
ЦРНА ТРАВА
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуп ра -

ви („Службени гласник РС" број 129/2007 и

83/2014 - др. закон) и члана 28. Статута општине

Црна Травa („Службени гласник града Лесковца",

број 17/2012), Скупштина општине Црна Трава,

на својој седници одржаној дана 26. 4. 2017. го -

ди не доноси,

РЕШЕЊЕ 

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ

ДОМА ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 

ПЕРИОД 01. 1. 2016.-31. 12. 2016. године

I

Прихвата се Извештај о извршењу Плана рада

Дома здравља Власотинце за период 01. 1. 2016-

31. 12. 2016. године, број 184/2 од 28. 2. 2017. го -

ди не.

II

Извештај о извршењу Плана рада Дома здравља

Власотинце за период 01. 1. 2016-31. 12. 2016. го -

ди не, број 184/2 од 28. 2. 2017. године, је саставни

део овог решења.

ЛЕСКОВАЦ

314.

На основу члана 60. Закона о пољопривредном

земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06,

65/08, 41/09, 112/05 и 112/2015) и члана 41. Ста-

тута града Лесковца („Службени гласник града

Лесковца“, број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16),

Градско веће града Лесковца на 33. седници одр-

жаној 13. априла 2017. године, донело је 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

ЗА 2017. ГОДИНУ

I

Доноси се Годишњи програм заштите, уређења и

коришћења пољопривредног земљишта за тери-

торију града Лесковца за 2017. годину.

II

Саставни део овог Програма је и дигитални при-

каз.

III

Годишњи програм заштите, уређења и кориш-

ћења пољопривредног земљишта за територију

града Лесковца за 2017. годину објавити у „Служ-

беном гласнику града Лесковца“.
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III

Решење ступа на снагу даном доношења.

IV

Решење објавити у „Службеном гласнику града

Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Председник
Јоца Митић

316

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС", број
129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члана 28. тачка
8. Статута општине Црна Трава („Службени гла -
с ник града Лесковца", број 17/2012), Скупштина
општине Црна Трава, на својој седници одржаној
дана, 26.04.2017. године донела је следеће,

РЕШЕЊЕ 

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ

ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА

ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, КОЈЕ ШТИТИ

И ИМОВИНСКА ПРАВИ И ИНТЕРЕСЕ 

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2016. ГОДИНУ

I

ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Општинског

пра вобранилаштва општине Власотинце, које

штити и имовинска прави и интересе општине

Црна Трава, за 2016. годину, број 7/2017 од 03. 4.

2017. године.

II

Саставни део овог решења је Извештај о раду

Општинског правобранилаштва општине Вла со -

тин це, које штити и имовинска прави и интересе

општине Црна Трава, за 2016. годину, број 7/2017

од 03. 4. 2017. године.

III

Решење доставити Општинском право брани лаш -

т ву општине Власотинце.

IV

Решење ступа на снагу даном доношења, а обја -

ви ће се у „Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
ПРЕДСЕДНИК

Јоца Митић

317

На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Сл -

у жбени гласник РС", број 30/2010, 93/2012 и

101/2016), члана 84. став 3. Закона о ванредним

ситуацијама („Службени гласник РС", број

111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 20. тачка 19.

Закона о локалној самоуправи („Службени глас -

ник РС", број 129/2007, 83/2014 и 101/2016),

члана 28. Статута општине Црна Трава („Слу ж -

бе ни гласник града Лесковца", број 17/2012), а по

прибављеном мишљењу Јавног водопривредног

предузећа „Србијаводе" Београд, Водопривредни

центар „Морава" Ниш, број 2-07-2156/2 од 17. 3.

2015. године, Скупштина општине Црна Трава,

на својој седници одржаној дана, 26. 4. 2017.

године доноси

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА

ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА

ТРАВА ЗА 2017. ГОДИНУ

I

Усваја се Оперативни план за одбрану од поплава

за воде II реда на територији општине Црна Трава

за 2017. годину.

II

Оперативни план за одбрану од поплава за воде

II реда на територији општине Црна Трава за

2017. годину чини саставни део ове Одлуке.
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III

Одлука ступа на даном објављивања, а објавиће

се у „Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Председник 
Јоца Митић

318

На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној са -

мо управи („Службени гласник РС", број 129/07,

83/14 и 101/2016), члана 28. тачка 6. Статута оп -

ш тине Црна Трава („Службени гласник града Ле -

с ковца" број 17/2012) и члана 13. Закона о

по д стицајима у пољопривреди и руралном ра з во -

ју („Службени гласник РС", број 10/2013,

142/2014, 103/2015 и 101/2016), а по при ба в ље -

ном Решењу о давању претходне сагласности

Ми нистарства пољопривреде и запггите животне

сре дине, број 320-00-2154/2017-09. од 27. марта

2017. године, Скупштина општине Црна Трава на

седници од 26.04.2017. године, доноси

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ

ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНО 

РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

ЗА 2017. ГОДИНУ

I

Усваја се Програм подршке за спровођење пољо -

прив редне политике и политике руралног развоја

општине Црна Трава за 2017. годину.

II

Програм подршке за спровођење пољопривредне

политике и политике руралног развоја општине

Црна Трава за 2017. годину је одштампан уз ову

одлуку и чини њен саставни део.

III

Одлуку заједно са Програмом објавити у „Слу ж -

бе ном гласнику града Лесковца".

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Председник 
Јоца Митић

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И 

ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2017. ГОДИНУ

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Анализа постојећег стања

Географске и административне каракте -

ристике: Општина Црна Трава се налази на

југоистоку Србије и обухвата површину од 312

км2 (31.204,09 ха) Просторно се граничи са оп ш -

ти нама Бабушница, Власотинце, Лесковац, Вла -

ди чин хан, Сурдулица и на истоку са суседном

државом Бугарском. Припада Јабланичком управ -

ном округу и од града Лесковца као регионалног

административног центра удаљена је 66 км. Оп -

ш тина Црна Трава се налази у горњем сливу реке

Вла сине, на обронцима планине Чемерник ои ви -

че на брдовитом Грделичком клисуром, оброн ци -

ма Суве планине, планином Врдеником из су   - се -

дне Бугарске и Власинским језером.

Природни услови и животна средина: Општина

се простире на надморској висини од 346 метара

до 1.721 метара. Преовладавају је бројне ви со рав -

ни (Чемерник, Острозуб, Тумба, Плана), стрма

бр да која належу једно на друго, између којих се

ра звила разграната хидрошка мрежа, листопадне

бу кове шуме и природни пашњаци са веома бо -

га тим биодиверзитетом. У педолошком смислу

преовладава тешко, водонепропусно земљиште,

подзол и смоница, сиромашно азотом фосфором

и калијумом, местимично богата микроелемен -

ти ма. Земљиште је углавном кисело Рh<5,

садржај хумуса варира од 2% на пашњацима и

ливадама до 10% у шумама и у водном зем љиш -
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ту. Према подацима из ранијих геолошких истра -

жи вања на територији општине Црна Трава по с -

то је и поједина подручија доста богата ми    не рал-

ним сировинама (магнетит, олови, цинк) аз бе с -

том, амфиболитом, метадијабатама. Овакво зем -

љи ште је погодно за интензивну пољо прив ре дну

производњу само уз примену комплексних агро -

тех ничких мера (мелиорација, фертилизација,

плодоред). Другим речима, подребна су велика

улагања рада и средстава да би се земљиште при -

ве ло намене и на њему организовала интензивна

пољопривредна производња. Дуге снежне зиме,

велики број кишних дана током године, стрми на -

ги би терена и водонепропусна подлога условили

су формирање густе и разгранате хидролошке

мре же. На основу досадашњих хидролошких ис -

т ра живања сматра се да на подручију општине

Црна Трава има око 150 извора и врела чија из -

даш ност услед сложених и непрекидних геомо р -

фо лошких процеса али и неправилног газдовања

шумама варира. Постоји и велики број потока и

долина чији хидропотенцијали зависе од обима и

интензитета подавина током године. У воде 2

реда спадај у Рупска, Тегошничанска, Градска,

Дар ковачка река, Чемерчица, а Одлуком о утврђи -

ва њу пописа вода I реда коју је Влада РС донела

2010. године река Власина се сврстава у воде I

реда. С обзиром да на територији општине Црна

Трава нема комуналних и дивљих депонија, нема

ин дустријских и прерађивачких капацитета, по -

љоп рив редно земљиште се не третира хемијским

средствима заштите и прихране, све воде на те -

ри торији општине су изразите чистоће и могу се

уб рајати у најчистије воде Србије. Географски

положај и рељеф терена условљавају климу и то

типичну планинску климу са кратким и свежим

ле тима, дугим и оштрим зимама, готово без пре -

ла зних годишњих доба. Конкретно, годишње

падавине 832мм/м2, неравномерно распоређене

током године. Средња годишња температура 6°C,

влaжност ваздуха 85%, нижи атмосферски при -

ти сак, умерени северни ветрови, број мразних

дана (у којима температура иде испод 0°С) је

137,5 а годишња сума трајања сијања сунца је

испод 1.500 сати годишње. Шуме чине 47% од

укупне површине општине, са тенденцијом

ширења. У структури шуме преовладава букова

шума са преко 80%, а затим следе четинари и

самоникла бела бреза. Што се тиче власничке

структуре над шумама, однос је 54 : 46 процената

у корист државних шума.

СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ 

У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА

Демографске карактеристике и трендови 

На територији општине Црна Трава, на укупној

површини од 31.204,09 хектара према Попису
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становништва из 2011. године живи 1.663 ста нов -

ни ка у 25 насељена места. Према овим подацима,

општина Црна Трава спада у групу најеђе на се -

ље них општина у Србији (свега 5,3 становника

по 1км2 ).

Први и најопаснији демографски податак је да се

број становника општине из године у годину дра -

стич но смањује. Два су основна разлога која до -

во де до тога, економске миграције и опадање

природног прираштаја (годишња стопа мортали -

те та је 5 пута већа од годишње стопе наталитета).

Друга, битна демографска карактеристика је ста -

рос на структура становништва општине Црна

Трава. Према подацима Пописа становништва из

2011. године просечна старост становништва оп -

ш тине Црна Трава је 53,7 година, док је у по је ди -

ним насељима просечна старост становништва

74,1 година.

Диверзификација руралне економије: О рурал -

ној економији на територији општине Црна Трава

готово да нема шта да се напише јер је она веома

сла бо развијена. Пођимо од становништва. У ст -

рук тури становништва преовладава радно из др -

жа вано становништво, углавном деца од 1 до 19

година, старији од 65 година и жене које су

традиционално орјентисане на домаћинство. Од

укупног броја становника 689 је запослено, а 226

је регистровано у НЗС као незапослено Радно ак -

тив но ствновништво углавном обавља адми ни -

стра тивне послове у државним институцијама и

установама или сезонске послове из области гра -

ђе винарства. Постоји једна фабрика за произ вод -

њу воде, једна сточарска фарма, 15 привредних

друштава из области грађевинарства, производње

и промета електричне енергије, више од 290 са -

мо сталних занатских радњи, већином из области

грађевинарства, 3 угоститељска објекта без сме -

ш тајних капацитета и 9 самосталних тр го вин -

ских радњи. На територији општине не постоји

ни једна хладњача за складиштење пољо прив ре -

д них производа, ни једна сушара нити било који

други погон за прераду пољопривредних про из -

вода. Пољопривреда као изворна, примарна де -

лат ност, са постојећим компаративним пре  д нос-

тима подручија би могла постати и бити носилац

не само руралног, већ читавог економског развоја

општине Црна Трава.

Рурална инфраструктура 

За разлику од руралне економије, рурална ин фра -

струк тура у општини Црна Трава је у много бо -

љем стању, што представља и добру основу за

њен развој. На територији општине Црна Трава

по стоји разграната путна инфраструктура са ви -

ше од 100 км асфалтираног пута, са 20 мостова и

више од 50 пропуста за воду. Постоји 3 јавна во -

довода и више од 150 сеоских водовода. Постоји

и канализациона мрежа укупне дужине 5 км са

изграђеним уређајем за пречишћавање отпадних

вода који, на жалост, још није пуштен у погон.

Електрификација је урађена на комплетном под -

ру чју, покривеност мобилне телефоније је 70%

територије, а интернет на свега 15% територије

општине Црна Трава. На територији општине

Црна Трава не постоји ни једна депонија кому -

нал ног отпада већ се отпад сакупља компанија

Porr Werner&Weber и депонује на регионалну де -

по нију „Жељковац" код Лесковца. На самом ула -

зу у насеље Црна Трава, на десној обали реке

Власине постоји мала, неуређена депонија грађе -

вин ског отпада која не представља извор зага ђе -

ња. Такође, у појединим селима и засеоцима с

времена на време се појави нека мала дивља де -

понија коју по налогу комуналне инспекције брзо

очисте или сами мештани или радници јавног ко -

му налног предузећа „Вилин Луг" Црна Трава,

јединог предузећа на територији општине Црна

Трава које се бави одржавањем чистоће.

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА 

ПОЉОПРИВРЕДЕ

Стање пољопривредних ресурса

Пољопривредно земљиште: Од укупне повр ши -

не општине Црна Трава која, подсетићемо, из но -

си 31.204,09 хектара, према подацима Ре пуб -

личког геодетског завода, више од половине,

тачније 16.178,5633 хектара, чини пољо прив ре д -

но земљиште. У структури пољоприврдног
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земљишта преовладавају ливаде 7.664,50 хектара,

и пашњаци 5.907,0959 хектара 6 ,7 и 8 класе.

Пољопривредно земљиште у државној својини је

6.425,00 хектар и годишње се да у закуп око 75

хектара. Према подацима из Пописа пољо при в -

реде 2012. године 254 пољопривредна газдинства

располажу са 10.751 хектар пољопривредног

земљишта (укључујући и шуме). Од тога укупно

расположивог пољопривредног земљишта 2.194

хектара (свега 20%) се користи за пољо прив ред -

ну производњу (од тога 1.974 хектара чине ли ва -

де, а само 160 хектара оранице и баште). У

сетвеној структури преовладавају кромпир који

се сади на површини од 59 хектара, затим следи

крмно биље (48 хектара), жито (28 хектара) и

остало поврће (6 хектара).

Вишегодишњи засади: Што се воћарске произ -

во д ње тиче, на подручију општине постоји око 60

засада екстензивног карактера (преовладава

јабука, крушка и шљива на укупној поврпшни од

45 хектара) и око 35 интезивних засада (планта -

жа) америчке високожбунасте боровнице, малине

и леске на укупној површини од 30 хектара.

Сточни фонд: Према подацима Републичког за -

во да за статистику Србије, кретање сточног

фонда изгледа овако:

година ВРСТА СТОКЕ 

коњ   говеда свиње овце козе живина

2002 15      1.539    800    2.750  350 10.000

2012 2 309    142    1.288  300 5.000

Из приложеног се може видети да је за протекле

10 године сточни фонд драстично смањен (говеда

5 пута).

Активном аграрном политиком заснованом Пла -

ном развоја пољопривредне производње на те ри -

то рији општине Црна Трава за период 2012-2015

за још 80 крава сименталске расе и 520 коза расе

француска алпина.

Механизација, опрема и објекти: Према по да -

ци ма Пописа пољопривреде 2012. на територији

општине Црна Трава постоји укупно: 54 једно -

осо винских трактора (мотокултиватора), 28 дво -

осо винских трактора, 1 комбајн, 20 плугова, 6

тањираче, 9 дрљаче, ни један сетвоспремач, 19

ротофреза, 2 растурача минералног ђубрива и два

растурача стајњака, 2 сејалице, 9 прскалица 23

приколице и 45 косилице. Сва ова механизација

и све прикључне мапшне су старије од 10 година.

Што се тиче објеката, на територији општине

Црна Трава има укупно 732 објеката за смештај

стоке и механизације, један пластеник, ни један

стакленик, ни једна хладњача, сушара нити било

који објекат за складиштење и чување пољо прив -

ред них производа.

Радна снага: Радна снага на газдинствима се

углав ном своди на носиоца газдинства и чланове

до маћинства.  Према Попису пољопривреде

2012. на подручију општине Црна Трава има

укупно 245 газдинства са укупно 296 лица (чла -

нова породице или рођака) који обављају пољо -

прив редну активност на газдинству. На по љо п-

ривредним газдинствима у Црној Трави чији су

носиоци физичка лица нема стално запослених

лица а на пољопривредним газдинствима ч. Што

се тиче степена образовања, носиоци газдинства

су без школске спреме или са основним и не -

потпуним основним образовањем чије се знање

углавном своди на искуство стечено праксом.

Структура пољопривредних газдинстава: Од

794 домаћинства колико према Попису ста нов -

ниш тва из 2011. године постоји, у Црној Трави

254 јесу пољопривредна газдинства, тј , поседују

пољопривредно земљите. У структури пољо при -

в редних газдинстава преовладавају пољоп рив ре -

д на газдинства са мање од 2 хектара коришћеног

пољопривредног земљишта, углавном ливаде и

пашњаци, газдинства која у производњи не ко -

ристе или на веома малим површинама користе

ђубриво и средства заштите, не наводњавају по -

вршине, газдинства која немају механизацију већ

пољопривредну производњу обављају на тради -

ци оналан начин, а она која имају механизацију и

прикључне машине иста је стара и непр о дук -

тивна. На територији општине Црна Трава пос -

тоји укупно 182 пољопривредна газдинства која



31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 823 - Број 8

чувају стоку, тачније 501 условно грло, са укупно

174 годишње радне јединице ангажоване радне

снаге у пољопривреди.

Производња пољопривредних производа: Го -

то во сва пољопривредна газдинства Црне Траве

производе искључиво за сопствене потребе, мали

број газдинства производи тржишне вишкове па

тачнијих података о обиму производње и прераде

ратарских, повртарских производа, воћа и грож -

ђа, меса, млека и јаја на територији општине не -

ма.

3емљорадничке задруге и удружења пољо -

прив редника: На територији општине Црна Тра -

ва поред једне постојеће задруге („Власинске

домаћице" ) и једног удружења пчелара у 2015.

години формирана је још једна задруга орјен -

тисана ка воћарској производњи а у завршној

фази је и отварање још једне воћарске задруге на

територији МЗ Дарковце и Удружење сакупљача

лековитог биља.

Трансфер знања и информација: Општина Цр -

на Трава је схватила да је основ пољопривредне

производње индивидуални пољопривредни про -

из вођач-сељак па је и концепт помоћи развоја

пољопривреде базирала на пружање фи нан си ј -

ске, административне, организационе али и стру -

ч не и саветодавне помоћи индивидуалним по љо -

привредним произвођачима. Захваљујући од лич -

ној сарадњи, пре свега са Пољопривредном саве -

тодавном и стручном службом Лесковац, на ци-

оналним и регионалним агенцијама за економски

развој (НАРР, НАЛЕД, ВЕЕДА Врање, Центар за

развој јабланичког и пчињског округа АРРА)

Данско-Српски програм развоја воћарства на југу

србије „Fruits/Berries" и многим другим не вла -

диним организацијама и програмима, општина

Црна Трава је у претходне 3 године организовала

ви ше од 150 стручних предавања на различите

те ме из области пољопривреде. Такође Оп ш -

тинска управа Општине Црна Трава - Одељење

за пољопривреду је свакодневно у контакту са

заинтересованим пољопривредним произво ђа чи -

ма, омогућује им брз и лак приступ ин фор ма -

цијама битним за пољопривредну производњу,

по маже им око регистрације пољопривредних

газдинстава, пријављивања производње и ос тва -

ри вања права на активне мере аграрне политике

Републике Србије (субвенције, регресе, пре ми -

је...)

Циљна група и значај промене која се очекује

за кориснике: Програм мера подршке за спро во -

ђе ње пољопривредне политике и политике ру рал -

ног развоја општине Црна Трава има за ди ректни

циљ стимулисање сточарске и воћарске про из -

водње на територији општине Црна Трава што ће

индиректно довести до смањења незапослености,

повећање животног стандарда а као крајњи циљ

и заустављање одлива становништва са те ри то -

ри је општине Црна Трава. Потенцијални ко -

рисни ци мера подршке су регистрована по  љ о-

 привредна газдинства са територије општине

Црна Трава, правна и физичка лица која имају ре -

гистрована пољопривредна газдинства и у пред -

метној 2017. години имају активан статус.

Информисање корисника о могућностима које

пружа Програм подршке за спровођење пољо -

привредне политике и политике руралног

развоја: Информисање потенцијалних корисника
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о мерама које су дефинисане Програмом спро -

веш ће се путем Конкурса (Јавних позива) које ће

бити истакнути на огласној табли зграде Оп -

штин ске управе општине Црна Трава и свим Ме -

с ним канцеларијама у општини Црна Трава , на

званичном сајту општине Црна Трава, као и сва -

кодневним активностима стручне службе Оп -

штинске управе општине Црна Трава.

Мониторинг и евалуација: Општинско веће оп -

штине Црна Трава формираће Комисију за пријем

и обраду захтева пољопривредних произвођача

за коришћење подстицајних средстава.

Комисија ће након административне процедуре

изаћи на терен ради утврђивања чињеничног

стања, а након тога на основу документације и

сачињеног извештаја са терена сачиниће Извеш -

тај о испуњености услова за добијање под сти цај -

них мера. Исти Извештај подносе Општинском

већу општине Црна Трава који разматра исти и

доноси Одлуку о додели подстицајних средстава.

(саставни део Одлуке је и Извештај Комисије за

пријем и обраду захтева). Општинско веће оп ш -

ти не Црна Трава ће донети Одлуку којом ов ла ш -

ћује Председника општине да може да закључи

Уговоре о додели подстицајних средстава са под -

но сиоцима захтева који су испунили услове

Након потписивања Уговора корисник под сти цај -

них средстава је у обавези да предметну ин вести -

цију не може да отуђи за период утврђен ус  ло-

вима Конкурса за доделу подстицајних средстава

и да у поменутом периоду омогући Комисији не -

сме тану контролу.

После сваке извршене контроле Комисија Оп ш -

тин ској управи општине Црна Трава подноси

Извештај.
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На основу поднешених извештаја Општинска уп -

рава општине Црна Трава имаће увид у чи ње нич -

но стање и на основу тога ће доносити Одлуке у

наредном периоду.

ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА

Назив и шифра мере: Регрес-100.1.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко

осемењавање)-100.1.1

Образложење У складу са Законом о под сти ца ји -

ма у пољопривреди и руралном развоју, (Слу ж -

бе ни гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и

101/16) јединице локалне самоуправе могу да

утврђују мере које се односе на директна пла ћа -

ња за премију осигурања за усеве, плодове, ви -

ше годишње засаде, расаднике и животиње, као и

ре гресе за репродуктивни материјал и то за ве ш -

та чко осемењавање. Будући да се на територији

општине Црна Трава сточни фонд за протеклих

10 година смањио 5 пута, Општина Црна Трава у

циљу развоја пољопривредне производње на те -

ри торији општине Црна Трава предност даје уп -

ра во овој мери руралног развоја.

Циљеви мере: Повећање броја и побољшање ст -

ру ктуре расног састава говеда на територији оп -

ш тине Црна Трава.

Веза мере са Националним програмима за ру -

ра лни развој: Није примењиво, будући да На ци -

о нални програм за рурални развој РС још није

усвојен.

Крајњи корисници: Ветеринарске амбуланте са

територије округа које испуњавају услове из

конкурса.

Економска одрживост: За реализацију ове мере

није потребно подносити бизнис план или про је -

кат о економској одрживости улагања.

Општи критеријуми за кориснике: Право уче -

ш ћа на конкурс имају ветеринарске станице и

ам буланте које располажу квалитетним стручним

ка дровима и квалитетним семенским ма те ри ја -

лом.

Специфични критеријуми: За реализацију ове

мере корисник је у обавези да испуни само опште

критеријуме.

Листа инвестиција у оквиру мере

Шифра Назив инвестиције 

регреса

100.1.1. Регрес за репродуктивни мате -

ри јал (вештачко осемењавање) 

Критеријуми селекције: Стручни кадар и ква -

ли тетни семенски материјал са којим извршиоци

вештачког осемењивања располажу.

Интензитет помоћи: 100% на семенски ма те -

ријал.

Индикатори/показатељи: Укупан број успесно

реализованих вештачких осемењавања за период

01. 1. 2016-31. 12. 2016.

Административна процедура Општина Црна

Тра ва расписује конкурс за избор извршиоца

вештачког осемењавања крава. Право учешћа на

конкурс имају ветеринарске станице и амбуланте

које располажу квалитетним стручним кадровима

и квалитетним семенским материјалом. По при -

је му понуда следи отварање понуда, стручна оце -

на понуда и одабир понуђача са којим Општина

Црна Трава потписује уговор у коме се детаљније

утврђују права и обавезе Општине као наручиоца

према ветеринарској амбуланти као извршиоцу

услуга, обавезе извршиоца према наручиоцу али

и обавезе изввршиоца према крајњим корис ни ци -

ма, пољопривредним произвођачима, власни ци -

ма говеда са територије општине Црна Трава.

Извршилац по позиву сточара врши услугу ВО,

издаје му потврду о извршеном ВО, потписану

копију потврде доставља наручиоцу од кога на -

пла ћује -рефундира трошкове ВО на месечном

нивоу.

Назив и шифра мере: Инвестиције у физичка

средства пољопривредних газдинстава-101

Образложење: У складу са Законом о под сти ца -

ји ма у пољопривреди и руралном развоју, (Сл.

гла сник РС 10/13 и 142/14 и 101/16) јединице ло -

ка лне самоуправе могу да утврђују мере ру ра л -

ног развоја. Општина Црна Трава је на основу
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вишегодишњих истраживања утврдила да је нај -

ве ће интересовање пољопривредника са те ри то -

ри  је општине Црна Трава за подизањем ви шего-

дишњих засада малине. Управо због тога је Оп -

ш тина Црна Трава уврстила ову меру руралног

развоја и за њу издвојила највећа средства из

буџета.

Циљеви мере: Везивање пољопривредних про -

из вођача за земљу уз истовремено омогућивање

истим да остваре додатне приходе. На тај начин

би се задржао одлив становништва се територије

општине, побољшала старосна структура ста нов -

ни ш тва, повећао број радно активног станов ни -

ш тва, повећао животни стандард становништва и

позитивно би се утицало на велики број других,

економских, социјалних и статистичких по ка за -

тења.

Веза мере са Националним програмима за ру -

ра лни развој: Није примењиво, будући да На ци -

о нални програм за рурални развој РС још није

ус војен.

Крајњи корисници: регистрована пољо прив ре -

д на газдинства са територије општине Црна Тра -

ва, правна и физичка лица која у предметној 2017.

години имају активан статус и чије се по љо при в -

ре дне површине на којима се планира подизање

вишегодишњих засада налазе на територији оп -

ш тине Црна Трава.

Економска одрживост: Није потребан бизнис

план

Општи критеријуми за кориснике: Да су ко ри -

с ници пољопривредни произвођачи са територије

општине Црна Трава, да имају регистровано по -

љо привредно газдинство, активан статус у 2017.

године, да имају пољопривредну површину у вла -

с ништву или закупу на територији општине Црна

Трава.

Специфични критеријуми: Старост подно си о -

ца захтева, број чланова домаћинства подносиоца

захтева, потојање агроеколошких услова за биљ -

ну производњу ....

Листа инвестиција у оквиру мере:

Инвестиције Назив инвестиције

101.3.1. Подизање нових или обнављање 

постојећих (крчење и подизање) 

производних (са наслоном) и 

матичних засада воћака, хмеља и 

винове лозе, као и постављање 

противградних мрежа, објеката и 

набавка опреме и средстава за 

тестирање, клонску селекцију, 

сертификацију, конзервацију и 

мултипликацију садног материјала

Критеријуми селекције:

Ред. Тип критеријума Да/Не Бодови 

број за избор

1. Старост носиоца 

пољопривредног 

газдинства <35/35-55/55>     5/3/1

2 Број чланова 

домаћинства               >2/2/1 5/3/1

3 Стални боравак 

у Црној Трави Да/не 3/1

4 Припрељена 

парцела Да/ У фази 

припреме/не 3/2/1

5 Ограда Да/Не 3/1

6 Остваривао права 

на претходне мере 

подршке ЈЛС Да/Не 1/5

Интензитет помоћи: 100% на садни материјал.

Индикатори/показатељи:

Редни Назив показатеља 

број

1. Укупна површина под вишегодишњим 

засадима

2. Број запослених/радно ангажованих

Административна процедура: Општинско веће

општине Црна Трава формираће Комисију за



при јем и обраду захтева пољопривредних про из -

во ђача за коришћење подстицајних средстава.

Комисија ће након административне процедуре

изаћи на терен ради утврђивања чињеничног ста -

ња, а након тога на основу документације и са чи -

њеног извештаја са терена сачиниће Извештај о

испуњености услова за добијање подстицајних

мера. Исти Извештај подносе Општинском већу

општине Црна Трава који разматра исти и доноси

Одлуку о додели подстицајних средстава. (саста -

в ни део Одлуке је и Извештај Комисије за пријем

и обраду захтева. Општинско веће општине Црна

Трава ће донети Одлуку којом овлашћује Пред -

се дника општине да може да закључи Уговоре о

додели подстицајних средстава са подносиоцима

захтева који су испунили услове.

Након потписивања Уговора корисник под сти цај -

них средстава је у обавези да предметну инвес -

ти цију не може да отуђи за период утврђен

ус ловима Конкурса за доделу подстицајних сред -

ста ва и да у поменутом периоду омогући Ко ми -

си ји несметану контролу.

После сваке извршене контроле Комисија Оп -

штин ској управи општине Црна Трава подноси

Извештај.
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319.

На основу члана 60. став 2. Закона о пољо прив -

ре дном земљишту („Службени гласник РС", број

62/06, 65/08, 41/09 и 112/15 ), члана 20. тачка 20

и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Слу -

ж бени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - др.

закон и 101/2016) и члана 12. тачка 20. и члана

28. став 1. тачке 6. Статута општине Црна Трава

(„Службени гласник града Лесковца" број

17/2012), а по прибављеној сагласности Ми ни -

стар ства пољопривреде и заштите животне сре -

дине, број 320-11-02755/2017-14 од 31.03.2017

године, Скупштина општине Црна Трава, на

седници одржаној дана 26. 4. 2017. године, до не -

ла је

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2017. ГОДИНУ

I

Усваја се Годишњи програм заштите, уређења и

коришћења пољопривредног земљишта у држав -

ној својини на територији општине Црна Трава

за 2017. годину.

II

Годишњим програмом заштите, уређења и ко -

ришћења пољопривредног земљишта у државној

својини на територији општине Црна Трава за

2017. годину (у даљем тексту: Годишњи програм)

утврђује се врста и обим радова које треба из вр -

ши ти у периоду за који се програм доноси, дина -

ми ка извођења радова и улагања средстава, а

са држи податке који се односе на пољопривредно

зе мљиште у државној својини.

III

Саставни део ове Одлуке је Годишњи програм

заштите, уређења и коришћења пољопривредног

земљишта у државној својини на територији оп -

шти не Црна Трава за 2017. годину који садржи:

Оп шти део, Програм радова на заштити и уре ђе -

њу пољопривредног земљишта и План ко риш -

ћења пољопривредног земљишта у државној

сво јини.

IV

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а об -

ја виће се у „Службеном гласнику града Лес ков -

ца".

V

Годишњи програм заштите, уређења и ко риш -

ћења пољопривредног земљишта у државној сво -

јини на територији општине Црна Трава за 2017.

годину биће објављен на интернет страници Оп -

штине Црна Трава, а на огласној табли биће ис -

так нуто обавештење о томе.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Председник 
Јоца Митић

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Председник 
Јоца Митић
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320.

На основу члана 64 став 2. Закона о пољо прив -

редном земљишту („Сл. гласник РС" бр. 62/06,

65/08-др.закон и 41/09112/15), чл. 32. ст. 1. тачка

6. Закона о локалној самоуправи („Службени гла -

с ник РС", број 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и

чл. 28 ст.1. тачка 6. Статута општине Црна Трава

("Службени гласник града Лесковца", број

17/2012), Скупштина општине Црна Трава, на

седници одржаној 26. 4. 2017. године, донела је

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА

У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИ-

ВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ

СВОЈИНИ

I

Одређује се Председник општине, као орган над -

лежан за доношење Одлуке о расписивању јавног

огласа о давању у закуп и на коришћење пољо -

при в редног земљишта у државној својини, уз са -

гласност Министарства пољопривреде и заштите

животне средине (у даљем тексту Министарство),

а у складу са Годишњим програмом заштите, уре -

ђења и коришћења пољопривредног земљишта у

државној својини натериторији општине Црна

Трава за 2017. годину.

II

Одређује се Председник општине, као надлежан

орган, да на основу предлога Комисије за спро -

во ђење поступка јавног надметања коју образује

Скупштина општине, донесе Одлуку о давању у

закуп и на коришћење пољопривредног земљиш -

та у државној својини, уз сагласност Мини стар -

ства.

III

Одредбе члана 1. и 2. ове Одлуке односе се и на

пољопривредно земљиште које је у складу са по -

се бним Законом одређено као грађевинско зе -

мљи ште, а користи се за пољопривредну пр о -

 изводњу до привођења планираној намени, као и

на пољопривредне објекте у државној својини.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а

објавиће се у „Службеном гласнику града Лес -

ков ца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Председник 
Јоца Митић

321.

На основу члана 17. Закона о библиотечко-ин фо -

р мационој делатности („Службени гласник РС",

број 52/11), члана 37. Закона о култури („Слу ж -

бе ни гласник РС", број 72/09, 13/2016 и 30/2016),

члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној са мо -

у прави („Службени гласник РС", број 129/2007 и

83/2014 - др. закон), члана 28. став 1. тачка 9.

Статута општине Црна Трава („Службени глас -

ник града Лесковца", број 17/2012) и чл. 70. По -

слов ника Скупштине општине Црна Трава

(„Слу жбени гласник града Лесковца", број

24/2016), а по прибављеној сагласности Народне

библиотеке „Радоје Домановић" из Лесковца,

број 226 од 19. 4. 2017. године, Скупштина оп ш -

ти не Црна Трава на седници одржаној дана, 26.

4. 2017. године донела је следеће

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА 

ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „СЕСТРЕ

СТОЈАНОВИЋ" ЦРНА ТРАВА

I

РАЗРЕШАВА СЕ Александра Цветковић из Црне

Траве са функције вршиоца дужности директора

Општинске библиотеке „Сестре Стојановић" у

Црној Трави, због испуњености услова за име но -

ва ње директора по конкурсу.
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II

Решење ступа на снагу даном доношења.

III

Диспозитив решења објавити у „Службеном гла -

с нику града Лесковца".

IV

Решење са образложењем доставити Општинској

библиотеци „Сестре Стојановић" у Црној Трави,

Александри Цветковић из Црне Траве и матичној

библиотеци „Радоје Домановић" у Лесковцу.

V

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Ре ше -

ња није допуштена посебна жалба, већ се може

покренути управни спор пред Управним судом у

Београду у року од 30 дана од дана пријема Ре -

ше ња.

Тужба се предаје у седишту суда у Београду, не -

по средно на шалтеру за пријем (радно време је

од 7:30 до 15:30), или се шаље поштом, на адресу

Београд, Немањина 9.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Председник 
Јоца Митић

322.

На основу члана 17. Закона о библиотечко-ин -

фор мационој делатности („Службени гласник

РС", број 52/11), члана 34. став 2. и 35. став 1.

Закона о култури („Службени гласник РС, број

72/09, 13/2016 и 30/2016), члана 32. став 1. тачка

9. Закона о локалној самоуправи („Службени гла -

с ник РС", број 129/2007, 83/2014 - др. закон и

101/2016 - др. закон), члана 28. став 1. тачка 9.

Статута општине Црна Трава („Службени гла с -

ник града Лесковца", број 17/2012) и чл. 70. По -

словника Скупштине општине Црна Трава, број

06-103/2016-01, а по прибављеној сагласности

На родне библиотеке „Радоје Домановић" из Лес -

ков ца, број 226 од 19. 4. 2017. године, Скупштина

општине Црна Трава на седници одржаној дана

26. 4. 2017. године донела је

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „СЕСТРЕ

СТОЈАНОВИЋ" ЦРНА ТРАВА

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Александра Цветковић, дипло ми -

ра ни економиста, рођена 17. 3. 1984. године, за

ди ректора Општинске библиотеке „Сестре Сто -

ја новић" у Црној Трави, а након спроведеног јав -

ног конкурса.

II

Мандат именоване траје 4 године.

III

Права и обавезе директора биће уређене уго во -

ром о раду закљученим између Управног одбора

Општинске библиотеке „Сестре Стојановић"

Црна Трава и директора.

IV

Решење ступа на снагу даном доношења.

V

Диспозитив решења објавити у „Службеном

гласнику града Лесковца".

VI

Решење са образложењем доставити Општинској

библиотеци "Сестре Стојановић" Црна Трава,

Але ксандри Цветковић и Матичној библиотеци

„Радоје Домановић" у Лесковцу.

VII

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Реше -

ња није допуштена посебна жалба, већ се може

покренути управни спор пред Управним судом у

Београду у року од 30 дана од дана пријема Ре -

шења.

Тужба се предаје у седишту суда у Београду, не -

посредно на шалтеру за пријем (радно време је
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од 7:30 до 15:30), или се шаље поштом, на адресу

Београд, Немањина 9.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Председник 
Јоца Митић

323.

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној са -

мо управи („Сл.гласник РС", број 129/07), члана

28. Статута општине Црна Трава („Сл. гласник

града Лесковца", број 17/12) и члана 70. Пос лов -

ника Скупштине општине Црна Трава („Сл. глас -

ник града Лесковца, број 13/12), Скупштина

оп штине Црна Трава, на седници одржаној 26. 4.

2017. године, донела је

ОДЛУКУ 

О УСТАНОВЉЕЊУ НАГРАДА И ДРУГИХ

ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

I

Овом Одлуком установљавају се награде и друга

признања општине Црна Трава, која се могу до -

де љивати установама, предузећима, месним за -

једницама, органима и појединим грађанима, као

посебан вид јавног признања за постигнуте ре -

зул тате и достигнућа у свим областима ства ра -

лаш тва од значаја за унапређивање, развој и

афи р мацију општине Црна Трава.

II

Априлска награда додељује се у виду:

- повеље,

- плакете,

- захвалнице,

- награде,

- звања "почасног грађанина општине"

III

Повеља се додељује установама, предузећима,

ме с ним заједницама и органима за постигнуте

изу зетне резултате и достигнућа у свим об ла с ти -

ма стваралаштва, унапређења, развоја и афир ма -

ци је општине Црна Трава.

Додељивање повеље може бити везано за разне

јубилеје и може се доделити више пута.

IV

Плакета Општине може се доделити општинама

и градовима са којима општина Црна Трава ос т -

варује изузетну сарадњу, као и заслужним по је -

динцима из земље и иностранства за изузетне

заслуге и допринос у развоју Општине.

V

Захвалница се може доделити установама, пре ду -

зе ћима, месним заједницама, органима и по је -

динцима који су постигли и постижу нарочите

успехе у привреди и осталим делатностима од

значаја за напредак и развој Општине.

VI

Награда се може доделити појединцима који су

постигли или постижу нарочите успехе у раду

што даје значајан допринос напретку, развоју и

афирмацији Општине, као и најбољим учени ци -

ма и студентима.

Награда је писмено признање уз коју се додељује

одређени новчани износ.

VII

Априлске награде се додељују сваке године, а

средства за награде обезбеђују се у буџету Оп -

шти не.

VIII

Звање почасног грађанина Црне Траве додељује

се појединцима, нашим или страним држав ља ни -

ма, за достигнућа и дела која значе изузетан до -

при нос развоју и општем напретку наше општине

или државе, изградњи хуманих односа међу љу -

ди ма, развоју сарадње, пријaтељских, привред -

них, културних односа између њихових општина

и општине Црна Трава.

IX

Послови и задаци у вези доделе априлских на г -

ра да поверавају се Комисији за избор, именовања
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и одликовања Скупштине општине Црна Трава.

Комисија на основу писмених предлога или по

сопственој иницијативи предлаже, а Скупштина

општине доноси Одлуку о додељивању награде.

Писмене предлоге Комисији могу поднети сва

правна и физичка лица током целе године.

X

Ликовно и текстуално решење повеље, плакете,

похвале и награде као и висину новчане награде,

утврђује Општинско веће.

XI

Награда се додељује на Дан општине Црна Трава

на свечаној седници Скупштине општине.

Награде уручује председник Општине.

XII

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи

Одлука о установљењу награда и других при зна -

ња општине Црна Трава, број 06-118/2015-01 од

27. 4. 2015. године.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а

објавиће се у „Службеном листу града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Председник 
Јоца Митић

324.

На основу члана 94. и 96. Статута општине Црна

Трава („Службени гласник града Лесковца", број

17/2012) и члана 9. Одлуке о установљавању

награда и других признања општине Црна Трава,

број 06-99/2017-01 од 26. 4. 2017. године, Скуп -

ш тина општине Црна Трава, на радној седници,

одржаној дана 26. 4. 2017. године донела је

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЉИВАЊУ АПРИЛСКИХ НАГРАДА

И ДРУГИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ЦРНА

ТРАВА ЗА 2017. ГОДИНУ

I

Као израз друштвеног признања за посебан до -

при нос у развоју општине Црна Трава и њеној

афирмацији, Априлско јавно признање у облику

Повеље додељује се:

- Центру Министарства одбране Републике Ср -

бије у Лесковцу, за пружену стручну помоћ при

изради Плана одбране општине Црна Трава

- Европском ПРОГРЕСУ, Канцеларија у Нишу,

Ћирила и Методија 23, за допринос развоју оп -

штине Црна Трава кроз суфинансирање пројеката

Општине Црна Трава у различитим областима.

II

Као израз друштвеног признања за допринос у

развоју Црне Траве, добитници јавног признања

у облику Захвалнице су:

- Екипа „С Тамаром у акцији" - за хуманитарно

деловање на територији општине Црна Трава,

- Црвени Крст Црна Трава - за пружање разних

врста помоћи угроженом становништву,

- Милан Стојановић из Градске, за допринос у

развоју Месне заједнице Градска,

- Тома Новковић из села Горње Гаре, за допринос

у развоју Месне заеднице Горње Гаре,

- Прадраг Благојевић из Преслапа, за допринос у

развоју Месне заједнице Преслап,

- Дејан Миловановић из села Златанце, за до при -

нос у развоју Месне заједнице Златанце,

- Слободан Радовановић из Власотинца, по рек -

лом из Калне, за допринос у развоју поштанског

саобраћаја на територији општине Црна Трава,

- Срећко Станковић из Београда, пореклом из

Брода, за допринос у развоју културе у општини

Црна Трава и

- Милко Стојковић из Смедеревске Паланке,

пореклом из Преслапа, за допринос у развоју

културе у општини Црна Трава.

III

На предлог Општинске библиотеке „Сестре Сто -

јановић" Црна Трава, за обогаћивање локалне

културне баштине и развој локалног културног
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стваралаштва, новчана награда у вредности од

10.000,00 динара додељује се:

- Неди Ђорђевић из Црне Траве, за књигу „Чекај

ме, чекам те".

IV

Априлска јавна признања општине Црна Трава за

2017. годину, на свечаној седници Скупштине

општине Црна Трава, уручиће добитницима Сла -

во љуб Благојевић, председник општине Црна

Тра ва.

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а

објавиће се у Службеном гласнику града Лес ко в -

ца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Председник 
Јоца Митић

МЕДВЕЂА

325.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољо прив -

редном земљишту («Сл. гласник РС», број 62/06,

69/08-др закон, 41/09 и 112/2015), Правилникa о

условима и поступку давања у закуп и на кориш -

ће ње пољопривредног земљишта у државној

својини («Сл. гласник РС»,  бр.16/2017) и члана

1. Одлуке о одређивању надлежног органа за сп -

ро вођење поступка давања у закуп пољо прив ре -

д ног земљишта у државној својини («Сл.лист

гра да Лесковца» број 6/2011), председник оп ш -

ти не Медвеђа је донео

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА

ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ

МЕДВЕЂА 

и расписује 

ОГЛАС 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  

ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП 

И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У

ОПШТИНИ МЕДВЕЂА

I 

- Предмет јавног надметања -

1. Расписује се оглас за прикупљање писаних по -

ну да у првом кругу за давање у закуп и на ко ри -

ш ћење пољопривредног земљишта у државној

сво јини у општини Медвеђа у следећим катас тар -

ским општинама:
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2. Увид у документацију: графички преглед ка та -

старских парцела по катастарским општинама и

списак парцела по формираним јавним надме та -

њима (комплексима), која су предмет издавања у

закуп и на коришћење, може се извршити у зг ра -

ди општине Медвеђа у канцеларији број 29, сва -

ког радног дана од 7,00 до15,00 часова. 

Контакт особа Цицмиловић Ненад, тел.

064/8638039.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном ста -

њу. 

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се

даје у закуп и на коришћење може се извршити

за све КО дана 30.06.2017. године.

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно

надметање за закуп и на коришћење пољо прив -

ре дног земљишта у државној својини дође до

про мена површине из огласа по било ком зако н -

ском основу, даљи поступак давања пољоп рив ре -

д ног земљишта у закуп и на коришћење ће се

сп ровести само за тако утврђену површину зем -

љи шта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа и

коришћења пољопривривредног земљишта у др -

жа вној својини сноси лице које добије то зем љи -

ш те у закуп, односно на коришћење.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на

коришћење искључиво за пољопривредну про из -

вод њу, не може се користити у друге сврхе.

8. Пољопривредно земљиште у државној својини

груписано у јавна надметања означена * и ** у

табели тачке 1. овог огласа није било издато

најмање последње три агроекономске године и

није било предмет коришћења. 

9. Земљиште из овог огласа не може се давати у

подзакуп. 

II 

– Услови за пријављивање 

на јавно надметање-

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у

закуп пољопривредног земљишта у државној

сво јини има:

- физичко лице које је уписано у Регистар по љо -

прив редних газдинстава и налази се у активном

статусу најмање три године, са пребивалиштем

најмање три године у катастарској општини на

којој се налази земљиште које је предмет закупа

и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног

земљишта;

- физичко лице - уписано у Регистар пољоприв -

ре дних газдинстава и налази се у активном ста -

ту су најмање три године, са пребивалиштем

нај мање три године на територији јединице ло -

калне самоуправе која спроводи јавно надметање,

а чија се парцела граничи са земљиштем у др жав -

ној својини које је предмет закупа;

- правно лице које је уписано у Регистар пољо -

привредних газдинстава и налази се у активном

статусу најмање три године, које је власник по -

љо привредног земљишта најмање 10 ха у ка тас -

тарској општини у којој се налази земљиште које

је предмет закупа и има седиште на територији

јединице локалне самоуправе којој припада та ка -

тастарска општина.

2. Право учешћа у јавном надметању за давање

на коришћење пољопривредног земљишта у др -

ж ав ној својини за бројеве јавних надметања оз -

на чених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:

- физичко и правно лице које је уписано у Ре ги -

стар пољопривредних газдинстава и налази се у

активном статусу за пољопривредну производњу; 

- физичко и правно лице које је уписано у Реги -

стар пољопривредних газдинстава и налази се у

активном статусу, уз обавезу да у року наведеном

у уговору о коришћењу прибаве одобрење за ин -

вестиционе радове које даје Министарство и то у

складу са чланом 67. Закона о пољопривредном

земљишту за производњу енергије из обновљи -

вих извора од биомасе и сточарства.

3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно

надметање за закуп пољопривредног земљишта

у државној својини понуђач доказује фотоко пи -

јама следећих докумената: 

- доказ о месту пребивалишта три године за фи -

зи чка лица;
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- извод из привредног регистра (не старији од

шест месеци до дана објављивања огласа) као до -

каз да има седиште на територији јединице ло -

калне самоуправе којој припада катастарска

оп штина у којој се налази земљиште које је пред -

мет закупа за правна лица;

- потврда о активном статусу у Регистру пољо -

прив редних газдинстава за три године;

- извод из јавне евиденције о непокретности као

доказ о власништву најмање 0,5 ха пољоп ри вред -

ног земљишта за физичка лица (не старији од ше -

ст месеци);

- извод из јавне евиденције о непокретности и

катастарски план као доказ о власништву пољо -

прив редног земљишта које се граничи са зем -

љиш тем које је предмет закупа за физичка лица

(не старији од шест месеци);

- извод из јавне евиденције о непокретности као

доказ о власништву најмање 10 ха пољоприв -

редног земљишта правног лица у катастарској

општини у којој се налази земљиште које је пре -

д мет закупа (не старији од шест месеци).

4. Испуњеност услова за пријављивање за кориш -

ћење пољопривредног земљишта у државној сво -

јини за пољопривредну производњу за бројеве

јав них надметања означених * у табели тачке 1.

ов ог огласа понуђач доказује фотокопијама сле -

де ћих докумената:

- фотокопијом личне карте или очитаном личном

картом за личне карте са чипом за физичка лица,

односно, фотокопијом извода из привредног ре -

гис тра (не старији од шест месеци до дана об јав -

љи вања огласа) за правна лица;

- потврда о активном статусу у Регистру пољо -

прив редних газдинстава.

5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно
надметање за коришћење пољопривредног зем -
љи шта у државној својини за производњу енер -
ги је из обновљивих извора од биомасе и сто  чар-
ства понуђач за бројеве јавних надметања озна -
че них ** у табели тачке 1. овог огласа до ка зу је
фотокопијама следећих докумената:

- потврда о активном статусу у Регистру пољо -

прив редних газдинстава;

- за правна лица - извод из привредног регистра

(не старији од шест месеци до дана објављивања

огласа) са податком да је лице регистровано за

производњу енергије из обновљивих извора од

биомасе и сточарства и енергетска дозвола одно -

с но сагласност надлежног органа, коју доставља

нај касније у року од две године од дана закљу -

чења Уговора о коришћењу са Министарством

пољопривреде и заштите животне средине; 

- за физичка лица Уговор са произвођачем енер -

гије кога снабдева сировином, а који има енер -

гетску дозволу односно сагласност надлежног

органа;

6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног над -

метања доставе оригинале докумената из тачке 3,

4 и 5. овог одељка на увид Комисији за спро во -

ђење поступка јавног надметања. Најповољнији

понуђач је дужан да након закључења записника

са јавног надметања, преда оригинале доку ме на -

та из тачке 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за сп -

ро вођење поступка јавног надметања, која

ра з матра документацију и утврђује испуњеност

ус лова из овог огласа.

7. Понуђач или његов овлашћени представник

дужан је да присуствује јавном надметању, у су -

прот ном се сматра да је одустао од јавног над -

метања. 

8. Овлашћени представник понуђача дужан је да

достави оверено пуномоћје од стране надлежног

органа Комисији за спровођење поступка јавног

надметања пре почетка јавног надметања. Овла -

ш ћени представник може заступати само једног

понуђача на јавном надметању. 

9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за

јавно надметање доставе доказ о уплати депозита

у тачном динарском износу наведеном у табели

тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање по -

јединачно, на рачун Општинске управе општине

Медвеђа управе 840 – 741522843 – 14, позив на

број 97 91 – 067. 

10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, упла -

ће ни депозит ће се вратити након јавног над ме -

та ња. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити
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урачунат у годишњу закупнину. У случају да

најповољнији понуђач одустане од своје понуде

депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни по -

ну ђачу који је одлуком Комисије за спровођење

по ступка јавног надметања удаљен са јавног над -

ме тања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.

11. Уколико понуђена цена прелази двоструки

износ почетне цене, потребно је да најповољнији

понуђач, након отварања понуда, у току над ме -

тања, допуни депозит до 50% понуђене цене. 

12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде

благовремено достављена најмање једна пријава.

13. Право закупа и коришћења пољопривредног

земљишта у државној својини немају правна и

фи зичка лица уписана у Регистар пољоп рив ре д -

них газдинстава која: 

1) су у пасивном статусу; 

2) нису испунила све обавезе из претходних или

текућих уговора о закупу пољопривредног зем -

љи шта у државној својини; 

3) су извршила ометање поседа пољопривредног

земљишта у државној својини; 

4) су нарушавала несметано одвијање било ког

дела поступка јавног надметања приликом да ва -

ња пољопривредног земљишта у државној сво -

јини у закуп; 

5) су бесправно користила пољопривредно зем -

љи ште у државној својини; 

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште

у државној својини у подзакуп.

III

– Документација за пријављивање 

на јавно надметање –

1. формулар за пријављивање (попуњен у це ло с -

ти и потписан); 

2. доказ о уплати депозита;

3. за закуп пољопривредног земљишта у др жав -

ној својини документацију наведену у делу II

тачка 3. овог огласа;

4. за коришћење пољопривредног земљишта у

др жавној својини за пољопривредну производњу

документацију наведену у делу II тачка 4. овог

огласа;

5. за коришћење пољопривредног земљишта у

државној својини за производњу енергије из

обновљивих извора од биомасе и сточарства

документацију наведену у делу II тачка 5. овог

огласа.

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно

штампане налепнице са адресом општине, се

могу преузети сваког радног дана на писарници

општине Медвеђа. Потребно је да се понуђач

благовремено упозна са саржајем формулара

пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти

на којој мора да пише:

На предњој страни:

• Адреса: општина Медвеђа, улица и број: Јаб -

ланичка бр. 48, Комисији за спровођење поступка

давања у закуп пољопривредног земљишта у

државној својини

• Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ

• Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

• име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се на ве де -

на документација.

IV

– Рок за подношење пријаве -

Рок за подношење документације за пријав љи ва -

ње је до 9 сати, дана 03.07. 2017. године. Благо -

вре меним ће се сматрати све пријаве које стигну

у писарницу Општинске управе општине Мед ве -

ђа, до наведеног рока, без обзира на начин дос та -

в љања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се

разматрати.

V 

– Јавно надметање -

Јавно надметање за давање у закуп и на кориш -

ће ње земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа
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одр жаће се у згради општине Медвеђа, улица и

број: Јабланичка бр 48., и то:

- за све К.О. дана 04.07.2017. године са почетком

у 11,00 часова. 

VI

- Плаћање закупнине -

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по сред -

њем курсу Народне банке Србије на дан јавног

над метања. 

Закупнина се плаћа унапред у динарској против -

вредности по средњем курсу Народне банке

Србије на дан уплате.

VII

– Уплата закупнине и средства 

обезбеђења плаћања - 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од

8 дана од правноснажности одлуке достави доказ

о уплати закупнине у износу утврђеном пра во -

снажном одлуком о давању у закуп пољоп рив -

редног земљишта у државној својини, умањеном

за износ уплаћеног депозита, које ће доставити

Министарству пољопривреде и заштите животне

средине преко Општинске управе општине Мед -

веђа.

Уколико је период закупа дужи од једне године,

закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за

сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за

прву годину закупа потребно је доставити и :

• гаранцију пословне банке у висини годишње

закупнине пољопривредног земљишта или

• уговор о јемству између Министарства као

повериоца и правног лица као јемца или 

• доказ о уплати депозита у висини једне годи -

шње закупнине као средство обезбеђења плаћања

закупнине, а који ће се у случају редовног пла ћа -

ња рачунати као плаћена закупнина за последњу

годину закупа

Ову одлуку објавити у службеном гласилу једи -

ни це локалне самоуправе « Службени гласник

гра да Лесковца », на огласној табли Општинске

уп раве општине Медвеђа, и месним кан це ла ри -

ја ма, и на веб страни, с тим што ће се рок за под -

но шење пријава рачунати од дана објављивања у

дневном службеном гласилу јединице локалне са -

моуправе/локалном листу « Службеном гласнику

града Лесковца ». 

ОПШТИНА МЕДВЕЂА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Др. Небојша Арсић 

MEDVEGJËS 

325.

Në bazë të nenit 13. Ligji për nxitjen e bujqësisë dhe

zhvillimin rural (“Gazeta zyrtare RS“ numër: 10/13,

142/14, 103/2015, Aktvendimit të Minstris të bujqë -

sis dhe mbrojtjes dhe mjedist jetësor për japjen e

mar rveshjes së pari në programin e mbështetjes për

zbatimin e politikës bujqësore dhe politikës për zhvi -

liimn rural të komunës së Medvgjës për vitin 2017

numër 320-00-2388/2017-09 nga viti 10.prill të vitit

2017. dhe Vendimi i Këshillit komunal të komunës

së Medvegjës për aprovimin e mbështetjes për zba -

ti min e politkës bujqësore dhe politikës për zhvilimn

rural të komunës së Medvgjës numër 06-17/2017-III

nga viti 27.04.2017, Kryetari i komunës së Med ve g -

jës shpall:

KONKURSIN 

PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT TË

MBËSHTETJES PËR ZBATIMIN E

POLITIKËS BUJQËSORE DHE POLITIKËS

PËR ZHVILLIMIN RURAL TË KOMUNËS

SË MEDVEGJËS NË VITIN 2017

LËNDA E KONKURSIT

Neni 1.

Me këtë Konkurs përcaktohen kushtet dhe mënyrat

për shfrytezimin e mjeteve të programit të mbës -

htetjes të politëikës bujqësore dhe politikës për zhvi -

llim rural në teritorin e komunës së Medvegjës për

vitin 2017.
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Neni 2.

Për zbatimin e programit të mbështetjes të politëikës

bujqësore dhe politikës për zhvillim rural në teritorin

e komunës së Medvegjës për vitin 2017, sigurohen

mjetet në vendimin mbi buxhetin e komunës së Med -

ve gjës në pozicionin 90, në pjesën 5, Progarami -

Zhvillimi i bujqësis 5 (0101) Progarmi i aktiv ite te -

te ve 0101 – 0001 klasimfikimi fuinksional 421, kla -

si fikimi ekonomik 4511, në shumë prej

10.000.000,00 dianrë.

Neni 3.

Masat e mbështetjes të politëikës bujqësore dhe po -

litikës për zhvillim rural janë: 

1. Masat për pagesat direkete.

Regresi 100.1 në rreth të këtyre masave për japjen e

mjeteve të përcaktuara për investicionin 

1) 100.1.2. Regresai për reprodukcionin e materialit

(mbarësimit artificial I lopëve dhe mëshqerrave):

Për masën e cekur janë ndarë 750.000,00 din.

2. Masat e mbështetjes për zhvillimin rural.

Ivestivcionet dhe mjetet fizike të bujqësis shtëpijake

101. Në rrethinë të këtyre masave masat për inicimin

e mjetve për përcaktimin janë për investicvionet

sipas sektorit.

Sektori i qumshtit:

2) 101.1.1. furnizimi i mështjerrave kualitetive të ra -

sës së qymshtit ose bagëtive.

3) 101.1.6. Furnizimi i pajisjeve dhe makinerive për

përgatitjen, shpërndarjen dhe ruajtjen e prodhimit të

koncentruar në fermë (sanë, silazh, bari i thatë, etj)..

4) 101.1.7. Makineri / Pajisje për trajtimin, asgjë si -

min dhe aplikimin e plehut organik

5) 101.1.9. blerja e pajisjeve të transmetimit për

mjeljës.

6) 101.1.10.blerja e paisjeve për ftofje dhe deponi -

min e qumështit.

Sektori i mishit:

7) 101.2.1. Blerja e bagëtive kualitete, deleve, dhive

dhe derrave të racave të majme.

8) 101.2.4. Blerja e paisjeve dhe mehanizimit për

pregaditjen, udhëheqjen dhe distribuimin e ushqimit

të koncetra të bagetive (sanë, sillazhë, bari i thatë ,

dhe tj), gardhi elektrik dhe –uji. 

Sektori për fruta dhe rrush:

9) ngritja e të rinjëve apo përseritja e eksistuarve

(gliqerosja dhe ngritja) e prodhimeve (me mbështe -

tje) dhe mbjellja e fruatave, hmeli dhe loza e verës,

si dhe vendosja e rrjetit kundër kokrrizit, objekti për

furnizimin e paisjeve dhe mjeteve për tesitimin, për -

zgje dhja klonale, sertifikacioni, konzervimi dhe mul -

ti aplikacioni i materialit të mbjellur; 

10) 101.3.2.Bleraja e traktorit të frutave – të verës

me dimensione të vogla, rigollera, subsoier dhe ma -

ki nës për krositjen, turpimit,dhe tj.

11) 101.3.3. Blerja e mehanizimit dhe paisja për

mbjelljen – mbjelljen, mbrojtja e bimëve dhe ujitja

e prodhimeve të frutave dhe të prodhimit të verës,

prodhimi i matrerialit për mbjellje dhe prodhimit të

perimeve (duke u kyqyr dhe prodhimi i farave të

luleve) në hapësirën e hapur (blerja e mehanizimit

për prodhimin e perimeve – verë) blerja e makinave

precize për mbjelljen, makina për mbjelljen e farave,

me kualitet të lartë, spërkatëse apo automizer për

mbrojtjen nga sëmundjet, barnat për mbrojtjen e

sëmundjeve të këqija, sistemi me mikro spërkatrëset

për mbrojtejn e pemishteve, të vreshtit dhe fidanishte

nga ngrirja; rrejti kundër kokrrizit dhe paisja përcje -

llëse; blerja e sistemit pik për pik; blerja e folisë

plastike; agroteksititlit dhe të njejta dhe spërkatësja

për ujitje; hapja e bunarëve dhe rregullimi i përfshi -

rjes së ujit.

12) 101.3.4. Ndërtimi i serrave dhe sigurimin e pajis -

je ve dhe / ose materiale për prodhimin e perimeve

dhe prodhimin e frutave të luleshtrydheve dhe prod -

hi mit të fidanishtes dhe luleve në zonën e mbrojtur

dhe (struktura gjysmë- prokurimit për serat, me cilësi

të lartë shumë vjeçare dhe folje me shumë llojëshe

për serrat, sistemet për serat e ngrohjes, sistemi për

ndriçim artificial, sistemet e ujitjes / ujitja dhe plehrat

e tretshme në ujë plehrave dhe tavolina për prod hi -

min e fidanëve) për sera.

13) 101.3.5Ngritja e kapaciteteve për mbledhjen dhe

ruajtjen e frutave, rrushit, materialit fidanor dhe peri -

me ve (të ndërtimit dhe ULO frigorifer të kapacitet
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më të madh, magazinimit të ftohtë për ruajtjen e pro -

duk teve afatgjata; dhe ndërtimin e kapaciteteve të

fto h të dhe përgatitje për dërgimin e materialit fida -

nor, ndërtimi i qendrave për mbledhjen dhe përga tit -

jen e frutave, rrushi dhe tregu i perimeve me ka pa-

 ci tet frigorifer më të ulët, si dhe për blerjen e paji -

sjeve për përgatitjen e frutave, rrushit dhe perimeve

në tregut dhe paketimin e pajisjeve dhe furnizimit

larje, lustrim, pastrim, klasifikim, vlerësimit dhe pa -

ke timit, si dhe varg të blerjes për ruajtjen e produ kt -

e ve afatgjata.

Sektori për drithra

14) 101.4.1.blerja e traktorëve për prodhimin e peri -

meve;

15) 101.4.4. blerja e makinës për përpunimin e tokës 

16) 101.4.5. blerja e mbjellsës 

17) 101.4.6. blraja e spërktsës për ushqimin dhe

mbrojtjen e bimnëve nga sëmundja dhe shkaktarët

dhe barërave të kqija.

Sektori për bletari 

17) 101.5.1. Blerja e shoqërive të reja të bletarive 

18) 101.5.2.Blerja e paisjeve për bletari;

19) 101.5.3. Blerja e automjeteve për transportin e

shoqërive të bletaris;

Për masën e thekësuar janë ndarë 9.250.000,00 dina -

rë.

Neni 4.

Hargjimet e pranueshme për masat e inicimit të ceku -

ara në nenin 3. Konkursi për realizimi e programnit

të mbështetjes të plitikës bujqësore dhe politikës për

zhviliimin rural të komunës së Medvegjës ( në tek -

sitin në vazhdim të programit ), janë të treguar në

tabelën

1. – hargjimet e pranueshme

Tabela 1. HARGJIMET E PRANUESHME
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LARTËSIA E NXITJES 

Neni 5.

Të drejtën në shfrytezimin e nxitjes, sipas kushteve

të përcaktuara me këtë konkurs arritet në bazë të një

aplikimi në konkursin për shfrytezimin e nxitjes për

një mas nëse shfrytezohen mejetet për të dy masat

nga neni 3. Paragrafi 1 dhe 2 të këti konkursi para qi -

ten dy aplikime.

Lartësija e nxitjes për masën e regresit, nxitja përca -

kto het në përqindjen prej 100% të pagimit të shumës

për mbarsimin artificial lartësija e nxitjes e përca k -

tuar me programin dhe konkursin në shumë prej

2.500,00 dinarë. Sipas mbarsimit të bagëtive, meg -

jit hatë që shuma maksimale e këthimit 25.000, 00 di -

na rë. Të mbajtjes bujqësore dhe do të fiancohet

ve tëm mbarësimi i parë.

Nxitjet janë të përcaktuara nga një përqindje prej

50% deri 60% të pagesës së investimit të realizuar

dhe deri në shumën maksimale për secilin sektor apo

in vestimet në sektorin, një masë e investimeve në

ase tet fizike të fermave bujqësore. Shuma e sub ven -

ci oneve shprehur në përqindje do të varet nga lloji i

in vestimit dhe në varësi të faktit nëse investimi në

lidhje me ushtrimin nga një furnizues që është në

sistemin e TVSH-së apo nga furnizuesit të cilët nuk

ja në në sistemin e TVSH-së apo asnjë detyrim për të

sh prehur vlerën e shtuar tatimin.

Masa maksimale nxitje për investimet në asetet fiz i -

 ke e fermave bujqësore përcakton programin dhe ko -

n kurrenca është 75,000.00 din.për fermë, përveç për

blerjen e bagëtive të cilësisë së lartë, ku shuma ma -

ksimale e subvencioneve për fermë është 100,000.00

din. Me kusht që shuma e stimujve të pë r caktuara dhe

për çdo sektor dhe investimet në se k to rin e, edhe

shuma maksimale e stimujve për të dy ma save sipas

nenit 3, paragrafi 1 dhe 2 është 75,000.00 din.

Sektori i Qumshtit 

Shuma maksimale për blerjen e mehanizimit në rreth

të këti sektori është 60 % të shumës të paguar për

investicionin e realizuar është zvogluar për shumën

e mjeteve në emërin e tatimit për vlerën e shtuar dhe

doganës dhe nuk mundë të jetë më shumë se

75.000,00 dianrë. sipas secilit investicion.

Për blerjen e bagëtisë me cilësi të lartë mund të arri -

het për më së shumti dy kokë. Vlera e kthimit për ko -

kë është 60% të investimeve të pagesave realizohet,

minus shuma e aseteve në emër të tatimit mbi vlerën

e shtuar dhe doganave dhe nuk mund të jetë më e

madhe se 50.000,00 dinarë tej100.000,00 dinarë për

një fermë.

Nëse paraqitësi i kërkesës bënë blerjen e bagëtive ku -

a litative nga personi fizik i regjistruar fermer i cili

nuk ka obligim ta tregoj TVSH, vlera e nxitjes në lar -

tësi prej 50% të vlerës së përgjithshme të investimit

të realizuara.

Sektori i Mishit

Shuma maksimale për blerjen e mehanizimit në rreth

të këti sektori është 60% të shumës të paguar për in -

ve sticionin e realizuar është zvogluar për shumën e

mj e teve në emërin e tatimit për vlerën e shtuar dhe

do ganës dhe nuk mundë të jetë më shumë se

75.000,00 dianrë. sipas secilit investicion.

Për blerjen e deleve me cilësi të lartë dhe dhive të dr -

e  jtë të stimujve mund të arrihet për blerjen e një mi n -

i mum prej 5 dhe një maksimum prej 10 dhe të pa   k tën

1 dhe një maksimum prej 5, me numrin ma k  simal. të

të dyja gjinive që ushtrohen nxitje deri 10 pr ej të dy

gjinive, që konsiderohet një investim. Vle ra e kthimit

për kokë është prokuruar 60% të inve s ti  meve të

pagesave realizohet, minus shuma e as e teve në emër

të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe za ko net dhe nuk

mund të jetë më e madhe se 50.000,00 dinarë.

Nëse paraqitësi i kërkesës bënë blerjen e bagëtive

kualitative nga personi fizik i regjistruar fermer i cili

nuk ka obligim ta tregoj TVSH, vlera e nxitjes në

lartësi prej 50% të vlerës së përgjithshme të inves -

timit të realizuar.

Sektori për fruta, rrush dhe perime 

Shuma maksimale për blerjen e mehanizimit në rreth

të këti sektori është 60% të shumës të paguar për

investicionin e realizuar është zvogluar për shumën

e mjeteve në emërin e tatimit për vlerën e shtuar dhe

doganës dhe nuk mundë të jetë më shumë se

75.000,00 dianrë. sipas secilit investicion.

Vlera maksimale e stimujve për blerjen e materialit

fidanor është 60%, të pagesës së investimeve të
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realizuara minus shumën e rimbursimit të dety ri -

meve tatimore dhe doganore vlerë të shtuar dhe nuk

mund të jetë më e madhe se 75,000.00 dinarë .

Për ngritjen e mbjelljes së frutave tashmë në ku a rta -

lin e fundit të vitit 2016 dhe gjatë vitit 2017 dhe se

parcela mbi të cilën ngritet deri më tani nuk mund të

jetë më pak se 0.10 ha e luleshtrydhe dhe manaferrat,

dhe 0.2 për molla, fruta dhe arra. Nxitjet janë arritur,

nëse janë ndërtuar tani çertifikuar ose me materialet

standarde mbjelljes.

Sektiori i bimëve tjera dhe drithërave, ushqim

dhe bimë shëruese 

Shuma maksimale për blerjen e mehanizimit në rreth

të këti sektori është 60 % të shumës të paguar për

investicionin e realizuar është zvogluar për shumën

e mjeteve në emërin e tatimit për vlerën e shtuar dhe

doganës dhe nuk mundë të jetë më shumë se

75.000,00 dianrë. sipas secilit investicion.

Sektori i bletaris 

Shuma maksimale për blerjen e mehanizimit në rreth

të këti sektori është 60 % të shumës të paguar për

investicionin e realizuar është zvogluar për shumën

e mjeteve në emërin e tatimit për vlerën e shtuar dhe

doganës dhe nuk mundë të jetë më shumë se

75.000,00 dianrë. sipas secilit investicion.

Mbajtësit e bujqësore që bëjnë blerjen e pajisjeve,

makinerive dhe shërbimeve të dyqaneve artizanale

të regjistruara dhe sipërmarrësit të cilët nuk janë në

sistemin e TVSH-së dhe nuk kanë detyrim të shpre -

hur të njëjtën gjë, shuma e rimbursimit është që të

kemi 50% të vlerës totale.

PARAQITËSIT E APLIKIMEVE 

Neni 6.

Të drejtën në aplikim në konkurs kanë të drejtë per -

so nat fizik të regjitstruar në mbajtësin bujqësor në

përputhje me Rregulloren dhe kushtet për reg ji s tri -

min e regjistrit në teritorin e komunës së Medvegjës

e cila prona bujqësore (toka, objekti dhe tjera palë -

vo zëshmëri) në teritorinn e komunësë të cilit kanë

vendbanim në teritorin e komunës së Medvegjës dhe

që mbajtsija bujqësore ka statusin aktiv.

KUSHTET E PËRGJITHËSHME

Neni 7.

E drejta për përdorimin e stimujve kan personat e

nenit 6. të konkursit nëse:

• Është e regjistruar në Regjistrin e fermave buj qës -

ore në përputhje me Rregullat mbi kushtet e rrugëve

dhe duke mbajtur një regjistër të pronave bujqësore;

• Nuk ka borxh të evidentuar për vetëqeverisje lo ka -

le, sipas bazës të inicimeve të arritura, subven cio ne -

ve;

• Përdoruesi i burimeve ka vendëbanimin dhe prod -

himit në territorin e komunës së Medvegjës.

• Që fondet përkatëse për investime nuk përdoret

inicimi për arsye të tjera (subvencione, stimuj, gran -

tet, subvencioneve përveç interesit të kredive), ose

në qoftë se e njëjta investimi nuk është subjekt i një

procedure për të përdorur inicimin.

• Përdorimet të rezervuara dhe nuk huazon ose të një

personi tjetër për përdorimin e investimeve e cila

është objekt i një periudhe prej pesë vitesh nga dita

e blerjes së pajisjeve, makinave dhe makanizim.

• Në përputhje kur përdoruesi nuk është pronar i

parcelave kadastrale dhe ndërtesave të cilat janë

objekt i investimeve të cilat ajo zbatohet, është e

domosdoshme që ata kanë të drejtë për qira ose të

përdorur në bazë të kontratës me personin fizik

qiradhënësi ose të ministrisë përkatëse për bujqësi në

periudhën e qirasë apo përdorimit të paktën pesë vjet

duke filluar nga viti kalendarike te cilat kjo vlen për

përdorimin e stimujve;

• Që si përdorues i ka përmbushur të gjitha detyrimet

sipas Programit të më parëshum të mbështetjes,

• Që investicioni është siguruar në vitin 2017, apo e

siguruar në periudhën prej 01.11. deri në vitin 31. 12.

2016.

• Që mbarësimi artificila është kryer në vitin 2017

apo në periudhën e vitit 01. 11. deri 31. 12. 2016.

• Nëse investimi është blerë në vitin 2016, si një ba -

r tës i familjes nuk është arritur për shkak të shterimit

të mjeteve stimuluese dedikuara për programin në

vitin 2016 kanë të drejtë të aplikojnë për llogaritë për

investime të blera në vitin 2016.
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KUSHTE TË VEQANTA

Neni 8.

Qumësht: Për blerjen e bagëtive kualitative me ba -

gëti nxitja mund të arrihet brenda 2 kokë.

Mish: Për blerjen e bagëtive kualitative dele dhe dhi,

nxitje mund të arrihet për blerjen e një minimum prej

5 dhe një maksimum prej 10 bagëti femërore të blerë

ose të paktën 1 dhe një maksimum prej 5 bagëti mes -

hkujsh. Në kushtë që nr maksimal i bagëtive dy gji -

nitë të cilat mund të realizohet nxitje është 10 bagëti

të dy gjinive.

Fruta rrush, perime: duke ngritur plantacione fruta

që deri më tani ka ndërtuar në vitin 2016 dhe 2017

në vendin që ngrihet tani për tani nuk mund të jetë

më pak se 0,10 për luleshtrydhe dhe manaferrat, ose

0,20 për pemë, fruta thelbor. Stimujt janë realizuar

në qoftë se koha u ngritur material certifikuar ose

material standard.

Bimë drithëra të tjera, bimë foragjere, medicinale:

Se në strukturat e prodhimit bimor ka së paku 0,50

nën drithëra, foragjere ose bimëve industriale.

PARAQITJA E APLIKIMIT 

Neni 9.

Aplikimet për nxitjen , në përputhje me këtë Konkurs

duhet të dorëzohen në Formularë – 1 dhe 2 i cili është

i printuar me këtë Konkurs dhe është pjesa përbërse

e tijë, së bashku me dokumentacionin e kërkuar të

dorëzohet në shkresoren e adminstratës komunale të

Medvegjës jo më vonë se deri në vitin 01. 11. 2017.

Aplikimet mundë të paraqiten një herë gjatë Konku -

r sit për secilën masë posaqërishtë. Aplikuesi i kër ke -

sës i cili e bën blerjen e mëvonshme e investimeve

nuk do të mundë të dorëzojë , ta plotësojë kërkesën

e vetë me faturat për kompenzimin e investicioneve,

nëse më herët e ka paraqituar kërkesën e regjistrimit

për shfrytezimin e nxitjeve.

Konkursi do të zgjatë deri në datën e thekësuar apo

të programit shpenzimin e fondeve të akorduara.

Neni 10.

Formulari i aplikimit, për mjetet e mbështetjes fina -

n ciare merret në ndërtesën e Administratës komunale

të komunës së Medvegjës në zyrën për repartin për

eko nomi dhe financa.

Neni 11.

Në aplikim është e obliguar të paraqitet dokumentet

e mëposhtme:

Mbështetja për Rimbursimet sipas nenit 3, paragrafi

1. Rimbursim për material riprodhues i bashkang ji -

nten :

• Formulari -2 aplikimi për konkurs

• Kopja e letërnjoftimit për fermat e regjistrimit

• Vërtetimi i statusit aktiv të fermave bujqësore të

regjistruara (kopje)

• Kartë për mbarësimit artificial të lopëve, të lëshuar

nga përmbaruesi i autorizuar të mbarësimit artificial

(kopje)

• Faktur për mbarësimin artificijal (kopje)

• Çertifikata nga fondi i bagëtive nga RBF, nëse në

ka rtonin për mbarësimin artificial nuk ka hid numë -

rit.

Për masën e mbështetjes të Investimeve në asetet fi -

zi ke të pronave bujqësore në bazë të nenit 3, parag -

ra fi 2 dorëzohet në:

• Formulari -1 aplikimi për konkurs;

• Kopja e letërnjoftimit për fermat e regjistrimit;

• Konfirmim i statusit aktiv të fermave bujqësore të

regjistruara (kopje)

• Kopja e kartelës bankare llogaria juaj e tanishme.

• Kopja e pedigresë për secilën bagëti të blerë apo

dë shmia që bagëtia është e regjistruar në librin kry -

e s orë të institutin në blegtori Beograd-Zemun, e re -

gjistruar nga ana e shërbimit kompetent të seleksionit

(vlenë vetëm për institucionet neni 3.paragrafi 2

pika2) dhe 7).

• Kopja e pasaportit për secilën bagëti të blerë vetëm

për institucionet nga neni 3. paragrafi 2 pika 2) dhe

7).
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• Kopja e biletës (çertifikatës shëndetësore) vetëm pët

institucionet nga neni 3. Paragrafi 2 pika 2) dhe 7).

• Dëshmia për blerjen e bagëtive (llogari ose mar rë -

ve shje për shitëblerje me kontratë), vlenë vetëm për

institucionet nga neni 3. Paragrafi 2 pika 2) dhe 7

• Llogaria për kolonitë fiskale ose të holla prokuruar

në emër të bartësit të së mbajtjes është e vlefshme

vetëm për investime të përmendura në nenin 3,

paragrafi 2, pika 17)

• Një kopje të deklaratës së materialit fidanor (vetëm

për investime të përmendura në nenin 3. Paragrafi 2

pika 9)

• Llogari e fiskale ose të holla për materiale çerti fi -

ku ar ose fidanor standard në emër të bartësit të së

pro nës, (vlenë vetëm për investime të përmendura në

nenin 3, paragrafi 2, pika 9)

• Një kopje e posedimit listën e tokës mbi të cilën

ng rihet deri më tani (vetëm për investime të pë -

rmendura në nenin 3, paragrafi 2, pika 9)

• Fragment nga prodhimi struktura bimore, është e vl -

efshme vetëm për investime të përmendura në ne nin

3, paragrafi 2, pika 10), 11), 12) ,14), 15), 16) dhe 17).

• Fiskale apo llogari të holla për pajisjet fituar maki -

ne ri ose pajisje të destinuara për prodhimin bujqësor,

em rin e plotë të pronës, të vlefshme për investime të

për mendura në nenin 3, paragrafi 2, pika 3), 4), 5),6),

8), 9), 10), 11 ), 12), 13), 14) ,15) , 16) 17), dhe 18).

• Një kopje e garancisë për makineri të fituar, paji s -

je ve ose pajisje e cila është dhënë për ekzistencën e

njëjtë, e vlefshme për investime të përmendura në

nenin 3, paragrafi 2, pika ), 4), 5), 6), 8),9), 10), 11),

12), 13), 14),15),16) dhe 18).

Neni 12.

Mbajtësi i fermës / paraqitësi i kërkesës nuk është në

ob ligim ti paraqetë dokumentat nga neni 11, pa ra g ra -

fi 1, pika 3. Konfirmimi mbi statusin aktiv, para g ra fi

1, pika 6. Çertifikata nga fondi i bagëtive, pa  ra grafi 2

pika 13 çertifikata nga strukturat e pro d hi  mit bimor.

nga (LPP “Gazeta zyrtare RS” nr,.18 / 2016). Komi -

si oni është i detyruar të kërkojë zy rt ar i sht dokumentin

e përcaktuar nga institucioni ko m pe tent.

PROCEDURA PËR ZBATIMIN 

E KONKURSIT

Neni 13.

Në të njëjtën kohë me shpalljen e konkursit Kryetari

i komunës së Medvegjës merr aktvendimin për emë -

ri min e Komisionit për zbatimin e konkursit për rea -

li zimin dhe zbatimin e procedurave administrative,

Programit të mbështetjes për zbatimin e politikave

për bujqësi dhe zhvillim rural në komunën e Me d ve -

g jës në vitin 2017. 

Detyrat e komisionit nga paragrafi 1. të këti neni ja -

në:

• Shqyrtonë çdo aplikim të paraqitur

• kontrollon dokumentacionin e paraqitur 

• kontrolloni saktësinë e informatave të përmbajtura

në kërkesën

• vlerëson nëse kushtet për çdo përdorues të mun ds -

hëm

• pregaditë një propozim për ndarjen e fondeve dhe

dorëzuar kryetarit të komunës

• përcjellë përmbushjen e detyrimeve nga kontrata

dhe poropozonë masat e nevojëshme.

• Kryen kontrollin dhe realizimin e investimit në

vendë të ngjarjes.

Neni 14.

Përdoruesi i detyrimeve është i detyruar të:

1. Për investimin në fjalë, për të cilat ai ka marrë mb -

ë shtetje të përdoret në përputhje me qëllimin e

synuar.

2. Investimi në fjalë për të cilat ai ka marrë asnjë in -

ku rajim duhet të gdhendur jashtë dhe nuk u jepet pe -

rs onave të tjerë për një kontratë qiraje brenda një

pe riudhe prej 3 vjetësh nga data e pagesës së mbë s -

h tetjes.

3. Ofrojnë mbikëqyrje në vend nga ana e Komisionit

për zbatimin e konkurrencës brenda pesë vjetëve nga
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data e pageses së mbështetjes.

4. Të ruaj dokumentacionin e konkursit dhe ta shi -

ko jë komisioni për shqyrtim.

Neni 15.

Pas përfundimit të konkursit, qoftë ajo të jetë në ska -

di min ose ndarja e mjeteve të parapara me pro g ra -

min, Komisioni do të hartojë një propozim të

ven dimit për pagimin e mjeteve të cila do të dor ë zo -

hen Kryetarit të komunës , në mënyrë që të marrin

Ve ndime për pagimin e mjeteve për nxitjen pas së

cilës kryetari i komunës do të merrë Vendimin për

pagimin e mejteve nxitëse për vitin 2017.

Neni 16.

Miratimi i fondeve do të bëhet në mënyrë të aplikimit

të cilat janë të plotëa, ruajnë të gjithë dokumen ta ci -

o nin mbështetës që t'i bashkëngjiten aplikimit dhe

për shumën e fondeve të destinuara për çdo masë të

mbështetjes.

Përparësi me rastin e rënditjes dhe miratimin e mje -

te ve do të ketë mbajtësi I fermës bujqësore të cilat

nuk I kanë shfrytezuar mjetet e Programit në vitin

2014,2015,2016.

Ashtu që përparësia do të jetë e shikuar për para qi -

të sit të cilat nuk I kanë shfrytezuar mjetet e

Programit në vitin 2014,2015,2016.

Pastaj, pas një përdorues të caktuar renditen shfry te -

zu esit të cilit e kanë bërë një blerjen e investimeve

në vitin 2016 për shkak të një shterimi i fondeve nuk

ka arritur stimuj në vitin 2016, si dhe ata të cilët nuk

e kanë përdorur fondet e programit në vitin 2016.

Dhe pas asaj lartët të përmendur, do të jetë në gjendje

të përdorin fondet stimuluese dhe bartësve të tjerë të

njësive ekonomike bujqësore që kanë investuar në

vitin 2017, pavarësisht nëse ata përdorin fondet sti -

mu luese nga programi i mëparshëm dhe do të ren -

ditet në mënyrë të paraqitjes.

Neni 17.

Me rastin kur shqyrtohen aplikimet e arrituara , nëse

Komisioni konstaton se dokumentacioni i paraqitur

nuk është i plotë, Komisioni do të ftojë kandidatët

me dokumentacion të pakompletuar që brenda shtatë

ditëve nga njoftimi të ndryshojnë dokumentacionin.

Kandidatët të cilët kanë paraqitur kërkesat me doku -

me ntacion jo të plotë është që kanë aplikuar nga dita

që ata kryejnë dokumentacion shtesë. Në qoftë se një

kandidat brenda kohës së specifikuar nuk ndryshojë

dokumentet do të konsiderohet se ka hequr dorë nga

konkursi.

Aplikacionet të cilat janë të paraqitura jo në kohën e

duhur nga data e caktuar për masat mbështetëse indi -

vi duale, nuk do të merren parasysh.

Regjistrimet nga paragrafi 3. Të këti neni komisioni

do ti refuzoj me konkludim.

Neni 18.

Nxitjet do të paguhen në llograinë e hapur në bankën

komerciale të shfrytezuesve të nxitjeve dhe atë në

shumën e fondeve që është përcaktuar në programin

dhe konkursin. E drejta për një nxitje realizohet në

bazë të kërkesave të shfrytezuesve të nxitjeve për

vitin 2017, pagesa është bërë me urdhër të paraqitjes

së tyre. Kërkesa do të jepet deri në shumën e fondeve

në dispozicion në kuadrin e Programit. Kërkesat që

janë dorëzuar pas kryrjes të fondeve për aktivitete

specifike të Programit do të refuzohen.

Neni 19.

Konkursi të shpallet në tabelën për Konkurse të ko -

mu nës së Medvegjës, në sajtin e komunës së Me d -

ve gjës, dhe Radio Medvegjës, kurse hynë në fuqi në

ditën e shpalljes në tabelën për shpallje të komunës

së Medvegjës.

Numri: 03-320-3/2017
Në Medvegjë në vitin 15.05.2017

KRYETARI I KOMUNËS SË 
MEDVEGJËS

Dr. Nebojsha Arsiq

31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 847 - Број 8



БОЈНИК

326.

На основу члана 46. Закона о локалној само уп ра -

ви ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 129/07,

83/14 - др. закон и 101/2016), члана 16. и 58. Ста -

ту та општине Бојник ("Сл. гласник града Ле с ко -

в ца" бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13,

21/2015 и 1/16), члана 5. става 11. Одлуке о по -

себној накнади за заштиту и унапређење животне

средине општине Бојник (Сл.гласник града Лес -

ко вца бр.11/2010) и члана 24. Пословника Оп ш -

тин ског већа општине Бојник ("Сл. гласник града

Лесковца бр. 17/2012), Општинско веће општине

Бојник на седници одржаној дана 08. 5. 2017.

године, доноси

ПРОГРАМ 

ЧИШЋЕЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК

ЗА 2017. ГОДИНУ

I 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА

Неконтролисано поступање са отпадом угрожава

животну средину, површинске и подземне воде,

ваздух и земљиште, утиче на климатске промене,

глобално загревање и биолошку разноврсност.

Заштита животне средине је једна од кључних об -

ла сти европских интеграција у процесу при дру -

жи вања ЕУ.

Проблеме дивљих депонија има скоро свака оп -

ш ти на у Србији, а разлози њихових настанка су

непостојање заокруженог система управљања

отпадом. избегавање грађана да свој отпад од ла -

жу на регионалну депонију како би избегли пла -

ћа ње накнаде и изостанак свести грађана о

зна чају животне средине.

На територији општине Бојник евидентно по сто -

ји велики број дивљих депонија и расутог отпада

на јавним површинама, које је неопходно очис ти -

ти и санирати у циљу очувања и унапређења жи -

вотне средине.

Циљ Програма је смањење загађења животне сре -

ди не штетним материјама које из отпада дос пе -

ва ју у ваздух, површиндке, подземне воде и зе м-

љишта, заштита и очување здравља људи и жи -

во тиња, као и побољшање естетског изгледа на -

се ља.

Дивље депоније су нелегална одлагалишта која

заузимају простор који није за то намењен и са -

др жи ограничене количине отпада, а најчешће су

формиране непосредно уз пут. у близини насе ље -

них места, уз корито реке или на јавним пов р ши -

на ма. По конфигурацији терена углавном су то

по вршине на којима се може организовати чиш -

ће ње и одвоз. Такве депоније нису ограђене, тако

да се на таквим местима често могу видети жи -

во тиње, птице, глодари и инсекти.

Дивља одлагалишта која првобитно имају визу е -

лан лош ефекат могу на више начина угрозити

животну средину. Могу да се запале, па осим

опасности коју пожар представља за суседна

подручја, укључујући штету од пожара, дим који

потиче од отпада који гори садржи штетне мате -

рије за здравље становништва. Здравствени и си -

гурносни ризик тиче се могућег ширења болести

и инфекција због присуства могућих преносника

заразе (муве, глодари, птице,..) на дивљим депо -

ни јама. Могући здравствени ризик за људе је

знатан, посебно код становништва које живи у

близини оваквих депонија. Неадекватно депоно -

ва ње отпада на дивљим депонијамадоводи до

загађења ваздуха, воде и земљишта. Падавине

које се филтрирају кроз масу депонованог отпада

растварају штетне материје, чиме се загађују и

земљиште и подземне воде . Додатни проблем је

тај што загађивање земљишта нема искључиво

ло кални карактер, него долази до загађивања тла,

по вршинских и подземних вода на ширем про с -

тору, а посредно и до угрожавања флоре и фауне.

Као додатни проблем јавља се загађивање зем љи -

ш та у околини, отпадом ношеним ветром. Поред

тога, емитују се и непријатни мириси, који имају

значајан утицај на квалитет живота у околини

дивљих депонија.
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Велики проблем представља то што нису сва на -

се љена места у систему организованог одношења

комуналног отпада, те су мештани тих места при -

мо рани да праве дивље депоније.

Уклањање дивљих депонија на територији оп ш -

тине Бојник обављаће ЈКП "Јединство" Бојник,

које ће у оквиру Програма чишћења дивљих де -

по нија на територији општине Бојник очистити

преко 30 дивљих депонија и том приликом ће би -

ти уклоњено око 296 м3 отпада са депонија.

II

ЦИЉ ПРОГРАМА

Циљ Програма је да дивље депоније буду очиш -

ће не, трајно уклоњене и да се спречи да се оне

поново стварају.

Приоритет је да се све дивље депоније у Бојнику

очисте и да се оне не стварају на истим или но -

вим местима. Један од кључних проблема угро -

жа вања животне средине неадекватним од ла га-

њем отпада, која нису предвиђена за ту намену,

је управо немогућност сталне и адекватне кон т -

ро ле на терену, и веома тешки услови да се пре -

кр шилац на лицу места ухвати, да се прибаве

до кази и да се на одговарајући начин случај про -

цесуира. У сарадњи са надлежним органима,

редовно ће се контролисати очишћене локације

како би се на време реаговало, али и утицало на

грађане да се овакве ствари више не дешавају, јер

штете на првом месту здрављу људи.

III

ОПИС РАДОВА И ЛОКАЛИТЕТИ 

ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

У оквиру Програма чишћења дивљих депонија на

територији општине Бојник, по предлогу кому -

нал не инспекције, биће оћишћено преко 30 див -

љих депонија, и том приликом ће бити уклоњено

око 296м3 отпада.

Радници ЈКП " Јединство " Бојник за реализацију

ово Програма користиће расположиву меха ни за -

цију.

Како би се превентивно спречило даље одлагање

отпада на тим локацијама, након обављеног чиш -

ће ња биће постављене табле величине А3 фор ма -

та са упозорењем "забрањено бацање отпада".

Локације дивљих депонија које ће бити очишћене

у 2017 години по решењима комуналне ин спек -

ци је:
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IV

АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА

Реапизација Програма чишћења дивљих депонија

на територији општине Бојник, обухвата 2 фазе:

I фаза - Доношење Програма чишћења дивљих

депонија на територији општине Бојник од

стране Општинског већа општине Бојник.

II фаза - Реализацију Програма чишћења дивљих

депонија на територији општине Бојник, од стра -

не овлашћеног регистрованог предузећа за ову

делатност ЈКП " Јединство " Бојник.

ЈКП " Јединство " Бојник дужно је да обавести

Наручиоца, надзорни одбор, комуналну ин сп е к -

цију општинске управе Бојник. о почетку и

трајању активности.

По завршетку активности ЈКП "Јединство" Бој -

ник и надзорни орган подносе Извештај Оде ље -

њу за урбанизам, имовинско-правне и ин с пекциј-

ске послове општинске управе Бојник.

V

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

Програм чишћења дивљих депонија на тери то ри -

ји општине Бојник, финансираће се из средстава,

предвиђених Одликом о буџету општине Бојник

за 2017. годину, из средства буџетског фонда за

заштиту животне средине, раздео 5; глава 07; фу -

н кција 560; позиција 94; економска класи фи ка ци -

ја 424; специјализоване услуге, од укупно на ме-

њене апропријације од 1.800,000,00 динара, од

којих су Програмом коришћења средстава бу џет -

ског фонда за заштиту животне средине за 2017.

годину планирана средстав у износу од

900.000,00 на активност уклањања неуређених

депонија и сметлишта на територији општине

Бојник,и одвожење смећа на регионалну де по ни -

ју и депоновање истог.

Финансирање овог Програма одобрава Пред се д -

ник Општине Бојник.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и об -

ја виће се у „Службеном лиету града Лесковца".

03 Број: 96-38-6/2017 
Бојник, 08. 5. 2017. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК 

Небојша Ненадовић

327. 

На основу члана 46. Закона о локалној само уп -

рави ("Сл. гласник Републике Србије", бр.129/07,

83/14 - др.закон и 101/2016), члана 38. Закона о

удружењима (" Сл.гласник РС", бр. 51/09, 99/11-

др.закони); члана 58. Статута општине Бојник

("Сл. гласник града Лесковца" бр. 11/08, 23/08,

3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/2015 и 1/16) члана 7.

Одлуке о буцету општине Бојник за 2016.годину,

02 бр. 06-15/15 од 18. 12. 2015. године. (" Сл. гла -

с ник града Лесковца", бр. 28/16 ), члана 5. Пра -

ви л ника о критеријумима и поступку доделе

сре д става за реализовање пројеката удружења и

организација од јавног интереса (" Сл. гласник

града Лесковца, бр.25/15) и члана 24. Пословника

Општинског већа општине Бојник ("Сл. гласник

града Лесковца бр. 17/2012), Општинско веће

општине Бојник, на седници одржаној дана 08. 5.

2017. године, доноси

ОДЛУКУ 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 

И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

Укупан износ средстава намењених финан си ра -

њу или суфинансирању програма и пројеката уд -

ру жења и организација од јавног интереса из

бу џета општине Бојник за 2017. годину износи

2.500.000,00 динара.

Члан 2.

Средства по овом Конкурсу додељују се удру -

жењима грађана и невладиним организацијама за
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реализацију програма и пројеката који су од јав -

ног интереса из следећих области:

1. борачко-инвалидска заштита, 500.000,00 дин.

(раздео 5, глава 22, програмс- ка активност 0901-

0005, позиција 165, економска класификација

481) ;

2. заштита лица са инвалидитетом, 440.000.00

дин. ( раздео 5, глава 22, програмска активност

0901-0005, позиција 165, економска класи фи ка -

ци ја 481);

3. заштите и промовисања људских и мањинских

права, 200.000,00 дин.(раздео 5, глава 22, прог -

ра м ска активност 0901-0005, позиција 165, еко -

ном ска класификација 481);

4. културе, 400.000,00 дин (раздео 5, глава 22,

програмска активност 0901-0005, позиција 165,

економска класификација 481);

5. одрживог развоја 710.000,00 дин. (раздео 5,

глава 22, програмска активност 0901-0005, пози -

ција 165, економска класификација 481);

6. други програми у којима удружење искључиво

и непосредно следи јавне по-требе, 250.000,00

дин. (раздео 5, глава 22, програмска активност

0901-0005, позиција 165, економска класи фи ка -

ци ја 481).

Члан 3.

Средства која остану неутрошена услед неучес т -

во вања на Конкурсу удружења и организација из

појединих области од јавног интереса, биће

додељена осталим удружењима и организацијама

учесницима Конкурса.

Члан 4.

Додељена средства се преносе удружењима и

организацијама на основу уговора за реа ли зо ва -

ње одобрених програма-пројеката, закључених

између општине Бојник и удружења или орга ни -

за ција.

Члан 5.

Одлуку објавити у "Службеном гласнику града

Лесковца".

03 Број: 96-38-1/2017 
Бојник, 08. 5. 2017. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК 

Небојша Ненадовић

МЕДВЕЂА

328.

На основу члана 32. Закона о локалној самоу пра -

ви («Службени гласник РС“, број 129/07), члана

9. и 10. Статута општине Медвеђа («Службени

гла сник града Лесковца“, број 18/08 и 38/2012) и

Одлуке о друштвеним признањима и наградама

општине Медвеђа, број 06-97/2000-01 од 18. маја

2000. године, Скупштина општина Медвеђа, на

свечаној седници поводом Дана општине, од ржа -

ној 19. маја 2017. године, доноси

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА 

ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

Члан 1.

ДОДЕЉУЈУ СЕ признања и награде поводом

Дана општине Медвеђа ученицима основних и

средње школе, грађанима, физичким и правним

лицима, на територији општине Медвеђа, који су

постигли значајне резултате у области образо ва -

ња, уметности, културе, хуманости, рада и спорта

у 2016/2017 години, и то:

ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА:

1. МИЛИЦИ ВУЛЕТИЋ, ученици шестог разреда

ОШ „Горња Јабланица“ у Медвеђи, за освојену

другу награду на окружном такмичењу из мате -

ма тике и освојено треће место на окружном так -

ми чењу из српског језика и језичке културе, у

из носу од 6.000,00 динара. 

2. МИЛЕНИ РАДОВИЋ, ученици осмог разреда

ОШ „Горња Јабланица“ у Медвеђи, за освојено

треће место на окружном такмичењу из историје,

у износу од 7.000,00 динара. 
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3. ДАРКУ КУЛИЋУ, ученику осмог разреда ОШ

„Горња Јабланица“ у Медвеђи, за освојено треће

место на окружном такмичењу из историје и ос -

во јено прво место на окружном такмичењу из

географије, у износу од 8.000,00 динара. 

4. ЈЕЛЕНИ МАРКОВИЋ, ученици седмог раз ре -

да ОШ „Горња Јабланица“ у Медвеђи, за освојено

треће место на окружном такмичењу из гео гра -

фије, у износу од 5.000,00 динара. 

5. АНЂЕЛИ ДИМИТРИЈЕВИЋ, ученици осмог

разреда ОШ „Горња Јабланица“ у Медвеђи, за

освојено треће место на окружном такмичењу из

биологије, у износу од 5.000,00 динара.

6. САЊИ СВИЛЕНКОВИЋ, ученици петог раз -

ре да ОШ „Партизански дом“ у Бучумету, за ос -

во јено треће место на окружном такмичењу из

техничког и информатичког образовања, у износу

од 5.000,00 динара. 

7. НИКОЛИ НИКОЛИЋУ, ученику шестог раз ре -

да ОШ „Партизански дом“ у Бучумету, за ос во је -

но друго место на окружном такмичењу из

те х ничког и информатичког образовања, у износу

од 6.000,00 динара.

8. МИЛИЦИ ЦВЕТКОВИЋ, ученици шестог ра -

з реда ОШ „Партизански дом“ у Бучумету, за ос -

во јено треће место на окружном такмичењу из

те хничког и информатичког образовања, у износу

од 5.000,00 динара.

9. МАРИЈИ ЈОВАНОВИЋ, ученици четвртог ра -

з реда ТШ „Никола Тесла“ у Медвеђи за освојено

дру го место на окружном такмичењу из ен гле -

ског језика, у износу од 6.000,00 динара. 

10. АГРОНУ СУЉИ, ученику четвртог разреда

ТШ „Никола Тесла“ у Медвеђи за постигнут ус -

пех у школовању, у износу од 6.000,00 динара. 

ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ:

1. ДАНИЦИ АНЂЕЛИЋ, ученици четвртог раз -

ре да ОШ „Горња Јабланица“ у Медвеђи, за ос во -

је но прво место на републичком нивоу за најбољи

литерарни рад на конкурсу „Нека и маме које ра -

де доје“ и освојену прву награду за најбољи ли -

те рарни рад на конкурсу „Подршка мамама које

до је – било кад и било где“, у износу од 5.000,00

динара. 

2. ФИЛИПУ ЈАНКОВИЋУ, ученику четвртог

раз реда ОШ „Горња Јабланица“ у Медвеђи, за

освојену прву награду за најбољи литерарни рад

на конкурсу „Климатске прилике мењају пољо п -

ривреду и исхрану“, у износу од 4.000,00 динара. 

3. МИРКУ КОНТИЋУ, ученику четвртог разреда

ОШ „Горња Јабланица“ у Медвеђи, за освојену

трећу награду за ликовни рад на конкурсу „По д -

р шка мамама које доје – било кад и било где“, у

из носу од 3.000,00 динара.

4. АГНЕСИ БАЛАЈ, ученици првог разреда ОШ

„Горња Јабланица“ у Медвеђи, за освојено треће

место на окружној смотри рецитатора „Песниче

на рода мог“, у износу од 3.000,00 динара.

5. АРБЕНИТИ БАЉАЈ, ученици седмог разреда

ОШ „Сијаринска бања“ у Сијаринској бањи, за

освојено прво место на општинској смотри

рецитатора „Песниче народа мог“, у износу од

3.000,00 динара. 

6. ДАРКУ СТАНОЈЕВИЋУ, ученику шестог раз -

ре да ОШ „Горња Јабланица“ у Медвеђи, за ос во -

је но треће место за најбољи ликовни рад на

ко н курсу „Подршка мамама које доје – било кад

и било где“, у износу од 3.000,00 динара. 

7.МИЛЕНИ БЈЕЛЕТИЋ, ученици трећег разреда

ТШ „Никола Тесла“ у Медвеђи, за освојено треће

место на песничком конкурсу „Песнички поздрав

пролећу“, у износу од 3.000,00 динара.

ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА: 

1. НИКОЛИ МЛАДЕНОВИЋУ, за освојено трећо

место на државном првенству Србије у кате го ри -

ји борбе појединачно и треће место на међуна ро -

д ном турниру у категорији борбе појединачно, у

износу од 10.000,00 динара. 

2. ДАНИЛУ БУБАЛУ, најбољем кошаркашу КК

„Јабланица“ Медвеђа која се такмичи у Првој

срп ској лиги, у износу од 10.000,00 динара.
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ИЗ ОБЛАСТИ ХУМАНИТАРНЕ 

АКТИВНОСТИ: 

1. ИГОРУ МАРКОВИЋУ, вишеструком даваоцу

крви, 43 пута, за помоћ лицима којима је најпо -

тре б нија, у износу од 10.000,00 динара. 

ИЗ ОБЛАСТИ РАДА:

1. МИЛАНУ СТАНКОВИЋУ, рудару из Бучумета

за рад и залагање у јами рудника, у износу од

10.000,00 динара. 

Члан 2.

ДОДЕЉУЈУ СЕ похвале колективима и поје дин -

ци ма на територији општине Медвеђа, и то: 

1. ЗОРАНУ ДРОБЊАКУ, вд директору Путева

Србије за допринос на изградњи инфраструктуре

на територији општине Медвеђа. 

2. ДРАГАНУ СТЕВАНОВИЋУ, државном

секретару Министарства привреде, за допринос

у изградњи инфраструктуре и развоју привреде

на територији општине Медвеђа. 

3. ЦЕНТРУ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ – ЛЕ -

С КОВАЦ, за добру сарадњу и стручну помоћ у

изради документа Плана одбране општине Мед -

веђа. 

4. ПУКОВНИКУ НЕНАДУ МАРКОВИЋУ, наче -

л нику Регионалног центра Министарства од бра -

не Ниш, за пружену стручну и несебичну помоћ

у изради документа Плана одбране општине Ме -

д веђа. 

5. РУДНИКУ ЛЕЦЕ у Лецу, за дугогодишњу и

успешну сарадњу са општином Медвеђа. 

6. ОПШТИНИ ЛЕБАНЕ, за дугогодишњу и ус пе -

ш ну сарадњу са општином Медвеђа. 

7. ОПШТИНСКОМ ШТАБУ ЗА ВАНРЕДНЕ СИ -

ТУ  АЦИЈЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА, за залагање

и рад за време трајања ванредне ситуације на

територији општине Медвеђа. 

8. ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

„ОБ НОВА“ У МЕДВЕЂИ, за залагање и рад за

време трајања ванредне ситуације на територији

општине Медвеђа.

9. TУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ОП Ш ТИ -

НЕ МЕДВЕЂА, за допринос у развоју туризма на

територији општине Медвеђа.

10. РАДИО МЕДВЕЂИ, за допринос у објек ти в -

ном информисању грађана на територији оп ш ти -

не Медвеђа.

11. ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „МЛА Д О -

СТ“ МЕДВЕЂА, за допринос у акцијама кул ту р -

ног и хуманитарно-друштвеног значаја. 

12. НЕВЛАДИНОЈ ОГРАНИЗАЦИЈИ „ЕЛАН“

МЕ ДВЕЂА, за допринос развоју и очувању кул -

ту ре на територији општине Медвеђа. 

13. ИЗВОЂАЧУ „ИНВЕСТ-ПРОДУКТ“ ЛЕБА -

НЕ, за успешну сарадњу и квалитетно извођење

радова на територији општине Медвеђа. 

14. НЕБОЈШИ ЈАКШИЋУ, за допринос у об ла с -

ти културе и чувању од заборава људи и догађаја

са територији општине Медвеђа. 

15. ИВИЦИ КОВИНИЋУ из Газдара, успешном

пољопривреднику на територији општине Ме д -

веђа. 

16. АЗЕМУ БРАИМОВИЋУ из Грбавца, успеш -

ном пољопривреднику на територији општине

Ме двеђа. 

17. МИЛИСАВУ СТОЈАНОВИЋУ из Медвеђе,

ино ватору и успешном привреднику на тери то -

ри ји општине Медвеђа.

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће

бити објављена у „Службеном гласнику града

Лесковца“.

Број: 06-19/2017-I
Медвеђа, 19. мај 2017. године

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
ПРЕДСЕДНИК,

Милисав Милетић, дипл.ек.
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MEDVEGJËS

328.

Në bazë të nenit 32.Ligji mbi vetëqeverisjen lokale

(Gazeta zyrtare e RS 129/07)neni 9 dhe 10. Statuti i

komunës së Medvegjës (Gazeta zyrtare e qytetit të

Leskocit nr 18/08 dhe 38/2012) dhe vendimit mbi

njohjen e shoqërisë dhe çmimeve të komunës së

Medvegjës, nr 06-97/2000-01 prej 18. Maj viti 2000

Kuvedni komunal i Medvegjës, në seancën solemne

me rastin e Ditës së komunës të mbajtur me 19.maj

viti 2017 nxjerr:

VENDIMI MBI NDARJEN

E MIRËNJOHJEVE DHE ÇMIMEVE ME

RAST TË DITËS SË KOMUNËS SË

MEDVEGJËS

Neni 1.

I NDAHET mirënjohja dhe çmimi me rastin e ditës

së komunës së Medvegjës pjesmarrësve të shkollave

fillore dhe të mesme, qytetarëve, perosnave fizik dhe

juridik në teritorin e komunës së Medvegjës të cilët

kanë arritur rezultate të rëndësishme në fushën e

arsimimit,artit ,kulturës,humanitet, punës dhe sportit

në vitin 20116/2017 dhe atë:

NGA FUSHA E ARSIMIMIT

1. MILICA VULLETIq,nxënëxe e klasës së gjashtë

të SHF “Gornja Jabllanica” në Medvegjë për arritjen

e çmimit të dytë në garën në qarkun nga gjuha serbe

dhe kulutrës së gjuhës, në shumën prej 6.000,00

dinarë.

2. MILLENA RADOVIQ,nxënësja e klasës së tetë

të SHF “Gornja Jabllanica” në Medvegjë për arritjen

e vendit të tretë në garën e rrethit nga historia, në

shumën prej 7.000.00 dinarë

3. DARKO KULLIQ,nxënësi i klasës së tetë të SHF

“Gornja Jabllanica” në Medvegjë për arritjen e

vendit të tretë në garën e rrethit nga historia, dhe

arritjen e vendit të parë gar nga gjeografija, në

shumën prej 8.000,00 dinarë.

4. JELLENA MARKOVIQ,nxënësja e klasës së

shtatë të “SHF “Gornja Jabllanica” në Medvegjë për

arritjen e vendit të tretë në garën e rrethit nga

gjeografija në shumën prej 5.000,00 dinarë

5. ANGJELLA DIMITRIJEVIQ, nxënësja e klasës

së tetë të SHF “Gornja Jabllanica” në Medvegjë për

arritjen e vendit të tretë në garën e rrethit nga

biologjija në shumën prej 5.000,00 dinarl

6. SANJA SVILLENKOVIQ, nxënësja e klasës së

pestë të SHF “Partizanski dom”në Buçumet, për

arritjen e vendit të tretë në garën e rrethit nga lënda

e informatikës dhe teknikës në shumën prej 5.000,00

dinarë.

7. NIKOLLA NIKOLLIQ, nxënësi i këasës së gja -

shtë të SHF “Partizanski dom”në Buçumet,për ar ri -

t jen e vendit të dytë në garën në rrethinë nga

ar simimi teknikë/informatikë në shumën prej

6.000,00 dinarë

8. MILLICA CVETKOVIQ, nxënëxe e klasës së gja -

s htë të SHF “Partizanski dom”në Buçumet,për ar ri -

t jen e vendit të tretë në garën në rrethinë nga nga

ar simimi teknikë/informatikë në shumën prej

5.000,00 dinarë.

9. MARIJA JOVANOVIQ,nxënësja e vitit katër të

sh k ollës SHT “Nikolla Teslla”në Medvegjë për arr i -

tjen e vendit të dytë në garën në rrethinë nga gjuha

an gleze në shumën prej 6.000,00 dinarë

10. AGRON SYLA, nxënës i vitit katër të të shkollës

SHT “Nikolla Teslla”në Medvegjë për arritjen e su -

k sesit në shkollim në shumë prej 6.000,00 dinarë.

NGA FUSHA E KULTURËS:

1. DANICA ANGJELLIQ, nxënësja e klasës së katër

të SHF “Gornja Jabllanica” në Medvegjë për arritjen

e vendit të parë në nivelin republikan për punën më

të mirë të literaturës në konkursin “Edhe nënat të

cilat punojnë të japin gji”dhe arritjen e çmimit të parë

për punën e literaturës më të mirë në konkursin

“Mbështetja e nënave të cilat japin gji- kurë do dhe

kudo” në shumën prej 5.000,00 dinarë

2. FILLIP JANKOVIQ, nxënësi i klasësë së katër të

SHF “Gornja Jabllanica” në Medvegjë për arritjen e

vendit të parë për literaturën më të mirë në kon ku -

rs”Klimat ndërrojnë bujëqësin dhe ushqimin” në

shu mën prej 4.000,00 dinarë.

3. MIRKO KONTIQ, nxënësi i klasësë së katër të

SHF “Gornja Jabllanica” në Medvegjë për arritjen e

vendit të tretë në Art në konkursin “Mbështetja e
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nënave të cilat japin gji- kurë do dhe kudo” në

shumën prej 3.000,00 dinarë.

4. AGNESA BALAJ,nxënësja e klasës së parë SHF

“Go rnja Jabllanica” në Medvegjë për arritjen e ve n -

dit të tretë në festivalin e qarkut të recitu es ve”Poeti

i popullit tim” në shumën prej 3.000,00 dinarë.

5. ARBENITA BALAJ, nxënësja e klasës së shtatë

të SHF “Banja e Sijarinës”në Bajë të Sijarinës për

arritjen e vendit të parë në festivalin e qarkut të ”Po -

e ti i popullit tim” në shumën prej 3.000,00 dinarë.

6. DARKO STANOJEVIQ, nxënës i klasës së gja s -

h të të të SHF “Gornja Jabllanica” në Medvegjë për

ar ritjen e vendit të tretë për punën e Artit më të mirë

në konkurs konkursin “Mbështetja e nënave të cilat

ja pin gji- kurë do dhe kudo” në shumën prej 3.000,00

dinarë.

7. MILLENA BJELETIQ,nxënësja e vitit të tretë të

SHT “Nikolla Teslla”në Medvegjë për arritjen e ve -

n ditë të tretë në konkursin e recituesve “Përshëndetje

poetike vjeshtës” ” në shumën prej 3.000,00 dinarë.

NGA FUSHA E SPORTIT

1. NIKOLLA MLLADENOVIQ, për arritjen e

vendit të tretë në kampionatin kombëtarë të Serbisë

në kategorin të luftimi individual dhe vendin e tretë

në turnirin ndërkombëtar në kategorin në luftim

individual në shumën prej 10.000,00 dinarë.

2. DANILLO BUBALLO, basketbollistit më të mirë

në KB “Jabllanica” në Medvegjë e cila konkuron në

ligën e parë të Serbisë në shumën prej 10.000,00

dinarë.

NGA FUSHA E AKTIVITETIT HUMANITARË:

1. IGOR MARKOVIQ, dhurues i gjakut i shumëfisht

.43 herë për ndihmë personave të cilët kanë nevojë,

në shumë prej 10.000,00 dinarë.

NGA FUSHA E PUNËS : 

1. MILLAN STANKOVIQ, minatorë nga Buçumeti

për punën dhe devocionin në shpellën e minierës në

shumën prej 10.000,00 dinarë,

Neni 2.

NDAHEN mirënjohjet kolektive dhe individë në

teritorin e komunës së Medvegjës dhe atë:

1. ZORAN DROBNJAKU,vd drejtori i rrugëve të

Serbisë për kontributin në ndërtimin e infrastrukturës

në teritorin e komunës së Medvegjës.

2. DRAGAN STEVANOVIQ, sekretarit të shtetit të

Ministrisë së ekonomisë,për kontributin për ndër ti -

min e infrastrukturës në zhvillimin e ekonomisë në

te ritorin e komunës së Medvegjës.

3. QENDRËS SË MINISTRISË SË MBROJTJES-

LESKOCË për bashkpunimin e mirë dhe ndihmën

pro fesionale në përgaditijen e dokumentave të Planit

të mbrojtjes të komunës së Medvegjës.

4. KOLONELIT NENAD MARKOVIQU, kryeshefi

i qendrës Regjionale të Ministrisë të mbrojtjes Nish,

për ofrimin e ndihmës profesionale në marrjen e do -

ku menteve të Planit të mbrojtjes së komunës së Me -

d vegjës.

5. MINIERËS SË LECIT në Lec për bashkpunimin

e shumëkohësh të sukseshëm me komunën e Med v -

e gjës.

6. KOMUNËS SË LEBANËS, për bashkpunimin e

shumëkohësh të sukseshëm me komunën e Med ve -

g jës.

7. SHTABIT TË KOMUNËS PËR SITUATA TË JA -

S HTËZAKONSHME TË KOMUNËS SË ME D VE -

G JËS, për kontributin dhe punën për kohën e zgjatjes

të situtatës së jashtëzakonshme në teritorin e kom u -

nës së Medvegjës.

8. NPK “OBNOVA” MEDVEGJË për ekspozimin

dhe punën për kohën e zgjatjes të situatës së jas ht ë -

za konshme në teritorin e komunës së Medvegjës.

9. ORGANIZATA TURISTIKE E KOMUNËS SË

ME DVEGJËS për kontributin dhe zhvillimin e turi -

zi mit në teritorin e komunës së Medvvegjës.

10. RADIO MEDVEGJA, për kontributin për info r -

mi min objektiv e qytetarëve në teritorin e komunë së

Me dvegjës.

11. INSTITUCIONI PARASHKOLLOR “MLLA -

DO ST” MEDVEGJË për kontributin në akcijonet

kul t urore humanitare e rëndësisë sociale.

12. ORGANIZATËS JO QEVERITARE “ELLAN”

ME DVEGJËS për kontributin në zhvillimin dhe

ruaj tjen e kultursë në teritorin e komunës së Med ve -

g jës.
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13. INTERPRETUESIT “INVEST-PRODUKT” LE -

BA NË për bashkpunimin e suksesëshëm dhe eg ze -

ku timit të kvalitetëshëm të punëve në teritorin

eko munës së Medvegjës.

14. NEBOJSHA JAKSHIQ,për kontributin në fus h -

ën e kulturës dhe ruajtja nga harresa të njerëzve dhe

ra s teve në teritorin e komunës së Medvegjës.

15. IVICA KOVINIQ, nga Gazdari,bujkut të su kë -

se sëshëm në teritorin e komunës së Medvegjës.

16. AZEM BRAIMOVIQ, nga Gërbaci bujkut të su -

k ësesëshëm në teritorin e komunës së Medvegjës.

17. MILLISAV STOJANOVIQ, nga Medvegja, in o -

va tori dhe biznismenit të sukësesëshëm në teritorin

e komunës së Medvegjës.

Neni 3.

Vendimi hynë në fuqi ditën e nxjerrjes dhe e njejta

do të shpallet në “Gazeta zyrtare e qytetit të Les ko -

cit”.

Numër: 06-19/2017-I
19 MAJ VITI 2017

Medvegjë KUVENDI KOMUNAL I MEDVEGJËS
KRYETARI

Millisav Milletiq.eko.dipl
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АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ЦРНА ТРАВА

329.

На основу члана 8. Закона о информационој без -

бе дности („Службени гласник РС", број 6/16),

чла на 2. Уредбе о ближем садржају Правилника

о безбедности информационо-комуникационих

система од посебног значаја, начину провере ин -

фор мационо-комуникационих система од по се б -

ног значаја и садржају извештаја о провери

ин формационо-комуникационог система од по се -

б ног значаја („Сл. Гласник РС, бр. 94/2016) и чла -

на 60 и 63. Статута Општине Црна Трава („Сл.

Глас ник града Лесковца", бр.17/2012), Начелница

Општинске управе дана 23.05.2017. године до не -

ла је

ПРАВИЛНИК 

О БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОРМАЦИОНО -

КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА 

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

I Опште одредбе

Члан 1.

Овим правилником се, у складу са Законом о ин -

фо р мационој безбедности и Уредбом о ближем

са држају Правилника о безбедности ин фор ма ци -

о но-комуникационих система од посебног зна ча -

ја, начину провере информа ц и о но - ко му ни каци-

оних система од посебног значаја и садржају из -

ве штаја о провери информационо-кому ни ка ци о -

ног система од посебног значаја („Сл. Гласник

РС, бр. 94/2016), утврђују мере заштите, при н ци -

пи, начин и процедуре постизања и одржавања

ад екватног нивоа безбедности информационо-

комуникационих система (у даљем тексту: ИКТ

систем), као иовлашћења и одговорности у вези

са безбедношћу и ресурсима ИКТ система Оп ш -

ти не Црна Трава (у даљем тексту: Оператор).

Члан 2.

Информациона добра Оператора су сви ресурси

који садрже пословне информације Оператора,

односно сви ресурси путем којих се врши обрада,

чување, пренос, брисање и уништавање података

у ИКТ систему, укључујући све електронске за -

пи се, рачунарску опрему, мобилне уређаје, базе

по датака, пословне апликације и сл.

О информационим добрима води се евиденција

на посебном обрасцу.

Евиденцију из става 2. овог члана води запослени

у складу са важећом систематизацијом радних

места (у даљем тексту: надлежни субјект ИКТ

система).

Члан 3.

Под пословима из области безбедности ИКТ си -

с тема, сматрају се:

• послови заштите информационих добара, од но -

с но средстава и имовине за надзор над по с ло в -

ним процесима од значаја за информациону

безбедност;



• послови управљања ризицима у области ин фор -

ма ционе безбедности, као и послови предвиђени

процедурама у области информационе без бе д но -

сти;

• послови онемогућавања, односно спречавања

неовлашћене или ненамерне измене, оштећења

или злоупотребе средстава, односно добара ИКТ

система Оператора, као и приступ, измена или

коришћење средстава без овлашћења и без

евиденције о томе;

• праћење активности, ревизије и надзора у ок -

виру управљања информационом безбедношћу;

• обавештавање надлежних органа о инци де н ти -

ма у ИКТ систему, у складу са прописима.

II 

Коришћење ИКТ система

Члан 4.

Икт системом управља надлежни субјект ИКТ

система. 

Надлежни субјект ИКТ система је дужан да сва -

ког новозапосленог-корисника ИКТ ресурса упо -

з на са одговорносгима и правилима коришћења

ИКТ ресурса Оператора, да га обучи за ко ри ш ће -

ње ресурса ИКТ система, да по завршетку обуке

од запосленог узме изјаву о обучености за ко ри -

ш ћење ИКТ ресурса и да о истима води еви де н -

ци ју.

Члан 5.

У случају промене радног места, односно над ле -

ж ности корисника-запосленог надлежни субјект

ИКТ система ће извршити промену права у ко ри -

шћењу ИКТ система које је корисник-запослени

им ао у складу са описом радних задатака.

Члан 6.

У случају престанка радног ангажовања кори с -

ни ка-запосленог, кориснички налог се укида. Ко -

ри сник ИКТ ресурса, коме је престало радно

ан гажовање по било ком основу код Оператера,

не сме да открива податке који су од значаја за

информациону безбедност ИКТ система.

Дцминистраторски и кориснички налог

Члан 7.

Право приступа ИКТ систему имају само запо с -

ле ни, односно корисници који имају адми ни с тра -

то рске и корисничке налоге.

Ад министраторски налог је јединствен налог ко -

јим је омогућен приступ и администрација свих

ресурса ИКТ система, само са једним кори с ни ч -

ким налогом, као и отварање нових и измена по -

с тојећих налога.

Администраторски налог може да користи само

за послени које је распоређен на пословима и ра -

д ним задацима администратора.

Кориснички налог је налог који садржи кори с ни -

ч ко име и лозинку, који се могу укуцавати или

чита ти са медија на коме постоји електронски се -

 ртификат, на основу којих се врши ауте н ти фи ка -

ци ја - провера идентитета и ауторизација - пр о ве-

ра права приступа, односно права коришћења ре -

су рса ИКТ система од стране запосленог-ко ри с -

ни ка.

Кориснички налог додељује администратор, на

основу захтева запосленог задуженог за управ ља -

ње људским ресурсима и то тек након уноса по -

да така о запосленом у софтвер за управљање

љу дским ресурсима. На основу послова и радних

задатака запосленог, администратор одређује пра -

ва приступа у складу са потребама обављања

пословних задатака од стране за по сленог-ко ри с -

ника.

Администратор води евиденцију о корисничким

налозима, проверава њихово коришћење, мења

права приступа и укида корисничке налоге на ос -

нову захтева запосленог на пословима управ -

љања људским ресурсима, односно надлежног

руководиоца у организационим јединицама Опе -

ра тера.

Одговорности корисника за заштиту 

сопствених средстава за аутентификацију

Члан 8.

Кориснички налог се састоји од корисничког

имена и лозинке.
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Корисничко име се креира по матрици име.пре -

зиме, латиничним писмом без употребе слова ђ,

ж, љ, њ, ћ, ч, џ, ш. Уместо ових слова користе се

сло ва из следеће табеле:

Ћирилична слова Латинична слова

ђ с11

ж 2

љ И

њ п1

ћ,ч с

ш 5

џ С12

Лозинка мора да садржи минимум седам ка ра к -

тера латиничног писма комбинованих од малих и

великих слова, цифара и специјалних знакова.

Лозинка не сме да садржи име, презиме, датум

ро ђења, број телефона друге препознатљиве по -

датке.

Ако запослени-корисник посумња да је друго ли -

це открило његову лозинку дужан је да исту од -

мах измени.

Запослени-корисник дужан је да мења лозинку

најмање једном у периоду од годину дана.

III 

Предмет, мере и субјекти заштите 

ИКТ система

Члан 9.

Предмет заштите ИКГ система су:

• хардверске и софтверске компоненте ИКТ си с -

тема

• подаци који се обрађују или чувају на компо не -

н тама ИКТ система

• кориснички налози и други подаци о корис ни -

ци ма информатичких ресурса ИКТ система

Члан 10.

Мере прописане овим актом се односе на све ор -

га низационе јединице ИКТ система Оператора,

на све запослене-кориснике информатичких ре -

су рса, као и на трећа лица која користе ин фо р ма -

ти чке ресурсе Оператора.

Члан 11.

Мерама заштите ИКТ система Оператора обез бе -

ђу је се превенција од настанка инцидента, од нос -

но превенција и минимизација штете од ин  циде-

ната који угрожавају вршење над ле ж но с ги и оба -

влаање делатности, а посебно у оквиру пружања

услуга другим лицима.

Ради заштите тајности, аутентичности и ин те г -

ритета података, Оператор може да размотри

коришћење одговарајућих мера криптозаштите.

Члан 12.

За обављање послова из области безбедности

ИКТ система Оператора надлежно је Одељење за

финансије привреду и локални економски развој.

Обавезе запослених

Члан 13.

Запослени у Оператеру је дужан да поштује и

сле дећа правила безбедног и примереног ко ри ш -

ћења ресурса ИКТ система.

1. да користи информатичке ресурсе искључиво

у пословне сврхе;

2. да прихвати да су сви подаци који се скла ди ш -

те, преносе и процесирају у оквиру инфор ма ти -

чких ресурса власништво Оператора и да могу

бити предмет надгледања и прегледања;

3. да поступа са поверљивим подацима у складу

са прописима, а посебно приликом копирања и

преноса података;

4. да безбедно чува своје лозинке у односу на

друга лица;

5. да мења лозинке сагласно утврђеним прави -

лима;

6. да се пре сваког удаљавања од радне станице,

одјави са система односно закључа радну ста -

ницу;

7. да користи DVDRW, CDRW и USB екстерне

меморије на радној станици само уз одобрење на -

д лежног субјекта ИКТ система;
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8. да захтев за инсталацију софтвера или хар д ве -

ра подноси у писаној форми, одобрен од стране

не посредног руководиоца;

9. да обезбеди сигурност података у складу са

важећим прописима;

10. да приступа информатичким ресурсима само

на основу изричито додељених корисничких пра -

ва од стране надлежниог субјекта;

11. да не сме да зауставља рад или брише анти -

вирусни програм, мења његове подешене опције,

нити да неовлашћено инсталира други анти ви ру -

сни програм;

12. да не сме да на радној станици складишти

садржај који не служи у пословне сврхе;

13. да израђује заштитне копије (ђаскир) података

у складу са прописаним процедурама;

14. да користи Мегпе* и Мегпе*: е-таН сервис

Оператора у складу са прописаним процедурама;

15. да прихвати да се одређене врсте информа ти -

ч ких интервенција обављају у утврђено време;

16. да прихвати да сви приступи информатичким

ресурсима и информацијама треба да буду зас -

новани на принципу минималне неопходности;

17. да прихвати инсталацију техника и програма

у циљу сигурности ИКТ система;

18. да не сме да инсталира, модификује, искљу -

чује из рада или брише заштитни, системски или

апликативни софтвер.

Ограничење прислупа подацима 

и средствима за обраду података

Члан 14.

Приступ ресурсима ИКТ система одређен је

врстом налога који запослени има.

Запослени који има администраторски налог, има

права приступа свим ресурсима ИКТ система

(софтверским и хардверским, мрежи и мрежним

ресурсима) у циљу инсталације, одржавања, по -

дешавања и управљања ресурсима ИКТ система.

Запослени може да користи само овај кориснички

налог који је добио од администратора и не сме

да омогући другом лицу коришћење његовог ко -

ри сничког налога, сем администратору за по -

дешавање корисничког профила и радне станице.

Запослени који на било који начин злоупотреби

права, односно ресурсе ИКТ система, подлеже

кривичној и дисциплинској одговорности.

III а Појединачне мере заштите

Физичка заштита објеката, простора и просторија

односно зона у којима се налазе средства и до -

кументи ИКТ система и обрађују подаци у ИКТ

систему

Члан 15.

Простор у коме се налазе рачунари за вођење базе

података и централни рачунар (сервер), мрежна

или комуникациона опрема ИКТ система, орга -

ни зује се као административна зона.

Административна зона се успоставља за физички

приступ ресурсима ИКТ система у контро ли са -

ном видљиво означеном простору, који је обез -

беђен механичком бравом.

Члан 16.

Сервери и активна мрежна опрема (SWITCH,

MODEM, ROUTER, FIREWAL), морају бити ста -

л но прикључени на уређаје на непрекидно на па -

ја ње - UPS.

У случају нестанка електричне енергије, у пе ри -

о ду дужем од капацитета 11Р5-а, овлашћено лице

је дужно да искључи опрему у складу са про це -

ду рама произвођача опреме.

У случају изношења опреме из става 1. овог чла -

на ради селидбе или сервисирања, неопходно је

одобрење начелника или одељења за финансије

при вреду и локални економски развој који ће од -

ре дити услове, начин и место изношења опреме.

Ако се опрема износи ради сервисирања, поред

одобрења начелника или руководиоца одељења

за финансије привреду и локални економски раз -

вој, потребно је сачинити записник у коме се на -

во ди и тип опреме, серијски број, назив се р ви-

сера, име и презиме овлашћеног лица сервисера.

Уговором са серивисером обавезно се дефинише

обавеза заштите података који се налазе на меди -

ји ма који су део ИКТ ресурса Оператера.
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Безбедност рада на даљину и употреба 

мобилних уређаја

Члан 17.

Приступ ресурсима ИКТ система Оператора не -

ре гистрованим корисницима, путем мобилних

уре ђаја, омогућен је само преко web site-а.

Запослени корисници ресурса ИКТ система, могу

путем мобилних уређаја, који су у власништву

Оператера и који су подешени од стране над ле -

жног субјекта у ИКТ систему, да приступају само

оним деловима ИКТ система који им омогућавају

обављање разних задатака у оквиру њихове над -

ле жности као што су електронска пошта, по је ди -

не апликације везане за обављање посла и друго,

а на основу сагласности начелника управе или

руководиоца одељења за финансије привреду и

локални економски развој.

Мобилни уређаји морају бити подешени тако да

омогуће сигуран и безбедан приступ, кориш ће -

њем VPN мреже ИКТ система и листе МАС ад -

реса уређаја путем којих је дозвољен приступ, уз

активан одговарајући софтвер за заштиту од ви -

руса и другог злонамерног софтвера.

Запосленом је забрањена самостална инсталација

софтвера и подешавање мобилног уређаја, као и

давање уређаја неовлашћеним лицима.

Надлежни субјект у ИКТ систему свакодневно

контролише приступ ресурсима ИКТ система и

проверава да ли има приступа са непознатих уре -

ђаја, односно непознатих МАС адреса.

Уколико се установи неовлашћен приступ о томе

се путем електронске поште одмах, а најкасније

сутрадан обавештава начелник управе или ру ко -

водилац одељења за финансије привреду и ло кал -

ни економски развој, а та МАС адреса се уноси у

блок листу софтвера који се користи за контролу

приступа.

Члан 18.

Приступ ресурсима ИКТ система са приватног

уређаја није дозвољен, осим ако је уређај у вла с -

ништву Оператера оштећен и није обезбеђена

замена.

Сагласност на коришћење приватног уређаја у

случају из става 1. овог члана даје начелник уп -

ра ве или рукбводилац одељења за финансије при -

вреду и локални економски развој.

Евиденцију приватних уређаја са којих ће

бити омогућен приступ води надлежни

субјект ИКТ система.

Члан 19.

Приватни уређаји са којих ће се приступати ресу -

р сима ИКТ система морају бити подешени од

стране надлежног субјекта ИКТ система.

Приватни уређаји са којих се може приступати

ресурсима ИКТ система могу се користити само

за обављање послова у надлежности корисника-

запосленог и то само у периоду када није могуће

користити уређај у власништву Оператера.

Надлежни субјект ИКТ система је дужан да пре

предаје уређаја овлашћеном сервису, уради ћаск

ир података који се налазе у мобилном уређају, а

потом их избрише из уређаја, а да по извршеном

сервисирању врати податке у мобилни уређај.

Заштита носача података

Члан 20.

Подаци који се налазе у ИКТ систему представ -

љају тајну у складу са одредбама Закона о слобо -

д ном приступу информацијама од јавног значаја,

Закона о заштити података о личности, Закона о

тајности података, као и Уредбе о начину пос ту -

п ку означавања тајности податка, односно до ку -

мента.

Подаци који се означе као тајни, морају бити

заштићени у складу са одредбама Уредбе о

посебним мерама заштите података у телеко-

муникационим системима.

Члан 21.

Надлежни субјект у ИКТ систему ће успоставити

организацију приступа подацима, посебно онима

који буду означени тајним у складу са Законом о

тајности података, тако да документи са ознаком
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тајности могу да се сниме, односно архивирају

или запишу на фајл серверу у фолдеру над којим

ће право приступа имати само запослени-корис -

ни ци који на то буду имали право.

Документи са ознаком тајности могу да се сниме

на друге носаче (екстерни HDD, USB, CD, DVD)

само од стране начелника управе/оделења за фи -

на нсије привреду и локални економски развој.

Евиденцију носача на којима су снимељени по -

даци са ознаком тајности, води надлежни субјект

ИКТ система.

Носачи на којима се налазе документи са ознаком

тајности морају бити прописно обележени и од -

ло жени на место на коме ће бити заштићени од

неовлашћеног приступа.

У случају транспорта носача са подацима са оз -

на ком тајности, начелник управе ће одредити од -

го ворну особу и начин транспорта.

Приликом брисања података са ознаком тајности

са носача на којима су се налазили, подаци мо ра -

ју бити неповратно обрисани, а ако то није мо гу -

ће, такви носачи морају бити физички оштећени,

односно уништени.

Обезбеђивање исправног и безбедног функ-

ционисања средстава за обраду података

Члан 22.

За развој и тестирање софтвера пре увођења у рад

у ИКТ систем морају се користити сервери који

су намењени тестирању и развоју. Забрањено је

коришћење сервера који се користе у опера ти в -

ном раду за тестирање софтвера.

Пре увођења у рад новог софтвера неопходно је

направити копију-архиву постојећих података.

Инсталирање новог софтвера као и ажурирање

по стојећег, односно инсталација нове верзије вр -

ши се по завршетку радног времена, како не би

био заустављен оперативни рад запослених-ко -

рисника.

Заштита података и средства за обраду пода-

така од злонамерног софтвера

Члан 23.

Заштита од злонамерног софтвера на мрежи сп -

роводи се у циљу заштите од вируса и друге вр -

сте злрнамерног кода који у рачунарску мрежу

могу доспети интернет конекцијом, е-маил-ом,

за раженим преносним медијима (УСБ меморија,

ЦД итд.), инсталацијом нелиценцираног со ф т ве -

ра и сл.

За успешну заштиту од вируса на сваком рачу на -

ру се инсталира антивирусни програм.

Свакодневно се аутоматски у тачно одређено вре -

ме врши допуна антивирусних дефиниција, ради

скенирања на вирусе.

Заштита при коришћењу интернета

Члан 24.

У циљу заштите, односно упада у ИКТ систем

Оператора са интернета, надлежни субјект ИКТ

система је дужан да одржава систем за спре ча ва -

ње упада.

Руководиоци организационих јединица Опера то -

ра одређују који запослени имају право приступа

интернету ради прикупљања података и осталих

информација везаних за обављање послова у

њиховој надлежности.

Функционери и запослени којима је одобрено ко -

ришћење интернета и електрноске поште дужни

су да приликом коришћења истог поступају по

ме ђународним конвенцијама и правилима по на -

ша ња.

Корисницима који су прикључени на ИКТ систем

забрањено је самостално прикључење на ин те р -

н ет, односно прикључење преко сопственог мо -

де ма.

Надлежни субјект ИКТ система може укинути

приступ интернету у случају доказане зло у по т ре -

бе истог.

Корисници ИКТ система којима је одобрено ко -

ри ш ћење интернета дужни су да се придржавају

ме ра заштите од вируса и упада са интернета у
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ИКТ систем, а сваки рачунар чији се запослени-

корисник прикључује на Интернет мора бити

одговарајуће подешен и заштићен, при чему по -

дешавање врши надлежни субјект ИКТ система.

Приликом коришћења интернета корисник ИКТ

система коме је одобрено коришћење интернета

дужан је избегавати сумњиве WEB странице, у

циљу спречавања инсталирања програма који

могу нанети штету ИКТ систему.

У случају да корисник примети необично по на -

шање рачунара, ту појаву је дужан да без од ла -

гања пријави надлежном субјекту ИКТ система.

Члан 25.

Кориснику ИКТ система коме је дозвољено ко ри -

шћење интернета забрањено је гледање филмова

и играње игрица на рачунарима и претраживање

WEB страница које садрже порнографски и ос та -

ли недоличан садржај, као и самовољно преу зи -

ма ње истих са интернета..

Члан 26.

Недозвољена употреба интернета обухвата и:

• инсталирање, дистрибуцију, оглашавање, пре -

нос или на други начин чињење доступним „пи -

ра тских" или других софтверских производа који

нису лиценцирани на одговарајући начин;

• нарушавање сигурности мреже или на други на -

чин онемогућавање пословне интернет кому ни -

ка ције;

• намерно ширење деструктивних и опструк тив -

них програма на интернету (интернет вируси, ин -

те рнет тројански коњи, интернт црви и друга

вр ста недозвољених софтвера);

• недозвољено коришћење друштвених мрежа и

других интернет садржаја које је ограничено

одлуком надлежног органа Оператора;

• преузимање података у количини која проуз ро -

кује велико оптерећење на мрежи;

• преузимање материјала заштићених ауторским

правима;

• коришћење линкова који нису у вези са послом;

• недозвољени приступ садржају, промена сад р -

жаја, брисање или прерада садржаја преко ин те -

р нета.

Заштита од губитака података

Члан 27.

Базе података обавезно се архивирају на прено -

сиве медије (DVD, STRIMER TRAKA, EK STE -

RNI HOD) или мрежни диск, најмање једном

дн е вно, недељно, месечно и годишње за потребе

обнове базе података.

Остали фајлови-документи се архивирају нај ма -

ње једном дневно, недељно, месечно и годишње.

Подаци о запосленима-корисницима, архиви-

рају се најмање једном месечно.

Члан 28.

Дневно копирање-архивирање врши се за сваки

радни дан у седмици, од 24:00 часова сваког рад -

ног дана.

Недељно копирање-архивирање врши се по сле д -

њег радног дана у недељи, од 24:00 часа, у оно -

ли ко недељних примерака колико има последњих

радних дана у месецу.

Месечно копирање-архивирање врши се по след -

њег радног дана у месецу, за сваки месец по се -

бно, од 24:00 часа.

Годишње копирање врши се последњег рад-

ног дана у години.

Члаи 29.

Сваки примерак годишње копије-архиве чува се

у року који је дефинисан Упутством о кан це ла ри -

јском пословању органа државне управе.

Дневне, недељне и месечне копије-архиве се чу -

вају у просторији која је физички и у складу са

ме рама заштите од пожара обезбеђена.

Годишње копије-архиве се израђују у два при ме -

р ка, од којих се један чува у просторији у којој се

чувају дневне, недељне и месечне копије-архиве,

а други примерак у посебном објекту који је на ј -

мање 1 км удаљен од зграде управе.
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Одлуку о посебном објекту у коме ће се чувати

други примерак годишње копије-архиве доноси

на челникуправе посебним решењем.

Члан 30.

Исправност копија-архива проверава се најмање

на шест месеци и то тако што се врши враћање

база података који се налазе на медију, при чему

подаци после враћања треба да буду исправни и

спремни за употребу.

Чување података о догађајима који могу бити од

значаја за безбедност ИКТ система

Систем за контролу

Члан 31.

Систем за контролу и дојаву о грешкама, нео вла -

ш ћеним активностима и другим могућим про б -

ле мима у ИКЛГ систему, мора бити подешен тако

да одмах обавештава администратора о свим не -

ре гуларним активностима запослених-корисника,

покушајима упада у систем.

Обезбеђивање интегритета софтвера 

и опе ра тивних система

Члан 32.

У ИКТ систему може да се инсталира само соф -

г вер за који постоји важећа лиценца у вла с ни ш -

тву Оператора, односно Freeware и Open source

верзије.

Инсталацију и подешавање софтвера може да вр -

ши само надлежни субјект ИКТ система, од но с -

но запослени-корисник који има овлашћење за то.

Инсталацију и подешавање софтвера можа да из -

в рши и треће лице, у случају да је софтвер на -

бављен у поступку јавне набавке, а на начин

де  финисан Уговором о набавци.

Треће лице може да изврши Инсталацију и по -

дешавање софтвера када је између Оператора и

њега уговорено одржавање софтвера у одређеном

временском периоду.

Члан 33.

Пре сваке инсталације нове верзије софтвера, од -

носно подешавања, неопходно је направити ко -

пију постојећег, како би се обезбедила могућност

по вратка на претходно стање у случају не о че ки -

ва них ситуација.

Заштита од злоупотребе безбедносних 

слабости ИКТ система

Члан 34.

Надлежни субјект ИКТ система најмање једном

месечно, а по потреби и чешће врши анализу

активности ИКТ система.

Уколико се идентификују слабости које могу да

угрозе безбедност ИКТ система надлежни су б -

јект ИКТ система је дужан да одмах изврши по -

дешавања, односно инсталира софтвер који ће

отклонити уочене слабости.

Надлежни субјект ИКТ система, дужан је да по -

де шавањем корисничких полиса, онемогући не -

о влашћено инсталирање софтвера који може

до вести до угрожавања безбедности ИКТ си с те -

ма.

Ревизија ИКТ система

Члан 35.

Ревизија ИКТ система се мора вршити тако да не

омета пословне процесе корисника-запослених.

Надлежни субјект ИКТ система одредиће време

обавлања ревизије, у зависности од врсте послова

и радних задатака запослених-корисника у Опе -

ратору.

Заштита опреме ИКТ система

Члан 36.

Комуникациони каблови и каблови за напајање

морају бити постављени у зид или каналнице, та -

ко да се онемогући неовлашћени приступ, од но -

с но да се изврши изолација.

Мрежна опрема (switch, router, firewall) мора се

налазити у гаск орману, закључана.

Надлежни субјект ИКТ система је дужан да стал -

но врши контролни преглед мреже опреме и бла -

говремено предузима мере у циљу отклањања

евентуалних неправилности.
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Безбедност ИКТ система у случају размене

података

Члан 37.

Размена података који су означени ознаком тај -

ности са другим органима, организацијама или

правним лицима, врши се у складу са пот пи са -

ним актом о размени података.

Акт из става 1. овог члана садржи податке о ов -

ла шћеним лицима за размену података, начину

размене података, правни оквир за такву врсту

размене, као и правни оквир којим се дефинише

заштита података који се размењују.

Заштита података који се користе за 

потребе тестирања ИКТ система односно 

делова система

Члан 38.

За потребе тестирања ИКТ система, односно де -

лова система надлежни субјект ИКТ система мо -

же да користи податке који нису означени оз на-

ком тајности, односно службености.

Учешће трећих лица у пословима 

ИКТ система

Члан 39.

Начин инсталирања нових, замена и одржавање

постојећих ресурса ИКТ система од стране тре -

ћих лица која нису запослена у Оператору, ре гу -

лише се међусобно закљученим уговором.

Надлежни субјект ИКТ система је задужен за те -

х нички надзор над реализацијом уговорених

обавеза од стране трећих лица.

Члан 40.

Трећа лица-пружаоци услуга израде^и одржа ва -

ња софтвера могу приступити само оним по да -

цима који се налазе у базама података које су део

софтвера који су они израдили, односно за које

постоји Уговором дефинисан приступ.

Надлежни субјект ИКТ система је одговоран за

контролу приступа и надзор над извршењем уго -

ворених обавеза, као и за поштовање одредби

овог Правилника којима су такве активности

дефинисане.

Члан 41.

Надлежни субјект ИКТ система је одговоран за

надзор над поштовањем уговорених обавеза од

стране трећих лица-пружаоца услуга, посебно у

области поштовања одредби којима је дефи ни -

сана безбедност ресурса ИКТ система.

У случају непоштовања уговорених обавеза над -

лежни субјект ИКТ система је дужан да одмах

обавести начелника управе или руководиоца оде -

ље ња за финансије привреду и локални еко ном -

ски развој, ради предузимања мера у циљу от кла-

њања неправилности.

Превентивне мере и реаговање 

на безбедносне инциденте

Члан 42.

У случају било каквог инцидента који може да

угрози безбедност ресурса ИКТ система, запо с -

лени-корисник је дужан да одмах обавести над -

лежног субјекта ИКТ система.

По пријему пријаве из става 1. овог члана над -

лежни субјект ИКТ система је дужан да одмах

обавести начелника управе или руководиоца оде -

љења за финансије привреду и локални еко ном -

ски развој и предузме мере у циљу заштите

ре сурса ИКТ система.

Члан 43.

Уколико се ради о инциденту који је дефинисан

Уредбом о поступку доставл>ања података, ли с -

ти, врстама и значају инцидената и поступку

обавештавања о инцидентима у ин фор мационо-

комуникационим системима од посебног значаја,

надлежни субјект ИКТ је дужан да поред наче -

лника обавести и надлежни орган дефинисан

наведеном Уредбом.

Надлежни субјект ИКТ система води евиденцију

о свим инцидентима, као и о пријавама ин ци де -

ната, у сладу са Уредбом, на основу које, против

одговорног лица, могу да се воде дисциплински,

прекршајни или кривични поступци.
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IV Измене постојећег и успостављање новог

ИКТ система

Члан 44.

О успостављању новог ИКТ система, односно

уво ђењу нових делова и изменама постојећих

делова ИКТ система надлежни субјект ИКТ сис -

тема врши надзор целокупног процеса.

V 

Мере у циљу обезбеђења континуитета 

обављања посла у ванредним околностима

Члан 45.

У случају ванредних околности, које могу да до -

ве ду до измештања ИКТ система из зграде уп ра -

ве, надлежни субјект ИКТ система је дужан да у

најкраћем року пренесе делове ИКТ система не -

о пходне за функционисање у ванредној си ту а ци -

ји на резервну локацију, у складу са планом

ре аговања у ванредним и кризним ситуацијама.

Спецификацију делова ИКТ система који су нео -

п ходни за функционисање у ванредним си ту а ци -

ја ма израђује надлежни субјект ИКТ система, у

три примерка, од којих се један налази код њега,

други код запосленог надлежног за послове од -

бране и ванредне ситуације, а трећи примерак код

начелника управе.

Делови ИКТ система који нису неопходни за фу -

н кционисање у ванредним ситуацијама, ск ла -

диш те се на резервну локацију, коју одреди

на  челник управе.

Складиштење делова ИКТ система који нису

неопходни врши се на начин да опрема буде без -

бедна и обележена.

VI 

Провера ИКТ система

Члан 46.

Проверу ИКТ система врши надлежни субјект

ИКТ система.

Члан 47.

Провера ИКТ система се врши тако што се:

1. провера усклаћеност Правилника о безбед -

ности ИКТ система, узимајући у обзир и акта на

који се врши упућивање, са прописаним усло -

вима, односно проверава да ли су Правилником

адекватно предвиђене мере заштите, процедуре,

овлашћења и одговорности у ИКТ систему;

2. проверава да ли се у оперативном раду адек ва -

т но примењују предвиђене мере заштите и про -

це дуре у складу са утврђеним овлашћењима и

од говорностима, методама интервјуа, симу ла -

ције, посматрања, увида у предвиђене евиденције

и другу документацију;

3. врши провера безбедносних слабости на нивоу

техничких карактеристика компоненти ИКТ

система методом увида у изабране производе,

архитектуре решења, техничке конфигурације,

техничке податке о статусима, записе о дога ђа ји -

ма (логове), као и методом тестирања постојања

познатих безбедносних слабости у сличним

окружењима.

O извршеној провери сачињава се извештај, који

се доставља начелнику управе.

Члан 48.

Извештај из члана 45. овог Правилника садржи:

1. назив Оператора;

2. време провере;

3. подаци о лицима која су вршила проверу;

4. извештај о спроведеним радњама провере;

5. закључке по питању усклађености Правилника

о безбедности ИКТ система са прописаним ус ло -

вима

6. закључке по питању адекватне примене пре д -

ви ђених мера заштите у оперативном раду;

7. закључке по питању евентуалних без бе д но с -

них слабости на нивоу техничких карактеристика

компоненти ИКТ система;

8. оцена укупног нивоа информационе безбе д но -

сти;

9. предлог евентуалних корективних мера;

10. потпис одговорног лица које је спровело про -

веру ИКТ система.
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VII 

Дисциплинска одговорност

Члан 49.

Непоштовање одредби овог Правилника предста -

в ља повреду радних обавеза и повлачи дис ци п -

ли нску одговорност запосленог-корисника ин фо-

рматичких ресурса Оператера.

Члан 50.

Свако коришћење ИКТ ресурса Оператера од ст -

ране запосленог-корисника, ван додељених овла -

ш ћења, подлеже дисциплинској одговорности

за посленог којом се дефинише одговорност за

неовлашћено коришћење имовине.

Члан 51.

Корисницима који неадекватним коришћењем

интернета узрокују загушење, прекид у раду или

нарушавају безбедност мреже, може се одузети

право приступа.

VII 

Измена Правилника

Члан 52.

У случају настанка промена које могу наступити

услед техничко-технолошких, кадровских, орга -

ни за ционих промена у ИКТ систему и догађаја

на глобалном и националном нивоу који могу

нарушити информациону безбедност надлежни

субјект ИКТ система је дужан да обавести на че -

л ника управе, како би он могао да приступи из -

мени овог Правилника, у циљу унапређења мера

заштите, начина и процедура постизања и од р жа -

вања адекватног нивоа безбедности ИКТ си с те -

ма, као и преиспитивања овлашћења и одго во р-

ности у вези са безбедношћу и ресурсима ИКТ

система.

VIII 

Прелазне и завршне одредбе

Члан 53.

Овај правилник ступа на снагу даном објав љи ва -

ња у „Служебном гласнику града Лесковца".

Република Србија 
ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА

ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 110-1/2017-03 

Дана: 23.05.2017. године Црна Трава

НАЧЕЛНИЦА
Јелена Глигоријевић

Број: 061 -20/17-П У Лесковцу, 29. маја 2017. Број:
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АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ЛЕСКОВАЦ

330.

Градско веће града Лесковца, на основу члана 46.

тачка 7, члана 56. став 1. и члана 66. став 5. За ко -

на о локалној самоуправи ("Службени гласник

Републике Србије", бр. 129/07, 83/14 - др. закон и

101/16 - др. закон), члана 41. тачка 7. и члана 49.

став 1. Статута града Лесковца („Службени глас -

ник града Лесковца", бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16

и 54/16) и члана 2. тачка 7. Одлуке о Градском

већу града Лесковца ("Службени гласник града

Лесковца" број 15/08), на 37. седници одржаној

29. маја 2017. године, донело је

РЕШЕЊЕ 

О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА - 

СЛУЖБЕНИКА НА ПОЛОЖАЈУ ГРАДСКЕ

УПРАВЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I

Поставља се Милош Цветановић, дипломирани

правник, за начелника Градске управе града Лес -

ко вца, радно место које је разврстано у звање слу -

ж беника на положају у првој групи на период од

пет година, почев од 29. маја 2017. године.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику

гра да Лесковца".



061 -20/17-П 
У Лесковцу, 29. маја 2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
др Горан Цветановић

331. 

На основу члана 138. став 2. Закона о спорту

(„Сл у жбени гласник РС”, број 10/16) члана 46. и

66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Слу -

ж бени гласник РС“,број 129/07 и 83/14-др. закон),

Правилника о одобравању и финансирању про -

грама којима се остварује општи интерес у об -

ласти спорта( „Службени гласник РС“ бр. 64/16)

и члана 41. Статута града Лесковца („Службени

гласник града Лесковца“, број 12/08, 7/11, 43/12,

29/16 и 54/16), Градско веће града Лесковца на 37.

седници одржаној 29. маја 2017. године, донело

је

ПРАВИЛНИК 

О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ 

ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ 

ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА 

У ГРАДУ ЛЕСКОВЦУ

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се услови, кри те -

ријуми и начин и поступак одобравања програма,

односно пројекта којима се задовољавају потребе

и интереси грађана у области спорта и доделе

сре дстава, изглед и садржина предлога програма,

односно пројекта и документације која се уз пре -

д лог подноси, садржина и изглед извештаја о ре -

а лизацији програма, начин и поступак контроле

реализације одобрених програма, односно про -

јекта и начин јавног објављивања података о

предложеним програмима, односно пројектима

за финансирање.

Одредбе Закона о спорту (у даљем тексту: Закона)

и Правилника о одобравању и финансирању про -

грама којима се остварује општи интерес у об ла -

сти спорта („Службени гласник РС”, број 64/16)

које се односе на услове, критеријуме и начин

одобрења програма и пројеката, односно финан -

сирање делатности којима се остварује општи

интерес у области спорта, закључење 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 граду Лесковцу.

Члан 2.

Потребе и интереси грађана из члана 137. став 1.

Закона остварују се кроз финансирање или суфи -

нан сирање програма и пројеката (у даљем тексту:

програм) из средстава буџета града Лесковца, 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 позиву (у

даљем тексту: посебни програм).

Потребе и интереси грађана из члана 137. став 1.

тачка 7) Закона (делатност и програми орга ни за -

ција у области спорта чији је оснивач град Лес -

ковац остварују се у складу са законoм.

Организације у области спорта са седиштем на

те риторији града Лесковаца које су од посебног

значаја за град из члана 137. став 1. тачка 8) Зако -

на у предлогу свог годишњег програма наводе и

активности којима се задовољавају потребе и ин -

тереси грађана у области спорта за које се, са гла -

сно Закону, подносе посебни програми и не могу

да конкуришу по јавном позиву.

Градско веће може да утврди у јавном позиву за

до стављање предлога посебних програма про јек -

т не, односно програмске задатке за подношење

програма.

Градско веће утврђује које су организације у об -

ласти спорта из члана 137. става 1. тачка 8) За ко -

на од посебног значаја за град Лесковац сходном
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применом критеријума прописаних чланом 120.

став 3. Закона и на основу категоризације органи -

за ција у области спорта у граду и Програма раз -

воја спорта у граду Лесковцу.

За задовољавање потреба и интереса грађана из

става 1. овог члана град Лесковац обезбеђује у св -

ом буџету одговарајућа средства, уз поштовање

приоритета утврђених Законом.

II. КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА 

ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 3.

Програми којима се задовољавају потребе и ин -

те реси грађана у области спорта (у даљем тексту:

програми) могу бити одобрени уколико испу ња -

вају 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 програма, у ск -

ладу са Законом, подносе следеће организације:

1) надлежни територијални спортски савез града

Лесковца – предлог свог годишњег програма и

го ди ш њих програма организација у области спо -

р та са седиштем на територији града Лес ков ца 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 седиштем на

територији града Лесковца – предлог свог по се -

б ног програма из члана 137. став 1. тач. 4), 9), 11)

и 15) Закона, ако овим правилником није дру га -

чи је утврђено.

Предлози годишњих и посебних програма из ста -

ва 1. овог члана могу садржати активности орга -

ни зација у области спорта које су чланови

но сиоца програма. Организације у области спор -

та могу своје активности реализовати и као део

про грама Спортског савеза Лесковца, спортског

друштва или општинског/градског гранског спо -

р тског савеза, односно спортског савеза за област

спорта, осим програма учешћа у спортским так -

мичењима.

Спортски савез Лесковца предлоге годишњих

про грама из става 1. тачка 1) овог члана орга ни -

за ција у области спорта са седиштем на тери -

тори ји града Лесковца подноси у име тих ор  га-

низација.

Предлог годишњег програма изградње, опремања

и одржавања спортског објекта на подручју града

Лесковца из члана 137. став 1. тачка 2) Закона,

укључујући и школски спортски објекат, може се

поднети само од стране власника, односно ко ри -

с ника земљишта или спортског објекта уз саг ла -

с ност власника земљишта, односно спортског

објекта.

Предлог годишњег програма стипендирања за

спор тско усавршавање категорисаних спортиста,

посебно перспективних спортиста из члана 137.

став 1. тачка 10) Закона може се поднети само од

стране организације у области спорта чији је

спортиста члан.

Предлози годишњих и посебних програма састо -

је се из једне или више програмских целина, а

подносе се одвојено за сваку од области из члана

137. став 1. Закона.

Предлог годишњег програма Спортског савеза

Ле с ковца садржи као посебну програмску целину

активности потребне за остваривање надлеж -

ности утврђених Законом и овим правилником.

Предлагач програма којим се обезбеђује задо во -

љавање потреба и интереса грађана у области

спорта не може предлогом програма да обухвати

ак тивности које се већ финансирају средствима

бу џета аутономне покрајине или Републике Ср -

би је.

Под надлежним територијалним спортским саве -

зом града Лесковца сматра се, у складу са чланом

138. став 6. Закона, онај спортски савез са се ди -

ш тем на територији града који је учлањен у

Спортски савез Србије.
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Спортски савез Србије привремено остварује на -

д лежности територијалног спортског савеза гра -

да Лесковца ако на територији града није об разо-

ван територијални спортски савез или он не фу -

н кционише у складу са Законом, у складу са ре -

шењем Министарства омладине и спорта из

члана 102. став 5. Закона.

Уколико на територији града Лесковца не постоји

регистрован територијални спортски савез а није

донето решење Министарства омладине и спорта

из члана 102. став 5. Закона, предлоге својих го -

ди ш њих програма подносе непосредно орга -

низације у области спорта носиоци програма.

У односу на програме везане за организоване

ван наставне спортске активности ученика кроз

школске спортске секције, школска спортска уд -

ру жења и екипе, организовано физичко вас пи та -

ње деце предшколског узраста кроз игру и спо р-

 тске активности, као и у односу на обављање

стручног рада у спорту, предшколске установе и

школе имају статус организација у области спор -

та, у складу са Законом.

2. Носилац програма

Члан 5.

Носилац програма мора:

1) да буде регистрован у складу са Законом; 

2) да буде уписан у националну евиденцију у

складу са Законом;

3) да искључиво или претежно послује на

недобитној основи, ако Законом није друкчије

одређено;

4)  да има седиште на територији града Лесковца,

ако Законом или овим правилником није

другачије утврђено;

5) да је директно одговоран за припрему и

извођење програма;

6)  да је претходно обављао делатност најмање 1

годину;

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 реализацију

програма;

10) да буде члан одговарајућег надлежног нацио -

на лног гранског спортског савеза.

Носилац програма не може да: 

1) буде у поступку ликвидације, стечаја и под

привременом забраном обављања делатности; 

2) има блокаду пословног рачуна у тренутку

закључења уговора о реализацији програма и

пребацивања (уплате) буџетских средстава на

пословни рачун, пореске дугове или дугове према

организацијама социјалног осигурања; 

3) буде у последње две године правноснажном

одлуком кажњен за прекршај или привредни

преступ у вези са својим финансијским посло -

вањем, коришћењем имовине, раду са децом и

спречавањем негативних појава у спорту.

Носилац програма из члана 137. став 3. Закона

који се састоји у организовању великог међу на -

родног спортског такмичења из члана 163. Закона

може да буде организација у области спорта која

има сагласност прибављену, у складу са Законом,

за организовање тог такмичења, односно орга ни -

зација у области спорта која је наменски и при -

времено основана за техничку организацију

ме ђународног спортског такмичења организација

у области спорта која има сагласност за орга -

низовање великог међународног спортског так -

ми чења.

Члан 6.

Носиоцу програма неће се одобрити програм у

поступку доделе средстава, ако је: 

1)  био у конфликту интереса; 

2) намерно или с крајњом непажњом лажно при -

казао податке тражене у обрасцима за подношење

програма или ако је пропустио да да све потребне

информације;

3) покушао да дође до поверљивих информација

или да утиче на Стручну комисију из члана 22.

став 1. овог правилника или на надлежне органе
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града Лесковца током евалуационог периода или

неког претходног поступка доделе средстава.

Носилац програма не може добијати средства из

буџета града Лесковца за реализацију својих про -

г рама две године од дана када је утврђено да је у

потпуности ненаменски употребио одобрена сре -

д ства за реализацију програма или својим про -

пустом није постигао у битном делу планиране

ефекте програма.

Носиоцу програма не могу бити одобрена сред -

става за реализацију новог програма пре него што

поднесе извештај о остваривању и реализацији

одобреног програма 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 реализацији про -

грама као партнери, и њихови трошкови при х ва -

тају се ако испуњавају исте услове који се при ме-

њују 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 ор -

ганизација биће одговорна за управљање одоб -

реним финансијским средствима свих пар тнер-

ских организација на програму, тако да мора

имати унутрашњу организацију која ће омо гу -

ћити такво финансијско пословање.

3. Садржина и квалитет програма

Члан 8.

Предлог програма мора да испуњава следеће

критеријуме:

1) да доприноси задовољавању потреба и инте -

ре са грађана у области спорта утврђених Зако -

ном;

2) да је у складу са Законом, Националном стра -

те гијом развоја спорта у Републици Србији и

Про грамом развоја спорта у граду Лесковцу;

3) да је у складу са четворогодишњим програмом

развоја надлежног националног спортског савеза;

4) да је у складу са спортским правилима над ле -

жног националног спортског савеза;

5) да је у складу са условима, критеријумима и

циљевима наведеним у јавном позиву, код по се -

бних програма;

6) да се реализује на територији града Лесковца,

односно у Републици Србији, осим програма

припрема и учешћа на међународним спортским

такмичењима;

7) да је у складу са принципима утврђеним у

документима међународних организација чија је

чланица Република Србија;

8) да има значајан и дуготрајан утицај на развој

спорта на територији града Лесковца;

9) да ће се реализовати у текућој години;

10) да предвиђа ангажовање одговарајућег броја

учесника у програму и потребне ресурсе за реа -

ли зацију програма и да не постоји никаква сумња

у могућност реализовања програма;

11) да је, по правилу, предвиђено фазно финан си -

рање програма.

Под граном, односно облашћу спорта, у смислу

овог правилника, сматра се грана спорта утвр -

ђена актом министра надлежног за спорт из члана

120. став 2. тачка 2) Закона.

Под надлежним националним спортским саве -

зом, у смислу овог правилника, сматра се нацио -

нални спортски савез утврђен 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 на спортске објекте са

већом категоријом у складу са Националном ка -

те горизацијом спортских објеката, спортски об -

јекти којима се обезбеђује унапређење школског

спорта и спортски објекти којима се повећава

бављење грађана спортом, посебно деце, омла ди -

не, жена и особа са инвалидитетом.
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Члан 9.

Садржина и квалитет програма морају бити такви

да обезбеде успех програма, узимајући у обзир

фак торе које носилац програма може контроли -

сати и факторе (ситуације, догађаји, услови, од -

лу ке) који су неопходни за успех програма али су

у приличној мери или у потпуности изван кон -

троле носиоца програма.

Спортисти, спортски стручњаци и друга лица ан -

гажована на реализацији програма морају испу -

ња вати услове за обављање спортских актив нос-

ти и спортских делатности утврђене Законом, а

њихово ангажовање се мора вршити у складу са

Законом. 

4. Финансирање програма

Члан 10.

Програми се финансирају, у целини или дели ми -

чно и у висини и под условима који обезбеђују да

се уз најмањи утрошак средстава из буџета је -

динице локалне самоуправе постигну намерава -

ни резултати.

Програми се финансирају једнократно или у ра -

тама, 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 потребе грађана у области

спорта у граду Лесковцу, односно други прог ра -

ми могу бити одобрени тек након што се за -

довоље потребе грађана из члана 137. став 1. тач.

1), 2) и 6) Закона. 

Члан 11.

Финансијски план (буџет) програма предвиђен

предлогом програма треба да буде:

1) остварив и објективан – да су планирани

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 трош -

кове;

5) тачан и реалан – по свим врстама трошкова.

Члан 12.

Финансијски план за реализацију програма сас -

то ји се из непосредних трошкова реализације

програма у вези са зарадама и хонорарима лица

ан гажованих на непосредној реализацији прог -

рама, материјалних трошкова и администра тив -

них трошкова реализације програма (оправдани

директни трошкови) и додатних оправданих тро -

ш кова носиоца програма (оправдани индиректни

трошкови) који не могу бити већи од 15% од

оправданих директних трошкова.

Оправдани директни трошкови морају бити нео -

пходни за реализацију програма, стварни, де -

таљни и лако проверљиви.

Оправдани индиректни трошкови су прихват -

љиви ако не обухватају трошкове који су фина -

нсијским планом програма намењени непо сред-

ној реализацији неког дела програма.

Индиректни трошкови нису прихватљиви ако је

носилац програма добио из буџета града Лес -

ковца за свој рад одговарајућа средства по другом

основу.

Трошкови из става 1. овог члана признају се по

основу:

1) за зараду запослених лица на реализацији про -

грама – до висине две просечне бруто зараде у

Републици Србији за претходну годину, према

подацима органа надлежног за послове статис -

тике, обрачунато на месечном нивоу;

2) за хонораре лица која учествују у реализацији

одређене програмске целине програма – до

висине две просечне бруто зараде у Републици

Ср бији за претходну годину, према подацима ор -

гана надлежног за послове статистике, обра -

чунато на месечном нивоу за једну програмску

целину;
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3) за трошкове путовања у земљи (смештаја,

исхране, превоза, дневнице и остали трошкови у

вези с путовањем) и иностранству (смештаја,

исхране, превоза, дневнице, прибављања путних

исправа, вакцинације и лекарских прегледа и

остали трошкови у вези с путовањем) ради обав -

љања програмских активности лица која уче -

ствују у реализацији програма – до висине

тр о шкова признатих у складу са прописима који

важе за државне службенике и намештенике и

под условом да су уговорени у складу са законом,

с тим да се, изузетно, могу признати и трошкови

услуге обезбеђења исхране спортиста ван уго -

ворених услуга под условом да се исхрана на

припремама или такмичењима услед објективних

околности не може реализовати у целости или

делимично у оквиру уговорених услуга (бонови

на регатним стазама, стрелиштима и сл.);

4) за трошкове куповине опреме и плаћања

других услуга – под условом да су неопходни за

реализацију програма и да су у складу са трж -

ишним ценама, односно да су уговорени у складу

са законом којим се уређују јавне набавке.

Лица која су запослена код носиоца програма и

ангажована као учесници у програму не могу

поред зараде добијати и хонорар 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 ангажованих на

непосредној реализацији програма признају се за

следећа лица: 

1) у спортским гранама у којима се спортисти

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 спортиста; 

2) у спортским гранама у којима се спортисти

такмиче колективно – по један главни тренер,

помоћни тренер, кондициони тренер, лекар и фи -

зи отерапеут и два лица која се баве ад ми ни с тра -

ти вно-техничким пословима за потребе тима.

Једној организацији у области спорта не може се

одобрити више од 20% средстава од укупне суме

средстава буџета града Лесковца предвиђених за

финансирање програма из области спорта, с тим

да се трошкови програма којима се задовољавају

потребе и интереси грађана у граду Лесковцу

морају односити, по правилу, најмање 15% на

активности повезане са спортом деце, осим када

је то супротно природи предложеног програма, с

тим да се активности повезане са спортом деце у

програму обавезно дефинишу као посебна про -

грамска целина.

Члан 13.

Неоправдани трошкови су нарочито: дугови и

покривање губитака или задужења; каматна заду -

жења; ставке које се већ финансирају из неког

другог програма; трошкови куповине земљишта

и зграда и капитална улагања, осим када је то

неопходно за реализацију програма; трошкови

губитака због промена курса валута на финан -

сијском тржишту; трошкови отплате рата по ос -

нову раније закључених уговора (лизинг, кредит);

куповина алкохолних пића, безалкохолних гази -

раних пића, брзе хране и дувана; паркинг у зем -

љи; животно осигурање; казне; куповина по к ло’-

на, осим код организације међународних спор -

тских приредаба и у складу са правилима над -

лежног међународног спортског савеза; „разно”,

„евентуално”, „остало” (сви трошкови морају

бити детаљно описани у буџету програма).

Средства која организација или њени партнери

улажу у активности на реализацији програма мо -

рају бити посебно наведена.

Оправдани трошкови морају бити базирани 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 путовања, дневница и индиректне

трошкове.

Члан 14.

Носилац годишњег програма дужан је да промет

буџетских средстава врши преко посебног

31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 873 - Број 8



текућег рачуна за реализацију годишњег прог ра -

ма наведеног у предлогу програма, који ће се

користити искључиво за буџетска средства која

добија од града Лесковца, у складу са прописима

којима се уређује пренос средстава из буџета.

III. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА 

И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 

СЕ УЗ ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ

Члан 15.

Предлози годишњих и посебних програма под -

носе се посебно за сваког носиоца програма и за

сваку од области потреба и интереса грађана из

члана 137. став 1. Закона.

Предлог програма садржи детаљне податке 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, укључу -

јући које ће проблеме програм решити и којим

групама популације и на који начин ће програм

користити; 

5) врсти и садржини активности и времену и

месту реализације програма, односно обављања

активности; 

6) томе како ће се вршити оцењивање успеш но -

сти програма (вредновање резултата програма); 

7) финансијском плану (буџету) програма, одно -

сно потребним новчаним средствима, исказаним

према врстама трошкова и утврђеним обрачуном

или у паушалном износу; 

8) динамичком плану употребе средстава (време -

нски период у коме су средства потребна и ро -

кови у којима су потребна); 

9) начину унутрашњег праћења и контроле реа -

ли зације програма и евалуације резултата; 

10) претходном и будућем финансирању носиоца

програма и програма.

У предлог годишњег и посебног програма уносе

се одговарајући подаци о личности из члана 5.

став 10. Закона лица која учествују у реализацији

програма.

Члан 16.

Предлози програма разматрају се ако су испуње -

ни следећи формални критеријуми:

1) да је предлог програма поднет на утврђеном

обрасцу (апликационом формулару), читко попу -

њеном (откуцаном или одштампаном), језиком и

писмом у службеној употреби. 

2) да је потпун, јасан, прецизан и да садржи веро -

достојне податке;

3) да је поднет у прописаном року.

Обрасци предлога програма, односно апли -

кационог формулара, и то: Образац 1 – Предлог

годишњих програма организација у области

спорта; Образац 2 – Предлог годишњег програма

изградње, опремања и одржавања спортских об -

јеката; Образац 3 – Предлог годишњег програма

давања стипендија 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 прописаном об -

расцу, подноси се документација утврђена овим

правилником и друга документација којом се

доказује испуњеност Законом и овим правил -

ником прописаних ближих критеријума за задо -

вољавање потреба и интереса грађана у области

спорта и писана изјава лица овлашћеног за зас -

ту пање предлагача, односно носиоца програма да

не постоје препреке из члана 5. овог правилника.

Образац предлога програма и документација која

се доставља уз предлог програма морају бити у

по тпуности попуњени и достављени у три при -

ме р ка.Сва обавезна и пратећа документација

мора бити достављенаСпортском савезу града

Лесковца у једној запечаћеној коверти/пакету,

заштићеној од оштећења која могу настати у

транспорту, препорученом поштом, куриром, или

лично, на адресу Спортског савеза.

Предлог програма који је послат у вишековерата,

тј. пакета, неће бити узет у обзир.
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Предња страна коверте са предлогом програма

мора садржати најмање следеће податке; 1) назив

годишњег/посебног програма којим се задово -

љавају потребе и интереси грађана у области

спорта; 2) назив подносиоца предлога; 3) адресу

подносиоца предлога; 4) назив програма; 5) на -

помену да се не отвара пре истека рока из јавног

позива (код посебних програма).

Спортски савез града Лесковца проверава доку -

ментацију, оверава образац поднетих програма из

области спорта и целокупну документацију са

записником о исправности и потпуности исте,

доставља Градској управи града Лесковца-Оде -

љењуза друштвене делатности и локални развој.

Одељење за друштвене делатности и локални

развој ћепо пријему документације без одлагања

указати подносиоцу програма на недостатке и

позвати га да исте отклони у року од седам дана.

Образац за пријављивање предлога програма до -

с тупан је код надлежне службе Одељења за д ру -

ш твене делатности и локални развој и на ин тер-

нет сајту града Лесковца.

Члан 18.

Када предлог програма подноси надлежни тери -

то ријални спортски савез за град Лесковац, об -

једињено за свој програм и програме орга низа-

ција у области спорта, предлог програма треба да

буде поднет засебно за сваког носиоца програма

(посебан образац за сваког носиоца програма и

за сваку од области потреба и интереса грађана

из члана 137. став 1. Закона), уз подношење збир -

ног прегледа свих предлога према носиоцима

програма.

Члан 19.

Предлози годишњих програма достављају се

према динамици утврђеној Програмским кален -

даром из члана 117. став 1. Закона.

Предлози посебних програма достављају се у

року утврђеном јавним позивом.

Сагласно Закону, Градско 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 значаја за задовољавање потреба и

интереса грађана у области спорта, а подносе га

овлашћени предлагачи програма из члана 138.

став 5. Закона и када је у питању програм који

није из објективних разлога могао бити поднет у

складу са Програмским календаром, а предмет и

садржај програма је такав да може бити успешно

реализован само од стране одређеног носиоца

програма.

Члан 20.

Предлог програма може се изузетно односити и

на активности које се реализују у дужем времен -

ском периоду, до четири године, под условом да

је то нужно с обзиром на природу и циљеве

активности, да су предлогом програма за сваку

годину предвиђена потребна средства и да су

мерљиви годишњи резултати реализације про -

грама.

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 уговором о реализовању прог -

рама и ако су остварени очекивани резултати.

IV. НАЧИН ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА

И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 21.

Годишњи програм се извршава према следећој

динамици:

– Градско веће у року од 60 дана од дана усвајања

буџета града Лесковца објављује јавно обавеш -

тење о максимално расположивом износу у бу -

џету града Лесковца за финансирање годишњих

програма и финансирање посебних програма, по

областима потреба и интереса грађана из члана

137. став 1. Закона;
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– 20. април – организације у области спорта дос -

тављају своје предлоге годишњих програма Спо -

р тском савезу града Лесковцана прописаном

обрасцу;

– 1. јун – Спортски савез града Лесковца разма -

тра приспеле предлоге организација у области

спорта,и сву документацију доставља Градској

управи - Одељењу за друштвене делатности и

локални развој - које утврђује коначне предлоге

годишњих програма који би се финансирали из

буџета града Лесковца, врши ревизију предлога

и обрасца предлога програма и целокупну доку -

мен тацију доставља стручној комисији, на про -

пи саним обрасцима, заједно са обједињеном

рекапитулацијом предложених програма;

– 5. јун – на предлог Градске управе града Лес -

ковца-Одељењаза друштвене делатности и ло ка -

лни развој- Градско веће града Лесковца образује

стручну комисију за одобрење годишњих про -

грама и јавно објављује њен састав;

– 1. јул – Стручна комисија анализира и оцењује

поднете предлоге годишњих програма и подноси

предлог расподеле средстава Градском већу;

– 15. јул – на основу предлога Стручне комисије

Градско веће утврђује прелиминарни обједињени

предлог годишњих програма задовољавања пот -

реба и интереса грађана у граду Лесковцу, за на -

редну буџетску годину;

– 15. децембар –Након доношења Одлуке о

буџету града Лесковца, Одељење за друштвене

делатности и локални развојусклађује прелими -

нарни обједињени предлог годишњих програма

са средствима утврђеним у буџету града

Лесковца за наредну годину, и даје предлог о

одобравању програма Градском већу на усвајање;

– 30. децембар –Градско веће одлучује (доноси

решење) о одобравању програма и обавештава

носиоце програма о висини одобрених средстава

по годишњим програмима;

– 31. јануар–градоначелник закључује уговор о

реализовању програма.

Уколико нека од организација у области спорта

не достави Спортском савезу Лесковца свој пред -

лог програма до 20. априла, оставиће им се у

оправданим случајевима накнадни рок до седам

дана за достављање предлога, а ако ни тада пред -

лог не буде достављен, сматраће се да је та ор -

ганизација одустала од предлагања својих про -

г рама у текућој години. 

Рокови из става 1. овог члана представљају крај -

њи рок за предузимање утврђених радњи.

Јавни позиви и јавна обавештења, у смислу овог

правилника, објављују се на интернет сајту града

Лесковца.

У јавном позиву за достављање посебних програ -

ма наводе се битни услови и критеријуми које

треба да испуне предложени програми, а посе -

бно: предмет јавног позива, висина средстава која

су на располагању за предмет јавног позива,

крајњи рок до кога морају бити употребљена до -

би јена средства, рок до кога морају бити поднети

предлози програма, датум обавештавања носиоца

програма о одобреним програмима, место, време

и лице код кога се може добити документација у

вези с јавним позивом.

Број посебних програма који могу бити поднети

по јавном позиву и који могу бити одобрени може

бити у јавном позиву одређен на следећи начин:

1) дозвољава се подношење само једног предлога

програма од стране једног носиоца програма; 2)

дозвољава се достава више предлога програма

истог носиоца програма, али се одобрава само је -

дан; 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 про -

грамима (различити програмски тимови); 4)

дозвољава се да организација може бити партнер

у већем броју програма, под условом да има

капацитет да учествује у тим програмима.

Градско веће може да утврди у јавном позиву за

достављање предлога и посебне програме, одно -

сно програмске задатке за подношење програма.

У јавном обавештењу Градског већа, а на предлог

Градске управе-Одељењаза друштвене делат но -

сти и локални развојмогу бити одређени и
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максимално дозвољени износи по програму за

поједине области општег интереса у области

спор та. У том случају, максимално дозвољени

износ се наводи у јавном позиву и јавном обаве -

штењу.

Одлука Градског већа из става 8. овог члана

објављује се на сајту града Лесковца пре почетка

предлагања програма.

Градска управа-Одељење за друштвене делат -

ности и локални развој може да од предлагача

програма, за предлоге програма код којих постоји

потреба за додатним информацијама или појаш -

њењима или кориговањима, пре достављања

предлога граду Лесковцу, тражи додатно објаш -

њење или кориговање програма од подносиоца

програма.

Градско веће, на предлог Градске управе-Одеље -

њаза друштвене делатности и локални развој, мо -

же утврдити оквирни горњи износ који се може

одобрити из буџета града Лесковца органи за ци -

јама 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 интереса грађана у области спорта, и

тако утврдити новчану вредност појединачног

бода за текућу годину. 

У случају из става 12. овог члана, одређење нов -

чане вредности појединачног бода представља

само оквирни критеријум за доделу средстава за

реализацију програма одређеног носиоца прог ра -

ма, а да ли ће се и у ком обиму ће се одобрити

средства, искључиво зависи од квалитета прог ра -

ма и испуњености критеријума утврђених Зако -

ном и овим правилником.

Члан 22.

За оцену годишњихи посебних програма Градско

веће града Лесковца, на предлог Градске управе-

Одељењаза друштвене делатности и локални

развој образује Стручну комисију (у даљем тек -

сту: Комисија).

Комисија има председника и четири члана, од

којих је један члан представник Спортског савеза

Лесковца 

Комисија из става 1. овог члана састоји се од лица

која имају искуство у управљању организацијама

у области спорта и програмима у области спорта.

Градско веће на предлог Градске управе-Одеље -

ња задруштвене делатности и локални развој

може образовати и посебну стручну комисију за

оцену програма из одређене области потреба и

интереса грађана из члана 137. став 1. Закона.

Комисија врши стручни преглед и даје оцену под -

нетих предлога, на основу Закона и овог пра вил -

ника и доставља Градском већу предлог за

одо б равање програма.

Комисија може да, за предлоге програма код

којих постоји потреба за додатним инфор ма ци -

јама или појашњењима или кориговањима, пре

достављања предлога Градском већу, тражи

додатно објашњење или кориговање од подно -

сиоца, односно носиоца програма.

Комисија може о одређеном питању да затражи

и прибави писано стручно мишљење од стране

истакнутих стручњака или одговарајућих орга ни -

зација.

На рад Комисије сходно се примењује пословник

о раду Градског већа.

Именованим члановима Комисије може се одлу -

ком Градског већа одредити накнада за рад, зак -

ључењем уговора о делу.

Члан 23.

Предлог програма Комисија оцењује према сле -

де ћим критеријумима:

1) испуњеност формалних (административних)

услова које треба да испуни предлог програма;

2) испуњење услова који се тичу подносиоца,

односно носиоца програма утврђених Законом и

овим правилником;

3) усклађеност циљева програма са потребама и

интересима грађана у области спорта из члана

137. став 1. Закона, циљевима Националне стра -

тегије развоја спорта у Републици Србији и
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циљевима Програма развоја спорта у граду

Лесковцу;

4) вредновање квалитета предлога програма.

Приоритет при давању предлога Комисији за

одобравање средстава имају програми који су

боље оцењени према критеријумима 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 града Лесковца постигну намеравани

резултати.

При давању предлога за одобравање програма

којим се задовољавају потребе и интереси гра ђа -

на у области спорта, Комисија мора водити рачу -

на да приоритет имају програми који су ст  ру к-

турне и развојне природе, а између програма

организовања, односно учешћа на спортским

такмичењима, приоритет имају програми који се

односе на спортска такмичења вишег ранга, у

складу са Законом.

Члан 24.

Процена квалитета годишњих и посебних прог -

ра ма, укључујући и финансијски план програма,

биће спроведена у складу са критеријумима утвр -

ђеним овим правилником.

Процена квалитета програма обухвата два типа

кри теријума за евалуацију: критеријуме за селек -

цију и критеријуме за доделу средстава.

Критеријуми за селекцију програма обухватају

елементе којима се врши евалуација финанси ј -

ских и оперативних способности носиоца прог -

рама како би се обезбедило да има потребна сре д -

ства за сопствени рад током целокупног пе риода

реализације програма и да поседује професио -

налне способности, стручност и искуство пот -

ребне за успешну реализацију комплетног про г-

 рама, укључујући и партнере у реализацији прог -

рама.

Критеријуми за селекцију годишњих програма

обухватају и вредновање капацитета организа -

ције у области спорта, носиоца програма, за ду -

горочно задовољавање потреба и интереса гра ђа-

 на у области спорта и реализовање предложеног

програма.

Критеријуми за одобравање средстава обухватају

оне елементе утврђене овим правилником који

омо гућавају да се квалитет поднетих програма

процени на основу постављених програмских

циљева и приоритета, а сама средства одобре по

основу активности које максимирају опште ефек -

те реализације програма. 

Члан 25.

Процена квалитета годишњих и посебних прог -

ра ма организација у области спорта, осим годиш -

њих програма категорисаних спортских ор га ни-

зација, врши се према критеријумима из Табеле

вредновања квалитета годишњих и посебних

програма, дате на Обрасцу 5 који је одштампан

уз овај правилник и чини његов саставни део,

према критеријумима који су подељени на сек -

ције и подсекције, 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

доб ро.

Критеријуми вредновања (евалуације, оцене)

квалитета годишњег и посебног програма из

става 1. овог члана обухватају:

1) секција 1 – Финансијски и оперативни капа ци -

тет носиоца програма (подсекције: да ли носилац

програма и партнери имају довољно искуства у

вођењу сличних програма; да ли носилац прог -

рама и партнери имају довољно стручности и

техничког знања за вођење предложеног прог ра -

ма – имајући у виду тип активности које су

предвиђене програмом; да ли носилац програма

и партнери имају довољне управљачке капа ци -

тете – укључујући ангажована лица, опрему и

способност за управљање предложеним финан -

си јским планом програма; да ли носиоци прог -

рама имају довољно стабилне и довољне изворе

финансирање) – максимално 20 бодова;

2) секција 2 –Значај програма (подсекције: кон -

зис тентност програма – у којој мери програм за -

до вољава потребе и узима у обзир ограничења

која постоје у области спорта у граду Лесковца,

колико су јасно дефинисани и стратешки одабра -

ни они који су везани за програм, да ли су
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потребе циљне групе и крајњих корисника јасно

дефинисане и добро одмерене, да ли програм по -

се дује додатне квалитете) – максимално 25

бодова;

3) секција 3 – Методологија (подсекције: да ли су

планиране активности одговарајуће, практичне и

доследне циљевима и очекиваним резултатима,

колико је компактан целокупан план програма, да

ли су учешће партнера и његово ангажовање у

реализацији програма добро одмерени, да ли је

учешће циљне групе и крајњих корисника и њи -

хово ангажовање у реализацији програма добро

одмерено, да ли је план реализације програма до -

бро разрађен и изводљив, да ли предлог програма

садржи индикаторе успешности програма који се

могу објективно верификовати) – максимално 30

бодова;

4) секција 4 – Одрживост програма (подсекције:

да ли ће активности предвиђене програмом има -

ти конкретан утицај на циљне групе, да ли ће

про грам имати вишеструки утицај, да ли су оче -

ки вани резултати програма одрживи) – мак си ма -

л но 15 бодова;

5) секција 5 – Финансијски план и рационалност

трошкова (подсекције: да ли је однос између

процењених трошкова и очекиваних резултата

задовољавајући, да ли је предложени трошак

неопходан за имплементацију програма) – мак -

симално 10 бодова.

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 искључује из

евалуационог процеса.

Само предлози програма који буду имали више

од 50 бодова биће узети у разматрање приликом

доделе средстава.

Сматра се да Спортски савез града Лесковца и

организације у области спорта са седиштем на

територији града Лесковца које су од посебног

значаја за град Лесковца у складу са чланом 137.

став 5. Закона испуњавају у потпуности кри те ри -

јуме у вези са финансијским и оперативним ка -

пацитетом из става 2. тачка 1) овог члана.

Члан 26.

Процена квалитета годишњих програма катего -

ри са них спортских организација врши се према

критеријумима из Табеле вредновања квалитета

годишњих програма категорисаних спортских

организација, дате на Обрасцу 6 који је одштам -

пан уз овај правилник и чини његов саставни део,

према критеријумима који су подељени на сек -

ције и подсекције, 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 до -

б ро, 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 организације према

Категоризацији спортских организација у граду

Лесковцу – максимално 100 бодова; 

2) секција 2 – Финансијски и оперативни капа -

цитет носиоца програма (подсекције: да ли но -

силац програма и партнери имају довољно

искуства у вођењу сличних програма; да ли носи -

лац програма и партнери имају довољно струч -

ности и техничког знања за вођење предложеног

програма – имајући у виду тип активности које

су предвиђене програмом; да ли носилац прог -

рама и партнери имају довољне управљачке капа -

цитете – укључујући ангажована лица, опрему и

способност за управљање предложеним финан -

си јским планом програма; да ли носиоци прог -

рама имају довољно стабилне и довољне изворе

финансирање) – максимално 20 бодова;

3) секција 3 –Значај програма (подсекције: кон -

зистентност програма – у којој мери програм за -

до вољава потребе и узима у обзир ограничења

која постоје у области спорта у граду Лесковцу

колико су јасно дефинисани и стратешки одаб -

рани они који су везани за програм, да ли су пот -

ребе циљне групе и крајњих корисника јасно
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дефинисане 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 очекиваним резултатима,

колико је компактан целокупан план програма, да

ли су учешће партнера и његово ангажовање у

реализацији програма добро одмерени, да ли је

учешће циљне групе и крајњих корисника и њи -

хо во ангажовање у реализацији програма добро

одмерено, да ли је план реализације програма до -

бро разрађен и изводљив, да ли предлог програма

садржи индикаторе успешности програма који се

могу објективно верификовати) – максимално 30

бодова;

5) секција 5 – Одрживост програма (подсекције:

да ли ће активности предвиђене програмом има -

ти конкретан утицај на циљне групе, да ли ће

про г рам имати вишеструки утицај, да ли су оче -

кивани резултати програма одрживи) – мак -

симално 10 бодова;

6) секција 6 – Финансијски план и рационалност

трошкова (подсекције: да ли је однос између про -

цењених трошкова и очекиваних резултата задо -

вољавајући, да ли је предложени трошак не оп хо-

дан за имплементацију програма) – максимално

15 бодова.

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 искључује из ева -

луационог процеса.

Само предлози програма који буду имали више

од 50 бодова у секцијама 2–6 биће узети у разма -

т рање приликом доделе средстава.

Сматра се да спортске организације са седиштем

на територији града Лесковца које су од посебног

значаја за град Лесковца у складу са чланом 137.

став 5. Закона испуњавају у потпуности крите -

ријуме у вези са финансијским и оперативним

капацитетом из става 2. тачка 2) овог члана.

Члан 27.

Поступак одобравања програма који су примље -

ни у предвиђеном року врши се у три фазе.

У првој фази врши се административна (фор -

мална) провера и оцена испуњености услова и

критеријума у погледу носиоца програма, форме

предлога програма и адекватности предложеног

програма, утврђених Законом, овим правилником

и јавним позивом када су у питању посебни

програми. 

Прву фазу спроводи Градска управа града Лес -

ковац - Одељење за друштвене делатности и

локални развој.

У другој фази врши се вредновање квалитета

прог рама према критеријумима утврђеним у Та -

бе ли вредновања из чл. 25. и 26. овог правилника,

и утврђује предлог Градском већу за одобрење

програма. 

Градско веће доноси у другој фази одлуку о одби -

јању предлога програма, на предлог Комисије,

уколико је предлог програма искључен из ева лу -

а ционог 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 потпи су -

ју председник и чланови Комисије. 

Ако је предложени програм прошао претходне

две фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука

о одобравању програма и одређењу висине сред -

става за реализацију програма. 

У трећој фази Градско веће одлучује, на основу

предлога Комисије. 

Непотпуни предлози програма не враћају се под -

носиоцу предлога.

Техничку и административну помоћ Комисији

пружаГрадска управа -Одељење за друштвене

делатности и локални развој.

Члан 28.

Вредновање квалитета програма спроводи се

тако што сваки члан Комисије врши оцењивање

достављених програма према табелама вреднова -

ња, а укупан број бодова се утврђује на основу
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просечних оцена у оквиру појединих секција, ако

овим правилником није другачије одређено.

Комисија може једногласном одлуком одлучити

да се оцењивање према табелама вредновања ква -

ли тета програма врши гласањем чланова Коми -

сије на седници Комисије.

Вредновање програма врши се на Обрасцу 10

који је саставни део овог правилникаи попуњава

се само ако постоје оправдани разлози (незадово -

ља вајуће трошење финансиских средстава, кори -

ш ћење оперативних капацитета носиоца прог ра -

ма или незадовољавајућег значаја програма).

Члан 29.

На основу извршених вредновања квалитета про -

г рама, Комисија утврђује прелиминарни предлог

за одобрење програма.

Комисија сваки предлог програма обележава и

следећим коментарима: ,,Не захтева додатне пре -

го воре” или ,,Захтева додатне преговоре”. Уколи -

ко се прелиминарним предлогом за одобрење

програма предвиђају мања средства него што су

финансијским планом предлога програма пред -

ви ђена, програм се обавезно означава комен та -

ром „Захтева додатне проговоре”.

У случају коментара да предлог програма захтева

додатне преговоре, Комисија установљава оквир

за преговоре и води преговоре, с тим да се током

преговора обавезно дефинише и које ће се прог -

ра мске активности реализовати, уколико прог -

раму треба да се одобре мања средства од оних

утврђених буџетом предлога програма.

Предност у преговорима даје се програмима који

су према оцени Комисије бољег квалитета.

Резултат преговора може бити позитиван и нега -

тиван. Позитиван исход преговора не мора да

значи аутоматско одобравање средстава.

Након завршених преговора, Комисија утврђује

коначни предлог и доставља га Градском већу.

Члан 30.

Предлог да се програм не прихвати и не одобре

средства Комисија даје у следећим случајевима,

водећи рачуна о укупно расположивим буџет -

ским средствима за финансирање програма ко -

јима се задовољавају потребе и интереси грађана

у области спорта:

1) програм није довољно релевантан са станови -

шта остваривања циљева утврђених Национал -

ном стратегијом развоја спорта или Програмом

развоја спорта у граду Лесковцу;

2) други програми су приоритетнији, у складу са

чланом 138. став 7. Закона;

3) финансијске и оперативне могућности поднос -

и оца програма нису довољне;

4) програм је лошијег квалитета, односно добио

је мањи број бодова током процене квалитета

предлога програма у односу на одабране предло -

ге програма;

5) резултати преговора нису имали позитиван

исход.

Непотпуни предлози програма се не враћају

подносиоцу предлога.

Члан 31.

Уколико је предложени програм прошао претход -

не две фазе, у трећој фази доноси се коначна

одлука о одобравању или неодобравању програма

и одређењу висине средстава за реализацију

програма. 

Одлуке у трећој фази доноси Градско веће, на ос -

нову предлога Комисије. 

Одобравање предложених програма и средстава

од стране Градског већа заснива се на значају ре -

а лизације програма за задовољавање потреба и

ин тереса грађана у области спорта, конзистен т -

но сти програма са циљевима Националне ст ра т -

е гије развоја спорта и Програма развоја спо р та у

граду Лесковцу квалитету програма, очекиваним

резултатима реализације програма, одрживости

програма и рационалности, рангу спортских

грана, рангу (категорији) спортских организација

и укупне суме предвиђене за финан сирање

програма у одређеној области потреба и интереса

грађана у области спорта у граду Лесковцу.

О одобрењу годишњих и посебних програма

Градско веће одлучује појединачним решењем.
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Решења Градског 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

до бијених средстава по основу годишњих и посе -

б них програма.

Члан 32.

Са подносиоцем одобреног програма, у складу са

Законом, градоначелник закључује уговор о ре -

али зовању програма.

Градоначелник закључује са носиоцем 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, смат -

раће се да је одустао од предлога програма.

Ако су носиоцу програма за реализацију одоб -

реног програма додељена мања средства од сред -

става наведених у финансијском плану програма,

носилац програма је обавезан да пре закључења

уговора о реализовању програма усклади финан -

сиј ски план програма и план реализације прог -

рам ских активности са висином додељених сре д -

става и одобреним активностима на реализацији

програма, односно изврши измену предложеног

програма усаглашену са висином одобрених

средстава и да исти достави Одељењу за друш -

твене делатности и локални развој.

Уговор о реализовању програма којим се оства -

рују потребе и интереси грађана у области спорта

у граду Лесковцу закључен супротно одредбама

Закона и овог правилника ништав је, у складу са

чланом 138. став 9. Закона.

Члан 33.

Одобрени износ средстава за реализацију програ -

ма преноси се организацији која реализује прог -

рам у складу са уговором и одобреним квотама

буџета града Лесковца.

V. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА

Члан 34.

Носиоци одобрених програма обавезни су да

Град ској управи-Одељењуза друштвене делатно -

сти и локални развој, на њихов захтев, као и у

року који је предвиђен овим правилником и уго -

во ром о реализовању програма, а најмање једном

годишње, доставе извештај са потребном доку -

ментацијом о остваривању програма или делова

програма и коришћењу средстава буџета града

Лесковца.

Периодични извештај се подноси у року од 15

дана по истеку сваког квартала у току реализа -

ције програма, на Обрасцу 9, који је одштампан

уз овај правилник и чини његов саставни део, ако

овим правилником није другачије одређено. 

Градска управа - Одељење за друштвене делатно -

сти и локални развој може затражити да се уз

периодични извештај достави и целокупна доку -

ме нтација везана за извршена плаћања (изводи,

рачуни и др.).

Наредна авансна уплата буџетских средстава

неће се уплаћивати оним носиоцима програма

који не доставе периодични извештај.

Извештај о реализацији годишњег програма са -

др жи извештај по свакој програмској целини и по

свакој области потреба и интереса грађана у обл -

а  сти спорта из члана 137. став 1. Закона у којој се

програм реализује.

Носиоци одобреног програма у завршном изве -

штају о реализацији програма врше и процену

постигнутих резултата са становишта постав ље -

них циљева (самоевалуација).

На предлог Градске управе-Одељења за друштве -

не делатности и локални развој може се обу -

ставити даље финансирање програма, односно

је днострано раскинути уговор о реализовању

про грама ако носилац одобреног програма не до -

стави извештај у року предвиђеном уговором.

Носилац програма је у обавези да у року од 15 да -

на од завршетка реализације програма достави
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Градској управи-Одељењуза друштвене делат -

ности и локални развој завршни (коначни) извеш -

тај о реализацији програма, са фотокопијама

комплетне документације о утрошку средстава,

означене на начин који је доводи у везу са одре -

ђеном врстом трошкова из финансијског плана

програма, оверене сопственим печатом.

Уз завршни извештај о реализацији програма

коме је одобрено више од један милион динара

подноси се и извештај ревизора (ревизија испу -

ње ња уговорних обавеза).

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 изградње/ оп -

ре ма ња/одржавања спортских објеката подноси

се на Обрасцу 8, који је одштампан уз овај пра -

вилник и чини његов саставни део.

Градска управа - Одељење за друштвене делатно -

сти и локални развој разматра само оне извештаје

о реализацији програма који су поднети на про -

писаном обрасцу.

У извештај из става 1. овог члана уносе се одго -

варајући подаци о личности из члана 5. став 10.

Закона лица која су учествовала у реализацији

програма.

Документација која се подноси уз периодични

или завршни извештај мора да упућује на ставку

(део) извештаја на који се односи, односно доку -

ментација која се односи на утрошак средстава

мора да упућује на конкретни трошак из финан -

сијског плана програма.

Документација која се подноси уз периодични

или завршни извештај а односи се на утрошак

средстава подноси се у целости, нумерички се

означава и у прилогу се ређа узлазним редо с -

ледом.

Члан 35.

Градска управа-Одељење за друштвене делат -

ности и локални развој врши по завршетку прог -

рама анализу реализације програма и постизања

планираних ефеката, с циљем да се утврди: да ли

је програм спроведен ефикасно и ефективно у

односу на постављене индикаторе; да ли су пос -

тављени циљеви били релевантни; да ли су пос -

тигнути очекивани резултати; да ли је остварен

очекивани утицај; да ли су остварени утицаји у

складу са утрошком средстава; да ли је обез бе -

ђена одрживост.

Градска управа-Одељење за друштвене делат но -

сти и локални развојможе ангажовати и одго -

варајуће стручњаке за спољну евалуацију реа ли -

зације одобрених програма.

Спортски савез Лесковца, као овлашћени пред -

лагач годишњих програма, дужан је да, у складу

са Законом и својим статутом, прати реализацију

одобрених програма и да на крају реализације

програма подносиизвештај - Градској управи -

Одељењуза друштвене делатности и локални

развојо остваривању циљева и ефеката програма,

а ако се уоче озбиљни проблеми и недостаци у

реализацији програма, и пре тога.

Организације у области спорта, носиоци годиш -

њих програма, обавезни су да Спортском савезу

Лесковца као и Градској управи-Одељењу задру -

ш твене делатности и локални развој пруже све

потребне информације и омогуће увид у сва

документа и све активности везане за реализа -

цију програма.

Члан 36.

Носиоци програма који не утроше одобрена бу -

џе тска средства по некој од авансних уплата,

дужни су да у периодичном извештају образложе

разлоге због којих та средства нису утрошена, и

да траже одобрење да се та средства пренесу у

наредни период, уз подношење доказа да се

средства налазе на њиховом рачуну.

Носилац програма је обавезан да по подношењу

завршног извештаја изврши повраћај неутрош -

ених средстава на крају године у буџет града

Лесковца. 

Изузетно, Градско веће на предлог Градске упра -

ве - Одељењаза друштвене делатности и локални

развојможе, уколико објективне потребе и окол -

но сти то захтевају, да одобри да се неутрошена
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средства на годишњем нивоу користе као авансне

уплате за реализацију активности из одобреног

годишњег програма за наредну годину, за исте

намене, с тим да се, по истом основу, не захтевају

додатна средства за програм у текућој години и

водећи рачуна да су авансне уплате нужне за не -

сме тану реализацију програма, као и да не угро -

жавају основни циљ програма и не нарушавају

наменско коришћење средстава.

Члан 37.

Носиоци одобреног програма у року од 15 дана

од дана усвајања завршног извештаја о реализа -

ци ји програма сачињавају извештај о свом раду

и о обиму и начину стицања и коришћења сред -

става и тај извештај достављају Градској управи-

Одељењуза друштвене делатности и локални

ра з вој.

На свим документима и медијским промоцијама

везаним за реализовање програма којима се ос -

тварују потребе и интереси грађана у области

спорта мора бити истакнуто да се програм фина -

нси ра средствима из буџета града Лесковца.

VI. КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА

Члан 38.

Носилац програма води све потребне евиденције

које омогућавају овлашћеним лицима града Лес -

ковца спровођење контроле реализовања прог -

рама и утрошка средстава.

Носилац одобреног програма дужан је да чува

евиденцију, односно документацију која се одно -

си на реализовање тог програма три година од

дана када је тај програм завршен, ако законом

није друкчије одређено.

Носилац програма је у обавези да овлашћеним

лицима града Лесковца омогући увид у цело -

купну документацију и сва места везана за реа -

лизацију уговореног програма, и у поступку

контроле пружи им сва потребна обавештења.

Носилац програма је у обавези да омогући овла -

ш ћеним лицима града Лесковца увид у податке

које воде трећа лица, а у вези су са коришћењем

одобрених средстава и реализацијом програма.

Члан 39.

Носилац одобреног програма коме су пренета

средства дужан је да наменски користи средства

добијена из буџета града Лесковца.

Средства добијена из буџета града Лесковца за

реализовање програма којима се задовољавају

потребе и интереси грађана у области спорта мо -

рају се вратити, у целости или делимично, дава -

о цу средстава, заједно са затезном каматом од

мо мента пријема, у случајевима утврђеним у

члану 133. ст. 1–3. Закона.

Носилац одобреног програма обавезан је да на -

ба вку добара, услуга или радова у оквиру одо -

брених 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 одобреним програмом,

да су настали након потписивања уговора о реа -

лизацији програма, да су регистровани кроз од -

говарајућу књиговодствену документацију, да се

могу поткрепити оригиналном документацијом

са јасно наведеним датумом и износом и да се

слажу са максималним вредностима одобрених

трошкова у финансијском плану програма.

Члан 40.

Измене у погледу одобрених средстава за реали -

зацију програма, могу се извршити ако се: 

1) не угрожава основни циљ програма; 

2) средства компензују у оквиру одређене врсте

трошка, као и између различитих 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, носилац

програма може да током реализације програма

изврши измену финансијског плана програма и

да о томе обавести Градску управу-Одељење за

друштвене делатности и локални развој. 
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У свим другим случајевима мора да се унапред

поднесе писани захтев Градској управи-Одеље -

њуза друштвене делатности и локални развој за

одобрење одступања, уз додатно објашњење, с

тим да се такав захтев може поднети до 1. деце м -

бра када су у питању годишњи програми, а за по -

себне програме у току реализације програма или

пре утврђеног крајњег рока за реализацију прог -

рама.

Члан 41.

Финансирање реализације програма може се

обуставити ако носилац програма:

1) на захтев овлашћеног лица града Лесковца, као

и у роковима утврђеним уговором о реализовању

програма, није доставио извештај са потребном

комплетном документацијом о остваривању про -

г рама или делова програма и коришћењу сред -

става буџета града; 

2) употребљава средства ненаменски, у потпу но -

сти или делимично;

3) не поштује динамику реализовања програма

или се не придржава прописаних или уговорених

мера које су утврђене у циљу обезбеђења реали -

зације програма;

4) престане да испуњава услове који су на основу

Закона и овог правилника потребни за одобрење

програма;

5) спречи или онемогући спровођење прописа -

них, односно уговорених контролних мера;

6) не достави Градској управи - Одељењуза дру -

ш т вене делатности и локални развој, потребне

информације, односно не омогући увид у доку -

ме нта и активности везане за реализацију годи -

ш њег програма;

7) у другим случајевима очигледно не може да

реализује програм у битном делу како је плани -

рано.

Носилац неће одговарати за кашњења или неизв -

р шавање обавеза предвиђених уговором о реа ли -

зацији програма, када до неизвршења дође услед

елементарних непогода, налога државних органа,

и других околности које су изван реалне контроле

и нису последица грешке или немара носиоца

програма.

Члан 42.

Градска управа - Одељење за друштвене делат но -

сти и локални развој, у складу са законом сачи -

њава извештај о поднетим предлозима програма

са траженим износом средстава, извештај о одо -

бреним програмима са износом одобрених сре д -

става, годишњи извештај о реализовању свих

одобрених програма за задовољавање потреба и

интереса грађана у спорту, који се доставља Град -

ском већи на давање сагласности, након чега се

исти ставља на увид јавности.

Извештаји из става 1. овог члана обавезно се

објављују на интернет страници града Лесковца.

Члан 43.

У складу са Законом, Градска управа - Одељење

за друштвене делатности и локални развој врши,

по завршетку одобреног програма, анализу реа -

лизације програма и постизања планираних ефе -

ката и, у случају да оцени да планирани ефекти

нису постигнути у битном делу пропустом носи -

оца програма, затражиће од носиоца програма да

одржи скупштину, односно одговарајући орган, у

року од 60 дана ради утврђења одговорности ли -

ца која су реализовала програм и лица која су

учествовала у доношењу одлука које су довеле до

непостизања планираних ефеката програма. 

Носилац програма је дужан да обавести Градску

управу - Одељење за друштвене делатности и

локални развој о датуму одржавања скупштине и

одлукама које су донете у погледу утврђивања

одговорности, у складу са ставом 1. овог члана.

VII. КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА 

И КОНТРОЛЕ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ,

ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА 

СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА

Члан 44.

У поступку одобравања програма, односно проје -

ката изградње, опремања и одржавања спортских

објеката, поред критеријума утврђених у члану 8.
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овог правилника, цени се испуњеност следећих

критеријума:

1) да за планиране активности постоји потребна

документација, у складу са законом којим се уре -

ђује планирање и изградња објеката;

2) да је обезбеђена локација за изградњу спор т -

ског објекта;

3) да спортски објекат испуњава услове пропи -

сане 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 обје -

ката;

5) да је спортски објекат уписан у матичну евиде -

н цију спортских објеката, у складу са Законом;

6) да је у питању капитално одржавање спортског

објекта (реконструкција, доградња, адаптација и

санација);

7) да су радови на изградњи и капиталном одржа -

вању спортских објеката предвиђени одгова ра -

јућом планском документацијом;

8) да је премер и предрачун радова на изградњи,

од носно 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 це -

лини или делимично);

11) да носилац програма из сопствених средстава

сноси трошкове припремних радова, израде тех -

ничке документације, ангажовања стручног

надзора, техничког пријема, укњижбе;

12) да се изградња и одржавање и опремање спо -

р тског објекта у оквирима јавно-приватног пар -

тн ерства врши под условима и на начин утврђен

законом којим је уређено јавно-приватно парт не -

рство;

13) да се уговором регулишу сва својинска и имо -

винска питања у вези са изградњом и одржа -

вањем спортског објекта, у складу са законом

којим је уређена јавна својина и другим законима.

Члан 45.

Власник, односно корисник земљишта или спор -

тског објекта подноси предлог пројекта изград -

ње, опремања и одржавања спортског објекта уз

сагласност власника земљишта, односно спор -

тског објекта. 

Предлог пројекта изградње и капиталног одржа -

вања спортског објекта могу заједнички да под -

несе више овлашћених подносилаца, у случају

сусвојине на земљишту или објекту.

Опремање спортског објекта подразумева опрему

која се уграђује у спортски објекат и са њим чини

функционалну техничко-технолошку целину.

Одржавање спортског објекта подразумева ка -

питално одржавање у смислу извођења радова на

реконструкцији, доградњи, адаптацији и сана -

цији спортских објеката.

Предлог годишњег пројекта (програма) изград -

ње, опремања и одржавања спортског 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 рекреати -

вних објеката;

3) изградња спортских објеката за потребе обра -

зовања;

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 ко -

јом се доказује испуњеност прописаних услова и

критеријума према закону којим се уређује обла -

ст планирања и изградње, као и документација о

спровођењу програма (предрачун радова; влас ни -

ч ки лист за земљиште и објекат; уговор о заје д -

ничком улагању; локацијска дозвола, грађевинска

дозвола или решење којим се одобрава извођење

радова на адаптацији или санацији спортског об -

јекта; главни пројекат према закону којим се
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уређује област планирања и изградње; окончана

или последња привремена ситуацију за извршене

радове и извештај надзорног органа – код фазне

изградње; други докази).

Члан 47.

Годишњи пројекат изградње и инвестиционог

одржавања спортских објеката извршава се према

динамици утврђеној програмским календаром у

складу са Законом.

Члан 48.

Носилац пројекта образује, након обавештења о

одобрењу програма, тим за спровођење програма

и одређује руководиоца и његове чланове.

Носилац пројекта, по извршеном техничком пре -

г леду и извршеној записничкој примопредаји и

коначном обрачуну изведених радова, дужан је да

обезбеди употребну дозволу.

VIII. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ 

ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА 

ПРОГРАМА СТИПЕНДИРАЊА 

ЗА СПОРТСКО УСАВРШАВАЊЕ 

КАТЕГОРИСАНИХ СПОРТИСТА

Члан 49.

Финансирање програма стипендирања за спор -

тско усавршавање категорисаних спортиста, по -

себно перспективних спортиста, врши се у

ск ладу са следећим критеријумима:

1) да је у питању спортиста аматер, у складу са

Законом и спортским правилима;

2) да је спортиста држављанин Републике Србије;

3) да је спортиста у текућој години рангиран у

складу са чланом 140. став 2. Закона;

4) да га његова спортска организација предложи

за добијање стипендије;

5) да се у текућој години бави спортским актив -

ностима у спортским организацијама у граду

Лесковцу;

6) да испуњава обавезе према националној спор -

тској репрезентацији у коју је позван; 

7) да у текућој години има статус ученика и да је

у претходној школској години остварио мини -

мално врлодобар успех – за спортисте узраста од

15 до 19 година;

8) да му је утврђена здравствена способност за

оба в љање спортских активности у складу са

Законом;

9) да поштује антидопинг правила прописана

Законом о спречавању допинга у спорту;

10) да је његово понашање на спортским тере -

нима и изван њих у складу са спортским духом и

фер плејом.

Право на стипендију престаје спортисти прес -

танком испуњавања услова из става 1. овог члана,

на основу одлуке Градског већа а на предлог Гра -

дске управе-Одељењаза друштвене делатности и

локални развој.

Градско веће на предлог Градске управе-Одеље -

ња за друштвене делатности и локални развој по -

себном одлуком утврђује максимални број

сти пендија које могу добити спортисти за спо р -

тско усавршавање исте спортске организације, у

зависности од ранга спорта утврђеног Наци о на -

лном категоризацијом спортова, и висину ме се -

чног износа стипендија у зависности од ка те го-

рије спортисте (заслужни спортиста, спортиста

међународног разреда, спортиста националног

разреда, перспективни спортиста, други катего -

ри сани спортиста).

Са спортистом коме је одлуком Градског већа а

на предлог Градске управе-Одељењаза друштве -

не делатности и локални развој додељена стипе -

ндија за спортско усавршавање градоначелник

закључује уговор о одобравању стипендије, на

основу кога се спортисти месечно исплаћује сти -

пендија и који обавезно садржи податке о нов -

чаном износу месечне стипендије, роковима

ис плате, року важења уговора и правима и оба -

ве зама спортисте.

IX. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ 

ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА 

ПРОГРАМА ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ ЗА

ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ И

ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СПОРТА
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Члан 50.

Годишње спортско признање града Лесковца

додељује се у виду повеље и новчане награде за:

1) освојену медаљу на великим међународним

спортским такмичењима;

2) освојено национално, регионално или европ -

ско клупско првенство;

3) дугогодишњи изузетан допринос развоју спо -

рта у граду Лесковцу и/или Републици Србији.

Годишње спортско признање из става 1. овог чла -

на може се доделити спортској организацији, спо -

р тисти или спортском стручњаку.

Градско веће на предлог Градске управе-Одеље -

ња задруштвене делатности и локални развој

утврђује висину новчане награде из става 1. овог

члана.

Градско веће на предлог Градске управе-Одеље -

ња за друштвене делатности и локални развој

утврђује изглед повеље из става 1. овог члана.

У случају да спортска организација или спор ти -

ста, односно спортски стручњак у истој години

оствари више спортских резултата који предс -

тављају основ за добијање признања и награде из

става 1. овог члана, може се одобрити само једно

признање и новчана награда за најбољи (највре -

днији) спортски резултат остварен у претходној

години.

Са спортском организацијом, спортским струч -

ња ком или спортистом из става 2. овог члана

градоначелник закључује, на основу одлуке

Градског већа а на предлог Градске управе-Оде -

ље ња за друштвене делатности и локални развој,

о додели спортског признања, уговор о додели

новчане награде 

X. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ 

ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА 

ПРОГРАМА ОДОБРАВАЊА КОРИШЋЕЊА

СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА У СВОЈИНИ

ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Члан 51.

У циљу рационалног и наменског коришћења сп -

о ртских сала и спортских објеката у државној

својини чији је корисник град Лесковца односно

који су у јавној својини града Лесковца, спор -

тским организацијама се може одобрити њихово

бесплатно коришћење за спортске активности,

односно доделити бесплатни термини за трени -

рање и обављање других спортских активности

ако су поред општих услова и критеријума ут -

врђених овим правилником испуњени и следећи

услови:

1) да су све спортске активности које се у спо -

ртском објекту обављају бесплатне за све спо р -

тисте учеснике у реализацији програма;

2) да је претежни део спортских активности тре -

нирања везан за рад са децом и младим.

Градско веће на предлог Градске управе-Одеље -

ња за друштвене делатности и локални развој-

утврђује укупан број слободних бесплатних тер -

мина (у сатима) по појединим спортским обје к -

тима, и о финансирању тих термина закључује

уг овор са организацијом у области спорта која

уп равља спортским објектима из става 1. овог

члана.

Спортска организација из става 1. овог члана оба -

везна је да сале и спортске објекте у којима оба -

в ља спортске активности користи у складу са

за коном, пратећим подзаконским актима, спортс -

ким правилима и уговором о реализацији прог -

рама.

XI. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ 

ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА 

ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈЕ СУ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА

ГРАД ЛЕСКОВЦА

Члан 52.

Годишњи програм из члана 137. став 1. тачка 8)

Закона може се одобрити само организацији у об -

ласти спорта која поред општих услова и крите -

ријума утврђених овим правилником испуњава и

услов да је одлуком Градског већа а на предлог

Гра д ске управе-Одељењаза друштвених делатно -

сти и локални развој утврђена као организација
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у области спорта од посебног значаја за град

Лесковац у складу са ст. 2–7. овог члана.

Градско веће својом одлуком, на предлог Градске

управе-Одељењаза друштвене делатности и

локални развој, утврђује организације у области

спорта на територији града Лесковца од посебног

значаја за град Лесковца.

Спортски савез Лесковца је као надлежни терито -

ријални спортски савез територијални спортски

савез од посебног значаја за град.

Градско веће на предлог Градске управе-Одеље -

ња за друштвене делатности и локални развој,

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 На -

ционалној категоризацији спортова, колики је

број учлањених организација и спортиста, каква

је спортска традиција и спортски резултати ор -

ганизације, у којој мери се унапређује стручни

рад, у ком рангу такмичења организација учес -

твује, број екипа организације које се такмиче у

оквиру надлежног националног гранског спорт -

ског савеза (и мушкарци и жене, у свим кате -

горијама), чланства у надлежном националном

спортском савезу, испуњености услова за обав -

љање спортских активности и делатности у скла -

ду са Законом, у којој мери се повећава обухват

бављења грађана спортом, поседовање спортских

објеката, као и према томе у којој мери се делат -

ност организације уклапа у приоритете утврђене

Програмом развоја спорта у граду Лесковца.

Предлог да се одређена организација у области

спо рта утврди за организацију од посебног зна -

ча ја за град Лесковца може дати свака органи за -

ција у области спорта са територије града

Лес ковца уз подношење документације којом се

доказује испуњеност критеријума из става 4. овог

члана.

При предлагању одлуке из става 2. овог члана

пре длагач одлуке Градска управа - Одељење за

душ твене делатности и локални развој води ра -

чуна и о томе у којој мери су активности орга ни -

зације у области спорта од значаја за реализацију

Националне стратегије развоја спорта и Прог ра -

ма развоја спорта у граду Лесковцу

Градска управа - Одељење за Друштвене делатно -

сти и локални развој пре достављања предлога за

доношења одлуке из става 2. овог члана при ба -

вља мишљење Спортског савеза града Лесковца.

Градско веће на предлог Градске управе-Оде ље -

ња за друштвене делатности и локални развој

доноси одлуку да одређеној организацији прес -

таје статус организације у области спорта која је

од посебног значаја за град Лесковац када орга -

низација 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 задовоља -

вају потребе и интереси грађана у области спорта

који је започет, а није окончан до дана ступања на

снагу овог правилника, окончаће се по одредбама

овог правилника.

Градска управа - Одељење за друштвене делатно -

сти и локални развој подноси извештај Градском

већу о остваривању циљева и ефеката годишњих

програма чији је предлагач почев од годишњих

програма за 2017. годину.

Члан 54.

Даном ступања на снагу овог правилника прес -

та је да важи Правилник о одобравању и фина н -

си рању програма у области спорта којима се

за довољавају потребе и интереси грађана у граду

Ле сковцу, донет 23.12.2016.године бр.061-23/16-

II.

Члан 55.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да -

на објављивања у Службеном гласнику Града

Лес ковца.

Број: 061-20/17-II
У Лесковцу, 29. маја 2017. године 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
др Горан Цветановић, с.р.

31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 889 - Број 8



Страна 890 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   31. maj 2017.



31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 891 - Број 8



Страна 892 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   31. maj 2017.



31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 893 - Број 8



Страна 894 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   31. maj 2017.

ДЕО 2/1

1. Област/и потреба и интереса грађана у области спорта на коју се програм односи
(заокружити област на коју се предлог програма односи):

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

1) подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења

грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан 137.

став 1. тачка 1);

2) организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне

самоуправе – члан 137. став 1. тачка 3);

3) учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим

и европским клупским такмичењима – члан 137. став 1. тачка 5);

4) физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког

вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и

међуопштинска школска спортска такмичења и др.) – члан 137. став 1. тачка 5);

5) делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне

самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан 137.

став 1. тачка 8);

6) едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у

систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима

и делатностима – члан 137. став 1. тачка 12);

7) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација

за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице

локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских

публикација – члан 137. став 1. тачка 13);

8) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне

самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака

и врхунских спортиста – члан 137. став 1. тачка 14).

НАПОМЕНА: Када носилац програма подноси више годишњих програма, за сваку област
потреба и интереса грађана под тачкама 1)–10) попуњавају се посебно само делови 2 и 3
обрасца и слажу се по тачкама 1)–10). Заједнички део апликационог формулара су делови
1, 4 и 5.



31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 895 - Број 8



Страна 896 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   31. maj 2017.



31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 897 - Број 8



Страна 898 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   31. maj 2017.



31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 899 - Број 8



Страна 900 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   31. maj 2017.



31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 901 - Број 8



ДЕО 5

УПУТСТВА: 

- При креирању програма и попуњавању обрасца треба водити рачуна да програм мора
да испуњава услове и критеријуме из члана 118. Закона о спорту(„Службени  гласник
РС”, број 10/16), услове и критеријуме из Правилника о финансирању програма којима
се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16)
и Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе
и интереси грађана у граду Лесковцу („________”, бр. ___/___).

- Предлог програма треба да прати пропратно писмо у коме се наводе најосновније
информације о организацији и предложеном програму (назив, временско трајање,
финансијски износ тражених средстава). Пропратно писмо потписује лице овлашћено
за заступање организације.

- За набавку добара и услуга потребних за реализацију програма мора се планирати
спровођење јавне набавке у складу са законом.

- Из буџета општине/града финансирају се само програми спортских организација које
су чланови надлежних националних гранских спортских савеза.

- У оквиру предлога годишњег програма  предложе се и програм активности за које се
подноси посебан програм, али ако тај програм буде одобрен, носилац програма не
може у истој области општег интереса из Закона о спорту подносити посебне
програме и по јавном позиву.

- За сваку област потреба и интереса грађана из Дела 2/1 попуњава се посебан образац.
У оквиру обрасца у делу 2/2 тачка 5 (детаљан опис активности) посебно се означавају
и приказују самосталне програмске целине (на пример, код програма припрема и
учешћа на спортским такмичењима посебно се приказују припреме а посебно учешће
на такмичењу, и то посебно за свако такмичење у коме се учествује), укључујући и
самосталне програмске целине које се састоје из активности повезаних са спортом
деце.

- Организација у области спорта која је проглашена за организацију од посебног значаја
за град Лесковац подноси један годишњи програм за све активности које се обављају
у оквирима потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона о спорту, односно
у делу 2/1 заокружује тачку 5), а у оквиру дела 2/2 тачку 5,   наводи све активности
које планира да реализује, подељене по програмским целинама,  независно од тога да
ли су оне обухваћене и другим потребама и интересима грађана у области спорта за
које се подносе годишњи или посебни програми у складу са Правилником о финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у
граду Лесковцу.

- Трошкови реализације програма морају бити у оквиру сваке ставке раздвојени на
подтрошкове, према врсти, са међузбиром (нпр. 1. путни трошкови – 1.1. путни
трошкови у земљи, 1.2. путни трошкови у иностранству, 1.3. дневнице у земљи, 1.4.
дневнице у иностранству, међузбир Путни трошкови).

Страна 902 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   31. maj 2017.



- Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца (немојте брисати,
мењати редослед питања и сл.). Програм треба написати тако да се у обрасцу
одговара на постављена питања – ништа се не „подразумева“.

- Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање
је болд или италик, ако се нађе за потребно.

- Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.

ИЗЈАВА: 

1. Изјављујем да смо упознати и сагласни да надлежни орган града Лесковца није у

обавези да одобри и финансира предложени програм. 

2. Изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да су подаци наведени у

овом обрасцу и документима поднетим уз овај образац истинити, тачни и веродостојни.

3. Изјављујем да надлежни орган града Лесковца може сматрати, у складу са Законом о

спорту, да је предлог програма повучен уколико се не одазовемо позиву за закључење

уговора у року од осам дана од дана позива или не извршимо тражена прецизирања и

интервенције у предлогу програма. 

Место и датум: ________________________

М.П.

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА                                ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ 

ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

___________________________________               ___________________________________

31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 903 - Број 8



Страна 904 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   31. maj 2017.



31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 905 - Број 8



Страна 906 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   31. maj 2017.



31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 907 - Број 8



Страна 908 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   31. maj 2017.



31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 909 - Број 8



Страна 910 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   31. maj 2017.



31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 911 - Број 8



Страна 912 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   31. maj 2017.



31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 913 - Број 8



Страна 914 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   31. maj 2017.



31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 915 - Број 8



Страна 916 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   31. maj 2017.



31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 917 - Број 8



Страна 918 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   31. maj 2017.



31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 919 - Број 8



Страна 920 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   31. maj 2017.



31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 921 - Број 8



Страна 922 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   31. maj 2017.



31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 923 - Број 8



Страна 924 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   31. maj 2017.



31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 925 - Број 8



Страна 926 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   31. maj 2017.



31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 927 - Број 8



Страна 928 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   31. maj 2017.



31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 929 - Број 8



Страна 930 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   31. maj 2017.



31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 931 - Број 8



Страна 932 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   31. maj 2017.



31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 933 - Број 8



Страна 934 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   31. maj 2017.



31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 935 - Број 8



Страна 936 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   31. maj 2017.



31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 937 - Број 8



Страна 938 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   31. maj 2017.



31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 939 - Број 8



Страна 940 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   31. maj 2017.



31. maj 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 941 - Број 8



Страна 942 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   31. maj 2017.
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