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На основу члана 25. став 3. Закона о ло-

калним изборима ("Службени гласник РС",

14/2022), Општинска Изборна комисија оп-

штине Власотинце на седници одржаној

14.02.2022. године, донела је

ПОСЛОВНИК

Општинске Изборне комисије 

општине Власотинце

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником уређују се питања

организације, начина рада и одлучивања

Општинске Изборне комисије општине

Власотинце (у даљем тексту: Комисија), као

и друга питања од значаја за рад комисије.

Члан 2.

Седиште комисије је у Власотинцу, у

згради Општинске управе општине Власо-

тинце, Трг ослобођења бр.12.

Члан 3.

Комисија у свом раду користи један

округли печат и један заводни печат (штам-

биљ).

Печат Комисије је пречника 32 мм. 

Печат је округлог облика, у средини

печата је грб Републике Србије. По спољ-

ном ободу печата уписан је текст: „Репуб-

лика Србија“. У следећем унутрашњем

кру гу уписан је текст: „Изборна комисија

општине Власотинце“. У дну печата упи-

сан је текст: „Власотинце“.

Заводни печат (штамбиљ) је правоуга-

оног облика и садржи текст: у првом реду:

„Република Србија“, у другом реду: „Скуп-

штина општине Власотинце“, у трећем

реду „Општинска изборна комисија“, у

четвртом реду простор за број предмета, у

петом реду простор за датум и час, а у ше-

стом реду: „Власотинце“.

Текст округлог печата и заводног печата

(штамбиља) је исписан на спрском језику

ћириличним писмом.

За руковање и чување печата и штам-

биља овлашћен је Секретар Комисије, уз

овлашћење да својом одлуком одреди неког

члана Комисије да рукује и чува печат у

тренуцима његове спречености.

II. САСТАВ КОМИСИЈЕ

Члан 4.

Комисију чине чланови у сталном са-

ставу и проширеном саставу.

Члан 5.

Комисију у сталном саставу чине пред-

седник, шест чланова и њихови заменици

које именује Скупштина општине Власо-

тинце.
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Заменици имају иста права и одговор-

ности као и чланови које замењују, кад уче-

ствују у раду Комисије.

Члан 6.

Члана и заменика члана Комисије у про-

ширеном саставу именује Комисија на

предлог подносиоца проглашене изборне

листе који мора бити достављен најкасније

седам дана пре дана гласања.

Комисија је дужна да донесе решење о

предлогу за именовање члана и заменика

члана Комисије у проширеном саставу у

року од 24 часа од пријема предлога.

Решење о именовању члана и заменика

члана изборне комисије у проширеном са-

ставу примењује се од наредног дана од

дана када је донето.

Члан, односно заменик члана Комисије

у проширеном сасатаву који је разрешен,

односно којем је функција престала по

сили закона може се променити на захтев

подносиоца проглашене изборне листе на

чији предлог је именован само док изборна

комисија ради у проширеном саставу.

Члан 7.

Комисија има секретара и заменика сек-

ретара кога именује Скупштина општине

Власотинце, а који учествује у раду коми-

сије без права одлучивања.

III. НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ

Члан 8.

Комисија, у оквиру надлежности ут-

врђених 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

законима.

Обрасце који су потребни за подношење

изборне листе изборна комисија прописује
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у року од од три дана од дана када је одлука

о расписивању избора ступила на снагу.

У свом раду, Комисија сходно приме-

њује упутства и друге акте Републичке из-

борне комисије који се односе на избор на-

родних посланика.

Члан 9.

Комисија, у оквиру надлежности утврђе-

них Законом о избору народних посланика:

1) организује техничку припрему за из-

боре;

2) именује, разрешава и констатује пре-

станак функције чланова и заменика чла-

нова органа за спровођење избора, у

складу са овим законом;

3) одређује бирачка места, у складу са

овим законом;

4) одлучује о захтевима за поништавање

гласања на бирачком месту због неправил-

ности током спровођења гласања;

5) прима изборни материјал од Репуб-

личке изборне комисије и предаје га бирач-

ким одборима;

6) преузима изборни материјал од бирач-

ких одбора по завршетку гласања;

7) пружа подршку бирачким одборима

приликом спровођења гласања;

8) обавештава Републичку изборну ко-

мисију о току гласања;

9) доноси збирни извештај о резулта-

тима гласања са бирачких места која се на-

лазе на њеној територији;

10) обавља друге послове у складу са за-

коном и актима Републичке изборне коми-

сије.

IV. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Члан 10.

Председник Комисије:

– представља и заступа Комисију;

– сазива седнице Комисије и председава

седницама;

– потписује акта Комисије;

– одобрава службена путовања у земљи

и иностранству;

– стара се да Комисија своје послове

обавља у складу са прописима и благовре-

мено;

– стара се о примени овог пословника и

– обавља друге послове утврђене зако-

ном и овим пословником.

Заменик председника Комисије обавља

дужности председника Комисије у случају

његове одсутности или спречености за обав-

љање функције, а може да обавља и послове

за које га председник Комисије овласти.

Члан 11.

Чланови Комисије имају право и обавезу:

– да редовно присуствују седницама Ко-

мисије;

– да учествују у расправи по питањима

која су на дневном реду седнице Комисије

и гласају о сваком предлогу о коме се од-

лучује на седници;

– да обављају све дужности и задатке од-

ређене од стране Комисије.

Члан 12.

Секретар Комисије:

– припрема седнице Комисије;

– координира рад чланова и заменика

чланова Комисије;

– помаже председнику Комисије у обав-

љању послова из његове надлежности;

–  стара се о припреми предлога аката

које доноси Комисија и

– обавља друге послове у складу са зако-

ном, овим пословником и налозима пред-

седника Комисије.

Заменик секретара Комисије обавља

дужности секретара Комисије у случају

његове одсутности или спречености за

обављање функције, а може да обавља и

послове за које га председник Комисије и

секретар Комисије овласти.

V НАЧИН РАДА

Члан 13.

Комисија ради у сталном и проширеном

саставу.
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Комисија ради у проширеном саставу

док укупан извештај о резултатима локал-

них избора не постане коначан.

Члан 14.

Комисија је самостална у свом раду и

ради на основу закона и прописа донетих

на основу закона.

Рад комисије је јаван.

Члан 15.

Комисија ради у седницама.

Седницу комисије сазива председник ко-

мисије, на своју иницијативу или, у захте-

ваном року, кад то предложи најмање 1/3

чланова комисије.

У раду Комисије учествују председник,

чланови и секретар Комисије или њихови

заменици.

Седницом председава председник Коми-

сије, односно у његовом одсуству заменик

председника Комисије.

Ако седници не присуствују ни председ-

ник Комисије, ни његов заменик, председа-

вање преузима најстарији присутни члан

Комисије.

Уколико најстарији присутни члан Ко-

мисије, неће или не може да преузме пред-

седавање седницом, председавање пре-

узима следећи најстарији члан Комисије. 

Члан 16.

Позив за седницу комисије, са предло-

гом дневног реда, доставља се члановима

комисије или њиховим заменицима, по

правилу у писаном облику, најкасније дан

пре дана одређеног за одржавања седнице,

а по потреби, седнице се могу сазвати те-

лефоном, мејлом или на други одгова-

рајући начин.

Изузетно, а нарочито од дана расписи-

вања избора док трају изборне радње, сед-

нице могу да буду сазване и у року краћем

од рока из става 1. овог члана, у роковима

који обезбеђују благовремено извршавање

обавеза Комисије.

Уз позив за седницу се члановима коми-

сије доставља и материјал припремљен за

тачке предложеног дневног реда као и за-

писник са претходне седнице комисије уко-

лико је сачињен. 

Члан 17.

Комисија ради и пуноважно одлучује

ако седници присуствује већина њених

чланова, односно њихових заменика. 

Отварајући седницу, председавајући

констатује број присутних чланова Коми-

сије.

Пре утврђивања дневног реда, приступа

се усвајању записника са претходне сед-

нице комисије, уколико је сачињен и бла-

говремено достављен члановима 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, односно заменик члана Комисије

може да предложи измене и допуне пред-

ложеног дневног реда. 

О предлозима за измену или допуну

предложеног дневног реда одлучује се без

расправе, редом којим су предлози изнети

на седници.

Након изјашњавања о предлозима за из-

мену, односно допуну предложеног днев-

ног реда, Комисија гласа о усвајању днев-

ног реда у целини.

На седници се ради по тачкама дневног

реда.

У расправи на седници могу да уче-

ствују председник Комисије, чланови Ко-

мисије, секретар Комисије и њихови заме-

ници.
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Седници, на позив председника Коми-

сије, могу да присуствују и у расправи

могу да учествују и представници држав-

них и локалних органа и организација, уко-

лико се на седници разматрају питања из

њиховог делокруга, о чему председавајући

обавештава чланове Комисије на почетку

седнице.

На предлог председавајућег или члана

Комисије, односно заменика члана, Коми-

сија може да одлучи да се време за рас-

праву сваког од учесника, по одређеној

тачки дневног реда, ограничи на пет ми-

нута. 

Пошто утврди да је расправа по тачки

дневног реда исцрпљена, председавајући

закључује расправу, након чега се прелази

на одлучивање.

Комисија одлучује већином од укупног

броја гласова чланова у сталном, односно

проширеном саставу.

Члан 18.

О раду на седници Комисије води се за-

писник.

Записник садржи главне податке о раду

на седници, дневном реду, нарочито о

предлозима о којима се расправљало, са

именима учесника у расправи, о одлукама,

закључцима и другим актима који су на

седници донети, као и о резултатима гла-

сања о појединим питањима.

Седнице Комисије могу се тонски сни-

мати ако Комисија донесе такву одлуку.

Тонски снимак седнице прилог је запис-

ника и чини његов саставни део у слу-

чајевима када се седнице Комисије тонски

снимају.

О вођењу и чувању записника стара се

секретар, односно заменик секретара Ко-

мисије.

Записник потписују председник и секре-

тaр Комисије, односно њихови заменици.

Записник се усваја на једној од наредних

седница комисије.

Изворником акта сматра се текст акта

усвојен на седници Комисије, сачињен у

прописаном облику, потписан од председа-

вајућег седници и оверен печатом Коми-

сије.

О сачињавању и чувању изворника стара

се секретар Комисије.

Ради достављања странкама, сачињава

се препис изворника који у свему мора да

буде истоветан изворнику и који потписује

секретар Комисије а оверава се печатом Ко-

мисије.

Члан 19.

Општинска управа у сарадњи са Коми-

сијом обезбеђује чување изборних аката и

извештаја о резултатима избора са избор-

ним материјалима и руковање тим мате-

ријалима, у складу са Законом.

Члан 20.

Комисија води деловодни протокол, сре-

ђује и чува документацију (архивску грађу

комисије), са којом се поступа у складу са

прописима.

Члан 21.

Ради проучавања појединих питања из

свог делокруга, израде предлога аката, из-

вештаја и других докумената, као и обав-

љања појединих изборних радњи, комисија

може формирати радну групу из реда

својих чланова, којој ће помоћ у раду пру-

жати стручни радници Општинске управе.

Комисија може, по потреби, задужити

поједине своје чланове да проуче питања

која се јављају у спровођењу изборног по-

ступка, у непосредној сарадњи са члано-

вима изборних органа и другим учесни-

цима у поступку, као и увидом у одгова-

рајуће документе, те да упознају Комисију

са утврђеним стањем и предложе јој одго-

варајућа решења.

Члан 22.

Комисија обезбеђује јавност рада при-

суством представника средстава јавног ин-

формисања, давањем саопштења и одржа-

вањем конференција за штампу.
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Саопштење за јавност могу дати пред-

седник и секретар комисије, односно њи-

хови заменици.

Конференцију за штампу може одржати

председник Комисије или по његовом ов-

лашћењу заменик председника, члан или

заменик члана.

VI ПОСТУПАЊЕ 

ПО ПРИГОВОРИМА

Члан 23.

О приговорима који су упућени коми-

сији, председник, секретар односно заме-

ник секретара, припремиће за потребе ко-

мисије, најкасније у року од 24 часа од часа

пријема приговора, стручно мишљење о

начину решавања приговора и на основу

тог мишљења сачиниће нацрт решења или

одлуке, уз претходну консултацију са пред-

седником Комисије.

Стручно мишљење из претходног става

обухвата садржину приговора, чињенично

стање, излагање законских одредби на ос-

нову којих се приговор решава и предлог

како га треба решити.

Изборна комисија је дужна да у року од

72 часа од пријема приговора донесе и

објави решење о приговору.

Приговор и Решење о приговору Из-

борна комисија објављује веб-презента-

цији Републичке изборне комисије.

Члан 24.

Кад је против решења комисије по при-

говору поднета жалба, комисија је дужна

да надлежном суду одмах, а најкасније у

року од 24 часа од пријема жалбе, достави

жалбу и све потребе списе и податке за од-

лучивање по жалби.

Изборна комисија на веб-презентацији

објављује сва поднета правна средства и

одлуке које су донете по њима.

Члан 25.

У поступку по приговорима, у питањи -

ма која нису изричито уређена Законом о

локалним изборима, и другим сродним за-

конима, Комисија сходно примењује од-

редбе Закона о општем управном поступку.

VII ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКА

КОМИСИЈЕ

Члан 26.

Одлуке Комисије објављују се на веб-

презентацији Републичке изборне комисије

без одлагања, а најкасније у року од 24 часа

од завршетка седнице на којој су одлуке до-

нете и на начин који прописује Републичка

изборна комисија.

На веб-презентацији мора бити назначен

датум и време објављивања одлуке.

Када донесе и објави одлуку по захтеву,

Комисија је дужна да подносиоца захтева те-

лефоном или електронском поштом обаве-

сти о томе да је одлука по његовом захтеву

донета и објављена на веб-презентацији.

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 објављена одлука по

његовом захтеву, односно време када му је

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.

Члан 27.

Општи акти Комисије објављују се у

Сл.гласнику града Лесковца.

Комисија може одлучити да се у Сл.глас-

нику града Лесковца објаве и одређени

појединачни акти.

О објављивању аката стара се секретар

Комисије. 

Уколико текст акта објављеног у „Служ-

беном гласнику града Лесковца“ није са-

гласан изворнику акта, исправку даје сек-

ретар Комисије.
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Исправка из става 4. овог члана објав-

љује се на исти начин као и акт који се ис-

правља.

VIII ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА 

ЗА РАД КОМИСИЈЕ

Члан 28.

Средства за рад органа за спровођење

избора, изборни материјал и друге трош-

кове спровођења избора, обезбеђују се у

буџету општине Власотинце и буџету Ре-

публике Србије..

Члан 29.

Чланови комисије и њихови заменици,

секретар и заменик секретара имају право

на накнаду за рад у комисији.

Висина накнаде и трошкова за рад у Ко-

мисији, Комисија одређује посебном одлу-

ком.

Налогодавац за исплату средстава је пред-

седник комисије.

Члан 30.

Општинска управе општине Власотинце

обезбеђује и пружа неопходну, админи-

стративну, стручну и техничку помоћ при

обављању послова и задатака Комисије.

IX КАНЦЕЛАРИЈСКО И АРХИВСКО

ПОСЛОВАЊЕ

Члан 31.

На канцеларијско и архивско пословање

Комисије примењују се прописи којима се

уређују канцеларијско пословање и ар-

хивско пословање органа државне управе.

X ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ПОСЛОВНИКА

Члан 32.

Право предлагања измена и допуна По-

словника имају сваки члан, односно заме-

ник члана Комисије.

Предлог за измену и допуну Пословника

подноси се у писменом облику.

Предлог из става 2. овог члана председ-

ник Комисије ставља на дневни ред сед-

нице Комисије у што краћем року.

XI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.

Питања која се односе на рад комисије,

а која нису уређена овим пословником,

могу се уредити одлуком или закључком

комисије, у складу са одредбама овог по-

словника.

Члан 34.

Ступањем на снагу овог Пословника,

престаје да важи Пословник Општинске

изборне комисије општине Власотинце, бр.

013-1-13/2020 од 10.03.2020.године.

Члан 35.

Овај Пословник ступа на снагу даном

доношења, а објавиће се на веб-презента-

цији Републичке изборне комисије, интер-

нет презентацији општине Власотинце и у

„Службеном гласнику града Лесковца“.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 

дана 14.02.2022.године, 

013-2/2022

ПРЕДСЕДНИК

БРАНИМИР МАРКОВИЋ
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96.

На основу члана 20. став 1. тачка 8. За-

кона о локалној самоуправи („Службени

гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон

... 47/18), члана 69. и 70. Законa о енергет-

ској ефикасности и рационалној употреби

енергије („Службени гласник РС“, број

40/21), члана 25. и члана 40. Закона о бу-

џетском систему („Службени гласник РС“,

број 154/09, 73/10... 72/19 и 149/20), Oдлуке

о бесповратном суфинансирању активно-

сти на инвестиционом одржавању и уна-

пређењеу енергетских својстава стамбених

зграда, породичних кућа и станова (Служ-

бени гласник града Лесковца, бр.4/22) и и

члана 70. став 1. тач.19. Статута општине

Власотинце („Сл. гласник града Лесковца“

број 6/2019), члана 3. Став 1. тач. 19 Од-

луке о Општинском већу општине Власо-

тинце („Службени гласник града Лес-

ковца“ 12/19) и члана 6. став 1. тач.19 По-

словника о раду општинског већа општине

Власотинце („Службени гласник града

Лесковца“ бр. 31/20), Општинско веће оп-

штине Власотинце, на 70. седници одржа-

ној дана 18.02.2022. године, донело је

ПРАВИЛНИК

О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

СТАМБЕНИХ ЗГРАДА,

ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о суфинансирању мера

енергетске санације стамбених зграда, по-

родичних кућа и станова (у даљем тексту

Правилник) уређује се: циљ спровођења

мера; мере које се суфинансирају и ближи

услови за расподелу и коришћење сред-

става; учесници у реализацији мера, начин

њиховог учешћа и улоге; начин обезбеђи-

вања финансијских средстава, проценат су-

финансирања; начин и услови пријаве на

јавни конкурс и критеријуми за селекцију

привредних субјеката; начин и услови

пријаве на јавни конкурс и критеријуми за

селекцију грађана (домаћинстава); пра ће -

ње реализације и извештавање. 

Члан 2.

Циљ спровођења мера енергетске сана-

ције стамбених зграда, породичних кућа и

станова је унапређење енергетске ефикас-

ности у стамбеном сектору и повећано ко-

ришћење обновљивих извора енергије у

домаћинствима на територији општине

Власотинце.

Мере енергетске санације предвиђене

овим правилником спроводе се кроз са-

радњу са привредним субјектима који се

баве производњом, услугама и радовима на

енергетској санацији стамбених објеката, а

крајњи корисници бесповратних средстава

су домаћинства на територији општине Вла-

сотинце.

Финансијска средства

Члан 3.

Средстава за суфинансирање мера енер-

гетске санације из члана 6. овог правил-

ника опредељују се Одлуком о буџету оп-

штине Власотинце за сваку буџетску го-

дину у оквиру Програма 17 Енергетска

ефикасност и обновљиви извори енергије,

Програмска активност 0501-0001 Енергет-

ски менаџмент, функција 620, економска

класификација 454 –  Субвенције приват-

ним предузећима.

Члан 4.

Средства за суфинансирање мера из

члана 6. овог правилника додељују се на

основу јавног позива за домаћинстава и
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стамбене заједнице у највишем износу до

50% од вредно-сти укупне инвестиције са

ПДВ-ом по појединачној пријави при чему

ће максимални износ одобрених средстава

по појединачној пријави бити дефинисан у

члану 6. 

Члан 5.

Одлуку о додели средстава грађани -

ма/стамбеним заједницама доноси Оп-

штинско веће општине Власотинце на

предлог Комисије за реализацију мера

енергетске санације.

Члан 6.

Суфинанирање унапређења енергетске

ефикасности, у општини Власотинце, из-

носом од 5.000.000,00 динара, који је опре-

делила општина Власотинце, Раздео 5,

Програм 0501 Енергетска ефикасност и об-

новљиви извори енергије, Активност 0001

Енергетски менаџмент, Функција 660 По-

слови становања и заједнице некласифико-

вани на другом месту, Ек. класификација

454000 Субвенције приватним пред-

узећима, Позиција 95/0 ће се радити за сле-

деће мере енергетске ефикасности :

1) унапређење термичког омотача пу-

тем:

(1) замене спољних прозора и врата и

других транспарентних елемената термич-

ког омотача. Ова мера обухвата и пратећу

oпрему за прозоре/врата, као што су окап-

нице, прозорске даске, ролетне, капци и др,

као и пратеће грађевинске радове на де-

монтажи и правилној монтажи прозо -

ра/врата, као што је демонтажа старих про-

зора/врата и одвоз на депонију, правилна

монтажа прозора, обрада око прозорa/вра -

та гипс-картон плочама, глетовање, обрада

ивица и кречење око прозора/ врата са

унутрашње стране зида, 

(2) постављања термичке изолације зи-

дова, таваница изнад отворених пролаза,

зидова, подова на тлу и осталих делова тер-

мичког омотача према негрејаном про-

стору, 

(3) постављања термичке изолације ис-

под кровног покривача. Ова мера може

обухватити, у случају да је оштећен кровни

покривач и хидроизолациони кровни си-

стем, грађевинске радове на замени хидро-

изолације и других слојева кровног покри-

вача, као и лимарске радове, али не и ра-

дове на замени конструктивних елемената

крова

2) унапређење термотехничких си-

стема зграде путем замене система или

дела система ефи-каснијим системом пу-

тем: 

(1) замене постојећег грејача простора

(котао или пећ) ефикаснијим,

(2) замене постојеће или уградња нове

цевне мреже, грејних тела-радијатора и

пратећег прибора, 

(3) уградње топлотних пумпи (грејач

простора или комбиновани грејач),

(4) уградње електронски регулисаних

циркулационих пумпи,

(5) опремањем система грејања са уре-

ђајима за регулацију и мерење предате ко-

личине топлоте објекту (калориметри, де-

литељи топлоте, баланс вентили), 

3) уградње соларних колектора у ин-

сталацију за централну припрему по-

трошне топле воде, 

4) уградње соларних панела и пратеће

инсталације за производњу електричне

енергије за сопствене потребе, уградње

двосмерног мерног уређаја за мерење

предате и при-мљене електричне енер-

гије и израде неопходне техничке доку-

ментације и извештаја извођача радова

на уградњи соларних панела и пратеће

инсталације за производњу електричне

енергије који су у складу са законом не-

опходни приликом прикључења на ди-

стрибутивни систем.

Критеријуми за оцењивање пријава на

Јавни позив за домаћинства и стамбене

заједнице дати су у члану 26. овог правил-

ника. 
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Прихватљиви трошкови

Члан 7.

Прихватљиви инвестициони трошкови

су трошкови са урачунатим ПДВ-ом.

Члан 8.

Не прихватају се трошкови радова, на-

бавка материјала и опрема који настану пре

првог обиласка комисије за преглед и

оцену поднетих захтева за суфинасирање

пројеката енергетске ефикасности. 

Неприхватљиви трошкови – Трошкови

који неће бити финансирани јавним кон-

курсом из буџета општине Власотинце су:

1) Трошкови који су у вези са набавком

опреме: царински и административни тро -

шкови

2) Трошкови у вези са одобравањем и

спровођењем кредитног задужења: трош-

кови одобравања кредита, трошкови ка-

мата, трошкови кредитног бироа, трош-

кови осигурања кредита и сл.

3) Рефундација трошкова за већ набав-

љену опрему и извршене услуге (плаћене

или испоручене)

4) Набавка опреме коју подносилац за-

хтева за бесповратна средства сам про-

изводи или за услуге које подносилац за-

хтева сам извршава 

5) Други трошкове који нису у складу са

мерама енергетске санације.

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Члан 9.

Директни корисници средстава за реали-

зацију мера енергетске санације су при-

вредни субјекти.

Привредни субјекти су дужни да корис-

ницима испоруче материјале и опрему од-

говарајућег квалитета и изврше услуге у

складу са одредбама уговора и у договоре-

ним роковима.

Члан 10.

Крајњи корисници бесповратних сред-

става су домаћинства и стамбене заједнице.

III ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ

КОМИСИЈЕ

Члан 11.

Општинско веће општине Власотинце

доноси Решење о образовању комисије за

реализацију мера енергетске санације (у

даљем тексту комисија).

Јавни конкурси за суфинансирање мера

енергетске санације у име општине Власо-

тинце спроводи комисија, коју Општинско

веће општине Власотинце формира Реше-

њем о образовању комисије. 

Решењем о образовању комисије ут-

врђују се: број чланова комисије, основни

подаци о члановима комисије (име и пре-

зиме, назив радног места), основни задаци

и друга питања од значаја за рад комисије. 

Чланови комисије за свој рад имају пра -

во на накнаду.

Члан 12.

Основни задаци комисије нарочито обу-

хватају:

Припрема конкурсне документације за

привредне субјекте и домаћинства (јавни

позив, образац пријаве, и друго ).

Оглашавање јавних конкурса и пратеће

документације на огласној табли и званич-

ној интернет страници општине Власо-

тинце;

Пријем и контрола приспелих захтева;

Рангирање приспелих захтева и избор

пријављених привредних субјеката и дома-

ћинстава;

Објављивање прелиминарне листе иза-

браних директних корисника и крајњих ко-

рисника на огласној табли и званичној ин-

тернет страници општине Власотинце, раз-

матрање приговора на прелиминарну листу

изабраних привредних субјеката и дома-

ћинстава и доношење. Прелиминарна ранг

листа крајњих корисника представља ос-

нов за теренски обилазак комисије;

Доношење коначне листе изабраних ди-

ректних корисника и предлога коначне ли-

сте изабраних крајњих корисника којима је

признато право на бесповратна средства;
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Израда предлога Уговора о спровођењу

мера енергетске санације и Решења о ко-

начној листи директних и крајњих корис-

ника за спровођење мера енергетске сана-

ције, а које се финансирају из буџета Оп-

штине Власотинце.

Комисија је независна у свом раду. Ко-

мисија је дужна да Општинском већу до-

стави записнике и извештај о раду.

Теренски рад комисије обухвата спро-

веде најмање два најављена обиласка, и то:

– пре радова приликом евалуације при -

јаве ради оцене почетног стања објекта и

веродостојности података из поднете при -

јаве, као и оправданост предложених мера

енергетске санације; 

– након спроведених радова ради ут-

врђивања чињеничног стања по пријави за-

вршетка радова. 

Приликом теренског обиласка комисија

на лицу места врши преглед поднетих за-

хтева, уз обавезно присуство подносиоца за-

хтева, сачињава се Записник у два при мер -

ка, при чему један примерак остаје подно-

сиоцу пријаве, а други задржава Комисија. 

Записник садржи и технички извештај о

постојећем стању објекта/ након реализо -

ва них мера.

Комисија је дужна да приликом посете

утврди да ли постоје индиције о незакони-

тим радњама или грубом кршењу уговор-

них обавеза затражи поступање у складу са

одредбама уговора и законским оквиром.

Комисија прати реализацију мера и вр -

ши контролу њихове реализације. Пра ћење

реализације мера обухвата:

– Обавезу директног/крајњег корисника

средстава да обавештава комисију о реали-

зацији мера, у роковима одређеним угово-

ром и да омогући комисији да изврши увид

у релевантну документацију насталу у току

реализације активности;

– Прикупљање информација од директ-

ног/крајњег корисника средстава;

– Друге активности предвиђене угово-

ром;

– Припрему извештаје о напретку и оба-

вештавање надлежних органа и јавности.

Члан 13.

Рокови за реализацију

– рок за пријаву на Јавни позив за ди-

ректне кориснике средстава је најмање 15

дана;

– евалуација пријава на Јавни позив ди-

ректних корисника средстава и доношење

прелиминарне ранг листе не може бити

дужe од 15 дана;

– рок за пријаву крајњих корисника на

Јавни позив је најмање 21 дан;

– евалуација пријава крајњих корисника

и доношење прелиминарне ранг листe крај -

њих корисника не може бити дужe од 15

дана;

– доношење коначне ранг листе директ-

них / крајњих корисника не може бити ду -

же од 15 дана од дана подношења послед-

њег приговора;

IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 14.

Средства Буџета Општине Власотинцеза

суфинансирању мера енергетске санације

стамбених зграда, породичних кућа и ста-

нова додељују се у складу са одредбама

овог Правилника. 

Расподела средстава из става 1. овог

члана обухвата расписивање јавног позива

за привредне субјекте, прикупљање и ком-

плетирање пријава на јавни позив, конт-

ролу формалне исправности и комплетно-

сти пријава, испуњености услова и оцењи-

вање привредних субјеката ради утврђи-

вање листе директних корисника и доно-

шење акта о избору директних корисника,

као и, расписивање јавног позива за гра-

ђане/стамбене зајенице, прикупљање и

комплетирање пријава, контролу формалне

исправности и комплетности пријава, оце-

њивање ради утврђивања листе крајњих

корисника на основу критеријума из јавног

позива, доношење акта о избору крајњих

корисника, реализацију и извештавање.
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Јавни позив за директне кориснике

(привредне субјекте)

Члан 15.

Одлуку о расписивању јавног позива за

избор директних корисника доноси град-

ско/општинско веће Општине Власотинце. 

Јавни конкурс за избор директних корис-

ника спроводи комисија. 

Пријава подразумева подношење доку-

ментације у року који је утврђен јавним по-

зивом, а подноси се комисији.

Јавни позив из става 1. овог члана се

обавезно објављује на интернет страници

града/општине, а најава јавног позива и у

локалним медијима. 

Члан 16.

На јавном конкурсу могу учествовати

привредни субјекти који врше испоруку и

радове на уградњи материјала, опреме и

уређаја и испуњавају следеће услове:

– да су уписани у регистар АПР-а, а ре-

гистровани су као привредна друштва и

предузетници најмање шест месеци од

дана подношења пријаве,

– да над њима није покренут стечајни

поступак или поступак ликвидације,

– да имају атесте за материјале и про-

изводе,

Садржај јавног позива за директне

кориснике (привредне субјекте)

Члан 17.

Јавни позив из члана 15. овог правил-

ника садржи:

1) правни основ за расписивање јавног

позива, 

2) циљеве преузете из правилника о су-

финансирању мера енергетске санације на

територији јединице локалне самоуправе, 

3) финансијски оквир, 

4) намену средстава, 

5) услове за учешће на конкурсу, 

6) документацију коју подносилац мора

поднети уз пријавни образац,

7) испуњеност услова из јавног позива, 

8) начин и рок подношења пријаве, 

9) начин објављивања одлуке о учешћу

привредних субјеката у суфинансирању

мера енергетске санације по јавном позиву,

Пријава на јавни позив за директне

кориснике (привредне субјекте)

Члан 18.

Пријава коју на јавни позив подноси

привредни субјект садржи пријавни обра-

зац са приложеном документацијом.

Пријавни образац се налази у прилогу

јавног позива и садржи нарочито:

1) опште податке о привредном субјекту;

2) податке о законском заступнику;

3) профил привредног субјекта;

4) ценовни преглед роба и услуга;

Критеријуми за рангирање директних

корисника (привредних субјеката)

Члан 19.

Критеријуми за рангирање директних

корисника обухватају следеће:

1) цене кључних добара заједно са угра д -

њом за меру за коју конкуришу;

2) рок важења цена за меру коју конку-

ришу;

3) други критеријуми ближе дефинисани

јавним позивом.

Јавним позивом се одређује максимални

број бодова по сваком од критеријума и

број бодова по поткритеријумима, ако су

поткритеријуми дефинисани у оквиру

појединих критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим

критеријумима и поткритеријумима при-

мењеним на поједини програм не може

прећи 100.

Оцењивање, утврђивање листе

изабраних директних корисника 

и уговарање

Члан 20.

Оцењивање и рангирање приспелих при -

јава привредних субјеката врши се приме-
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ном критеријума из члана 19. овог правил-

ника. 

Комисија разматра пријаве и у складу са

условима јавног позива, утврђује прелими-

нарну листу директних корисника.

Прелиминарну листу директних корис-

ника комисија објављује на огласној табли

општине Власотинце и званичној интернет

страници града/општине.

Учесници јавног позива имају право

увида у поднете пријаве и приложену до-

кументацију по утврђивању прелиминарне

листе директних корисника, у року од три

дана од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу директних ко-

рисника учесници конкурса имају право

приговора Комисији у року од осам дана од

дана њеног објављивања.

Комисија је дужна да размотри поднете

приговоре на прелиминарну листу директ-

них корисника као и да донесе Одлуку о

приговору, која мора бити образложена, у

року од 15 дана од дана његовог пријема. 

О спроведеном поступку комисија води

записник и сачињава предлог коначне од-

луке о избору директних корисника у спро-

вођењу мера енергетске санације и исте до-

ставља градском/општинском већу на

усвајање.

Општинско веће Општине Власотинце

доноси Одлуку о избору директних корис-

ника у спровођењу мера енергетске сана-

ције. 

Одлука Општинског већа општине Вла-

сотинце о избору директних корисника у

спровођењу мера енергетске санације

објављује се на огласној табли Општинске

управе и званичној интернет страници оп-

штине Власотинце.

Уговор о у спровођењу мера енергетске

санације потписује се након доношења Ре-

шења о коначној листи крајњих корисника

за спровођење мера енергетске санације.

Уколико се на први јавни позив за ди-

ректне кориснике не јави ни један или не-

довољно привредних субјеката, може се

поновити јавни позив.

Јавни позив за доделу бесповратних

средстава грађанима и стамбеним

заједницама 

Члан 21.

Одлуку о расписивању јавног позива за

доделу бесповратних средстава грађанима

и стамбеним заједницама за енергетску са-

нацију стамбених зграда, породичних кућа

и станова доноси Општинско веће оп-

штине Власотинце.

Јавни позив за доделу бесповратних

средстава грађанима и стамбеним заједни-

цама спроводи комисија. 

Грађани/ стамбене заједнице - учесници

конкурса подносе пријаву комисији. При -

јава подразумева подношење конкурсне до-

кументације у року који је утврђен јавним

позивом.

Јавни позив из става 1. овог члана се

обавезно објављује на огласној табли град-

ске/општинске управе и званичној интер-

нет страници града/општине, а најава јав-

ног позива и у свим локалним медијима. 

Конкурсна документација садржи:

1) јавни позив

2) пријавни образац са листом потреб-

них докумената 

Члан 22.

Право учешћа на конкурсу имају гра-

ђани и стамбене заједнице који испуњавају

следеће услове:

1) да је подносилац пријаве власник и да

живи у породичној кући или у стану на те-

риторији општине Власотинце (према ре-

шењу за порез и фотокопије личне карте), 

2) да поседује један од следећих доказа

за стамбени објекат:

(1) доказ о изградњи објекта пре доно-

шења прописа о изградњи,

(2) грађевинску дозволу добијену кроз

редован поступак обезбеђења доз-

воле,

(3) грађевинску дозволу добијену из по-

ступка легализације или

(4) решење о озакоњењу.

3) да је измирио доспеле обавезе по ос-

нову пореза на имовину, 
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4) да је стамбена заједница уписана у од-

говарајући регистар,

5) не прихватају се трошкови радова, на-

бавке материјала и опреме који настану пре

првог обиласка комисије за преглед и

оцену поднетих захтева за суфинансирање

пројеката енергетске ефикасности.

Садржај јавног позива 
за крајње кориснике 

(грађане и стамбене заједнице)

Члан 23.

Јавни позив из члана 21. овог правил-

ника садржи:

1) правни основ за расписивање јавног

позива, 

2) циљеве преузете из Правилника о су-

финансирању мера енергетске санације на

територији јединице локалне самоуправе, 

3) финансијски оквир, 

4) намену средстава, 

5) број мера за које један корисник може

да конкурише,

6) услове за учешће на конкурсу, 

7) листу директних корисника преко

којих се реализују мере,

8) документацију коју подносилац мора

поднети уз пријавни образац,

9) начин на који општина Власотинце

пружа додатне информације и помоћ под-

носиоцу пријаве у припреми и подношењу

пријаве,

10) начин и рок подношења пријаве, 

11) поступак одобравања средстава,

12) начин објављивања одлуке о оства-

ривању права на бесповратна средства гра-

ђанима и стамбеним заједницама за спро-

вођење мера енергетске санације по јавном

позиву.

Пријава на јавни позив 
за крајње кориснике 

(грађане и стамбене заједнице)

Члан 24.

Документацијa коју доставља грађанин

подносилац пријаве при подношењу при -

јаве: 

1) потписан и попуњен Пријавни обра-

зац за суфинасирање мера енергетске ефи-

касности са попуњеним подацима о мери

за коју се конкурише;

2) попуњен образац (прилог 2) овог пра-

вилника, који се односи на стање грађевин-

ских(фасадних) елемената и грејног си-

стема објекта;

3) фотокопију личне карте или очитана

лична карта подносиоца захтева којом се

види адреса становања подносиоца при -

јаве; 

4) решење о утврђивању пореза на имо-

вину;

5) копију грађевинске дозволе, односно

други документ којим се доказује легал-

ност објекта;

6) фотокопију рачуна за утрошену елек-

тричну енергију за стамбени објекат за који

се конкурише за последњи месец, ради до-

каза да власници живе у пријављеном

стамбеном објекту о (препоручује се да ми-

нимална потрошња не може бити мања од

50 kWh месечно);

7) потврда о могућности прикључења на

гасоводну мрежу за меру набавке котла на

гас ( за набавку котла на природни гас);

8) предмер и предрачун/ профактура за

опрему са уградњом издата од привредног

субјекта са листе директних корисника коју

је објавило/ла град/општина;

9) изјава о члановима домаћинства са

фотокопијом личних карата за сваког члана

домаћинства са јасно видљивом адресом

становања; 

10) потписана изјава о сагласности да

орган за потребе поступка може извршити

увид, прибавити и обрадити податке о чи-

њеницама о којима се води службена еви-

денција, а који су неопходни у поступку од-

лучивања.

Пријава коју на јавни позив подносе

стамбене заједнице нарочито садржи: 

1) потписан и попуњен Пријавни обра-

зац за суфинасирање мера енергетске ефи-

касности, са попуњеним подацима о мери

за коју се конкурише;
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2) попуњен образац (прилог 2) овог правилника, који се односи на стање грађевин-

ских(фасадних) елемената и грејног система објекта;

3) решење о утврђивању пореза на имовину за сваки стан;

4) копију грађевинске дозволе, односно други документ којим се доказује легалност

објекта;

5) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за сваки стан стамбене зграде

за коју се конкурише за последњи месец, ради доказа да власници живи у пријављеном

стамбеном објекту (препоручује се да минимална потрошња не може бити мања од 50

kWh месечно по стану- потребно за минимум 50% станова у згради);

6) доказ о регистрацији тамбене заједнице;

7) сагласност стамбене заједнице за предложену меру;

8) листа чланова стамбене заједнице са фотокопијом личних карата за сваког члана

стамбене заједнице са јасно видљивом адресом становања; 

9) списак свих станара стамбене зграде са копијама личне карте где се види адреса ста-

новања;

10) потврда о могућности прикључења на гасоводну мрежу за меру набавке котла на

гас; 

11) предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом издата од привредног

субјекта са листе директних корисника коју је објавило/ла град/општина;

12) потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид,

прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а

који су неопходни у поступку одлучивања;

13) потврда/доказ о редовном измиривању обавеза за 2020. годину по основу пореза на

имовину;

14) и друга документа у складу са јавним позивом.

Општина ће обезбедити прибављање информације по службеној дужности по службе-

ној дужности извод из листа непокретности, (обезбеђује општина),

Члан 25.

Право учешћа на јавном позиву немају: 

– власници посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе за становање

– власници стамбених објеката који су у претходном периоду користили средства оп-

штине Власотинцеза сличне активности и иста оправдали и

– власници стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Ре-

шења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења ак-

тивности. 

Критеријуми за избор пројеката крајњих корисника 

(породичне куће, станови и стамбене заједнице)

Члан 26.

Поступак за оцењивање пристиглих при јава и избор корисника средстава врши ће се

на основу листе приоритета састављене бодовањем према следећим критеријумима: 

Критеријуми за избор пријава грађана и стамбених заједница одређују се јавним пози-

вом и садрже:

1. март 2022. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА Број 6 – Страна 271



*за стамбене зграде дати постојећи начин грејања који се односи на већину станова

* за стамбене зграде дати постојећи начин грејања и постојеће карактеристике спољне

столарије који се односи на већину станова
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Постављање термичке изолације зидова, крова, таваница и осталих делова термичког 

омотача према негрејаном простору  (стамбених зграда, породичних кућа и станова)

Постојеће стање спољних зидова Број бодова

Спољни зидови без термичке изолације 10

Спољни зидови са термичком изолацијом 0

Постојећи начин грејања на: Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут 15

Електрична енергија 10

Дрво 5

Природни гас/пелет 0

Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког 

омотача са одговарајућим термичким својствима на 

(стамбеним зградама, породичним кућама и становима )

Постојеће карактеристике спољне столарије* Број бодова

Дрвени, једноструки са једним стаклом 15

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 5

ПВЦ, алуминијум 0

Постојећи начин грејања на* Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут 15

Електрична енергија 10

Дрво 5

Природни гас/пелет/даљинско грејање 0

Набавка и инсталацијa котлова, на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет,

сечка), грејачa простора(за породичне куће, станов и стамбене зграде)

Постојећи начин грејања на* Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут 15



* за стамбене зграде дати постојећи начин грејања и врсту грејног уређаја који се односи

на већину станова
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Електрична енергија 10

Дрво 5

Природни гас/пелет/даљинско грејање 0

Врста грејног уређаја* Број бодова

Пећ („смедеревац“), котао на угаљ, дрва 15

Комбиновано грејање на пећи („Смедеревац) и електрични грејачи 

(ТА пећи, грејалице, уљани радијатори)
10

Електрични грејачи (ТА пећи, грејалице, уљани радијатори) 5

Котлови на гас, на пелет 0

Набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система

Постојећи начин грејања на: Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут 15

Електрична енергија 10

Дрво 5

Природни гас/пелет/даљинско грејање 0

Врста грејног уређаја Број бодова

Пећ („смедеревац“), котао на угаљ, дрва 15

Комбиновано грејање на пећи („Смедеревац) и електрични грејачи 

(ТА пећи, грејалице, уљани радијатори)
10

Електрични грејачи (ТА пећи, грејалице, уљани радијатори) 5

Котлови на гас, на пелет 0

Набавкa и инсталацијa соларних колектора за грејање санитарне потрошне топле воде 

и пратеће инсталације грејног система (породичне куће)

постојећи начин грејања санитарне воде на: Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут 15

Електрична енергија-бојлер 10

Дрво 5

Природни гас/пелет 0



Као критеријум за бодовање, за све мере

из става 1. овог члана, користи се К фактор

заузетости површине, који представља ко-

личник укупне површине стамбеног објекта

(из пореске пријаве) и броја корисника тог

објекта.

*за стамбене зграде дати средњу вред-

ност К свих станова из зграде

Јавним позивом се одређује максимални

број бодова по сваком од критеријума и

број бодова по поткритеријумима, ако су

поткритеријуми дефинисани у оквиру

појединих критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим

критеријумима и поткритеријумима при-

мењеним на поједини програм не може

прећи 100.

Уколико се за грејање користе два или

више различитих енергената, број бодова

се рачуна као аритметичка средина бодова

за наведене енергенте.

Приликом бодовања столарије на објекту

на коме се налази више врста столарије бо-

доваће се прозори чија је укупна површина

највећа.

Уколико се два захтева оцене са истим

бројем бодова, предност имају подносиоци

пријава чији је фактор искоришћавања по-

вршине К већи. 

За стамбене заједнице потребно је да

сваки стан попуни одговарајући образац

који ће се сабрати за сваку стамбену зграду

и наћи његова средња вредност.

Начин бодовања биће дефинисан у јав-

ном позиву.

Оцењивање, утврђивање листе 

и избор крајњих корисника

Члан 27.

Оцењивање и рангирање пројеката гра-

ђана и стамбених заједница, врши се при-

меном критеријума из члана 26. 

Комисија разматра пријаве и у складу са

условима из члана 26, утврђује прелими-

нарну ранг листу крајњих корисника за

сваку меру на основу бодовања према кри-

теријумима из члана 26. овог правилника.

Листу из става 2. овог члана комисија

објављује на огласној табли општине Вла-

сотинцеми званичној интернет страници

града/општине.

Подносиоци пријава имају право увида

у поднете пријаве и приложену документа-

цију по утврђивању листе из става 2. овог

члана у року од три дана од дана објављи-

вања листе у складу са ставом 3. овог

члана.
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К фактор заузетости површине 

за станове

Број 

бодова

К<10 5

10≤К<12,5 4,5

12,5≤К<15 4

15≤К<17,5 3,5

17,5≤К<20 3

20≤К≤22,5 2,5

22,5≤К≤25 2

К>25 1

К фактор заузетости површине 

за породичне куће

К<15 5

15≤К<17,5 4,5

17,5≤К<20 4

20≤К<22,5 3,5

22,5≤К<25 3

25≤К≤27,5 2,5

27,5≤К≤30 2

К>30 1



На листу из става 2. овог члана подно-

сиоци пријава имају право приговора Ко-

мисији у року од осам дана од дана њеног

објављивања. Приговор се подноси на пи-

сарницу ЈЛС.

Комисија је дужна да размотри поднете

приговоре на листу из става 2. овог члана

као и да донесе одлуку о приговору, која

мора бити образложена, у року од 15 дана

од дана његовог пријема и на основу доне-

тих одлука донесе ревидирану прелими-

нарну листу. 

На основу листе из става 6. овог члана

комисија врши теренски обилазак ради

увида у стање стамбених објеката са те ли-

сте закључно са редним бројем подно-

сиоца пријаве до којег су обезбеђена

укупна средства за субвенционисање. 

Уколико је Комисија приликом терен-

ског обиласка из става 7. овог члана ут-

врдила да је подносилац пријаве дао неис-

тините податке у пријави Комисија га ели-

минише из ревидиране прелиминарне ли-

сте и уместо њега спроводи теренски оби-

лазак првог следећег на листи код кога није

вршен теренски обилазак. 

Приликом теренског обиласка уз оба-

везно присуство подносиоца захтева коми-

сија сачињава записник у два примерка,

при чему један остаје подносиоцу пријаве,

а један задржава комисија. У записнику ко-

мисија потврђује да ли су мере наведене у

предмеру и предрачуну који је грађанин

поднео приликом пријаве на јавни позив

прихватљиве.

На основу записника из става 9. овог

члана комисија сачињава коначну листу

крајњих корисника.

оЛисту из става 10. овог члана комисија

објављује на огласној табли општине Вла-

сотинце и званичној интернет страници

града/општине.

На листу из става 10. овог члана подно-

сиоци пријава код којих је извршен терен-

ски обилазак, имају право приговора коми-

сији у року од осам дана од дана објављи-

вања коначне листе крајњих корисника.

Приговор се подноси на писарницу ЈЛС.

Комисија је дужна да одлучи по приго-

ворима из става 10. овог члана у року од 15

дана од дана пријема приговора и након од-

лучивања по свим приговорима сачини ко-

начну листу крајњих корисника.

Општинско веће општине Власотинце

доноси Одлуку о додели бесповратних

средстава крајњим корисницима за спрово-

ђење мера енергетске санације, на основу

чега се закључују уговори.

Члан 28.

Уколико општина током трајања кон-

курса не прими довољан број важећих

пријава за неку од мера предвиђених кон-

курсом, комисија ће повећати број корис-

ника средстава за другу меру зависно од

броја пристиглих пријава.

Уколико се не утроше планирана сред-

ства за неку од меру, средства ће се доде-

лити следећем кориснику који испуњава

услове, према листи корисника.

Исплата средстава

Члан 29.

Општина ће вршити пренос средстава

искључиво директним корисницима не

крајњим корисницима, након што поједи-

начни крајњи корисник изврши уплату ди-

ректном кориснику целокупну своју оба-

везу и након завршетка реализације мере. 

Услов да се пренесу средства директном

кориснику је потврда комисије да су ра-

дови изведени како је предвиђено предме-

ром и предрачуном који је грађанин предао

када се пријавио за меру као и у складу са

записником комисије приликом првог из-

ласка.

Крајњи корисник мора имати уредну до-

кументацију (рачуне и атесте) које ће до-

ставити надлежној комисији.

Корисник средстава ће вршити пренос

средстава изабраним привредним субјек-

тима у складу са закљученим уговором.

Крајњи корисник ће сам сносити трошкове
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изведених радова који буду већи од износа

субвенције наведене у чл.6 (максималног

износа учешћа ЈЛС).

Контролу извршења уговорених обавеза

извршиће надлежни органи који су заду-

жени за урбанизам односно заштиту жи-

вотне средине, у сарадњи са комисијом.

Уколико ккорисник средстава није сред-

ства наменски утрошио, или радови нису

изведени у складу са предмером и пред-

рачуном који је крајњи корисник поднео

приликом пријаве, ЈЛС неће уплатити

средства додељена јавним позивом.

Корисник средстава прихвата обавезу да

за грејање објекта неће користити угаљ већ

еколошки прихватљива горива. Контролу

енергента који се користи за грејање

објекта, у току грејне сезоне врше над-

лежне службе ЈЛС.

Уколико из неког разлога крајњи корис-

ник не може да реализује набавку од ода-

браног директног корисника, има право да

изврши набавку од другог директног ко-

рисника са листе и да о томе, пре реализа-

ције набавке, обавести Комисију и достави

јој нову профактуру/предрачун, с тим да

износ не може бити већи од одобреног.

VI ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Извештавање

Члан 30.

Комисија припрема Завршни извештај о

спроведеним мерама енергетске санације и

подноси га Општинском већу. 

Јавност се информише о реализацији

мера енергетске санације преко локалних

медија и интернет странице општине.

Завршни извештај о спроведеним ме-

рама енергетске санације, који посебно

садржи информације о спроведеним актив-

ностима и утрошеним финансијским сред-

ствима, уочене недостатке у имплемента-

цији активности и њихове узроке, податке

о уштеди енергије и смањењу емисије га-

сова са ефектом стаклене баште, подноси

се Општинском већу и објављује на интер-

нет страници. 

Директни корисници средстава који из-

воде радове на енергетској санацији дужни

су да Комисији, у сваком моменту, омогуће

контролу реализације активности и увид у

сву потребну документацију.

Објављивање

Члан 31.

Подаци и акти које комисија објављују

на званичној интернет страници општине

Власотинце, морају се објавити и на оглас-

ној табли општине.

Чување документације

Члан 32.

Општинска управе општине Власотинце

има обавезу да чува комплетну документа-

цију насталу у поступку суфинансирања

мера енергетске санације у складу са важ-

ећим прописима.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ

ОДРЕДБЕ

Члан 33.

Овај правилник ступа на снагу даном до-

ношења и биће објављен у Службеном

гласнику града Лесковца.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 

01бр. 06-12-2/2022, 

дана18.02.2022. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Братислав Петровић 
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97.

На основу члана 32. тачка 3. и члана 56. став 1. Закона о избору народних посланика

(„Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 10. став 1. Упутства о начину одређивања

бирачких места („Службени гласник РС“, број 19/2022), Изборна комисија општине Црна

Трава, на седници одржаној дана 23. фебруара 2022. године, донела је

О Д Л У К А

О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЦРНА ТРАВА, ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ

I

За гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 3.

април 2022. године, одређује се 12 (дванаест) бирачких места на територији општине Црна

Трава, и то:
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АКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Ред.

бр.

НАЗИВ ГЛАСАЧКОГ

МЕСТА

АДРЕСА 

ГЛАСАЧКОГ 

МЕСТА

ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА 

ГЛАСАЧКО МЕСТО

(насеље, улица, кућни број)

1. ДОМ КУЛУТРЕ БРОД НАСЕЉЕНО МЕСТО БРОД

2. ОСНОВНА ШКОЛА ГОРЊЕ ГАРЕ НАСЕЉЕНО МЕСТО ГОРЊЕ ГАРЕ

3. ОСНОВНА ШКОЛА ГРАДСКА НАСЕЉЕНО МЕСТО ГРАДСКА

4. МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ДАРКОВЦЕ НАСЕЉЕНО МЕСТО ДАРКОВЦЕ

5. МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ДОБРО ПОЉЕ
НАСЕЉЕНА МЕСТА: БИСТРИЦА,

ВУС, ДОБРО ПОЉЕ И КРСТИЋЕВО 

6. ОСНОВНА ШКОЛА ЗЛАТАНЦЕ НАСЕЉЕНО МЕСТО ЗЛАТАНЦЕ

7. ОСНОВНА ШКОЛА ЈАБУКОВИК
НАСЕЉЕНА МЕСТА: ЈАБУКОВИК 

И САСТАВ РЕКА

8. ДОМ КУЛТУРЕ КАЛНА НАСЕЉЕНО МЕСТО КАЛНА

9. ОСНОВНА ШКОЛА КРИВИ ДЕЛ НАСЕЉЕНО МЕСТО КРИВИ ДЕЛ

10. ОСНОВНА ШКОЛА ПРЕСЛАП НАСЕЉЕНО МЕСТО ПРЕСЛАП



II

Ово решење објавити на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

Број: 22/2022

Датум: 23. фебруар 2022. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК

Бојан Цекић

98.

На основу члана 32. тачка 2, а у вези са чланом 30. став 2.  Закона о избору народних

посланика („Службени гласник РС“, број 14/22), Изборна комисија општине Црна Трава,

поступајући по предлогу овлашћеног лица Коалиције Александар Вучић – Заједно можемо

све, подносиоца проглашене изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо

све, за избор народних посланика Народне скупштине, расписаним за 3. април 2022. го-

дине, на седници одржаној дана 23.02.2022. године доноси

РЕШЕЊЕ

O именовању члана и заменика члана 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Михајло (Аца) Стојановић из села Крстићево, општина Црна Трава,

за члана Изборне комисије општине Црна Трава у проширеном саставу, на предлог Коа-

лиције Александар Вучић – Заједно можемо све, подносиоца проглашене изборне листе

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све, за избор народних посланика Народне
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11. АМБУЛАНТА РУПЉЕ

НАСЕЉЕНА МЕСТА: БАЈИНЦИ,

БАНКОВЦИ, МЛАЧИШТЕ, 

ОСТРОЗУБ, ПАВЛИЧИНА, 

РАЈЧЕТИНЕ И РУПЉЕ

12. ОМЛАДИНСКИ КЛУБ ЦРНА ТРАВА
НАСЕЉЕНА МЕСТА: ЦРНА ТРАВА,

ОБРАДОВЦЕ, ЈОВАНОВЦЕ И ЧУКА



скупштине, расписаним за 3. април 2022.

године.

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Горан (Радивоје) Ко-

стић из Црне Траве за заменика члана Из-

борне комисије општине Црна Трава у про-

ширеном саставу, на предлог Коалиције

Александар Вучић – Заједно можемо све,

подносиоца проглашене изборне листе

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо

све, за избор народних посланика Народне

скупштине, расписаним за 3. април 2022.

године.

3. Ово решење примењује се од наред-

ног дана од дана када је донето, па све док

збирни извештај о резултатима гласања не

постане коначан.

4. Решење објавити на веб-презентацији

Републичке изборне комисије, без одла-

гања, а најкасније у року од 24 часа од за-

вршетка седнице на којој је ово решење до-

нето.

5. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против

овог решења подносилац проглашене из-

борне листе и бирач могу поднети приго-

вор Републичкој изборној комисији у року

од 48 часова од објављивања овог решења

на веб-презентацији Републичке изборне

комисије.

Број: 23/2022

Датум: 23. фебруар 2022. године

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА

ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК

Бојан Цекић
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99.

На основу члана 46.тачка 5.Закона о ло-

калној самоуправи (,,Службени гласник

РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон,

101/2016-др.закон и 47/2018), члана 71.

тачка 8.Статута града Лесковца (,,Служ-

бени гласник града Лесковца'', број 28/18),

члана 2.тачка 5.Одлуке о градском већу

града Лесковца (,,Службени гласник града

Лесковца'', број 15/08) и чланова 22-26. По-

словника о раду Градског већа (,,Службени

гласник града Лесковца'',број 11/08), Град-

ско веће града Лесковца, на 48.седници од

28.02.2022. године, донело је

Р Е ШЕ Њ Е 

О разрешењу и именовању чланова

Комисије за решавање у управном

поступку у другом степену и за

решавање сукоба надлежности

I

–  Разрешава се Милош Илић, дужности

заменика председника Комисије за реша-

вање у управном поступку у другом сте-

пену и за решавање сукоба надлежности.

II

–  Именује се Јелена Миљковић, члан

Градског већа града Лесковца, за заменика

председника Комисије за решавање у

управном поступку у другом степену и за

решавање сукоба надлежности.

III

Ово решење објавити у „Службеном глас-

нику града Лесковца“. 

Број: 061-5/22-II

У Лесковцу, 28.02.2022. године.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
др сци. мед. Горан Цветановић

100.

На основу члана 20. став 1. тачка 15. и

члана 46. и 66. став 5. Закона о локалној са-

моуправи (''Службени  гласник РС'' број

129/07, 83/14 – др.закон, 101/16 - др.закон,

47/18 и 111/21 – др.закон), чланова 8. и 14.

Закона о заштити становништва од зараз-

них болести (''Службени гласник РС'' број

15/16, 68/20 и 136/20), члана 14. став 1.

тачка 16. и члана 71. Статута Града Лес-

ковца ("Службени гласник Града Лес-

ковца", бр. 28/18) и члана 4. и 22. Послов-

ника о раду Градског већа града Лесковца

("Службени гласник Града Лесковца", бр.

11/08), Градско веће града Лесковца на 48.

седници, одржаној 28. фебруара 2022. го-

дине, донело је  

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ 

И ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ 

И ДИСТРИБУЦИЈЕ ПАКЕТА 

СА ОСНОВНИМ ЖИВОТНИМ

НАМИРНИЦАМА И СРЕДСТВИМА

ЗА ХИГИЈЕНУ КОРИСНИЦИМА

ПЕНЗИЈА СА ИЗНОСОМ ПЕНЗИЈЕ

ДО 30.000,00 ДИНАРА 

И КОРИСНИЦИМА ПРАВА 

НА НОВЧАНУ СОЦИЈАЛНУ

ПОМОЋ, ПРАВА НА ДОДАТАК 

ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА

И ПРАВА НА УВЕЋАНИ ДОДАТАК 

ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

ЛЕСКОВЦА

I

У Одлуци о начину и поступку при-

преме и дистрибуције пакета са основним

животним намирницама и средствима за

хигијену корисницима пензија са износом

пензије до 30.000,00 динара и корисницима

280 страна – Број 6 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА 1. март 2022. године

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЛЕСКОВЦА



права на новчану социјалну помоћ, права

на додатак за помоћ и негу другог лица и

права на увећани додатак за помоћ и негу

другог лица на територији града Лесковца

број 061-4/22-II од 14.02.2022.године, у

члану VI износ од 25.000.000,00  замењује

се износом од 28.770.000,00.

II

У осталом делу одлука остаје на снази.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења

и иста ће се објавити у ''Службеном глас-

нику Града Лесковца''.

Број:061-5/22-II

У Лесковцу 28. фебруара 2022. године

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

др сци. мед. ГОРАН ЦВЕТАНОВИЋ
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