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БОЈНИК
144.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", бр.129/07. 83/14 - др.закон 
и 101/2016), члана 58. Статута општине Бојник ("Слу-
жбени гласник града Лесковца". бр. 11/08, 23/08, 3/09, 
9/09, 21/15 и 1/16) и члана 24. Пословника Општи-
нског већа општине Бојник ("Службени гла сник града 
Лесковца", бр. 17/12), Општинско ве ће општине 
Бојник, на седници одржаној дана 13.03.2017. године, 
доноси

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ 
СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
УДРУЖЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈА ОД ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА

Члан 1.

У Правилнику о критеријумима и поступку доделе 
средстава за реализовање пројеката удружења и 
организација од јавног интереса ("Службени гласник 
града Лесковца", бр. 25/15, 37/16 и 46/16) у члану 5. 
став 2. и члану 9. став 1. речи: "Одељење за општу 
управу, скупштинске, заједничке послове и јавне слу-
жбе" замењују се речима: "Одељење за друштвене 
делатности. опште и заједничке послове".

Члан 2.

У члану 9. после става 1. додају се ст. 2-6. који гласе:
"Учесници конкурса имају право увида у поднете 
пријаве и приложену документацију по утврђивању 

предлога листе вредновања и рангирања пријављених 
програма, у року од три дана од дана објављивања 
листе.
Листу вредновања и рангирања пријављених про-
грама, у року који не може бити дужи од 30 дана од 
дана истека рока за подношење пријава, утврђује ко-
нкурсна комисија.
Листа из става 2. овог члана објављује се на званичној 
интернет страници општине Бојник и огласној табли 
Општинске управе Бојник.
На листу из става 2. овог члана учесници конкурса 
имају право приговора у року од пет дана од дана ње-
ног објављивања.
Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у ро-
ку од 15 дана од дана његовог пријема."

Члан 3.

У члану 12. речи: "Одељење за општу управу, ску-
пштинске, заједничке послове и јавне службе" заме-
њују се речима: "Одељење за привреду, фина нсије и 
локални економски развој."

Члан 4.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику града Леско-
вца".

03 Број: 57-33-2/2017 
Бојник, 13.03.2017. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК 

Небојша Ненадовић
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ЛЕБАНЕ
145.
На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о лока-
лним изборима (Службени гласник РС, број 129/07, 
34/2010, 54/2011), и члана 146. став 1. тачка 1. По сло-
вника о раду Скупштине опнггине Лебане ("Слу жбе-
ни гласник града Лесковца" број 22/16), Ску пштина 
општине Лебане на седници одржаној 06.03.2017. го-
дине, донела је

РЕШЕЊЕ

I

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборнику Срђану
Миленковићу из Лебана, изабраном са листе "Ивица 
Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС) Једи-
нствена Србија (ЈС)" због подношења писмене оста-
вке на месту одборника у Скуппггини општине Леба-
не.

II

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће 
се у "Службеном гласнику града Лесковца".

III

Решење доставити Срђану Миленковићу, Општинској 
изборној комисији, одељењу за привреду и за финансије.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-347/1
ПРЕДСЕДНИК

Срђан Јовић, с.р. 

146.
На основу члана 56. став 2 и 5 Закона о локалним 
изборима ("Службени гласник РС", број 129/07 и 
54/11), Скупштина општине Лебане, на седници 
одржаној дана 06.03.2017. године, донела је

ОДЛУКУ

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат новоизабраном одборнику 
који је изабран на изборима за одборнике Скупштине 

општине Лебане одржаних дана 24.04.2016. године и 
то:

1. Веселин Ђокић, са изборне листе "Ивица Дачић-
Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена 
Србија (ЈС);

II
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања 
мандата.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 број 02-60

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р. 

147.
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник", број 29/07, 83/14 и 101/16), 15. и 39. 
Статута општине Лебане ("Сл. гласник", број 16/08, 
21/08, 09/09, 17/09, 04/1014/2014, 21/14 12/2015, 
18/2015 и 27/2015), и Закључка Владе Републике 
Србије 05 број: 023-649/2017 од 31.01.2017. године, 
Скупштина општине Лебане, на седници одржаној 
дана 06.03.2017. године, донела је

ОДЛУКУ

Члан 1.
Даје се Сагласност да се удео у Јавној установи Вете-
ринарска станица Лебане са п.о Лебане са Републике 
Србије пренесе на општину Лебане.

Члан 2.
Овлашћује се Иван Богдановић, заменик председник 
Општине Лебане да потпише Уговор о преносу удела 
у Јавној установи Ветеринарска станица Лебане, са 
овлашћеним представником Владе, као заступником 
Републике Србије.

Члан 3.
Општина Лебане преузима од Републике Србије 
оснивачка права над Јавном установом Ветеринарска 
станица Лебане, са седиштем у Лебану, ул. Николе 

АКТИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА
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Тесле бр. 22. даном потписивања Уговор из Члана 2. 
ове Одлуке.

Члан 4.

Оснивачка права из Члана 3. ове Одлуке врши Ску-
пштина општине Лебане као надлежни орган осни-
вача, у скалду са Законом и Статутом.

Члан 5.

Одговорно лице ЈУ Ветеринарска станица Лебане 
по преузимању оснивачких права извршиће упис 
промене у надлежни Регистар.

Члан 6.

Средства за финансирање плата запослених Ветери-
нарска станица Лебане обезбедиће из сопствених 
извора.
Преузимањем оснивачких права од стране општине 
Лебане, радници запослени у Ветеринарској станици 
Лебане, не улазе у Одлуку о максималанм броју за-
по слених на неодређено време у систему локалне са-
моуправе општине Лебане.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објави-
ће се у "Службениом гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 023-4

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р. 

148.
На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07) и члана 74. 
Статута општинс Лсбанс ("Службени гласник града 
Лесковца" број 16/08 21/0, 89/09, 17/09 и 4/10), 
Скупштина општине Лебане на седници одржаној 
06.03.2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I
РАЗРЕШАВА СЕ функције члана Општинског већа 
општине Лебане, изабран Решењем 02 Број 02-98 од 

03.05.2016.године, и то:
1. Драган Ђокић, дипл. менаџер, из Лебана,

II

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном гласнику града Лесковца".

III

Решење доставити разрешеном члану Општинског 
већа општине Лебане.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-25/1
ПРЕДСЕДНИК

Срђан Јовић, с.р. 

149.
На основу члана 45 став 1 Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) и 
члана 64 став 4 Статута општине Лебане ("Службени 
гласник града Лесковца" број 16/08 и 21/08), Ску-
пштина општине Лебане на седници одржаној 
06.03.2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I

БИРА СЕ за члана Општинског већа општине Лебане, 
и то:

1. Слободан Станковић, из Лебана,

II

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у  "Службеном гласнику града Лесковца".

III

Решење доставити изабрном члану Општинског већа 
општине Лебане.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02- 58

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р. 
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150.
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи 
("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10-
УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-Ус, 
132/14 и 145/14) и члана 39. Статута општине Лебане 
("Службени гласник града Лесковца" број 16/2008 и 
21/2008), Скупштина општине Лебане, на седници 
одржаној дана 06.03.2017.године, донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ КУЛТУРНО -ИСТОРИЈСКОГ 
И ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА 

"ЦАРИЧИН ГРАД"

Члан 1.

Члан 1. мења се и гласи: "План детаљне регулације 
архе олошког налазишта Царичин град".

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дан од дана објављи-
вања у "Службеном гласнику града"Лесковца.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 350-4

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р. 

151.
На основу члана 32. тачка 16. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 
и 83/2014) и члана 39. тачка 18. Статута општине 
Лебане ("Сл. гласник града Лесковац", 16/08,21/08, 
9/09,17/09 и 04/10), Скупштина општина Лебане на 
седници одржаној дана 06.03.2017. године, донела је

ОДЛУКУ

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ 
ОБЈЕКАТА, ДИСКОТЕКА, ОБЈЕКАТА 

БРЗЕ ХРАНЕ И ОБЈЕКАТА ЗА 
ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА ЗА ЗАБАВУ 

И ИГАРА НА СРЕЋУ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се радно време (распоред, 
почетак и завршетак радног времена) и други услови 
за рад угоститељских објеката, објеката брзе хране, 
дискотека и објеката за приређивање игара за забаву 
и игара на срећу на територији општине Лебане.

Члан 2.

Привредна друштва и предузетници који обављају 
делатност у угоститељским објектима, објектима 
брзе хране, дискотекама и објектима за приређивање 
игара за забаву и игара на срећу обавезни су да 
се придржавају радног времена утврђеног овом 
Одлуком.

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 3.

Угоститељски објекат и дискотека јесте функционално 
повезан посебно уређен и опремљен простор који 
испуњава прописане минималне техничке и санитарно 
хигијенске услуге за пружање угоститељских услуга, 
односно за обављање угоститељских делатности, 
утврђене законом.
Угоститељским објектом у смислу ове Одлуке сматрају 
се угоститељски објекти за смештај, угоститељски 
објекти за храну и пиће и дискотеке.
У угоститељском објекту за смепггај пружају се услуге 
за смештај, исхране и пића и друге услуге уобичајене 
у угоститељству или само услуге смештаја (хотел, 
мотел, туристичко насеље, камп, пансион, преноћиште, 
одмаралиште, кућа, апартман, соба и други објекти за 
пружање услуга смештаја.
У угоститељском објекту за пружање исхране и пића 
припремају се и послужују топла и хладна јела, пића 
и напици или само пића и напици (ресторан, кафана, 
бар, објекат брзе хране и други објекти).
Објектима брзе хране у смислу ове Одлуке сматрају 
се: објекти чија је једина и искључива делатност 
производња и продаја брзе хране (ропггиљ, сендвичи, 
палачинке и сл), пекаре чија је једина и искључива 
делатност производња и продаја бурека, пецива и 
сличних производа, као и кетеринг објекти (у смислу 
производње и доставе брзе хране).
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Објектом за приређивање игара за забаву и игара 
на срећу у смислу ове Одлуке сматрају се објекти 
просторије и простор у коме се приређују игре за забаву: 
на рачунарима, симулаторима, видео аутоматима, 
флиперима и другим сличним направама које се 
стављају у погом уз помоћ новца и жетона, пикадо, 
билијар и друге сличне игре, у којима се учествује 
уз наплату, а у којима учесник не може остваривати 
добитак у новцу, стварима, услугама или правима. 
Под објектима забавним парковима, забавних игара 
подразумевају се: дечији тобоган, аутодрум, картинг, 
забавна стрелишта и сл. Под објектима за приређивање 
игара на срећу сматрају се објекти у којима се приређују 
игре којима се учесницима уз наплату, пружа могућност 
да остваре добитак у новцу, стварима, услугама или 
правима при чему добитак или губитак не зависи од 
знања или вештине учесника у игри него од случаја или 
неког неизвесног догађаја.

III РАДНО ВРЕМЕ

Члан 4.

Под радним временом у смислу ове Одлуке сматра се 
време у коме се у објектима из члана 3. ове Одлуке 
може обављати регистрована делатност.

Члан 5.

Радно време утврђено овом Одлуком мора бити видно 
истакнуто на објекту (прочељу објекта, улазним вра-
тима), стим да почетак радног времена не може бити 
пре 06,00 часова.

Члан 6.

Угоститељски објекти за пружање услуге смештаја 
(хотели) имају радно време пуних 24 часа само у 
погледу пружања услуга смештаја._Рекаре чија је 
једина и искључива делатност производња и продаја 
бурека, пецива и сличних производа, као и кетеринг 
објекти (у смислу производње и доставе брзе хране) 
имају радно време пуних 24 часа.

Члан 7.

Радно време угоститељских објеката, објеката за прире-
ђивање игара за забаву и игара на срећу, објеката брзе 
хране и дискотека различито је радним даном и у дане 
викенда односно у дане празника.
Под викендом се подразумева петак и субота.

Под празником се подразумевају државни и верски 
празници који су проглашени за нерадне дане.

Члан 8.

Угоститељски објекти за храну и пиће, објекти за при-
ре ђивање игара за забаву и игара на срећу, дискоте ке, 
објекти брзе хране (осим пекара и кетеринга у смислу 
члана 6.) и остали угоститељски објекти могу ради ти 
радним данима до 24,00 часа, а у дане викенда, држа-
вним празницима и за време школских распуста до 
01,00 час следећег дана.

Члан 9.

Угоститељски објекти, објекти за приређивање игара 
за забаву, дискотеке и остали угоститељски објекти за 
забаву који у периоду школских распуста и празника 
користе музику у својим баштама и на терасама 
музику могу користити до 24,00 часова.

Члан 10.

Приређивање музичког програма, односно извођење 
живе музике и емитовање музике преко музичких 
уређаја у угоститељским објектима и баштама истих 
као и у дискотекама дозвољено је под условом да тако 
приређен музички програм не прелази, посебним 
про писом дозвољен ниво буке у средини у којој човек 
станује, у стамбеним зградама при затвореним про-
зорима.

IV ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Одговорно лице за објекат из члана 3. ове Одлуке 
које послује у оквиру привредног душтва или другог 
правног лица, односно предузетник или лице које он 
у писаној форми овласти морају да буду присутни у 
објекту у почетку и на крају радног времена.
Лица из става 1. овог члана дужна су да у року од 
30 минута од времена које је одредбама ове Одлуке 
утврђено као време завршетка радног времена ослободе 
објекат из става 1. овог члана присуства лица која нису 
запослена у њему.
Уколику се после истека овог рока из става 2. овог 
члана у објекту затекну лица која нису запослена у 
њему, сматра се да објекат ради дуже од утврђеног 
радног времена.
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Члан 12.

Рад у објекту у коме се обавља угоститељска делатност, 
дискотеци и делатност приређивања игара за забаву и 
игара на срећу и објекту брзе хране, мора бити орга-
низован тако да се не ремети кућни и комунални ред 
и јавни ред и мир, у складу са прописима који уређују 
ове области.

V НАДЗОР

Члан 13.

Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши 
Комунална инспекција општинске управе Лебане и 
Полициска станица Лебане.

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Новчаном казном од 50.000,00 до 300.000,00 динара 
казниће се за прекршај привредно друштво или друго 
правно лице ако:

1. одреди радно време супротно овој одлуци;
2. почне са радом пре или ради дуже од утврђеног 

радног времена;
3. неистакне распоред, почетак и завршетак радног 

времена у складу са чланом 5. ове Одлуке;
4. лица из члана 12. став 1. ове Одлуке не буду при-

сутна на почетку и на крају радног времена.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одго-
ворно лице у привредном друштву или другом пра-
вном лицу новчаном казном у износу од 10.000,00 до 
30.000,00 динара
За прекршај из става 1. овог члана казниће се пре-
дузетник новчаном казном у износу 50.000,00 до 
200.000,00 динара.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о радном времену угоститељских објеката, 
дискотека и објеката за приређивање игара за забаву 
("Службени гласник града Лесковца" бр. 41/2016)

Члан 16.

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања 
у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 355-39
ПРЕДСЕДНИК

Срђан Јовић, с.р. 

152.
На основу члана 76. и 77. Закона о запошљавању у 
ау то номним покрајинама и јединицама локалне само-
управе ("Службени гласник РС", број 21/2016), члана 
32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 39. ст. 
7 Статута општине Лебане ("Службени гласник града 
Лесковца", број 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009, 
04/2010), Скупштина општина Лебане на седници 
одр жаној дана 06.03.2017. године, донела је

ОДЛУКУ

О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 
ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

Кадровски план општине Лебане за 2017. годину са-
стоји се од збирног приказа броја запослених према 
радним местима на којима су запослени и звањима, 
затим од броја запослених који су у радном односу на 
неодређено време а који су потребни у години за коју 
се доноси кадровски план, броја запослених у радном 
односу на одређено време у кабинету председника 
општине као посебне организационе јединице и 
запослених због повећаног обима посла, као и од пла-
нираног броја приправника.

На основу усвојеног кадровског плана доноси се 
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места, односно измене и допуне наведеног 
правилника.

Члан 2.

У органима општине Лебане укупно је системати-
зовано 69 радних места са 73 извршиоца.
Број службеника и намештеника који ће у 2017.го-
дини испунити услов за пензију је 4.
У 2017. години планирано је запошљавање укупно 15 
приправника са високим и вишим образовањем.
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Члан 3.

Укупан планирани број запослених на неодређено 
време за 2017.годину је 73.

I  Радна места службеника 
и намештеника   Број извршилаца 73

Службеници:
Положаји у првој групи 1;
Самостални саветник 11;
Саветник 18;
Мпађи саветник 1;
Сарадник 8;
Млађи сарадник 5;
Виши референт 10;
Референт 9; 
Млађи референт 0;

Намештеницн:
Прва врста радних места 0;
Друга врста радних места 0;
Трећа врста радних места 0;
Четврта врета радних места 7;
Пета врста радних места 3;

II  Радни однос на одређено време  
(у кабинету председника општине) 
 Број извршилаца 5

Помоћници председника 3;

Службеници:
Самостални саветник 0;
Саветник 0;
Млађи саветник 0;
Сарадник 1;
Млађи сарадник 0;
Виши референг I;
Референт 0;
Млађи референт 0;

Намештеници:
Прва врста радних места 0;
Друга врста радних места 0;
Трећа врста радних места 0;

Четврта врста радних места 0;
Пета врста радних места 0;

III Приправници-планирани број  
 Број извршилаца 15

Висока стручна спрема 10;
Виша стручна спрема 5;

Члан 4.

Одлуку објавити у "Службеном гласнику града Ле-
ско вца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-48

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р. 

153.
На основу члана 2. став 4.,51,52,53. Закона о правобра-
нилаштву ("Сл.гласник РС", бр.55/2014), члана 20. став 
1. тачка 27. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник 
РС", бр.129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 15. и 39. 
Статута општине Лебане ("Сл.гласник града Лесковца", 
бр. 16/2008 и 21/2008, 09/2009, 17/2009, 04/2010), Ску-
пштина општине Лебане на седници одржаној дана 
06.03.2017. године, донела је

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОМ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

Члан 1.

У Одлуци о Оппггинском правобранилаштву општине 
Лебане ("Сл.гласник града Лесковца", бр.3/2015) члан 
8. став 2. мења се и гласи:

"За Општинског правобраниоца може се поставити 
лице које је држављанин Републике Србије, које 
испуњава опште услове за рад у државним органима, 
које има завршен правни факултет и положен 
правосудни испит, које је достојно правобранилачке 
функције, које није осуђивано за кривична дела чија је 
природа неспојива са функцијом правобраниоца и које 
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има најмање 1 годину радног искуства на пословима 
правне струке након положеног правосудног испита."

Члан 2.

Члан 9. став 3. мења се и гласи:

"За заменика општинског правобраниоца може се по-
ставити лице које је држављанин Републике Србије, 
које испуњава опште услове за рад у државним орга-
нима, које има завршен правни факултет и положен 
пра восудни испит, које је достојно правобранилачке 
функције, које није осуђивано за кривична дела чија је 
природа неспојива са функцијом правобраниоца и које 
има најмање 1 годину радног искуства на пословима 
правне струке након положеног правосудног испита."

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број - 02- 61
ПРЕДСЕДНИК

Срђан Јовић, с.р. 

154.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС, број 129/07 и 83/2014"), 
члана 39. ст.1. тачка 7. Статута општине Лебане 
(Сл. Гласник града Лесковца број 16/08 и 21/08, 
09/09, 17/09, 04/10,14/14, 21/14, 12/15, 18/15, 27/15),  
Скупштина општине Лебане на седници одржаној 
дана 06.03.2017. године, донела је

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

I

УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљавања за 
2017. годину.

II

Одлуку доставити Савету за запошљавање општине 
Лебане.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 10-2

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р. 

155.
На основу члана 60. а у вези члана 6. Закона о фина-
нсирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 
62/06, 47/11, 93/12, 99/13 и 125/14) и члана 39. став 1. 
тачка 3. Статута општине Лебане ("Службени гласник 
Града Лесковца", број 16/08 и 21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 
14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015), Скупштина 
општине Лебане на седници одржаној дана 06.03.2017.
године донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОТПИСУ КАМАТЕ ПО ОСНОВУ ИЗВОРНИХ 

ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Члан 1.

У Одлуци о отпису камате на основу изворних 
локалних јавних прихода ("Службени гласник града 
Лесковца" бр. 33/16) донете на седници СО Лебане 
дана 21.07.2016. године, 02 Број 436-3, мења се члан 
1. у делу за поступак отписа обрачунате, а неплаћене 
камате по основу изворних локалних јавних прихода 
и сада гласи:

- Отпис обрачунате, а неплаћене камате по основу 
изворних локалних јавних прихода који су доспели за 
плаћање на дан уплате главнице у целости .

Члан 2.

У Одлуци о отпису камате на основу изворних локалних 
јавних прихода ("Сл.гласник града Лесковца" бр.33/16), 
мења се члан 4. у делу продужења рока за подношење 
захтева за отпис камате и сада гласи:

- Рок за подношење захтева за отпис камате је до 
31.12.2017. године.
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Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 436 – 1
ПРЕДСЕДНИК

Срђан Јовић, с.р. 

156.
На основу члана 32. тачка 16. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 
83/2014) и члана 39. Статута општине Лебане ("Сл. 
гласник града Лесковац", 16/08, 21/08, 9/09, 17/09 
и 04/10), Скупштина општина Лебане на седници 
одржаној дана 06.03.2017. године, донела је

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Програм подршке за спровођење по-
љо привредне политике и политике руралног развоје 
за општину Лебане за 2017. годину.

2. Одлуку доставити Одељењу за привреду, пољо-
привреду, водопривреду и финансије општине Ле-
бане.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 број 320-7/1
ПРЕДСЕДНИК

Срђан Јовић, с.р. 

157.
На основу члана 32. и 36. став 1. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007 
и 83/2014-др. закон) и чл. 39 и 43. Статута општине 
Лебане ("Службени гласник града Лесковца" број 
16/08 и 21/08, 09/09, 17/09, 04/10), Скупштина општине 
Лебане на седници одржаној дана, 06.03.2017. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА ПО ПРОГРАМУ 
МЕРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И 

ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 
ЛЕБАНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

I
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Комисије за доделу подстицаја 
по Програму мера пољопривредне политике и 
политике руралног развоја општине Лебане за 2017.
годину, и то:

1. Жаклина Здравковић, дипл. економиста из Ко-
њина,

2. Ненад Богдановић, дипломирани инжењер по-
љо привреде из Лебана,

3. Братислав Исламовић, дипл. правник из Лебана,
4. Наташа Стојановић, дипл. економиста из Бо-

шњаца,
5. Станковић Предраг, дипломирани инжењер по-

љопривреде из Шумана,
6. Александар Јовић, дипломирани инжењер по-

љопривреде, из Цекавице, и
7. Саша Ђорђевић, помоћник председника општи-

не Лебане, из Лебана.

II

Решење доставити именованим члановима Коми-
си је за доделу подстицаја по Програму мера пољо-
при вредне политике и политике руралног развоја 
општине Лебане за 2017.годину

III

Решење објавити у "Службеном гласнику града Ле-
сковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-64

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р. 

158.
На основу чл. 68. став 1. и чл. 100. етав 4. Закона о 
заштити животне средине ("Службени гласник РС", 
број 135/04, 36/09,72/09-др. закон, 43/11-одлука УС и 
14/16), члана 12. Статута Фонда за заштиту животне 
средине општине Лебане, члана 39. Статута општине 
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Лебане ("Службени лист града Лесковца", бр. 16/08 и 
21/08) и члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Слу-
жбени гласник РС", број 129/07 и 83/14), Оде љење 
за урбанизам, имовинско-правне, комунално- гра ђе-
винске, стамбене и инспекцијске послове, Послови 
заштите жи вотне средине Општинске управе Лебане, 
Ску пштина општине Лебане, на седници одржаној дана 
06.03.2017. године донела je

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 
ФОНДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим Програмом утврђују се планирани приходи 
и намена коришћења средстава буџетског фонда за 
активности које се током 2017. године планирају у 
области заштите и унапређења животне средине.
За реализацију овог Програма планирају се средства 
из буџета општине Лебане у укупном износу од 
2.000.000,00 динара.

Члан 2.

Средства из члана 1. став 2. овог Програма користиће 
се за:
1. Програме и пројекте праћења стања животне сре-
дине (мониторинг) на територији општине Лебане: 
........................................................... 200.000,00 динара
У току 2017. године планира се праћење следећих па-
ра метара:

- праћење квалитета ваздуха,
- праћење нивоа комуналне буке,
- испитивање површинских вода и водотокова,
- испитивање загађености реке Јабланице и Шу-

манке,
-испитивање изворишта подземних вода у сеоским 

насељима и обавештавање јавности о квалитету вода 
на њиховом подручју,

- испитивање загађености земљишта.

За реализацију наведених мониторинга у 2017. години 
биће закључени уговори са овлашћеним стручним 
организацијама и установама, након спроведене јавне 
набавке у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. 
гласник РС", бр. 124/2012).

2. Подстицајне, превентивне и санационе програме и 
пројекте: ........................................ 1.700.000,00 динара

Планира се финансијска и стручна помоћ у реали за-
цији пројеката и програма и то:

- израда локалних акционих и санационих планова, 
на основу обавеза прописаних законом из области 
заштите животне средине,

- чишћење и рекултивација дивљих депонија ко-
муналних отпада на територији оппггине Лебане,

- озелењавање и уређење слободних зелених по-
вршина као и набавка и акција засађивања садница на 
слободним површинама ппсола, здравствених уста-
нова, вртића и др.

- уређење и одржавање јавних површина између и 
око стамбених зграда,

- уређење зелених површина око објеката "Спо-
ртско-рекреативног центра" Лебане у Лебану;

- одржавање кеја реке Јабланице и Шуманке (ко-
шење траве, уклањање разног отпада и смећа као и 
наноса услед већих атмосферских падавина),

- реализација програма сузбијања комараца и 
крпе ља;

- финансирање пројеката невладиних организација 
из области заштите животне средине,

- као и друге подстицајне, превентивне и санационе 
програме за чијом се реализацијом укаже потреба.

Ови програми и пројекти биће реализовани у складу 
са решењима и обавезама проистеклим из Закона о 
за штити животне средине, а у сарадњи са другим 
институцијама и предузећима како оних са теритотије 
општине Лебане тако и оних са територија других 
општина.
Средства наведена у овом ставу распоређиваће са 
на основу појединачног акта Преседника општине, 
а на основу поднетих захтева надлежних предузећа 
и институција, као и предлога надлежног органа за 
послове животне средине Општинске управе Лебане.

3. Информисање и објављивање података о стању и 
квалитету животне средине ............ 100.000,00 динара

У циљу редовног, благовременог, потпуног и обје-
кти вног обавештавања јавности о стању животне 
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средине, јавност рада Општинске управе и јачања 
свести о значењу заштите животне средине у току 
2017. године планирано је обавештавање јавности о 
стању животне средине путем средстава јавног инфо-
рмисања.

Члан 3.

Финансирање, односно суфинансирање активности из 
овог Програма вршиће се у зависности од прилива сре-
дстава прикупљених у складу са приливом наменских 
уступљених средстава у складу са Законом о заштити 
животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 
72/09-др. закон, 43/11-одлука УС и 14/16).

Члан 4.

Кад се приходи не остварују у планираном износу, 
Председник општине Лебане утврђује приоритетне 
акти вности, на предлог Одељења за урбанизам, имо-
винско-правне и комуналне послове, послови заштите 
животне средине Општинске управе Лебане.

Члан 5.

Реализацију Програма и надзор над извршењем уго-
ворених обавеза и реализацију појединачних програма 
и пројеката спроводи Одељење за урбанизам, имо-
винско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и 
инспекцијске послове, испектор заштите животне 
средине Општинске управе Лебане.
Извештај о реализацији овог Програма подноси Оде-
љење за урбанизам, имовинско-правне, кому нално-
грађевинске, стамбене и инспекцијске послове, по-
слови заштите животне средине Министарству пољо-
привреде и заштите животне средине најкасније до 
31. марта текуће године за предходну годину, односно 
на захтев Министарства.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 400-63
ПРЕДСЕДНИК

Срђан Јовић, с.р. 

159.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Слу жбени гласник РС", бр. 129/07 и 83/2014) и 
члана 39. Статута општине Лебане ("Сл. гласник 
града Лесковац", 16/08, 21/08, 9/09, 17/09 и 04/10), 

Скупштина општина Лебане на седници одржаној 
дана 06.03.2017. године, донела је

ОДЛУКУ

О ФИНАНСИРАЊУ БОРАВКА ТРЕЋЕГ 
ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 
ДЕЧЈИ ВРТИЋ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ЛЕБАНЕ

I

ОДОБРАВА СЕ финансирање боравка деце која имају 
статус трећег детета у Предшколској установи дечији 
вртић "Дечја радост" из буџета општине Лебане.

II

Одлуку доставити ПУ дечји вртић "Дечја радост" 
Одељењу за привреду, пољопривреду, водопривреду 
и финансије општине Лебане.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 400-308
ПРЕДСЕДНИК

Срђан Јовић, с.р. 

160.
На основу члана 32. и 36. став 1. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007 и 
83/2014-др. закон) и чл. 39 и 43. Статута општине Ле-
бане ("Службени гласник града Лесковца" број 16/08 
и 21/08, 09/09, 17/09, 04/10), Скупштина општине Ле-
бане на седници одржаној дана, 06.03.2017. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ФОНДА ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ ОПШТИНЕ 

ЛЕБАНЕ

I

РАЗВЕШАВА СЕ чланства у Фонду за младе таленте, 
именована решењем 02 број 02-205 од 09.06.2016. 
године и то:
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1. Жаклина Здравковић, дипл. економиста из Ко-
њина.

II

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Фонда за младе таленте, и то:
1. Марко Соколовић, из Лебана.

III

Решење доставити разрешеном и именованом члану 
Фонда за младе таленте. 

IV 

Решење објавити у "Службеном гласнику града Ле-
сковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02 – 30
ПРЕДСЕДНИК

Срђан Јовић, с.р. 

161.
На основу члана 32. и 36. став 1. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007 и 
83/2014-др. закон) и чл. 39. 43. и 44. Статута општине 
Лебане ("Службени гласник града Лесковца" број 
16/08 и 21/08, 09/09, 17/09, 04/10), Скупштина општине 
Лебане на седници одржаној дана, 06.03.2017. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА 
ЗДРАВЉЕ

I

ИМЕНУЈУ СЕ за члана Савета за здравље, и то:

1. Прим. Др. Вања Илић, специјалиста социјалне 
медицине, испред Завода за јавно здравље Лесковац.

II

Решење доставити именованом члану Савета за 
здравље.

III

Решење објавити у "Службеном гласнику града Ле-
сковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-66

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р. 

162.
На основу члана 51. Закона о јавним набавкама ("Сл.
гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), чла-
на 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник 
РС", број 129/2007,129/2007 и 83/2014), и члана 39. 
Статута општине Лебане (("Сл.гласник Града Ле-
сковца" број 16/08 и 21/08, 09/09,17/09 и 04/10)), СО 
Лебане на седници одржаној дана 14.03.2017. године 
донела је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПРВЕ ДОПУНЕ ПЛАНА 
ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

I
План јавних набавки општине Лебане за 2017. годину 
од 21.12.2017. године мења се и допуњује новим 
јавним набавкама.
У табеларном приказу у делу који се односи на ра-
дове иза тачке 1.3.7, додаје се тачка 1.3.8, која гласи 
"Реконструкција индустријске хале "15.мај -Експортекс" 
у Лебану I фаза", тачка 1.3.9 која гласи "Реконструкција 
индустријске хале "15.мај -Експортекс" у Лебану II 
фаза", и тачка 1.3.10 која гласи "Реконструкција инду-
стријске хале "15.мај -Експортекс" у Лебану III фаза.

II
Прва допуна плана јавних набавки за 2017. годину 
чини саставни део ове Oдлуке.

III
Одлуку о усвајању прве допуне плана јавних набавки 
за 2017. годину, доставити Одељењу за привреду и 
финансије.

IV
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће обја-
вљена у "Службеном гласнику града Лесковца". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 4-36

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р.
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ЛЕСКОВАЦ
163.
На основу члана 46. став 1. тачка 7. и члана 66. став 
5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 129/07, 83/14-др.Закон и 
101/16-др.Закон), члана 41. став 1. тачка 7. Статута 
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца”, 
бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), и члана 15. 
Одлуке о Градском већу града Лесковца ("Службени 
гласник града Лесковца”, бр. 15/08), Градско већа 
града Лесковца, на 30. седници одржаној 14. марта 
2017. године, донело је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I

СУЗАНА СТАНКОВИЋ ИЛИЋ, дипломирани психо-
лог, РАЗРЕШАВА СЕ дужности начелника Градске 
управе за друштвене делатности града Лесковца, које 
је разврстано у звање службеника на положају у првој 
групи, због укидања органа управе.

II

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у "Службеном гласнику града Лесковца".

Број 061-13/17-II 
У Лесковцу, 14.марта2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

др Горан Цветановић

АКТИ ГРДСКОГ ВЕЋА
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