дије, роковима исплате, року важења уго-
вора и правима и обавезама спортисте.

IX. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ
ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА

ПРОГРАМА ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ЗА ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ

РЕЗУЛТАТЕ И ДОПРИНОС РАЗВОЈУ
СПОРТА

Члан 50.

Годишње спортско признање општине
Лебане додељује се у виду повеље и нов-
чане награде за:

1) освојену медаљу на великим међуна-
родним спортским такмичењима;

2) освојено национално, регионално или
европско клупско првенство;

3) дугогодишњи изузетан допринос раз-
воју спорта у општини Лебане и/или Ре-
публици Србији.

Годишње спортско признање из става 1.
овог члана може се доделити спортској ор-
ганизацији, спортисти или спортском стру -
чњаку.

Општинско веће утврђује висину нов-
чане награде из става 1. овог члана.

Општинско веће утврђује изглед повеље
из става 1. овог члана.

У случају да спортска организација или
спортиста, односно спортски стручњак у
истој години оствари више спортских ре-
зултата који представљају основ за до-
бијање признања и награде из става 1. овог
члана, може се одобрити само једно при-
знање и новчана награда за најбољи (нај -
вреднији) спортски резултат остварен у
претходној години.

Са спортском организацијом, спортским
стручњаком или спортистом из става 2.
овог члана председник општине закључује,
на основу одлуке Општинског већа о до-
дели спортског признања, уговор о додели
новчане награде 
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X. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ
ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА

ПРОГРАМА ОДОБРАВАЊА
КОРИШЋЕЊА СПОРТСКИХ

ОБЈЕКАТА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ЛЕБАНЕ

Члан 51.

У циљу рационалног и наменског ко-
ришћења спортских сала и спортских
објеката у државној својини чији је корис-
ник општина Лебане, односно који су у јав-
ној својини општине Лебане, спортским
организацијама се може одобрити њихово
бесплатно коришћење за спортске активно-
сти, односно доделити бесплатни термини
за тренирање и обављање других спорт-
ских активности ако су поред општих
услова и критеријума утврђених овим пра-
вилником испуњени и следећи услови:

1) да су све спортске активности које се
у спортском објекту обављају бесплатне за
све спортисте учеснике у реализацији про-
грама;

2) да је претежни део спортских актив-
ности тренирања везан за рад са децом и
младим.

Општинско веће утврђује укупан број
слободних бесплатних термина (у сатима)
по појединим спортским објектима, и о фи-
нансирању тих термина закључује уговор
са организацијом у области спорта која
управља спортским објектима из става 1.
овог члана.

Спортска организација из става 1. овог
члана обавезна је да сале и спортске
објекте у којима обавља спортске активно-
сти користи у складу са законом, пратећим
подзаконским актима, спортским прави-
лима и уговором о реализацији програма.

XI. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ
ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА

ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА
ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ

СПОРТА КОЈЕ СУ ОД ПОСЕБНОГ
ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ЛЕБАНЕ

Члан 52.

Годишњи програм из члана 137. став 1.
тачка 8) Закона може се одобрити само ор-
ганизацији у области спорта која поред оп-
штих услова и критеријума утврђених
овим правилником испуњава и услов да је
одлуком Општинског већа утврђена као ор-
ганизација у области спорта од посебног
значаја за општину Лебане у складу са ст.
2–7. овог члана.

Општинско веће својом одлуком, на
предлог председника општине, утврђује
организације у области спорта на терито-
рији општине Лебане од посебног значаја
за општинуЛебане.

Спортски савез општине Лебане је као
надлежни територијални спортски савез
територијални спортски савез од посебног
значаја за општину.

Општинско веће одлуку из става 2. овог
члана доноси, у складу са чланом 137. став
1. тачка 8) Закона, у зависности од тога
каква је унутрашња организованост орга-
низације, који је ранг спортске гране према
Националној категоризацији спортова, ко-
лики је број учлањених организација и
спортиста, каква је спортска традиција и
спортски резултати организације, у којој
мери се унапређује стручни рад, у ком
рангу такмичења организација учествује,
број екипа организације које се такмиче у
оквиру надлежног националног гранског
спортског савеза (и мушкарци и жене, у
свим категоријама), чланства у надлежном
националном спортском савезу, испуњено-
сти услова за обављање спортских актив-
ности и делатности у складу са Законом, у
којој мери се повећава обухват бављења
грађана спортом, поседовање спортских
објеката, као и према томе у којој мери се
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делатност организације уклапа у приори-
тете утврђене Програмом развоја спорта у
општини Лебане.

Предлог да се одређена организација у
области спорта утврди за организацију од
посебног значаја за општину Лебане може
дати свака организација у области спорта
са територије општине Лебане, уз подно-
шење документације којом се доказује ис-
пуњеност критеријума из става 4. овог
члана.

При доношењу одлуке из става 2. овог
члана Општинско веће води рачуна и о
томе у којој мери су активности организа-
ције у области спорта од значаја за реали-
зацију Националне стратегије развоја
спорта и Програма развоја спорта у оп-
штини Лебане. 

Општинско веће пре доношења одлуке
из става 2. овог члана прибавља мишљење
Спортског савеза Лебане.

Општинско веће доноси одлуку да одре-
ђеној организацији престаје статус органи-
зације у области спорта која је од посебног
значаја за општину Лебане када организа-
ција престане да испуњава критеријуме из
става 4. овог члана на основу којих је
стекла тај статус.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ

Члан 53.

Поступак одобрења програма којим се
задовољавају потребе и интереси грађана
у области спорта који је започет, а није
окончан до дана ступања на снагу овог пра-
вилника, окончаће се по одредбама овог
правилника.

Обавеза коришћења Матрице логичког
оквира и SWOT анализе из члана 9. став 3.
овог правилника примењује се код годиш-
њих програма који се подносе у 2017. го-
дини.

Спортски савез општине Лебане под-
носи извештај Општинском већу о оства-

ривању циљева и ефеката годишњих про-
грама чији је предлагач почев од годишњих
програма за 2017. годину.

Члан 54.

Даном ступања на снагу овог правил-
ника престаје да важи Правилник о одоб-
равању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана
у општини Лебане 04Број:400-44/1 од
20.01.2017. године.

Члан 55.

Овај правилник ступа на снагу даном до-
ношења а објавиће се у Службеном глас-
нику града Лесковца.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ЛЕБАНЕ

04 Број:02-40/1

ПРЕДСЕДНИК
Иван Богдановић
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