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10 ПРЕПОРУКА НОВОЈ ВЛАСТИ 

у име и због свих оних који живе у Лесковцу 

Народни парламент активно учествује у локалном друштвено-политичком животу више од 13 
година, на начин да нам је остваривање циљева од опште друштвене користи одувек било на 
првом месту. Тако и овом приликом упућујемо 10 ПРЕПОРУКА новој власти у Лесковцу. 10 
ПРЕПОРУКА за 10 значајних проблема који оптерећују локалну заједницу и квалитет живота у 
њој. 10 ПРЕПОРУКА за које смо сигурни да би се са њима сложила огромна већина Лесковчана. 
 
- Укинути тренутни систем финансирања локалних медија и исти уредити у складу са 
препорукама НУНС-а, АНЕМ-а и „Local Press-a“. Уз учешће локалног цивилног друштва и 
представника медија креирати транспарентан систем финансирања локалних медија који 
укључује и контролу трошења средстава, уз обраћање посебне пажње на поштовање принципа 
независности медија и избегавање вршења недозвољеног утицаја на уређивачку политику 
преко креирања превелике финансијске зависности од локалног буџета. 

- Детаљно ревидирати све уговоре по којима су поверени послови као што су 
одржавање комуналне чистоће, те одржавање градске расвете и саобраћајница. У 
будућности организовати процедуре јавних набавки ових услуга на начин да се мотивише 
учешће више понуђача, а како би се оствариле уштеде по буџет и побољшао квалитет вршења 
ових услуга. Такође, успоставити ефикасан механизам контроле квалитета извршења 
обављеног посла у коме и грађани могу да учествују пријављујући проблеме са квалитетом и 
динамиком обављања поверених послова. 

- Повећати транспарентност рада локалне самоуправе и побољшати комуникацију са 
грађанима, нарочито у домену активне грађанске партиципације. У овом смислу 
наставити сарадњу са Народним парламентом на пројекту успостављања Канцеларије за 
комуникацију са грађанима, као и на активности издавања и дистрибуције Градског билтена, те 
почети са редовним објављивањем Информатора о раду у складу са Законом о доступности 
информација од јавног значаја. 

- Успоставити јасне критеријуме за донације које се дају по одлукама Градског већа 
по захтевима удружења најчешће, те обавезати Управу за финансије да врши 
контролу утрошка средстава одобрених по овим одлукама. Уз учешће локалног 
цивилног друштва успоставити систем у коме ће Градско веће пред собом имати јасне 
критеријуме за одобравање новца из буџета Града за учешће у различитим пројектима док би 
истовремено Управа за финансије вршила контролу утрошка одобрених средстава. У тренутној 
пракси Градско веће додељује новац и за пројекте који немају значајнији или чак било какав 
ефекат по локалну заједницу док Управа за финансије не врши било какву контролу утрошка 
овако одобрених средстава. 

- Ускладити пословање предузећа Метропаркинг југ са законом, између осталог 
стављањем ван снаге противправних аката које је у прошлости усвојила Скупштина 
града. Укинути Одлуку о јавним паркиралиштима и уклањању непрописно паркираних возила 
(Сл. гласник града Лесковца 23/11), као и Правилник о коришћењу јавних паркиралишта и 
уклањању непрописно паркираних возила (Сл. гласник града Лесковца 16/09 и 5/10). 

http://www.gradleskovac.org/component/option,com_jooget/Itemid,0/task,viewcategory/catid,37/lang,serbian/
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Законитост и уставност ових аката је Народни парламент по бројним основама оспорио код 
Уставног Суда октобра 2011. године. Ове акте заменити једним актом који ће бити израђен у 
складу са законом и који ће ограничити простор за злоупотребе од стране овог предузећа 
задуженог за комуналну делатност јавних паркиралишта.  Такође, испитати одговорност 
појединаца везано за околности, по Град и Лесковчане штетног поверавања посла комуналне 
делатности јавних паркиралишта.   

- Зауставити исељавање становништва, а нарочито младих из Лесковца. Организовати 
свеобухватан консултативни процес око израде локалне стратегије за ублажавање проблема 
исељавања и у сврху реализације ове стратегије израдити акциони план за чију реализацију ће 
се одвојити значајнија наменска финансијска средства у буџету Града.  

- Услужном центру омогућити већу самосталност у раду и извршити значајније 
улагање у развој ове управе како би између осталог, Систем 48 за пријављивање 
комуналних проблема већ једном профункционисао у пракси. Побољшати свеукупне 
капацитете ове управе која највише остварује контакт са грађанима да значајно побољша 
квалитет својих услуга и да грађанима понуди још више информација и услуга везано за рад 
локалне самоуправе као нпр. услуге Кол центра на којем би грађани могли да добију све 
релевантне информације у вези са радом локалне самоуправе, укључујући оне у вези са свим 
радом свих правних лица основаним од стране Града.  

- Успоставити ефикасне механизме за оцењивање квалитета рада свих 
организационих целина комплетне локалне самоуправе али и појединаца 
упошљених у систему локалне самоуправе. Нарочито посебну пажњу обратити на 
реформу Управе за инспекцијске послове, коју је између осталог неопходно учинити 
доступнијом грађанима, али и на креирање механизама за редовну евалуацију ефикасности 
рада Комуналне полиције уз учешће самих грађана.     

- Зграду Дома Војске која тренутно пропада наменити за обављање активности од 
опште друштвене користи као што је нпр. за Омладински клуб који је место 
бесплатне неформалне едукације наших младих суграђана. Такође, ревидирати 
услове давања у закуп локала ЈП „Дом“ и раскинути уговоре у оним случајевима где 
„закупци“ не плаћају тржишни закуп, а често ни комуналије. Додељивање простора 
Дома Војске обавити на транспарентан начин уз учешће локалног цивилног друштва и шире 
јавности у дискусији о могућим наменама овог простора. Слично урадити и са локалима у 
власништву ЈП „Дом“ пооштравајући критеријуме за давање у закуп, те  тренутно веома високу 
толеранцију према закупцима који не испуњавају преузете обавезе. 

- Израбрати локалног грађанског браниоца, односно омбудсмана и ту у сврху обавити 
шире и исцрпне консултације са цивилним друштвом како би се осигурало да 
нестраначка и независна личност преузме ову функцију. Узевши у обзир величину и 
комплектност система локалне самоуправе у Лесковцу неопходан је локални омбудсман који 
би својим ангажовањем сигурно утицао на повећање ефикасности и одговорности рада, те 
решавање бројних проблема из области добре управе у једној од најгломазнијих локалних 
самоуправа у Србији. 

чланови Удружења „Народни парламент“ 
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