
На основу члана 70. Статута општине Прешево („Сл.гласник општине Бујановац“, бр.12/21 и 
члана 2 Одлуке Општинског већа („Сл.Гласник Пчињског округа“, бр.31/08), Општинско веће 
општине Прешево, у својој одржаној седници дана 13.06.2022 , доноси : 

 

З А К Љ У Ч А К 

за усвајање Иницијативе за израду Локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП) општине 
Прешево 

 

1. Усваја се Иницијатива за израду Локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП) 
општине Прешево коју су поднели в.д. Директор јавног предузећа „Моравица“ и 

обавештени Председник општине Прешево, као и Канцеларија за локални 

економски развој општине Прешево, у складу са националном регулативом за 

животну средину средина. 

 

2. Копију закључка доставити в.д. Директору јавног предузећа „Моравица“, 
Председнику општине Прешево, као и Канцеларији за локални економски развој 

општине Прешево.. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у Службеном 
листу општине Прешево. 

 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО 

 

 

III.бр.119-95               

Датум: 

                                         Председник 

                                     Шћиприм Арифи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 70. Статута општине Прешево („Сл.гласник општине Бујановац“, бр.12/21 
и члана 2 Одлуке Општинског већа („Сл.Гласник Пчињског округа“, бр.31/08), као и 
пројекат „Мање смећа, мање ризика, више здравља“ (Мање смећа , Мање ризика, више 
здравља) од 25.12.2020. и Уговора о гранту бр. 48-00-00046 / 2019-28-2 финансираног из 
ИПА 2 Програма прекограничне сарадње између Републике Србије и Републике Северне 
Македоније 2014. - 2020. године, Веће општине Прешево је на  седници одржаној 
13.06.2022.године донело: 

О Д Л У К А 

за формирање  Месног комитетa за „Израду ЛЕАП-а за Општину Прешево“ 

 

Члан 1 

Овом одлуком оснива се месни одбор за пројекат „Израда ЛЕАП-а за општину 
Прешево“. 

Члан 2 

Месни одбор има задатак да усвоји извештај о стању животне средине, дефинише 
питања животне средине, одреди приоритете, добије подршку заједнице у изради и 
примени ЛЕАП-а и обавља друге послове у складу са Методологијом за припрема ЛЕАП-
а која ће се одредите пре почетка израде ЛЕАП-а. 

Члан 3 

Месни одбор самостално формира радне групе за тематске области, а може ангажовати 
стручњаке за консултације ради детаљније и ефикасније израде ЛЕАП-а. 

Члан 4 

Чланови Месног за свој рад  не примају новчану накнаду за израду ЛЕАП-а. 

Члан 5 

Месни одбор ради на основу Пословника о раду који ће донети чланови Месног 
одбора. 

Члан 6 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном листу општине 
Прешево”. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО 

 

III.бр.119-94               

Датум:13.06.2022 
 

                                            Председник 

                                                  Шћиприм Арифи 

  

 

 



  Na osnovu čl. 70. Statuta Opštine Preševo  /”Sl.glasnik Opštine Bujanovac “br.12/2021”, i člana 2 

Odluke o  Opštinskom veću opštine Preševo  (”Sl.glasnik Pčinjskog okruga  “br.31/08), Opštinsko veće 

Opštine Preševo, na svojoj održanoj sednici dana  13.06.2022  donosi 

 Në mbështetje të nenit 70. të Statutit të komunës së Preshevës /”Gaz. Zyrt. E komunës së Bujanocit 

“nr.12/2021”, dhe  nenit 2 të Vendimit mbi  Këshillin 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 13.06.2022  

nxorri këtë: 

 

REŠENJE – AKTVENDIM 

O  UKIDANJU REŠENJA  

MBI SHFUQIZIMIN E VENDIMIT  

 

I.  

Ukida se rešenje Opštinskog veća opštine Preševo o davanje saglasnosti za povećanja broja 
radnika u Predškolskoj ustanovi „8 Mart“ u Preševu, III.br.110-39 od 29.11.2021 godine. 

Shfuqizohet vendimi I Këshillit komunal të komunës së Preshevës mbi dhënien e pëlqimit për 
rritjen e numrit të punëtorëve në Entin parashkollor “8 Marsi” , III.nr.110-39 të dates 
29.11.2021. 

II.  

Obavezuje se Predškolska ustanova „8 Mart“ da po isteku ugovora o radu ne nastavi isto. 

Obligohet Enti parashkollor “8 Marsi” që pas skadimit të kontratave të punës të njejtat mos ti 
vazhdojë. 

 

Obrazloženje-Arsyetim 

Sredstva namenjena ovom program Prvom Rebalansu budžeta opštine Preševo su 
smanjena, zbog stvorene financijske situacije u opštini Preševo. 

Mjetet e dedikuara për këtë program me Rebalansin e I-rë të buxhetit janë 
reduktuar, për shkak të gjendjes së krijuar financiare në komunën e Preshevës. 

Rešenje dostaviti: Opštinskom veću, Predškolskoj ustanovi 8 Mart, i Arhivi. 

Aktvendimi ti dërgohet: Këshillit komunal, Entit parashkollor 8 Marsi dhe Arhivit. 

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PREŠEVO 

KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS SË PRESHEVËS 

 

III.Nr. 119-93       Predsednik-Kryetari 

               Shqiprim Arifi 



 

На основу члана 6.Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за 

надокнаду штете услед уједа напуштених животиња на територији општине Прешево 

III.бр.110-28 од 07.05.2015 год. (Служ.Гласник општине Бујановац “ бр.8/2015) I члана 2 

Одлуке о општинском Већу општине Прешево („Сл.гласник Пчињског Округа бр.31/08), 

Општинско Веће општине Прешево  на седници одржаној дана 13.06.2022 год . доноси: 

Në bazë të nenit 6. të Rregullores mbi procedurën dhe mënyrën e zgjidhjes së 

kërkesave të qytetarëve për kompenzimin e dëmit të shkaktuar nga kafshimi kafshëve të 

braktisura në territorin e komunës së Bujanocit  III.nr.110-28 të datës 07.05.2015 („Gazeta 

Zyrtare e komunës së Bujanocit“, nr.8/2015) dhe nenit 2. të Vendimit mbi Këshillin Komunal 

(„Gazeta zyrtare e rrethit të Pçinjës“, бр. 31/08), Këshilli Komunal i komunës së Preshevës , 

në mbledhjen e mbajtur më datë 13.06.2022, sjell këtë : 

 

      РЕШЕЊЕ  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВА И ВИСИНЕ НАКНАДЕ 

ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО  

 

AKTVENDIM 

MBI FORMIMIN E KOMISIONIT PËR PËRCAKTIMIN E BAZËS DHE LARTËSISË SË 

KOMPENZIMIT  TË DËMIT TË SHKAKTUAR NGA KAFSHIMI I  KAFSHËVE TË 

BRAKTISURA NË TERITORIN E KOMUNËS SË PRESHEVËS  

 

Члан –Neni 1. 

Образује се комисија за утврђиванје основа и висине накнаде штете настале услед уједа 

напуштених животиња  на територији  општине Прешево , у саставу : 

Formohet Komisioni për përcaktimin e bazës dhe lartësisë së kompenzimit të dëmit të shkaktuar nga 

kafshimi i kafshëve të braktisura në teritorin e komunës së Preshevës , në përbërje: 

 

Председник-Kryetar 

Fadil Azizi – из с. Ораовица – nga f.Rahovicë Komuna e Preshevës- Одељење за друштвене 

делатности -Shërbimi për veprimtari shoqërore 

                                    

Чланови-Anëtarët  

1. Flakron Sabedini -  Лекар из Прешева –Mjek nga Presheva   

              

2. Sylejman Ibishi  –Радник Општинске Управе  из с. Ораовица  Општина Прешево –

Punëtor I Administratës komunale  nga  Rahovica Komuna e Preshevës    

 

3.–Shpëtim Hasani - Дипл. Економиста –Ekonomist i dipl. nga  Presheva  

 

4.Ramadan Dalipi–Доктор Ветерине из. С Golemi Dol-Mjek i veterinës nga fshati Golemi Dol             

 

       5. Afrim Abdullahu - Радник Општинске Управе  из с.Трнава Општина Прешево – Punëtorë i 

Administratës komunale nga f.Trnavë Komuna e Preshevës 

 

Стручне ,административно  техничке послове евиденције водиће Oделјење за друштвене 

делатности . 

Punët profesionale Administrative teknike dhe evidencat do ti udhëheq drejtorati për veprimtari 

shoqërore. 

 

      Члан  -Neni-2 



Комисија је дужна да примљене захтеве грађана за накнаду штете настале услед уједа 

напуштених животиња размотри и упути свој предлог Општинском  правобранилаштву, 

најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева грађана. 

 Komisioni është i obliguar që kërkesat e pranuara të qytetarëve për kompenzimin e dëmit të 

shkaktuar nga kafshimi i kafshëve të braktisura të i shqyrtoj dhe propozimin e saj të ja dërgoj avokatit 

komunal, më së voni në afat prej 30 ditëve nga dita e marrjes së kërkesave të qytetarëve. 

Комисија ће заседати једном месечно ( ако постоји захтеви ) и то у времену од 25-ог у месецу 

до краја месеца.  

Komisioni do të takohet një herë në muaj ( nëse ka kërkesa ) edhe ate në periudhën prej të 25-tit deri 

në fund të muajit . 

Члан – Neni 3. 

Накнада за рад Комисије биће иста као члановима сталних радних тела скупштине општине 

Прешево.  

Kompenzimi për punën e komisionit do të jetë e njejtë si e anëtarëve të trupit të përhershëm punues të 

kuvendit komunal të Preshevës . 

Члан – Neni 4. 

 

 Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се  „Службеном гласнику општине 

Бујановац“. 

Aktvendimi hynë në fuqi ditën e miratimit dhe shpallet në  „Gazetën Zyrtare të komunës së 

Bujanocit“. 

 

Члан – Neni 5. 

 

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење о формирањју комисије III.бр.110-31 

од 15.06.2021. године. 

Me hyrjen në fuqi të këtij aktvendimi pushon të vlejë Aktvendimi mbi formimin e komisionit 

III.nr.110-31 të datës 15.06.2021. 

 

Решење доставити :Председнику и члановима комисије ,Општинском Правобранилаштву 

,ветеринарској Амбуланти Прешево,Одељењу за привреду и финансије, Одељењу за 

друштвене делатности ,благајнику, Општинском Већу и Архиви СО Прешево. 

Aktvendimi t’i dërgohet :Kryetarit dhe anëtarëve të komisionit ,Avokaturës komunale ,Ambulantës së 

veterinarisë Preshevë,Drejtoratit për veprimtari shoqërore , Arkës ,Drejtoratit për financa ,Këshillit 

komunal dhe arkivit K.K.Preshevë. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО  

KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS SË PRESHEVËS  

  

 

III.Br.nr.119-101 

У Прешеву/Preshevë      ПРЕДСЕДНИК - KRYETAR 

                      Shqiprim Arifi   

 

 

 

 

 

 

 



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 III-ćem 

rebalansu Programskog Budžeta Opštine Preševo  za 2021  I.br.400-77(Sl. Glasnik Opštine 

Bujanovac  br.10/2021), 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  13.06.2022 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  

Rebalansin e tretë të buxhetin programor të komunës së Preshevës për vitin 2021 I.nr.400-

77(Gaz.zyrt. e komunës së Bujanovcit nr.10/2021),  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  13.06.2022   sjell këtë: 

 

REŠENJE – AKTVENDIM 
O  UKIDANJA PROGRAMA USAVRŠAVANJA KADROVA 

MBI SHFUQIZIMIN E VENDIMIT MBI PËRSOSJEN E KUADROVE 
 

I.  

Shfuqizohet vendimi I Këshillit komunal të komunës së Preshevës mbi përsosjen e kuadrove 
III.Nr.119-67 të datës 09.06.2021. 

II.  

Obligohen institucionet publike dhe private të cilat janë përfituese të kuadrove nga ky 
program, që pas skadimit të kontratave të punës të njejtat mos ti vazhdojnë. 

Obrazloženje-Arsyetim 

Sredstva namenjena ovom program Prvom Rebalansu budžeta opštine Preševo su smanjena, 
zbog stvorene financijske situacije u opštini Preševo. 

Mjetet e dedikuara për këtë program me Rebalansin e I-rë të buxhetit janë reduktuar, për 
shkak të gjendjes së krijuar financiare në komunën e Preshevës. 

Rešenje dostaviti: Opštinskom veću, Opštinskom savetu za zapošljavanje i Arhivi. 

Aktvendimi ti dërgohet: Këshillit komunal, Këshillit lokal për punësim dhe Arhivit. 

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PREŠEVO 

KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS SË PRESHEVËS 

 

III.Nr.119-100       Predsednik-Kryetari 

Preshevë              Shqiprim Arifi 

Datum/Me datë:13.06.2022 



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 III-ćem 

rebalansu Programskog Budžeta Opštine Preševo  za 2021  I.br.400-77(Sl. Glasnik Opštine 

Bujanovac  br.10/2021), 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  13.06.2022 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  

Rebalansin e tretë të buxhetin programor të komunës së Preshevës për vitin 2021 I.nr.400-

77(Gaz.zyrt. e komunës së Bujanovcit nr.10/2021),  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  13.06.2022   sjell këtë: 

 

REŠENJE – AKTVENDIM 

O  UKIDANJA PROGRAMA USAVRŠAVANJA KADROVA 

MBI SHFUQIZIMIN E VENDIMIT MBI PËRSOSJEN E KUADROVE 

 

I.  

Ukida se odluka Opštinskog veća opštine Preševo o programa usavršavanja kadrova III.br.119-
2 od 27.01.2022. 

Shfuqizohet vendimi I Këshillit komunal të komunës së Preshevës mbi përsosjen e kuadrove 
III.Nr.119-2 të datës 27.01.2022. 

II.  

Javne I private ustanove koje su korisnici osoblja iz ovog programa dužne su da nakon isteka 
ugovore o radu da ne nastave iste. 

Obligohen institucionet publike dhe private të cilat janë përfitues të kuadrove nga ky 
program, që pas skadimit të kontratave të punës të njejtat mos ti vazhdojnë. 

Obrazloženje-Arsyetim 

Sredstva namenjena ovom program Prvom Rebalansu budžeta opštine Preševo su 
smanjena, zbog stvorene financijske situacije u opštini Preševo. 

Mjetet e dedikuara për këtë program me Rebalansin e I-rë të buxhetit janë 
reduktuar, për shkak të gjendjes së krijuar financiare në komunën e Preshevës. 

Rešenje dostaviti: Opštinskom veću, Opštinskom savetu za zapošljavanje i Arhivi. 

Aktvendimi ti dërgohet: Këshillit komunal, Këshillit lokal për punësim dhe Arhivit. 

 



OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PREŠEVO 

KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS SË PRESHEVËS 

 

III.Nr.119-99       Predsednik-Kryetari 

            Shqiprim Arifi 

 

 

 

 

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 Bina  –dipl. Za Javnu Upravu   –Predsednik  – Kancelarija za lokalni ekonomski 

razvoj 

2.Mendim Berisha  –Član- dipl.pravnik   

3.Alban Mehmeti-Član-član dipl. Pravnik-  

4.Erxhan Abdiu -ćlan –dipl.pravnik  

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.                      Predsednik-Kryetar 

               Shqiprim A 

 



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 13.06.2022 nxjerr këtë: 

           

                   V E N D I M  

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 Bina  –Kryetar,   i dipl. për Administratë publike  – Punëtor i Administratës 

komunale   

2.Mendim Berisha  –Anëtar –jurist i dipl.  

3.Alban Mehmeti-anëtar – jurist i dipl.  

4.Erxhan Abdiu-anëtar  - jurist i dipl. 

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.           Predsednik-Kryetar, 

                                         Shqiprim Arifi  

 

 

 

 



 Na osnovu čl. 70. Statuta opštine Preševo (”Sl.glasnik Opština Bujanovac ”, br.12/21), i  

člana 2. Odluke Opštinskog veća (”Sl.glasnik Pčinjskog okruga “br.31/08), Opštinsko veće 

opštine Preševo, u svojoj održanoj sednici dana  13.06.2022 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.zyrt.e rrethit të 

Pçinjës “nr.31/08), Këshilli komunal i komunës së Preshevës, në mbledhjen e vet të mbajtur më 

13.06.2022, nxorri këtë: 

 

 

K O N K L U Z I O N  

 

   

 

  

  Këshilli komunal i komunës së Preshevës shqyrtoi çështjen e shitësve të druve të 

cilët stacionohen afër stadiumit të qytetit dhe këndit të lojrave. 

 

  Këshilli Komunal  i Komunës së Preshevës merr vendim që tju ndrrohet lokacioni 

dhe të vendosen prapa shkollës fillore. 

  

 Obligohet inpekcioni komunal për zbatimin e këtij konkluzioni. 

   

 Konkluzioni ti dërgohet: Inspekcionit Komunal, Këshillit Komunal  dhe Arkivit 

KK  Preshevë. 

 

      KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS SË PRESHEVËS 

 

 

III.nr:031-5 

                                                                                                                                       

Preshevë                                                                                                                         Kryetar 

                                                                                                                               Shqiprim 

Arifi  

 

 

 

 



  Na osnovu čl. 69 Statuta opštine Preševo , (”Sl.glasnik Opštine Bujanovac”, 

br.6/2021) 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 

13.06.2022 god., donosi sledeći : 

 

 Në mbështetje të nenit 69. të Statutit të komunës së Preshevës /”Gaz.. zyrtare e 

Komunës së Bujanocit ”, nr. 6/2021/ 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 13.06.2022  nxorri këtë: 

K O N K L U Z I O N 

                

   Këshilli komunal i komunës së Preshevës Shqyrtoi llogarinë përfundimtare të 

buxhetit të konsoliduar të komunës së Preshevës për vitin 2021. 

 

  Këshilli komunal i komunës së Preshevës aprovon llogarinë përfundimtare të 

buxhetit të konsoliduar të komunës së Preshevës për vitin 2021, me vërejtjet si në vijim: 

 

 Në tekstin e llogarisë përfundimtare për vitin 2021 të përgatitur nga Drejtorati për 

financave theksohet se në vitin 2021 ishte e nevojshme të barten mjete në rezerven rrjedhëse 

buxhetore. Për këtë arsye janë bartur 6.807.165,00 dinarë në rezervën rrjedhëse; 

 

1. E paqartë është si ka mundur nga aktiviteti programor 0501-0001 Menaxhmenti 

energjetik, funksioni 060, pozicioni 164, klasifikimi ekonomik 472, burimi i finansimit 01 të 

barten 1.000.000,00 dinarë kur dihet sipas rebalansit të fundit të vitit 2021 se nga ai pozicion 

janë harxhuar 241.504,01 dinarë. 

 

2. Te projekti i asfaltimit të rrugës Rahovicë-Bukuroc, me rebaklansin e fundit të vitit 

2021 ishte paraparë të paguhen 16.000.000,00 dinarë, ndërsa në llogarinë përfundimtare 

qëndron se janë paguar 20.680.920,00 dinarë, që nënkupton se janë bartur 4.680.920,00 

dinarë, ndërkohë që nuk ka patur rebalanc të buxhetit. 

 

3. Punimet në objektin ndihmës sportiv (zhveshtorja te stadiumi i qytetit), sipas 

Rebalansit të fundit të vitit 2021 për këtë projekt janë paraparë 3.420.905,00 dinarë të gjitha 

mjete nga Trupi koordinues, ndërkohë që 1.500.000,00 dinarë janë paguar nga mjetet 

vetanake, kurse 1.874.956,88 dinarë janë paguar nga mjetet e Trupit koordinues. 

 

Si konkludim i të gjitha pikave të lartëcekura, përmes rilokimit të mjeteve të 

dedikuara financiare nëpër pozicione të ndryshme, pa realizuar rebalancin e buxhetit, 

nënkupton shkeljen e Vendimit të Kuvendit komunal I.nr.400-92 i datës 28.10.2021. mbi 

Rebalancin IV të buxhetit të programuar për vitin 2021, duke përdorur pozicionin e mjeteve 

rezervë si mekanizëm ribalancimi. Poashtu, evidentohet edhe një rilokim i mjeteve të Trupit 

Koordinues, të gjitha këto pa realizuar rebalans të buxhetit. 



Këshilli komunal aprovon llogarinë përfundimtare për vitin 2021, me vërejtjet e 

lartëshënuara. 

 

Konkluzioni i dërgohet Kuvendit Komunal të Komunës së Preshevës për shqyrtim. 

  

    

Konkluzioni të i dërgohet: Drejtoratit për ekonomi dhe financa, Kuvendit Komunal, 

Këshillit komunal dhe Arkivit. 

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PREŠEVO 

KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS PRESHEVË 

 

 

 

 

III. nr: 400-58        Predsednik-

Kryetar 

                                        Shqiprim 

Arifi                                                                                                      

Preshevë                                                                                                        

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Na osnovu čl. 69 Statuta opštine Preševo , (”Sl.glasnik Opštine Bujanovac”, 

br.6/2021) 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 

13.06.2022 god., donosi sledeći : 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Opštinsko veće razmatrio je završni račun konsolidovanog budžeta opštine Preševo za 2021. 

Godinu. 

Opçtinsko veće usvaja završni račun konsolidovanog budžeta opštine Preševo za 2021. 

Godinu, uz napomene: 

  U tekstu završnog računa za 2021. godinu koji je izradila Odelenje za finansije, ističe 

se da je u 2021. godini bilo potrebno prebaciti sredstva u tekuću budžetsku rezervu. Zbog 

toga je u tekuću rezervu prebačeno 6.807.165,00 dinara; 

1. Nejasno je kako je iz programske aktivnosti 0501-0001  enadžment energetike, 

funkcija 060, pozicija 164, ekonomska klasifikacija 472, izvor finansiranja 01, 

bilo moguće preneti 1.000.000,00 dinara kada se prema poslednjem rebalansu 

2021. godine zna da je sa te pozicije  241.504,01, dinara potrošeno. 

2. U projektu asfaltiranja puta Oraovica - Bukurevac, poslednjim rebalansom 2021. 

godine, planirano je da se uplati 16.000.000,00 dinara, dok je u završnom računu 

uplaćeno 20.680.920,00 dinara, što znači da je preneto 4.680.920,00  rebalans 

budžeta nije bilo. 

3. Radovi na pomoćnom objektu ( svlačionica na gradskom stadionu), prema 

poslednjem rebalansu iz 2021. Godine za ovaj projekat obezbeđeno  3.420.905,00 

dinara, sva sredstva iz Koordinacionog tela, dok je 1.500.000,00 dinara isplaćena 

sopstvenih sredstava, a 1.874.956,88 iz sredstava Koordinacionog tela. 

Kao zaključak iz svih navedenih tačaka, kroz premeštanje namenskih finansijskih sredstava 

na različite pozicije, bez izvršenja rebalansa budžeta, to znači kršenje Odluke Skupštine 

opštine I.br.400-92 od 28.10.2021. o IV rebalansu budžeta programiranog za 2021. godinu, 

koristeći poziciju rezervnih sredstava kao mehanizam rebalansa. Takođe, evidentna je 

preraspodjela sredstava Koordinacionog tijela, a sve to bez rebalansa budžeta. 

Opštinsko veće daje saglasnost na završni račun za 2021. godinu, sa navedenim 

napomenama. 

Zaključak se upućuje Skuptštine Opštinje za ramatranje. 

 Zaključak dostaviti: Odelenje za finansije, budžet i javne nabavke, Skupštine opštine, 

Opštinsko veće i arhivi. 

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PREŠEVO 

 

III. nr: 400-58               Predsednik 

                                      Shqiprim Arifi                                                                                                      

Preševo                                                                                                        



Na osnovu člana 70 Statuta Opštine Preševo (“Sl. Glasnik opštine Bujanovac ,, br. 12/2021), i 

dopisa Kordinacionog tela Vlade Republike Srbije 100 br.401-00-044 od 08.06.2022. godine 

, Opštinsko veće Opštine Preševo na sednici održanoj dana 13.06.2022 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. 

401-00-044  të datës 08.06.2022, Këshilli Komunal i komunës së Preshevës në mbledhjen e 

mbajtur me datën 13.06.2022 , sjell:  

REŠENJE  
O FORMIRANJU KOMISIJE ZA PRIPREMU I PRAĆANJE JAVNOG POZIVA ZA 

DODELU JEDNOKRATNE SOCIJALNE POMOĆI U CILJU POKRIVANJA DELA 

TROŠKOVA ZA PREVOZ ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA 

OPŠTINE PREŠEVO 

                                                      

                                                      AKTVENDIM 
MBI FORMIMIN E KOMISIONIT PËR PËRGADITJEN DHE PËRCJELLJEN E 

KONKURSIT PËR PËR NDARJEN E MJETEVE FINANCIARE - NDIHMA TË 

NJËHERSHME SOCIALE, PËR QËLLIM TË MBULIMIT TË NJË PJESË TË 

SHPENZIMEVE TË TRANSPORTIT PËR NXËNËSIT E SHKOLLËS SË MESME 

NGA TERRITORI I KOMUNËS SË PRESHEVËS. 

 

I 

Opštinsko Veće Opštine Preševo formira komisije za pripremu i praćanje Javnog poziva za 

dodelu sredstava za dodelu jednokratne pomoći u cilju pokrivanja dela troškova za prevoz za 

učenike srednjih škoka, sredstva obezbeđena od strane Službe Kordinacionog Tela Vlade RS, 

u sastavu:  

Këshilli Komunal i Komunës së Preshevës formon komisionin për përgatitjen Ftesës publike 

për ndarjen e mjeteve për financimim e ndihmës së njëhershme për qëllim të mbulimit të 

harxhimeve të transportit të nxënëve të shkollës së mesme, mjete të siguruara nga Shërbimi i 

Trupit Kordinues i Qeverisë së RS, në këtë përbërje:  

1. Fadil Azizi – kryetar – predsednik - načelnik Odelenja za društvene delatnosti pri 

Opštine Preševo 

2. Krenar Halimi - član -Anëtar – Opština Preševo 

3. Behar Mustafa – član –Anëtar – Opština Preševo  

4. Fatos Mustafa – član – anëtar – Služba Koordinacionog tela Vlade RS 

5. Rrezarta Shabani– član – anëtar – Opština Preševo 

II 

Zadatak Komisije je da priprema dokumentacije Javnog poziva i realizaciju istog za dodelu 

sredstava u cilju pokrivanja dela troškova za prevoz sa učenike srednjih škola sa područja 

Opštine Preševo.  

Detyrë e komisionit është që të përgadisë dokumentacionin e Ftesës Publike dhe realizimin e 

të njëjtit për ndarjen e mjeteve për qëllim të mbulimit të një pjesë të harxhimeve për transport 

për nxënësit e shkollave të mesme nga Komuna e Preshevës.   

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:Predsedniku, članovima komisije, Opštinskom veću, Službi Kordinacionog 

tela  

Vlade Republike Srbije za Preševo Bujanovac i  edveđa ,i Arhivi SO Preševo.  

Akvendimi ti dorëzohet: Kryetarit, anëtarëve të komisionit, Këshillit Komunal të Komunës së 

Preshevës, Shërbimit të Trupit Koordinues të Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, 

Bujanoc dhe Medvegjë dhe arhivit të komunës .  
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