Na osnovu člana 70. Statuta opštine Preševo (“Službeni glasnik Pčinjskog okurga“, ), i
člana 2. Odluke Opštinskog Veća opštine Preševo „Sl.glasnik Pčinjskog okruga“, br.31/2008, i
na osnovu Izveštaja o sprovedenom konkursu za poveravanje obavljanja lokalnog linijskog
prevoza putnika na teritorijie opštine Preševo od 09.03.2022 godine, Opštinsko Veće Opštine
Preševo na sednici održanoj dana 25.03. 2022 godine doneo je:

R E Š E NJ E
I.

II.

PONIŠTAVA SE Konkurs za poveravanje obavljanja lokalnog linijskog
prevoza putnika na teritorijie opštine Preševo objavljen u Službenom glasniku
Opštine Buajnovac broj 2/2022 od dana 17.02. 2022 god. i na web-sajt Opštine
Preševo.
Odbacuju se sve prijave podnete u Javnom Konkursu za poveravanje
obavljanja Linijskog Prevoza putnika na teritorije Opštine Preševo zbog
neispunjavanje Uslova iz Konkursa .

O B R A Z L O Ž E NJ E
Opštinsko veće opštine Preševo zaključkom III.br. 344-100 od 18.11. 2021 god., dao je
saglasnost na tekst Javnog Konkursa i raspisala je javni konkurs za poveravanje obavljanja
lokalnog linijskog prevoza putnika na teritorijie opštine Preševo koji je objavljen u Službenom
glasniku Opštine Buajnovac broj 20 od dana 27.12 2021 god. i na web-sajt Opštine Preševo.
Na istoj sednici dana 18.11.2021 godine, Opštinsko veće je formirao Komisiju za
sporovodjenje Konkursa III.Br.344-99/2021.
1. Komisija za sprovođenje konkursa za poveravanje obavljanja linijskog prevoza putnika na teritoriji
opštine Preševo (u daljem tekstu: Komisija) je uputila poziv za podnošenje ponuda putem Javog
poziva objavljen u „Službenom glasniku opštine Bujanovac“ broj 20 od 27.12.2021. godine.
Nakon isteka roka za podnošenje ponuda, dana 21.01.2022. godine, sa početkom u 13,30 časova,
Komisija je zasedala povodom otvranja prijava-ponuda, ali je utvrđeno da nije podneta nijedna
ponuda ili prijava niti zahtev vezano za predmetni postupak.
Članovi komisije su jednoglasno zauzeli stav da u cilju ispoštovanja principa uključivanja što većeg
broja učesnika u ovom postupku, da ponavlja postupak konkursa. Uslovi, način i sadržina konkursa
ostaju nepromenjeni osim roka za podnošenje ponuda odnosno aplikacije.

2. Komisija za sprovođenje konkursa za poveravanje obavljanja linijskog prevoza putnika je uputila
ponovni poziv za podnošenje ponuda putem Javnog poziva objavljen u „Službenom glasniku opštine
Bujanovac“ broj 02 od 17.02.2022. godine. Prema ovom javnim pozivom, rok za predaju prijavaponuda, odnosno konkurs je bio otvoren 15 kalendarskih dana od dana objavljivanja tj. do
04.03.2022. godine.
Javni pozivi i Konkurs su objavljeni i na internet stranici naručioca www.presevo.rs

3. Otvaranje prispelih prijava je određeno je prvog radnog dana po isteku roka za dostavljanje prijava, u
12,00 časova.
4. Komisija za sprovođenje konkursa za poveravanje obavljanja linijskog prevoza putnika na teritoriji
opštine Preševo, sastala se dana 07.03.2022. godine sa početkom u 12,00 časova u Konferencijskoj
sali Opštinske uprave u vezi otvaranja prijava i utvrđeno je sledeće:
-

na adresi naručioca su prispele 3 (tri) prijave od sledećih privrednih subjekata:
1. Uslužno transportno preduzeće GRANITI TRANS d.o.o. Norča, Preševo, primljeno u
pisarnici dana 02.03.2022. godine u 10,15 časova;
2. Privredno društvo DITORI REISEN GRANITI TRANS d.o.o. Rajince, Preševo, primljeno u
pisanici dana 03.03.2022. godine u 10,30 časova;
3. Preduzeće za turizam, transport i trgovinu VELI-TRANS d.o.o. Žujince, Preševo, nije
zaveden prijem preko pisarnice.

5. OTVARANJE PONUDA:
Komisija je izvšila postupak otvaranja prijava u navedenom vremenu iz prethodne tačke.
Tokom otvaranja ponuda, utvrđeno je sledeće:
7.1 Uslužno transportno preduzeće GRANITI TRANS d.o.o. Norča, Preševo

Uz prijavu je dostavljeno izvod iz registra APR-a od 27.01.2022. godine, kopija sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti lica
odgovornog broj SP-760/2019 na ime Enver Huseni koju izdaje Ministrastvo građ., saobraćaja i
infrastrukture, kopija Licence za međunarodni prevoz putnika LPML-609/2020, Uverenje Osnovnog suda
u Bujanovcu br. 575/2022 kojom se potvrđuje da se protiv Enver Iseni ne vodi krivični postupak,
Uverenje Privrednog suda u Leskovcu broj 44/2022 kojom se potvrđuje da pravno lice Graniti Trans
d.o.o. Preševo, Norča nije osuđivano zbog privrednih prestupa niti mu je izrečena mera zabrane
obavljanje registrovane delatnosti, kopija saobraćajnih dozlova za 6 (šest) autobusa koji se vode na ime
podnosioca prijave, kopija posedovnog lista nepokretnosti 5707 sa ugovorom o korišćenju nepokretnosti
koja se koristi za parking prostor.
Tabela REDA VOŽNJE za relacije Preševo-Žujince-Bukarevac, Preševo-Ž.Stanica-Čukarka-AliđerceReljan-Buštran-Biljač, Preševo - Š.Livade - Bujić - Cerevajka - Depce škola - Depce češma.
Konkrusna dokumentacija dostavljena delimično popunjena, nedostaju podaci o uslovima ponude
tj.podaci na strani 12 u obrazcu broj 5.
Nedostaju dokazi predviđeni konkursom:
-

Rešenje nadležnog ministarstva za otpočivanje i obavljanje javnog linijskog prevoza
putnika;
PPOD obrazac;
upotrebna dozvola za objekat za održavanje vozila za kanale, odnosno izvod iz popisne liste
kojom se dokazuje posedovanje osnovnih sredstava, dizalica i druge opreme;
Nije uz prijavu podneta ponuda sa cenovnikom obavljanja prevoza za date relacije.

Na osnovu utvrđenih činjenica, odnosno nedostataka u samoj prijavi, Komisija konstatuje da je
ova prijava neprihvatljiva i kao takva se ODBACUJE i ne može se ponderisati prema utvrđenim
kriterijumima za poveravanje obavljanja linijskog prevoza putnika na teritoriji opštine Preševo.

7.2 Privredno društvo DITORI REISEN GRANITI TRANS d.o.o. Rajince, Preševo

Uz prijavu je dostavljeno kopija Rešenja APR o usvajanju registracione prijave BD 91077/2015, kopija Izvdoa APR-a od
27.01.2022, kopija Rešenja Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture broj 344-0864508/2019-03/001 od 01.08.2019. godine kojom je uvojen zahtev za registraciju i overu reda vožnje u
međumesnom linijskom prevozu putnika za relaciju Preševo-Gnjilane-Priština koja važi od 01.10.201930.09.2024, kopija Rešenja Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture broj 344-0820830/2018-03 od 01.03.2021. godine kojom se usvaja zahtev za registraciju licence za prevoz putnika
/licenca se odnosi za međunarodni linijski prevoz/, overena kopija Lista nepokretnosti 731 sa Ugovor o
zakupu poslovnog prostora koji se sastoji od parking i garaže, obrazac PPP PD za mesec 01-2022, kopija
Licence LPML-739/2021 za period 201-2031 za obavljanje domaćeg i međunarodnog linijskog prevoza
putnika, fotokopije saobraćajnih dozvola sa licencama za 4 (četiri ) autobusa, kopija Sertifikata o
profesionalnoj osposobljenosti lica Arsim Jusufi od 14.03.2019. godine, uverenje Privrednog suda
Leskovac broj 47/2022 od 10.02. 2022. godine, uverenje Poreske uprave 000-437-20-00001/202200310049 od 24.02.2022. godine, potvrda Prekršajnog suda u Bujanovca broj SU II 16 br. 14/22, Ugovor
o održavanju opreme između podnosioca prijave i Automehaničara Autoservis Te Gjenta preduzetnik,
Ugovor o održavanju opreme između podnosioca prijave i Autoelektričara Auto Besa Besim Qerimi
preduzetnik, izveštaj o popisu osnovnih sredstva na dan 31.12.2021. godine, Cenovnik prema relacijama:
Preševo - Miratovac - 120,00 dinara
Preševo - Trnava 100,00 dinara
Trnava - Miratovac - 80,00 dinara
Preševo - Rajince - 150,00 dinara
Preševo - Crnotince - 130,00 dinara
Preševo - Šošaje - 120,00 dinara
Preševo - Oraovica - 80,00 dinara
Oraovica-Šošaje 80,00 dinara
Oraovica-Crnotince 100,00 dinara
Oraovica-Rajince 130,00 dinara
Šošaje-Crntince 80,00 dinara
Šošaje-Rajince 100,00 dinara
Crnotince-Rajince 80,00

Primedbe Komisije:
Uvidom u podnetoj prijavi i dokumentaciji koja je u prilogu prijave, utvđeno je da su rešenja iz
tačke 2 odnosno Rešenja nadležnog ministarstva za otpočivanje i obavljanje javnog linijskog
prevoza putnika, izdata za međumesni saobraćaj i to za relaciju Preševo-Gnjilane-Priština kao i
licence za prevoz putnika koja se odnosi za međunarodni linijski prevoz;
Uz obrzaca PPP PD nisu dostavljeni dokazi o zaposlenim licima kod podnosioca prijave niti
fotokopije radnih knjižica i potvrdama o stepenu stručne spreme.

Na osnovu utvrđenih činjenica, odnosno nedostataka u prijavi, Komisija konstatuje da je ova
prijava neprihvatljiva i kao takva se ODBACUJE i ne može se ponderisati prema utvrđenim
kriterijumima za poveravanje obavljanja linijskog prevoza putnika na teritoriji opštine Preševo.

7.3 Preduzeće za turizam, transport i trgovinu VELI-TRANS d.o.o. Žujince, Preševo

Uz prijavu je dostavljeno sledeće:
kopija rešenja APR BD 109007/2021 od 31.12.2021. godine kojom se odbacuje registraciona
prijava i promeni podataka, kopija rešenja APR-a sa BD 84121/2020 od 17.11.2020. godine kojom se
usvaja registraciona prijava o promeni podataka, kopija privremenog rešenja Ministarstva građevinarstva,
saobraćaja i infrastrukture broj 344-10-20835/2018-03 od 12.02.2018. godine kojom se dozvoljava
podnosiocu prijave Veli Trans d.o.o. obavljanje delatnosti domaćeg linijskog i to sa autobusima koji sun a
spisku ovog rešenja i to 3 (tri) autobusa u vlasništvu podnosioca prijave, fotokopije saobrćajnih dozlova
za 4 (četiri ) autobusa u vlasništvu i 1 (jedan) kao korisnik autobusa.
Kopija ugovora o zakupu parkinga i servisa sa kompletnom opremom odc 09.01.2022. godine - nije
overen niti je potpisan od strane zakupodavaoca.
Ovlašćenje o zastupanju na javnom konkursu, izdato od strane Jugoprevoz d.o.o. Beograd na ovlašćeno
pravno lice Veli Trans d.o.o. Žujince, Preševo od 01.03.2022. godine, Sporazum o zajedničkom
nastupanju i zajedničkoj obavezi izvršenja prevoza na javnom konkursu između
Društvo za prevoz putnika u drumskom saobraćaju JUGOPREVOZ Beograd i Preduzeća za turizam,
transport i trgovinu VELI-TRANS d.o.o. Žujince, Preševo, od 01.03.2022. godine.
kopija izvoda APR-a od 16.03.2021. godine za firmu Jugoprevoz Leposavić d.o.o. Beograd, fotokopije
saobraćajnih dozlova za 6 (šest) autobusa, sa licencama za domaći i međunarodni saobraća.

Nedostaju dokazi predviđeni konkursom:
-

PPOD obrazac;
upotrebna dozvola za objekat za održavanje vozila za kanale, odnosno izvod iz popisne liste
kojom se dokazuje posedovanje osnovnih sredstava, dizalica i druge opreme;
- Nije uz prijavu podneta ponuda sa cenovnikom obavljanja prevoza za date relacije.
Primedba:

Prilikom uvida u dokumentaciji prijave utvrđeno je da je Rešenjem APR-a sa BD 109007/2021 od
31.12.2021. godine, odbačen zahtev za prijavu promena, za lice koji je predao prijavu i potpisao
istu.
Na osnovu utvrđenih činjenica, odnosno nedostataka u prijavi, Komisija konstatuje da je ova
prijava neprihvatljiva i kao takva se ODBACUJE i ne može se ponderisati prema utvrđenim
kriterijumima za poveravanje obavljanja linijskog prevoza putnika na teritoriji opštine Preševo.

6. Iz svega navedenog u ovom izveštaju, Komisija predlaže Opštinskom veću da zbog neispunjenja
uslova iz Konkursa, poništi postupak ovog konkursa i odbacuje sve prijave podnete u drugom
javnom pozivu i u skladu sa mogućnostima pokrene novi postupak javnog konkursa za
poveravanje obavljanja linijskog prevoza putnika na teritoriji opštine Preševo.

Opštinsko veće opštine Preševo posle razmatranja sve navode u izveštaju došlo je do
konstataciju da se nisu stekli uslovi za dodelu ugovora za poveravanje obavljanja lokalnog
linijskog prevoza putnika na teritoriji opštini Preševo I Odlučno kao u dispozitivu ovog Rešenja.
O svemu izneti I na Osnovi izveštaja Komisije odlučno kao u dispozitivi ovog Rešenja.

Rešenje dostavititi: Podnosiocima prijava, Predesdniku i članovima Komisije za
sprovodjenje Konkursna poveravanje obavljanja lokalnog linijskog prevoza putnika na teritoriji
opštini Preševo.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PREŠEVO
III.Br.344-9

Predsednik
Ardita Sinani

Na osnovu čl. 70 Statuta opštine Preševo , (”Sl.glasnik Opštine Bujanovac”,
br.12/2021) i čl. 48 Pravilnika o radu Opštinskog veća opštine Preševo ,(“Sl.glasnik Pčinjskog
okruga” br. 31/08), Opštinsko veće opštine Preševo, na svojoj održanoj sednici dana 25.03.2022
god., donosi sledeći :
Në mbështetje të nenit 70. të Statutit të komunës së Preshevës /”Gaz.. zyrtare e Komunës
së Bujanocit ”, nr. 12/2021/ dhe nenit 48 të Rregullores mbi punën e 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 25.03.2022 nxorri këtë:
Z A K LJ U Č A K- K O N K L U Z I O N

1. Opštinsko veće opštine Preševo donosi Zaključak za postavljanje saobraćajnih
znakova i tabli u naseljenim mestima na teritoriji Opštine Preševo .
1.Këshilli komunal i komunës së Preshevës sjell Konkluzion për vesnodjen e shenjave
të komunikacionit dhe tabelave në vendbanimet e teritorit të komunës së Preshevës.
2.Za sprovodjenje ovog Zaključka stara će se Odelenje za investicije, komunalne i
gradjevinske poslove.
2. Për zbatimin e këtij konkluzioni përkujdeset drejtorati për investime , punë
komunale dhe ndërtimore
Zaključak dostaviti: Odelenje za investicije, komunalne i gradjevinske poslove,
Opštinskom veću i Arhivi SO Preševo.
Konkluzioni ti dërgohet: Drejtoratit për investime punë komunale dhe nërtimore ,
Këshillit Komunal dhe Arkivit KK Preshevë.
OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PREŠEVO
KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS PRESHEVË
III.br.nr:344-10

Predsednica-Kryetare
Ardita Sinani

Na osnovu čl. 70 Statuta opštine Preševo ( ”Sl.glasnik Opštine Bujanovac ” br12/2021) i čl. 48
Pravilnika o radu Opštinskog veća opštine Preševo (“Sl.glasnik Pčinjskog okruga” br.31/08), i Mišljenje
izdata od strane Javno vodoprivredno Preduzeće “SrbijaVode”’Beograd Br.1614/1 od 10.03.2022,
Opštinsko veće na održanoj sednici dana 25.03.2022 god., donosi sledeći:
Në mbështetje të nenit 70. të Statutit të komunës së Preshevës (”Gaz. . zyrtare e Komunës së
Bujanocit ”, nr. 12/221/ dhe nenit 48 të Rregullores mbi punën e Këshillit komunal të komunës së
Preshevës (”Fl.zyrt.e rrethit të Pçinjës “nr.31/08), dhe mendimit të dhënë nga Ndërmarrjes publike e
Ujrave „SrbijaVode“- Beograd nr.1614/1 të datës 10.03.2022. Këshilli komunal i komunës së
Preshevës, në mbledhjen e vet të mbajtur më 25.03.2022 nxjerr këtë:

Z A K LJ U Č A K - K O N K L U Z I O N
Opštinsko veće opštine Preševo razmotrio predlog Programa o operativnom planu zaštite
od poplava II reda na teritoriji opštine Preševo za 2022 god.
Këshilli komunal i komunës së Preshevës Shqyrtoi propozim programin për planin
operativ të mbrjotjes nga vërshimet e ujërave të rendit të II-të në teritorin e komunës së
Preshevës për vitin 2022.
Opštinsko veće opštine Preševo usvaja predlog Programa o operativnom planu zaštite od
poplava II reda na teritoriji opštine Preševo za 2022 god., istu dostavlja Skupštini opštine
Preševo za razmatranje i usvajanje.
Këshilli Komunal i komunës së Preshevës Aprovon propozim programin për planin
operativ,të mbrjotjes nga vërshimet e ujërave të rendit të II-të në teritorin e komunës së
Preshevës për vitin 2022, dhe të njejtin ia procedon Kuvendit komunal të komunës së Preshevës
për shqyrtim dhe miratim .
Zaključak dostaviti: Skupštini opštini Preševo, Opštinskom veću opštine Preševo i
arhivi.
Konkluzioni t`i dërgohet: Kuvendit Komunal të komunës së Preshevës, Këshillit
Komunal të komunës së Preshevës dhe Arkivit.
OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PREŠEVO
KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS PRESHEVË
III.Nr.352-6
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), i člana III.Odluke o javnih nabavki Opštine Preševo za 2022 godine
III.nr.404-8/2022, Opštinsko Veće Opštine Preševo na sednici održanoj dana 25.03.2022 donosi
se

ODLUKA
o Izmeni I dopuni godišnjeg Plana javnih nabavki Opštine Preševo za 20222. godinu

I.

Zamenjuje se
plan javnih nabavka Opštine Preševo za 2022. godinu, usklađen sa
planiranim sredstvima prema Programskom budžetu Opštine Preševo za 2022. Godine ,
tako d dodaju još dva projekata i to ;
1.Asfaltiranje lokalnog puta u selo Žujince , Katastarska parcela/br.2292 KO Žujince .
2. Finansiranje medije za praćanje aktivnosti i sednicama Skupštine Opštine Preševo ,
Opštinskog Veća ,Opštinske uprave i institucije gde je osnivač Opština Preševo.

II.

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

III.

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

IV.

Ova odluka stupa danom donošenja.

V.

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.404-8/1-2022
Predsednik
Ardita Sinani

Në mbështetje të Nenit 70.të Statutit të komunës Preshevë (“Gaz.zyrtare e Komunës së
Bujanocit”, nr.12/21), nenit 88 al.1 dhe nenit 239 al.2 të Ligjit mbi prokurimet publike
(“Fl.zyrtare e RS”, nr. 91/2019), dhe nenit III të Vendimit mbi planin vjetor të Prokurimeve
publike të komunës së Preshevës për vitin 2022 III.nr.404-8/2022, Këshilli komunal i komunës
së Preshevës, në mbledhjen e mbajtur më datë 25.03.2022, nxorri këtë:

VENDIM
mbi ndryshimin dhe plotësimin e Planit vjetor të prokurimeve publike të Komunës
Preshevë për vitin 2022

I.

Ndryshohet Plani i prokurimeve publike të Komunës Preshevë për vitin 2022, i
harmonizuar me planifikimin e mjeteve sipas buxhetit programor të komunës
Preshevë për vitin 2022, ashtu që shtohen edhe dy projekte edhe atë :
1. Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin Zhunicë , PK/Nr 2292 KK.Zhunicë.
2. Financimi i mediumeve për përcjelljen e Aktiviteteve dhe seancave të Kuvendit
Komunal Preshevë , Këshillit Komunal ,Administratës Komunale dhe
institucioneve ku është themelues Kuvendi Komunal.

II.

Realizimi i prokurimit publik sipas ndryshimit të këtij Plani do të finansohet nga ana
e buxhetit të Komunës Preshevë për vitin 2022 si dhe nëpër mes transferit të mjeteve
nga nivelet tjera të Qeverisë dhe donatorëve.

III.

I urdhërohet Shërbimit në Drejtoriatin për finansa, buxhet dhe prokurime publike që
Projektete e cekura më lartë të vehen në Portalin e prokurimeve publike në tërësi
sipas të dhënave burimore të mjeteve finansiare në buxhetin e Komunës Preshevë për
vitin 2022.

IV.

Ky Vendim hyn në fuqi me ditën e mirtimit.

V.

Vendimi t'i dërgohet: Shërbimit në Drejtoriatin për finansa, buxhet dhe prokurime
publike, Këshillit komunal dhe arkivit të Administratës komunale Preshevë, Këshillit
komunal dhe Arkivit të KK Preshevë.
KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS SË PRESHEVËS

III.nr:404-8/ 1-2022
Kryetare
Ardita Sinani

Na Osnovu člana 70 .Statuta opštine Preševo („Sl Glasnik opštine Bujanovac
„Br.12/21/) i člana 2.Odluke o opštinskom Veću opštine Preševo ( Sl.Glasnik Pčinjskog
Okruga br.26/08), i Odluke I. Br.353-101/15 o javnim Parkiralištima u Preševo, Opštinsko
Veće opštine Preševo na sednici održanoj 25.03.2022 godine doneo je :
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 mbi Këshillin komunal të komunës së
Preshevës /”Fl.zyrtare e Rrethit të Pçinjës “,nr.31/08),dhe Vendimit I.nr.353-101/15 mbi
parkingjet publike në Preshevë ,Këshilli komunal i komuës së Preshevës,në mbledhjen e vet të
mbajtur 25.03.2022 nxorri këtë :
REŠENJE
O DAVANJU SAGLASNOST NA IZMENU CENOVNIKA ZA JAVNIM
PARKIRALIŠTIMA U PREŠEVO J.P”MORAVICA U PREŠEVO
AKTVENDIM
MBI DHËNIEN E PËLQIMIT NË NDRYSHIMIN E ÇMIMORES PËR PARKINGJET
PUBLIKE NË PRESHEVË N.P” MORAVICA” NË PRESHEVË
I
Daje se saglasnost na izmenu Cenovnika za Javnim parkiralištima u Preševo
J.P”Moravica u Preševo Br.146 od 18.03.2022.
Jipet pëlqimi në ndryshimin e Çmimores për parkingjet publike në Preshevë N.P”
Moravica” në Preshevë nr.146 të datës 18.03.2022 .
II
Izmena Cenovnika za Javnim parkiralištima u Preševo je sastavni deo ovog
Rešenja.
Ndryshimi I Çmimores për parkingjet publike 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.325-5
Predsednica-Kryetare
Ardita Sinani

Na Osnovu člana 70 .Statuta opštine Preševo („Sl Glasnik opštine Bujanovac
„Br.12/21/) 48 i člana 57. Pravilnika o radu Opštinskog veća opštine Preševo (“Sl.glasnik Pčinjskog
okruga” br.31/08), Opštinsko Veće opštine Preševo na sednici održanoj 25.03.2022 godine
doneo je :
Në mbështetje të nenit 70. të Statutit të komunës së Preshevës /“Gaz..zyrtare e Komunës
së Bujanocit “,nr. 12/21/ dhe nenit dhe nenit 48 dhe 57 të Rregullores mbi punën e Këshillit
komunal të komunës së Preshevës (”Fl.zyrt.e rrethit të Pçinjës “nr.31/08) ,Këshilli komunal i komuës
së Preshevës,në mbledhjen e vet të mbajtur 25.03.2022 nxorri këtë :
ODLUKU –VENDIM

I
Opštinsko Veće Opštine Preševo donosi Odluku o raspisivanju Konkursa za dodelu
sredstava za studentske stipendije .
Këshilli Komunal I komunës së Preshevës sjell Vendim për shpalljen e konkursit për
ndarjen e bursave studentore .
II
Sredstva za sprovodjenje Konkursa su obezbedjena u budzetu Službe
kordinacionog tela Vlade Republike Srbije za Opštine Preševo , Bujanovac I Medvedja , u
Okviru klasifikacije 463 -Transferi ostalim nivoima Vlasti , koja će , po sprovedenom
konkursu biti transferisana Opštini Preševo na dalju realizaciju .
Mjetet për realizimin e Konkursit janë të siguruara nga Trupi Kordinues për Preshevë
Bujanoc dhe Medvegjë në klasifikimin 463 – Transferi I mjeteve niveleve tjera të qeverisjes , e
cila pas realizimit të konkursit do ti transferohen Komunës së Preshevës në realizim të
mëtutjeshëm .
III
Sastavni deo ove Odluke je Konkurs za dodelu sredstva za studentske stipendije .
Pjesë përbërëse e këtij Vendimi është Konkursi për ndarjen e mjeteve për bursat e studentëve .
IV.
Ovo Rešenje stupa na snagu danom donošenja.
Ky Vendim Hyn në fuqi ditën e miratimit.
OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PREŠEVO
KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS SË PRESHEVËS
III.Br.Nr.400-43
Predsednica-Kryetare
Ardita Sinani

Na osnovu člana 70 Statuta Opštine Preševo (“Sl. Glasnik opštine Bujanovac „ br.12/2021), i
dopisa Kordinacionog tela Vlade Republike Srbije 100 br.45-00-00002-0412022-01 od 25.03.2022
od, Opštinsko Veće Opštine Preševo na sednici održanoj dana 25.03.2022 donosi :
Në mbështetje të nenit 70 statutit të komunës së Preshevës(“ Gazeta zyrtare e Komunës së
Bujanocit ” nr.12/2021) ,dhe Shkresës së Trupit Kordinues të Republikës së Serbisë 100 nr. 45-0000002-0412022-01 të datës 25.03.2022 , Këshilli Komunal i komunës së Preshevës në mbledhjen e
mbajtur me datën 25.03.2022 , sjell :
R E Š E NJ E -A K T V E N D I M
O FORMIRANJU KOMISIJE ZA PRIPREMU I PRAĆANJE KONKURSA ZA DODELU
SREDSTAVA ZA STUDENTSKE STIPENDIJE
MBI FORMIMIN E KOMISIONIT PËR PËRGADITJEN DHE PËRCJELLJEN E KONKURSIT
PËR NDARJEN E MJETEVE PËR BURSAT E STUDENTËVE
I
Opštinsko Veće Opštine Preševo formira komisije za pripremu i praćanje Konkursa za dodelu
sredstava za studentske stipendije , sredstva obezbedjena od strane kordinacionog Tela Vlade RS, u
sastavu:
Këshilli komunal i komunës së Preshevës formon komisionin për përgatitjen dhe përcjelljen e
konkursit për ndarjen e mjeteve për bursat e studenetëve , mjete të siguruara nga Trupi kordinues i
Qeverisë së RS, në këtë përbërje :
II.
1.Fatos Hyseni – Kryetar- Radnik Kabineta Predsednika – Punëtor i Kabinetit të Kryetarit
2.Fetije Bajrami – Član –Anëtar Psiholog- Psikologe
3.Driton Bilalli – Član –Anëtar- Šef Kabineta Predsednika-Shef i kabinetit të Kryetarit
4.Jelena Ćolić – Član -Anëtar – predstavnik kordinacionog tela-Përfaqësues i trupit kordinues
5.Jelena Jakšić – Član Anëtar -Predstavnik kordinacionog tela-Përfaqësues i trupit kordinues
6.Zorica Lukić – Član-Anëtar - Predstavnik kordinacionog tela-Përfaqësues i trupit kordinues
Zadatak Komisije je da priprema dokumentacije konkursa i realizacije za dodelu sredstava za
studentske stipendije .
Detyrë e komisionit është që të përgadisë dokumentacionin e konkursit dhe realizimin e tij për
ndarjen e mjeteve për bursat studentët .
III
Za svoj rad komisiju pripada naknada u visini od 3.000,00 za predsednika Komisije i 2500,00
din za članove komisije za svaku sednicu .
Për punën e vet komisionit i takon kompenzimi në lartësi prej 3.000,00 din për kryetarin e
komisionit dhe 2.500,00 din për anëtarët për çdo mbledhje.
IV
Rešenje stupa na snagu danom donošenja .
Ky aktvendim hyn në fuqi në ditën e miratimit .
Rešenje dostaviti:Prdsedniku , članovima komisije , Opštinskom Veću , Kordinacionom telu
Vlade Republike Srbije za Preševo Bujanovac i Medvedja ,i Arhivi SO Preševo.
Akvendimi ti dorëzohet : Kryetarit, anëtarëve të komisionit, Këshillit komunal të komunës së
Preshevës ,Trupit kordinues të Republikës së Serbisë për Preshevë Bujanoc dhe Medvegjë dhe arhivit
të komunës .
OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PREŠEVO
KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS PRESHEVËS
III br.nr .553-238

PREDSEDNICA - KRYETARI
Ardita Sinani

