Na osnovu čl.70 . Statuta opštine Preševo („Sl.glasnik Opštine Bujanovac “, br.12 /21),I
člana 14. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (Službeni Glasnik RS“
BR36/09,88/10,38/15 i 113/17), Opštinsko veće Opštine Preševo, na svojoj održanoj sednici
dana 27.01.2022 god., donosi :
ODLUKU
O FORMIRANJU LOKALNOG SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2022 GODINE
I.
Opštinsko veće Opštine Preševo osniva lokalni savet za zapošljavanje za 2022 god.,u sastavu od 5
članova:
1. Driton Rexhepi –dipl. Za Javnu Upravu –Predsednik – Radnik Opštinske uprave
2.Fatos Hyseni –Član- radnik Kabineta Predsednika Opštine
3.Ardian Aliu-Član-član dipl. Pravnik-Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
4.Arbër Ahmeti-ćlan –radnik Kabineta predsednika opštine
5.Rrezarta Šabani-član-dipl. Pravnik
II.
Zadaci članova Lokalnog saveta za zapošljavanju su:
1.Razvoj ili integracija postojećih mera i instrumenta politike zapošljavanja na lokalnom nivou i njihova
formalizacija kroz izradu Lokalnih Akcionih planova zapošljavanja ;
2.davanje mišljenja i preporuka Opštinskom Veću i Skupštini Opštine Preševo od interesa za
zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa;
3.analiza razvojnih potencijala i slabosti i definisanje razvojnih mogućnosti za zapošljavanje na lokalnom
nivou ;
4.prepoznavanje i integracija izolovanih inicijativa i programa za zapošljavanje na lokalnom nivou
,uključujući i inicijative u okviru medjunarodnih projekata ;
5.definisanje prioriteta i ciljeva politike zapošljava na lokalnom nivou za odredjeni period ,utvrdjivanje
mera i programa za ostvarivanje postavljenih prioriteta i ciljeva ,utvrdjivanje ljudskih i finansijskih
resursa za njihovu implementaciju ,identifikacija nosilaca aktivnosti ,distribucija odgovornosti i
obezbedjivanje mehanizma za praćanje progresa i uticaja mera;
6.posebna pažnja prilikom definisanja prioriteta i aktivnosti će biti posvećena grupama i licima koja
imaju veći rizik od dugoročne nezaposlenosti;
7. Upravljanje fondovima i izdavanje sredstava iz budžeta lokalne samouprave za mere politike
zapošljavanja koje nisu finansirane iz druge izvora,uključujući i medjunarodne projekte i donacije .
8.Sastav –Lokalni savet za zapošljavanje okuplja u institucionalizovanu mrežu koju čine predstavnici
institucija /organizacija javnog ,privatnog sektora gradjanskog društva.

III.
U Lokalni savet za zapošljavanje mogu biti dobrovoljno uključeni predstavnici organizacija /institucija ,
kao počasni članovi Lokalnog saveta za zapošljavanju sa statusom posmatrača i time dati svoj doprinos
unapredjenju politike zapošljavanja Opštine Preševo.
Institucije /organizacije u sastavu LSZ su obavzne da imenuju lice ovlašćeno za zastupanje i
predstavljanje svoje organizacije/institucije koje ima značajen uticaj i ugled u svojoj organizaciji ,tako da
može da :
-donosi Odluke u ime svoje organizacije;
-identifikuje i artikuliše strateška pitanja od značaja za unapredjenje politike zapošljavanja ,sa kojima se
njegova organizacija /institucija suočava na lokalnom ,regionalnom i nacionalnom nivou;
-prepoznaje i razume interese i potrebe lokalne zajednice i javno zastupa interese i potrebe različitih grupa
nezaposlenih;
-sprovodi odluke Lokalnog saveta za zapošljavanje u okviru svoje organizacije s cliljem unapredjenja
politike zapošljavanja ;
-sprovodi odluke Lokalnog Saveta za zapošljavanja u okviru svoje organizacije /institucije i izveštava
svoju organizaciju /instituciju o aktivnostima i rezultatima rada LSZ;
Promoviše jednake mogućnosti u radu Lokalnog saveta za zapošljavanju i doprinosi pozitivnoj klimi u
radu.
Kordinacija rada lokalnog saveta a zapošljavanje poverava se Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj ,
koje će uspostaviti sve potrebne održive mehanizme za funksionisanje i efikasan rad Lokalnog saveta za
zapošljavanje.
IV.
Članovi Lokalnog Saveta obaviće zadatke u kordinaciji sa KLER, a nadoknadiće se u skladu sa visinom
iznosa prema odluci SO Preševo za nadoknadu radnih tela i komisija u nadležnosti Lokalne samouprave
Preševo.
V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja .
Odluka dostaviti : Predsedniku i ëlanova saveta, Opštinskom Veću i Arhivi SO Preševo.
OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PREŠEVO
III.Br.112-11

Predsednica-Kryetare
Ardita Sinani

Në mbështetje të nenit. 70. Statutit të Komunës Preshevë („Fl.zyrtare e Komunës së
Bujanocit“, nr. 12/21) dhe nenit 14 të Ligjit mbi punësimin dhe sigurimin në rast të papunësisë
(Fl.zyrtare e RS“ nr. 36/09,88/10,38/15 dhe 113/17), Këshilli komunal i Komunës Preshevë, në
mbledhjen e mbajtur më 27.01.2022 nxjerr këtë:
VENDIM
MBI FORMIMIN E KËSHILLIT LOKAL PËR PUNËSIM PËR VITIN 2022
I.
Këshilli komunal i komunës Preshevë formon Këshillin lokal për punësim për vitin 2022 në përbërje prej
5 anëtarësh:
1. Driton Rexhepi –Kryetar i dipl. për Administratë publike – Punëtor i Administratës komunale
2.Fatos Hyseni –Anëtar –Puntor i Kabinetit të kryetarit
3.Ardian Aliu-anëtar – jurist i dipl.-Zyra për zhvillim ekonomik lokal
4.Arbër Ahmeti-anëtar –Punëtor i Kabinetit të Kryetarit
5.Rrezarta Shabani –anëtar –jur. e dipl.
Detyrat e anëtarëve të Këshillit lokal për punësim janë:
II.
1.Zhvillimi ose integrimi i masave dhe instrumenteve ekzistuese të politikës së punësimit në nivelin lokal
dhe formalizimi i tyre përmes zhvilllimit të Planeve lokale akcionale për punësim;
2.dhënja e mendimeve dhe rekomandimeve Këshillit komunal dhe Kuvendit të Komunës Preshevë nga
interesi për punësim dhe zhvillimin e burimeve njerëzore;
3.analiza e potencialeve dhe dobësive të zhvillimit dhe definimi i mundësive të zhvillimit për punësim në
nivelin lokal;
4.njohja dhe integrimi i inicijativave të izoluara dhe programave për punësim në nivelin lokal, duke
përfshirë iniciativat në kuadër të projekteve ndërkombëtare;
5.definimi i prioriteteve dhe qëllimeve të politikës së punësimit në nivelin lokal për periudhën e caktuar,
përcaktimi i masave dhe programeve për realizimin e përparsive dhe qëllimeve të përcaktuara, përcaktimi
i resurseve njerëzore dhe finansiare për zbatimin e tyre, identifikimi i bartësve të aktiviteteve, shpërndarja
e përgjegjësive dhe sigurimi i mekanizmit për monitorimin e progresit dhe ndikimit të masave;
6.vëmendja e veçantë gjatë definimit të përparsive dhe aktiviteteve do ti kushtohet grupeve dhe personave
që kanë një rrezik më të lartë të papunësisë afatgjate;
7. menaxhimi i fondeve dhe ndarja e mjeteve nga buxheti i vetadministrimit lokal për masat e politikës së
punësimit që nuk finansohen nga burimet tjera, duke përfshirë edhe projektet ndërkombëtare dhe
donacionet;

8.Përbërja-Këshilli lokal i punësimit mblidhet në një rrjet të institucionalizuar të cilën e përbëjnë
përfaqësuesit e institucioneve/organizatave të sektorit publik, sektorit privat dhe shoqërisë civile.

III.
Në Këshillin lokal për punësim mund të jenë vullnetarisht përfaqësuesit e organizatave, institucioneve, si
dhe anëtarët e nderit të Këshillit lokal për punësim në statusin e vëzhguesit dhe kështu të japin kontributin
e tyre në avansimin e politikës së punësimit të Komunës Preshevë.
Institucionet/organiazatat mbrenda KLP janë të obliguara të emërojnë një person të autorizuar për të
përfaqësuar Organizatën/Institucinin e tij që ka një ndikim dhe reputacion të rëndësishëm në organizatën e
tyre, në mënyrë që ata të:
-biejnë Vendime në emër të Organizatës së saj;
-identifikon dhe artikulon çështjen strategjike me rëndësi për avansimin e politikës së punësimit, me të
cilën organizata/institucioni i tij po përballet në nivelin lokal, rajonal dhe kombëtar;
-njeh dhe kupton interesat dhe nevojat e komunitetit lokal dhe përfaqëson publikisht intertesat dhe nevojat
e grupeve të ndryshme të të papunëve;
-zbaton Vendimet e Këshillit lokal të punësimit mbrenda orgnaizatës së tij me qëllim të avansimit të
politikës së punësimit;
-zbaton Vendimet e Këshillit lokal të punësimit mbrenda organizatës / institucionit të tij dhe raporton tek
organizata/institucioni i tij mbi aktivitetet dhe rezultatet e punës së KLP.
Promovon mundësi të barabarta në punën e Këshillit lokal për punësim dhe kontribuon në një klimë
pozitive të punës.
Koordinimi i punës së Këshillit lokal dhe punësimi i besuar Zyrës për zhvillim ekonomik lokal i cili do të
krijoj të gjitha mekanizmat e nevojshëm të qëndrueshëm për funksionimin dhe punën efikase të Këshillit
lokal të punësimit.
IV.
Anëtarët e Këshillit lokal do ti kryejnë detyrat në koordinim me ZZHEL, ndërsa do të kompenzohet në
pajtim me lartësin e shumës sipas Vendimit të KK Preshevë për kompenzimin e Trupave punues dhe
Komisioneve në kompetencë të vetadministrimit lokal Preshevë.
V.
Ky Vendim hyn në fuqi me ditën e miratimit .
Vendimi ti dërgohet : Kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit Lokal për punësim , Këshillit Komunal dhe
Arkivit K.K Preshevë.
KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS PRESHEVË
III.nr.112-11

Predsednica-Kryetare,
Ardita Sinani

Na osnovu čl. 70. Statuta Opštine Preševo /”Sl.glasnik Opštine Bujanovac “br.6/2021”, i člana 2 Odluke
Opštinskog veća opštine Preševo (”Sl.glasnik Pčinjskog okruga “br.31/08)., Opštinsko veće Opštine Preševo,
na svojoj održanoj sednici dana 27.01.2022 donosi
Në mbështetje të nenit 70. të Statutit të komunës së Preshevës /”Gaz. Zyrt. E komunës së Bujanocit
“nr.6/2021”, dhe nenit 2. Të Vendimit mbi Këshillit komunal të komunës së Preshevës (”Fl.zyrt.e rrethit të
Pçinjës “nr.31/08) , Këshilli komunal i komunës së Preshevës, në mbledhjen e vet të mbajtur më 27.01.2022
nxorri këtë:

ZAKLJUČAK -KONKLUZION
I
Opštinsko Veće Opštine Preševo razmatrao pitanja broj radnika u Biblioteci „Mehmet Jusufi “ u Preševo za

2022 godine.
Këshilli Komunal i komunës s Preshevës shqyrtoi çështjen e numrit të puntorëve në Bibliotekën
“Mehmet Jusufi ” Preshevë për vitin 2022.
II.

Opštinsko veće Opštine Preševo donosi Zaključak za povećanja broj radnika odnosno dva radnika
u Biblioteci „Mehmet Jusufi “ u Preševo za 2022 godine , predvidjen Odlukom o programskog Budžeta za 2022
godine .
Këshilli komunal i komunës së Preshevës nxjerr Konkluzion për rritjen e numrit të puntorëve ,
gjegjësisht dy punëtorëve në në Bibliotekën “Mehmet Jusufi ” Preshevë për vitin 2022, të paraparë me
Vendimin mbi buxhetin Programor për vitin 2022.

Zaključak dostaviti: Biblioteci „Mehmet Jusufi “ u Preševo, Odeljenju za privredu i finansije,
Opštinskom veću i arhivi SO Preševo.
Konkluzioni t'i dergohet: Bibliotekës “ Mehmet Jusufi Preshevë , Drejtoratit për ekonomi dhe financa
,Këshillit komunal dhe Arkivit K.K.Preshevë.
OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PREŠEVO
KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS PRESHEVË
III.nr:
Predsednik- Kryetar
Ardita Sinani

Na osnovu čl. 70. Statuta Opštine Preševo /”Sl.glasnik Opštine Bujanovac “br.6/2021”, i člana 2 Odluke
Opštinskog veća opštine Preševo (”Sl.glasnik Pčinjskog okruga “br.31/08)., Opštinsko veće Opštine Preševo,
na svojoj održanoj sednici dana 27.01.2022 donosi
Në mbështetje të nenit 70. të Statutit të komunës së Preshevës /”Gaz. Zyrt. E komunës së Bujanocit
“nr.6/2021”, dhe nenit 2. Të Vendimit mbi Këshillit komunal të komunës së Preshevës (”Fl.zyrt.e rrethit të
Pçinjës “nr.31/08) , Këshilli komunal i komunës së Preshevës, në mbledhjen e vet të mbajtur më 27.01.2022
nxorri këtë:

ZAKLJUČAK -KONKLUZION
I
Opštinsko Veće Opštine Preševo razmatrao pitanja broj radnika u Dom kulture „Abdula Krašnica“ u Preševo

za 2022 godine.
Këshilli Komunal i komunës s Preshevës shqyrtoi çështjen e numrit të puntorëve në Shtëpinë e kulturës
“Abdulla Krashnica” Preshevë për vitin 2022.
II.

Opštinsko veće Opštine Preševo donosi Zaključak za povećanja broj radnika odnosno tri radnika u
Dom kulture „Abdula Krašnica“ u Preševo za 2022 godine , predvidjen Odlukom o programskog Budžeta za
2022 godine .
Këshilli komunal i komunës së Preshevës nxjerr Konkluzion për rritjen e numrit të puntorëve ,
gjegjësisht tre punëtorëve në Shtëpinë e kulturës “Abdulla Krashnica” Preshevë për vitin 2022, të paraparë me
Vendimin mbi buxhetin Programor për vitin 2022.

Zaključak dostaviti: Dom Kulture”Abdula Krašnica “u Preševo , Odeljenju za privredu i finansije,
Opštinskom veću i arhivi SO Preševo.
Konkluzioni t'i dergohet: Shtëpisë së Kulturës “Abdulla Krashnica” Preshevë , Drejtoratit për ekonomi
dhe financa ,Këshillit komunal dhe Arkivit K.K.Preshevë.
OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PREŠEVO
KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS PRESHEVË
III.nr:
Predsednik- Kryetar
Ardita Sinani

Na osnovu čl. 70. Statuta opštine Preševo (”Sl.glasnik Opštine Bujanovac ”, br.12/21), i čl. 2.
Odluke Opštinskog veća (”Sl.glasnik Pčinjskog okruga “nr.31/08), Opštinsko veće opštine Preševo, na svojoj
održanoj sednici dana 27.01.2022 god. , donosi:
Në mbështetje të Nenit 70.të Statutit të komunës së Preshevës (“Gaz.zyrtare e Komunës së
Bujanocit”, nr.12/21), dhe nenit 2. Të Vendimit të Këshillit komunal (“Fl.zyrtare e rrethit të Pçinjës “,
nr.31/08), Këshilli komunal i komunës së Preshevës, në mbledhjen e mbajtur më datë 27.01.2022, nxorri
këtë:
Z A K LJ U Č A K -K O N K L U Z I O N
I
Opštinsko veće opštine Preševo, menja i dopuni zaključak sa br.400-99 dana 29.11.2021god.,
tako da predvidjena sredstva za Opštinsku pravu za 2022 god., prema Programskog budžetu Opštine
Preševo, za realizaciju dnevnog boravka i lica sa posebnim potrebama da se prebace za ostvarivanje
Centru za socijalni rad Preševo.
Këshilli komunal i komunës së Preshevës ndryshon dhe plotëson Konkluzionin me nr.400-99 të
datës 29.11.2021, ashtu që mjetet e parapara për Administratën Komunale për vitin 2022 sipas Buxhetit
programor të komunës Preshevë për realizimin e Qëndrimit ditor dhe personave me nevoja të veçanta
t’ia bartë për realizim Qendrës për punë sociale Preshevë .
II.
Opštinsko veće opštine Preševo ovim Zaključkom, Program Centra za socijalni rad i predvidjena
sredstva prema 11 Programu programske aktivnosti 0902-0021 – podrška licima sa posebnim potrebama
– plate – primanja radnika i putni troškova sa pozicije 58/1, konto 472 prebaci za realizaciju Centra za
socijalni rad.
Këshilli komunal i komunës së Preshevës me anë të këtij Konkluzioni programin e Qendrës për
punë sociale dhe mjetet e parapara sipas programit 11 të aktivitetit programor 0902-0021 – përkrahja e
personave me nevoja të veçanta – pagat – të ardhurat e punëtorëve dhe shpenzimet e udhëtimit nga
pozicioni 58/1, konto 472 ia bartë për realizim Qendrës për punë sociale.
III.
Programska aktivnost 0902-0016 – dnevne usluge zajednice Zaključkom br. III.400-99 su
predvidjena da se finansiraju od Funkcije 050 nezaposlenost, konto 472, prebacuje se Centru za socijalni
rad za realizaciju.
Aktiviteti programor 0902-0016 – shërbimet ditore të bashkësisë që me anë të konkluzionit
numër III.400-99 janë paraparë të financohen nga Funskioni 050 papunësia, konto 472, ia bartë Qendrës
për punë sociale për realizim.
Zaključak dostaviti: Centru za socijalni rad u Preševu, Odelenju za budžet, finansije i javne
nabavke, Naćelniku Opštinske uprave, Arhivi i Opštinskom veću.
Konkluzioni ti dërgohet: Qendrës për punë sociale në Preshevës, Drejtoratit për buxhet, financa
dhe prokurime publike, Kryeshefit të Administratës komunale, Arhivit dhe Këshillit komunal.
OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PREŠEVO
KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS SË PRESHEVËS
III.br.nr:400-11
Predsednica- Kryetare
Ardita Sinani

Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Preševo („Službeni glasnik Opštine Bujanovac “,
broj 12/2021), člana 88. stav 1. i člana 239. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni
glasnik RS“, broj 91/2019), Opštinsko Veće Opštine Preševo na sednici održanoj dana
27.01.2022 donosi se

ODLUKA
o godišnjem Planu javnih nabavki Opštine Preševo za 20222. godinu

I.

Donosi se plan javnih Opštine Preševo nabavki za 2022. godinu, usklađen sa planiranim
sredstvima prema Programskom budžetu Opštine Preševo za 2022. godinu;

II.

Relizacija javnih nabavki prema ovom Planu finansiraće se od strane Budžeta opštine
Preševo za 2022. godinu kao i preko transfera sredstava sa drugih nivoa vlasti i donatora.

III.

Tokom kalendarske godine u 2022. godini, Plan nabavki Opštine Preševo za 2022, može
se izmeniti i dopuniti od strane Opštinskog veća Preševo ili Odluke predsednika Opštine
Preševo u svojstvu odgovornog lica naručioca;

IV.

Nalaže se službi u Odeljenju za finansije, budžet i javne nabavke da se navedeni Plan
unese na Portalu javnih nabavki u svemu prema podacima izvora finansijskih sredstava u
budžetu Opštine Preševo za 2022 godinu;

V.

Ova odluka stupa danom donošenja.

VI.

Odluku dostaviti: Službi u Odeljenju za finansije, budžet i javne nabavke , Opštinskom
Veću i Arhivi Opštinske uprave Preševo, Opštinskom Veću i Arhivi SO Preševo.
OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PREŠEVO

III. Br.404-8/2022
Predsednik
Ardita Sinani

Na Osnovu člana 70. Statuta Opštine Preševo („Sl glasnik Opštine Bujanovac
„Br.6/21), i člana 2.Odluke o opštinskom Veću opštine Preševo ( Sl.Glasnik Pčinjskog Okruga
br.31/08) Opštinsko Veće opštine Preševo na sednici održanoj 27.01.2022 godine doneo je :
Në mbështetje të nenit 70 .të Statutit të komunës së Preshevës (“Gaz. Zyrt e Komunës së
Bujanocit “,nr. 6/21), dhe nenit 2 .të Vendimit mbi Këshillin komunal të komunës së Preshevës
/”Fl.zyrtare e Rrethit të Pçinjës “,nr.31/08), Këshilli komunal i komuës së Preshevës,në
mbledhjen e vet të mbajtur 27.01.2021 nxorri këtë :
REŠENJE
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI
PRAVILNIKA O SISTEMAZICIJI POSLOVA I ZADATAKA U BIBLIOTECI
”MEHMET JUSUFI ” U PREŠEVO
AKTVENDIM
MBI DHËNIEN E PËLQIMIT NË VENDIMIN MBI PLOTËSIM NDRYSHIMIN E
RREGULLORES MBI SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËVE DHE
DETYRAVE NË BIBLIOTEKËN MEHMET JUSUFI “PRESHEVË”.
I.
Daje se saglasnost na Odluku o izmeni i dopuni pravilnika o sistemaziciji poslova i
zadataka u Biblioteci ”Mehmet Jusufi ” u Preševo koju je doneo upravni odbor dana
25.01.2022 godine sa br. 03/22.
Jipet pëlqimi në Vendimin mbi plotësim ndryshimin e Rregullores mbi sistematizimin
e punëve dhe detyrave në bibliotekën “Mehmet Jusufi ” në Preshevë të cilin e ka miratuar
Këshilli Drejtues më datën 25.01.2022 me nr. 03/22.
II.
Odluka o izmeni i dopuni Pravilnika o sistemaziciji poslova i zadataka u Biblioteci
”Mehmet Jusufi ” u Preševo je sastavni deo ovog Rešenja .
Vendimi mbi plotësim ndryshimin e Vendimit mbi sistematizimin e punëve dhe
detyrave në Bibliotekën “Mehmet Jusufi” në Preshevë është pjesë përbërëse e këtij Aktvendimi.
III.
Ovo Rešenje stupa na snagu danom donošenja.
Ky Aktvendim hyn në fuqi ditën e miratimit.
OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PREŠEVO
KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS SË PRESHEVËS
III.Br.Nr. 110-7

Predsednica- Kryetar
Ardita Sinani

Na osnovu čl. 70. Statuta Opštine Preševo /”Sl.glasnik Opštine Bujanovac “br.6/2021”, i člana 2 Odluke
Opštinskog veća opštine Preševo (”Sl.glasnik Pčinjskog okruga “br.31/08)., Opštinsko veće Opštine Preševo,
na svojoj održanoj sednici dana 27.01.2022 donosi
Në mbështetje të nenit 70. të Statutit të komunës së Preshevës /”Gaz. Zyrt. E komunës së Bujanocit
“nr.6/2021”, dhe nenit 2. Të Vendimit mbi Këshillit komunal të komunës së Preshevës (”Fl.zyrt.e rrethit të
Pçinjës “nr.31/08) , Këshilli komunal i komunës së Preshevës, në mbledhjen e vet të mbajtur më 27.01.2022
nxorri këtë:

R E Š E NJ E -AKTVENDIM
I

Opštinsko veće Opštine Preševo donosi Rešenje za povećanja broj radnika odnosno tri radnika u Dom
kulture „Abdula Krašnica“ u Preševo za 2022 godine , predvidjen Odlukom o programskog Budžeta za 2022
godine .
Këshilli komunal i komunës së Preshevës nxjerr Aktvendim për rritjen e numrit të puntorëve ,
gjegjësisht tre punëtorëve në Shtëpinë e kulturës “Abdulla Krashnica” Preshevë për vitin 2022, të paraparë me
Vendimin mbi buxhetin Programor për vitin 2022.
II.
Rešenje stupa na snagu danom usvajanja.
Aktvendimi hyn në fuqi ditën e miratimit

Rešenje dostaviti: Dom Kulture”Abdula Krašnica “u Preševo , Odeljenju za privredu i finansije,
Opštinskom veću i arhivi SO Preševo.
Aktvendimi t'i dergohet: Shtëpisë së Kulturës “Abdulla Krashnica” Preshevë , Drejtoratit për ekonomi
dhe financa ,Këshillit komunal dhe Arkivit K.K.Preshevë.
OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PREŠEVO
KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS PRESHEVË
III.nr:
Kryetar
Ardita Sinani

Na osnovu člana 70. Statuta Opštine Preševo (“ Sl. Glasnik Opštine Preševo “ br 12/2021)i člana
2 Odluke Opštinskom Veću Opštine Preševo (“ Sl. Glasnik Pšinjskog Okruga br .31/2008),Opštinsko
Veće Opštine Preševo dana 27.01.2022 donosi:
Në mbështetje të nenit 70 . të Statutit të komunës së Preshevës (“ Gaz. Zyrt e Komunës së
Bujanocit “ nr12/2021) ,Nenit 2. Të Vendimit mbi Këshillin Komunal (“Gaz. Zyrt e rrethit të Pçinjës
nr.31/2008), Këshilli Komunal i komunës Preshevë më 27.01.2022 sjell këtë:
ODLUKU -VENDIM
MBI PËRCJELLJEN DHE MBIKËQYRJEN E PROGRAMIT PËR PËRSOSJEN E
KUADROVE
O PRAĆANJA I NADZORA PROGRAMA USAVRŠAVANJA KADROVA
I.
Opçtinsko Veće Opštine Preševo formira Komisiju za praćanje i nadzor Programa usavršavanje Kadrova
za 2021/2022 i 2022/2023 u sastavu :
Këshilli Komunal formon Komisionin për përcjelljen dhe mbikëqyrjen e programit për përsosjen e
kuadrove për vitin 2021/2022 dhe 2022/2023, në përbërje:
1.Jashar Sahiti – Predsednik -Kryetar –Anëtar i Këshillit Komunal – Član Opštinskog Veća
2.Selman Sadiku – Anëtar -Anëtar i Këshillit Komunal - Član Opštinskog Veća
3.Erxhan Ramadani – Anëtar – Anëtar i Këhillit Komunal - Član Opštinskog Veća
4.Arbër Ahmeti – Anëtar – Član Punëtor i Kabinetit të Kryetarit – Radnik Kabineta Predsednika
5.Driton Rexhepi – Anëtar –Član- Radnik Opštinske uprave
II.
Zadatak Komisije je da vrši praćanja i nadzor sprovodjenja Programa za usavršavanje kadrova u
oblasti Ekonomije , prava i inženjerstvo i druga zanimanja sa osnovnom i master kualifikacijom , kao i
kadrova sa srednjom stručnom spremom u institucije gde je osnivač Skupština Opština Preševo,
Opštinsku Upravu kao i u privatne preduzetništva , i najmanje jednom mesečno prati pohadjanja
praksu kadrova u ustanovama u kojima obavljaju stručne prakse .
Detyrë e Komisionit është që të bëjë përcjelljen dhe zbatimin e Programit për përsosjen e kuadrove
në fushën e Ekonomisë, drejtësisë , inxhinierisë dhe profesioneve tjera me kualifikim Bachelor Master , si
dhe kuadrot me përgaditje të shkollimit të mesëm në Institucionet ku është themelues Kuvendi ,
ndërmarrjet private dhe Administrata Komunale dhe së paku një herë në muaj të bëjë përcjelljen e
vijueshmërisë së kuadrove në intitucionet ku mbajnë praktikën profesionale.
III.
Rešenje Stupa na snagu danom donošenja.
Vendimi hyn në fuqi ditën e miratimit.
V.
Odluka dostaviti: Prdesedniku i članovima komisije ,Opštinskom Veću opštine Preševo,Opštinskom
Savetu za zapošljavanju i Arhivi SO Preševo.
Vendimi të i dërgohet: Kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit , Këshillit komunal të komunës së
Preshevës, Këshillit lokal për punësim , dhe Arkivit të komunës së Preshevës.
OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PREŠEVO
KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS PRESHEVË
III.Br. nr.119-1
Predsednica- Kryetar-e
Ardita Sinani

Na osnovu člana 44. Stav 1.tačka 5 . Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. Glasnik rs”
br.129/07), člana 28. Zakona zapošljavanju i Osiguranju za slučaj nezapolenosti(“Sl. List RS BR.
36/2009,88/2010,38/2015,113/2017,113/2017-drugi Zakon i 49/2021 ) Odluke o Programskom
Budžetu Opštine Preševo za 2021 I.br.400-107(Sl. Glasnik Opštine Bujanovac br.18/2021),
Odluke o Akcionom Planu zapošljavanja za 2021-2023 godine III.. Br.101-1 od 06.09.2021,na
predlog Lokalnog Saveta za zapošljavanja , Opštinsko Veće Opštine Preševo dana 27.01.2022
donosi:
Në mbështetje të nenit 44.al.1.pika5. të ligjit mbi vetqeverisjen lokale (Fl.zyrt. e RS
nr.129/07), nenit 28 të Ligjit mbi punësim dhe sigurim në rast të papunësisë (fl.zyrt. e RS nr.
36/2009,88/2010,38/2015,113/2017,113/2017-Ligji tjeter dhe 49/2021 ) Vendimit mbi
Programin buxhetin programor të komunës së Preshevës për vitin 2021 I.nr.400-107(Gaz.zyrt. e
komunës së Bujanovcit nr.18/2021), dhe Vendimit mbi planin aksional për punësim për vitin
2021-2023 III. Nr.101-1 të datës 06.09.2021 ,në propozim të Këshillit lokal për punësim ,
Këshilli Komunal i komunës Preshevë më 27.01.2022 sjell këtë:
ODLUKU -VENDIM
MBI PROGRAMIN PËR PËRSOSJEN E KUADROVE
O PROGRAMA USAVRŠAVANJA KADROVA
I.
Usvaja Program usavršavanja kadrova za 2022/2023 , u skladu sa Akcionim Planom
zapošljavanja za 2021-2023.
Miratohet programi për përsosjen e kuadrove për vitin 2022/2023, në përputhje me planin
aksional të punësimit për vitin 2021-2023
II.
Program za usavršavanje kadrova u Oblast Ekonomije , prava i inženjerstvo i druga zanimanja
sa osnovnom i master kualifikacije , kao i kadrova sa srednjom stručnom spremom u periodu 912 meseci sa isplatom u visini minimalne zarade Republike Srbije.
Programi për përsosjen e kuadrove në fushën e Ekonomisë, drejtësisë , inxhinierisë dhe
profesioneve tjera me kualifikim bachelor dhe master, si dhe kuadrot me përgaditje të shkollimit
të mesëm në periudhën 9-12 mujore me pagesë në lartësin e pagës minimale të Republikës së
Serbisë.
III.
Pravo na učestvovanje imaju svi institucije gde je Osnivač Opština Preševo, privatne
preduzetništva ,i Opštinska uprava.
Të drejte aplikimi kanë të gjitha Institucionet ku është themelues Kuvendi , ndërmarrjet private
dhe Administrata Komunale.
Program usavršavanja kadrova za 2022/2023 opštine Preševo sprovodi će se od strane
Lokalnog Saveta za zapošljavanja i Komisije koji će se formirati od strane Opštinskog Veća
Opštine Preševo.

Programi mbi përsosjen e kuadrove për vitin 2022/2023 i komunës së Preshevës do të zbatohet
nga ana e këshillit për punësim dhe komisioneve të cilët do të formohen nga ana e Këshillit
komunal të komunës së Preshevës.

IV.
Odluka Stupa na snagu danom donošenja.
Vendimi hyn në fuqi ditën e miratimit.
V.
Odluka dostaviti: Opštinskom Veću opštine Preševo,Opštinskom Savetu za zapošljavanju i
Arhivi SO Preševo.
Vendimi të i dërgohet: Këshillit komunal të komunës së Preshevës, Këshillit lokal për punësim ,
dhe Arkivit të komunës së Preshevës.
OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PREŠEVO
KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS PRESHEVË
III.Br. nr.119-2
Predsednica- Kryetar-e
Ardita Sinani

