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АКТИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА

ЦРНА ТРАВА
59.
На основу 32. Закона о локалној самоуправи ("Слу
жбени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – др. за
кон, 101/2016 и 47/2018) и члана 40. Статута општине 
Црна Трава ("Службени гласник града Ле сковца", 
број 8/2019), Скупштина општине Црна Трава, на 
сво јој седници одржаној дана, 19.02.2020. го дине 
доноси,

РЕШЕЊЕ 

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ 
ВЛАСОТИНЦЕ И ЦРНА ТРАВА – ОДЕЉЕЊЕ 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЦРНА ТРАВА ЗА 
2019. ГОДИНУ

1. Прихвата се Извештај о раду Центра за социјални 
рад за општине Власотинце и Црна Трава – Одељење 
Центра за социјални рад Црна Трава за 2019. годину, 
број 95511/20 од 07.02.2020. године.

2. Извештај о раду Центра за социјални рад за 
општине Власотинце и Црна Трава – Одељење 
Центра за социјални рад Црна Трава за 2019. годину 
је саставни део овог решења.

3. Решење ступа на снагу даном доношења.
4. Решење објавити у "Службеном гласнику града 

Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Председник
Јоца Митић

60.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – др. 
закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Црна 
Трава ("Службени гласник града Лесковца", број 
8/2019), Скупштина општине Црна Трава, на својој 
седници одржаној дана 19.02.2020. године доноси

РЕШЕЊЕ 

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА  
О РАДУ ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

"СЕСТРЕ СТОЈАНОВИЋ" ЦРНА ТРАВА  
ЗА 2019. ГОДИНУ 

1. Прихвата се Извештај о раду Општинске би
блиотеке "Сестре Стојановић" Црна Трава за 2019. 
го дину, број 8/2020 од 31.01.2020. године.

2. Извештај о раду Општинске библиотеке "Сестре 
Стојановић" Црна Трава за 2019. годину је саставни 
део овог решења.

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

4. Решење доставити Општинској библиотеци 
"Сестре Стојановић" Црна Трава.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Председник
Јоца Митић
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61.
На основу 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – 
др. закон, 101/2016 и 47/2018) и члана 40. Статута 
општине Црна Трава ("Службени гласник града 
Лесковца", број 8/2019), Скупштина општине Црна 
Трава, на својој седници одржаној дана, 19.02.2020. 
године доноси,

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ "СЕСТРЕ 

СТОЈАНОВИЋ" ЦРНА ТРАВА ЗА 2020. 
ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Општинске 
библиотеке "Сестре Стојановић" Црна Трава за 2020. 
годину, број 11/2020 од 31.01.2020. године.

2. Програм рада Општинске библиотеке "Сестре 
Стојановић" Црна Трава за 2020. годину је саставни 
део овог решења.

3. Решење ступа на снагу даном доношења.
4. Решење објавити у "Службеном гласнику града 

Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Председник
Јоца Митић

62.
На основу 32. Закона о локалној самоуправи ("Слу
жбени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – др. 
закон, 101/2016 и 47/2018) и члана 40. Статута 
општине Црна Трава ("Службени гласник града Ле
сковца", број 8/2019), Скупштина општине Црна 
Трава, на својој седници одржаној дана, 19.02.2020. 
године доноси

РЕШЕЊЕ 

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
ЦРВЕНОГ КРСТА ЦРНА ТРАВА  

ЗА 2019. ГОДИНУ

1. Прихвата се Извештај о раду Црвеног Крста 
Црна Трава за 2019. годину, број 3/2020 од 16.01.2020. 
године.

2. Извештај о раду Црвеног Крста Црна Трава за 
2019. годину је саставни део овог решења.

3. Решење ступа на снагу даном доношења.
4. Решење објавити у "Службеном гласнику града 

Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Председник
Јоца Митић

63.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – 
др. закон, 101/2016 и 47/2018) и члана 40. Статута 
општине Црна Трава ("Службени гласник града 
Лесковца", број 8/2019), Скупштина општине Црна 
Трава, на својој седници одржаној дана 19.02.2020. 
године доноси

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА 
ЦРВЕНОГ КРСТА ЦРНА ТРАВА  

ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на План рада Црвеног Крста 
Црна Трава за 2019. годину, број 4/2020 од 16.01.2020. 
године.

2. План рада Црвеног Крста Црна Трава за 2020. 
годину саставни је део овог Решења.

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

4. Решење доставити Црвеном Крсту Црна Трава.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Председник
Јоца Митић
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64.
На основу члана 58. став 2. Статута Туристичке орга
низације општине Црна Трава, број 1/2013 од 18.10.2013. 
године, члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 и 
47/2018) и члана 40. тачка 13. Статута општине Црна 
Трава ("Службени гласник града Лесковца", број 
8/2019), Скупштина општине Црна Трава, на својој се
дници одржаној дана 19.02.2020. године доноси,

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ЦРНА ТРАВА

1. Даје се сагласност на Статут Туристичке орга
низације општине Црна Трава, број 10/2020, донет од 
стране Управног одбора Туристичке организације, на 
седници одржаној дана 28.01.2020. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

65.
На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском 
систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 
68/15  др. закон, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019 и 72/2019) и члана 40. тачка 72. Статута 
општине Црна Трава ("Сл. гласник града Лесковца" 
бр. 9/2018), а по прибављеној сагласности Државне 
ревизорске институције, број 400232/202004 од 
24.01.2020. године, Скупштина општине Црна Трава, 
на седници одржаној дана 19.02.2020. године, донела 
је 

ОДЛУКУ

О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ 
РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА  

ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.

Завршни рачун буџета општине Црна Трава за 2019. 
годину подлеже екстерној ревизији коју ће обавити 
екстерни ревизор, односно лице које испуњава услове 
за обављање послова ревизије финансијских извештаја 
прописане законом које уређује рачуноводство и реви
зија.

Члан 2.

Завршни рачун буџета општине Црна Трава за 2019. 
годину садржаће и извештај екстерне ревизије о фи
нансијским извештајима који су саставни део Завршног 
рачуна буџета општине Црна Трава за 2019. годину.

Члан 3.

У име и за рачун општине Црна Трава поступак јавне 
набавке услуге екстерне ревизије завршног рачуна 
буџета општине Црна Трава за 2019. годину, спроводи 
надлежна служба Општинске управе општине Црна 
Трава, као наручилац у складу са Законом о јавним 
набавкама.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја
вљивања у "Службеном гласнику града Леско вца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

66.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014др. за
кон, 101/16 и 47/2018), члана 34. и 45. Закона о фина
нсирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013  усклађени дин. изн., 
125/2014  усклађени дин. изн., 95/2015  усклађени дин. 
изн., 83/2016, 91/2016  усклађени дин. изн., 104/2016 
 др. закон и 96/2017  усклађени дин. изн. 89/2018 
 усклађени дин. изн, 95/2018 – др.закон и 86/2019  
усклађени дин. изн.), члана 64. и 209. Закона о социјалној 
заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/2011) и члана 
2. Уредбе о наменским трансферима у социјалној 
заштити ("Службени гласник РС" бр. 18/16) и члана 40. 
Статута општине Црна Трава ("Службени гласник града 
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Лесковца", бр. 8/2019), Скупштина општине Црна Трава 
на седници одржаној дана 19.02.2020. године, донела је:

ОДЛУКУ 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЦРНА 
ТРАВА У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 
УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге социјалне 
заштите општине Црна Трава које се финансирају из 
средстава наменског трансфера и изворних прихода 
јединице локалне самоуправе у 2020. години.
Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана 
остварује појединац и породица за 2020. годину, у 
висини, под условима и на начин утврђен Законом о 
социјалној заштити, Уредбом о наменским трансферима 
у социјалној заштити, Законом о јавним набавкама и 
Уговором о наменским трансферима за 2020. годину.

Члан 2. 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине 
Црна Трава за 2020. годину у области пружања услуга 
социјалне заштите предвиђених Одлуком о буџету 
општи не Црна Трава за 2020. годину, ("Службени 
гла сник града Лесковца", број 36/2019), Раздео 4 – 
Општинска управа, Програм 0901 – Социјална и дечја 
заштита, Активност 0003 – Дневне услуге у заједници, 
функционална класификација 090, број позиције 18/0, 
економска класификација 472000 – Накнаде за соција
лну заштиту из буџета, у укупном износу од 6.700.000,00 
динара, распоређују се и користе на начин исказан у 
следећој табели:

Услуге социјалне 
заштите које се 
финасирају из 
средстава наменског 
трансфера за 2020. 
годину

Укупан 
износ по 
услузи из 
средстава 
наменског 
трасфера за 
2020. годину

Учешће ЈЛС 
по услузи из 
сопствених 
извора 
прихода

1) Помоћ у кући 1.050.000,00 5.650.000,00
Укупно 1.050.000,00 5.650.000,00

Члан 3.

Општина Црна Трава се стара о реализацији и 
квалитету спровођења услуга социјалне заштите 
за 2020. годину у складу са начелима прописаним 
Законом о социјалној заштити. 

Члан 4.

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана обја
вљивања "Службеном гласнику града Лесковца". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

67.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – 
др. закон, 101/2016 и 47/2018) и члана 40. Статута 
општине Црна Трава ("Службени гласник града 
Лесковца", број 8/2019), Скупштина општине Црна 
Трава, на својој седници одржаној дана 19.02.2020. 
године доноси

РЕШЕЊЕ 

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЦРНА 

ТРАВА ЗА 2019. ГОДИНУ 

1) Прихвата се Извештај о раду Општинског већа 
општине Црна Трава за 2019. годину, број 0633/2020
02 од 13.02.2020. године. 
2) Извештај о раду Општинског већа општине Црна 
Трава за 2019. годину је саставни део овог решења.
3) Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном гласнику града Лесковца".
4) Решење доставити Општинском већу општине 
Црна Трава. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Председник
Јоца Митић
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68.
На основу чл. 20. став 1. тачка 4. и 32. тачка 6. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) и члана 15. 
став 1. тачка 4. и члана 40. тачка 6. Статута општине 
Црна Трава (,,Сл. гласник града Лесковца'', бр. 
8/2019), Скупштина општине Црна Трава на седници 
одржаној дана 19.02.2020. године, доноси

ОДЛУКА 

О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ПРАВНЕ 
ЗАШТИТЕ ИМОВИНСКИХ ПРАВА И 
ИНТЕРЕСА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 

Члан 1.

Поверавају се послови правне заштите имовинских 
права и интереса општине Црна Трава Општинском 
правобранилаштву општине Власотинце.

Члан 2.

Овлашћује се Председник општине Црна Трава да у 
одређеним предметима од значаја за општину Црна 
Трава може да изда пуномоћје начелнику Општи
нске управе општине Црна Трава са положеним пра
восудним испитом да може да заступа општину Црна 
Трава независно од чињенице што су Општинском 
правобранилаштву општине Власотинце поверени по
слови заспупања у заштити имовинских права и инте
реса општине Црна Трава.

Члан 3.

На основу ове Одлуке Општински правобранилац 
општине Власотинце је законски заступник у заступању 
општине Црна Трава у судски, управним и другим 
поступцима пред надлежним судовима и другим 
надлежним државним органима и организацијама.

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 
Одлука, број 0693/201501 од 30.03.2015. године 

("Службени гласник града Лесковца", број 6/2015), 
којом су послови правне заштите имовинских права и 
интереса општине Црна Трава поверени Општинском 
правобранилаштву општине Власотинце

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја
вљивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Председник
Јоца Митић

69.
На основу члана 29. став 1. тачка 3. Закона о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/2018), 
члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова 
за ванредне ситуације ("Службени гласник РС", 
број 98/2010), члана 40. тачка 42. Статута општине 
Црна Трава ("Службени гласник града Лесковца, број 
8/2019) и члана 161. став 2. Пословника Скупштине 
општине Црна Трава ("Службени гласник РС", број 
8/2019) Скупштина општине Црна Трава на својој 
седници одржаној дана 19.02.2020. године доноси

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

1. Разрешава се Иван Синадиновић са места члана 
Општинског штаба за ванредне ситуације општине 
Црна Трава.

2. За члана Општинског Штаба за ванредне си
ту ације општине Црна Трава именује се Зоран Ста
нковић из Власотинца, начелник Општинске управе 
општине Црна Трава.

3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".
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4. Решење доставити Ивану Синадиновићу и Зо
рану Станковићу.

5. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Ре
ше ња може се покренути управни спор пред Упра
вним судом у Београду у року од 30 дана од дана при
је ма овог решења

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

70.
На основу члана 29. став 1. тачка 11. Закона о сма
њењу ризика од катастрофа и управљању ванредим 
ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/2018), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 
и 47/2018) и члана 40. Статута општине Црна Трава 
("Службени гласник града Лесковца", број 8/2019), 
Скупштина општине Црна Трава, на својој седници 
одржаној дана, 19.02.2020. године донела је следеће

РЕШЕЊЕ

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2019. ГОДИНУ

1. ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Штаба за 
ванредне ситуације општине Црна Трава за 2019. 
годину, број 2172/202002 од 04.02.2020. године.

2. Саставни део овог Решења је Извештај о раду 
Штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава за 
2019. годину.

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

4. Решење доставити Штабу за ванредне ситуације 
општине Црна Трава.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

71.
На основу члана 29. став 1. тачка 11. Закона о сма
њењу ризика од катастрофа и управљању ванредим 
ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/2018), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 
101/2016 и 47/2018) и члана 40. Статута општине 
Црна Трава ("Службени гласник града Лесковца", 
број 8/2019), Скупштина општине Црна Трава, на 
својој седници одржаној дана, 19.02.2020. године 
донела је следеће,

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 
ПЛАН РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА  
ЗА 2020. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада 
Штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава 
за 2020. годину, број 2172/202002 од 04.02.2020. 
године.

2. Саставни део овог Решења је Годишњи план 
рада Штаба за ванредне ситуације општине Црна 
Трава за 2020. годину.

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

4. Решење доставити Штабу за ванредне ситуације 
општине Црна Трава.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић
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БОЈНИК
72.
На основу члапа 44 став 1 тачка 6) Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14  др. 
закони, 101/16  др. закон и 47/18 ), члана 66 став 1 тачка 
5) и тачка 28) Статута општине Бојник ("Сл. гласник 
града Лесковца", бр. 6/19), чланова 7 и 8 Одлуке о 
накнадама за рад одборника, чланова радних тела 
Скупштине општине Бојник, чланова општинског већа 
и чланова радних тела и комисија које образују органи 
општине Бојник ("Сл. Гласник града Лесковца", бр. 
28/15) и члана 6 Одлуке о оснивању буџетског фонда за 
развој пољопривреде на територији општине Бојник 01 
Број: 45/20 од 12.02.2020. године, председник општине 
Бојник дана 12.02.2020. године, донео је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ, ПРAЋЕЊЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА О 
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА 

СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БОЈНИК

I

У Комисију за израду, праћење реализације и израду 
извештаја о реализацији Програма коришћења сре
дстава буџетског фонда за развој пољопривреде на те
риторији општине Бојник (у даљем тексту: Комисија) 
ИМЕНУЈУ СЕ:

1. Ивица Јовановић из Драговца  за председника
2. Томислав Митић из Каменице  за члана
3. Славољуб Крстић из Бојника  за члана
4. Ивана Љубисављевић из Бојника  за члана
5. Милан Одовић из Бојника  за члана.

II

Председника и чланове Комисије именује и разрешава 
председник општине Бојник.
Мандат именованих лица траје 4 (четири) године.
Председник и чланови Комисије могу бити разрешени 
и пре истека периода на који су имановани због неса

весног обављања дужности председника или члана Ко
мисије и у другим оправданим случајевима.
Начин рада и друга питања од значаја за рад Комисије 
одређују се посебним Правилником који доноси 
Општи нско веће општине Бојник.

III

Именивани имају право на накнаду за рад у Комисији 
у складу са Одлуком о накнадама за рад одборника, 
чланова радних тела Скупштине општине Бојник, 
чланова општинског већа и чланова радних тела 
и комисија које образују органи општине Бојник 
("Сл. Гласник града Лесковца", бр. 28/15") у износу 
од 3% , од просечне месечне зараде по запосленом 
у Републици, према последњем објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове статистике, 
по одржаној седници.

IV

Решење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављсно у "Сл. гласнику града Лесковца".

Образложење

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у 
одредбама следећих прописа.
Чланом члана 44 став 1 тачка 6) Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", 
бр. 129/07 и 83/14  др. Закон, 101/16  др. закон и 47/18) 
прописано је да председник општине врши послове 
утврђене стагутом и другим актима општине.
Чланом 66 став 1 тачка 5) и тачка 28) Сгатута општине 
Бојник ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 6/19) 
прописано је да председник општине оснива буџетски 
фонд и врши друге послове утврђене овим статутом и 
другим актима Општине
Члановима 7 и 8 Одлуком о накнадама за рад 
одборника, чланова радних тела Скупштине општине 
Бојник, чланова општинског већа и чланова радних 
тела и комисија које образују органи општине Бојник 
("Сл. Гласник града Лесковца", бр. 28/15) прописано је 
да накнаде за рад чланова радних тела и комисија, које 
на основу закона образују Скупштина општине Бојник, 
Председник општине Бојник, Општинско веће општине 
Бојник и Начелник општинске управе општине Бојник, 

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
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одређују се актом о образовању радних тела, односно 
комисија на основу сложености послова, те да накнада 
из члана 7 ове Одлуке не може бити одређена у износу 
вишем од 3% од просечне месечне зараде по запосленом 
у Републици, према последњем објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове статистике, 
по одржаној седници.
Чланом 6 Одлуке о оснивању буџетског фонда за развој 
пољопривреде на територији општине Бојник 01 Број: 
45/20 од 12.02.2020. године прописано је да се средства 
Фонда користе за финансирање активности у складу 
са усвојеним Програмом коришћења средстава фонда 
(у даљем тексту: Програм), који доноси председник 
општине Бојник, те да послове на изради Програма, 
праћењу реализације Програма и изради Извештаја 
о рсализацији Програма обавЈва Комисија, те да ова 
Комисија има председника и четири члана, које име
нује и разрешава председник општине Бојник, те да 
мандат председника и чланова Комисије траје четири 
године, а председник и чланови Комисије могу бити 
разрешени и пре истека периода на који су имановани 
због несавесног обављања дужности председника или 
члана Комисије и у другим оправданим случајевима, 
као и да се начин рада и друга питања од значаја за рад 
Комисије одређују поссбним Правилником који доноси 
Општинско веће општине Бојник.

На основу свега напред наведеног, а на основу одредаба 
Закона о локалној самоуправи, Статута општине Бојник, 
Одлуке о накнадама за рад одборника, чланова радних 
тела Скупштине општине Бојник, чланова општинског 
већа и чланова радних тела и комисија које образују 
органи општине Бојник и Одлуке о оснивању буџетског 
фонда за развој пољопривреде на територији опшгине 
Бојник, председник општине Бојник одлучио је као у 
диспозитиву овог Решења.
Поука о правном леку: Против овог Решења може 
се покренути управни спор пред Управним судом, у 
року од 30 дана од дана достављања овог Решења. Уз 
тужбу се подноси и по један примерак тужбе и прилога 
уз тужбу, за тужени орган и за свако заинтересовано 
лице, ако таквих има.

Решење доставити:
1. Именованим лицима
2. Општинском већу општине Бојник
3. Начелнику општинске управе општине Бојник
4. Одељењу за привреду, финансије и ЛЕР општи

нске управе општине Бојник
5. Архиви

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОЈНИК
Небојша Ненадовић

ВЛАСОТИНЦЕ
73.
На основу члана 79. став 1. тачка 2 и члана 92. став 2, 
3. и 4. Закона о буџетском систему ("Службени гласник 
Републике Србије" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
68/2015 – др. закон и 103/2015, 99/16, 113/17, 95/18 
и 31/19), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" 
број 129/2007, 83/2014 др.закон 101/16 и 47/18) и 
члана 40.ст.1.тачка 6. Статута општине Власотинце 
("Службени гласник града Лесковца" број 6/19), 
Скупштина општине Власотинце, на седници одржаној 
дана 28.02.2020.године, доноси 

ОДЛУКУ

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ  
ЗА 2019.ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се обавеза ангажовања ексте
рног ревизоралица које испуњава услове за обављање 
послова ревизије финансијских извештаја прописане 
законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, за 
екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине 
Власотинце за 2019.годину. 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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Члан 2.

За ангажовање екстерног ревизора ће се спровести 
поступак набавке, у складу са одредбама Закона о ја
вним набавкама. 

Члан 3.

Извештај екстерне ревизије ће бити саставни део за
вршног рачуна буџета општине Власотинце за 2019.
годину. 

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 28.02.2020.године, 01 број 06221/2020.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

74.
На основу члана 160. став.1. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима ("Сл.гласник РС" бр.41/2009, 
53/2010, 101/11, 32/2013 одлука УС, 55/2014, 96/2005
др.закон и 9/2016 одлука УС ) и чл. 40. став 1. тачка 
6. Статута општине Власотинце ("Сл.гласник града 
Лесковца" бр.6/19),Скупшитна општине Власотинце, 
дана 28.02.2020.године, доноси

OДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се посебан режим саобраћаја 
 пешачка зона на делу улице Његошева у Власотинцу 
и то: од млина у дужини од 25м па према раскрсници 
са улицама Вука Караџића и Димитрије Стојановића.
У пешачкој зони дозвољено је искључиво кретање 
пешака као и постављање летњих и зимских башти 
отвореног и затвореног типа.. 
Измена режима саобраћаја на делу улице из става 1. 
овог члана односи се за период од 01.01. до 31.12. 
сваке године од 00,0024,00 часова. 
Одобрава се пролаз возилима у пешачкој зони у 
следећим случајевима:

 у времену од 00,00 – 24,00 часова возилима која 
служе за личну употребу лица које има неспо собност 
доњих екстремитета од 60 и више процената. 

 у времену од 08,30 – 09,30 часова и од 14,0018,00 
часова возилима која за потребе власника објеката у 
пешачкој зони врше селидбу, доставу беле технике, 
намештаја, огревног материјала и сл. и возилима за 
потребе грађења, извођења радова на адаптацији, са
нацији, реконструкцији и одржавању објеката у пе
шачкој зони;

 у времену од 08,30 – 09,30 часова возилима но
сивости до 5 тона за снабдевање, продавница и уго
ститељских објеката и радњи;

Члан 2.

Одредбе ове Одлуке спроводи општинска управа 
општине Власотинце преко надлежног одељења. 

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
01 број 06223/2020, дана 28.02.2020.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р.

75.
На основу чл.32.ст.1. тачка 20. и чл.57. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/16др.закон и 47/18), 
члана 40.ст.1.тачка 72. и чл.88.Статута општине Вла
сотинце ("Службени гласник града Лесковца", број 
6/19) и чл.24.Одлуке о Општинској управи општи не 
Власотинце ("Сл.гласник града Лесковца, број 30/16, 
47/16, 17/17), Скупштина општине Вла сотинце, на 
седници одржаној 28.02.2020. доноси,

РЕШЕЊЕ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 

ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 
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I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинске управе 
општи не Власотинце за 2019.годину, 01 број 0261/2020 
од 20.02.2020.године.

II

Извештај о раду Општинске управе општине Вла
сотинце за 2019.годину, 01 број 0261/2020 од 20.02.2020. 
године је саставни део овог решења.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 28.02.2020.године, 01 брoj 06224/2020.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

76.
На основу чл. 32. ст. 1. тачке 8. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 8314др.
закон, 101/16др.закон и 47/18) и чл. 40. ст. 1. тачке 11. 
Статута општине Власотинце ("Службени гласник града 
Лесковца", број 6/19), Скупштина општине Власотинце 
на седници одржаној дана 28.02.2020.године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 
И ПРОГРАМ РАДА ДОМА ЗДРАВЉА 

ВЛАСОТИНЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020.-
31.12.2020.ГОДИНЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и Програм рада 
Дома здравља Власотинце за период од 01.01.2020
31.12.2020.године са Финансијским планом, који је 
усвојио Упра вни одбор Дома здравља Власотинце на 
седници од 20.02.2020.године, одлуком бр.184/2.

II

План и Програм рада Дома здравља Власотинце за 
период од 01.01.202031.12.2020.године, са Финанси
јским планом који је усвојио Управни одбор Дома 

здравља Власотинце на седници од 20.02.2020.године, 
одлуком бр.184/2, је саставни део овог решења.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,  
дана 28.02.2020.године, 01 број 06225/2020.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

77.
На основу члана 32.ст.1. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/16др.закон и 47/18) и члана 
40. ст. 1. тачка 67. Статута општине Власотинце ("Слу
жбени гласник града Лесковца", број 6/2019), Ску
пштина општине Власотинце, на седници одржаној 
28.02.2020. доноси,

РЕШЕЊЕ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И 
ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању Дома здра
вља Власотинце за 2019. годину, усвојен на седници 
Управног одборa од 20.02.2020.године, одлуком број 
1842.

II

Извештај о раду и пословању Дома здравља Власотинце 
за 2019. годину, усвојен на седници Управног одборa од 
20.02.2020.године, одлуком број 1842, је саставни део 
овог решења.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,  
дана 28.02.2020.године, 01 брoj 06226/2020.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.
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78.
На основу члана 32.ст.1. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 
83/2014 – др.закон , 101/16др.закон и 47/18) и члана 
40.ст.1. тачка 11. Статута општине Власотинце ("Слу
жбени гласник града Лесковца", број 6/2019), Ску
пштина општине Власотинце, на седници одржаној 
28.02.2020. доноси,

РЕШЕЊЕ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ 
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВЛАСОТИНЦЕ  

ЗА 2019.ГOДИНУ

I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са Финансијским изве
штајем Културног центра Власотинце за 2019.годину, 
усвојен на седници Управног одбора од 07.02.2020.го
дине.

II

Извештај о раду са Финансијским извештајем Културног 
центра Власотинце за 2019.годину, усвојен на седници 
Управног одбора од 07.02.2020.године, је саставни део 
овог решења.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,  
дана 28.02.2020. године, 01 брoj 06227/2020.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

79.
На основу члана 32.ст.1 тачка 8. Закона о локалној са
моуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 
83/2014др.закон, 101/16др.закон и 47/18) и члана 
40.ст.1 тачка 11. Статута општине Власотинце ("Слу
жбени гласник града Лесковца", број 6/19), Скупштина 
општине Власотинце, на седници одржаној 28.02.2020.
године доноси,

РЕШЕЊЕ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА 
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ НАРОДНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ" 

ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2019. ГОД.

I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са Финансијским изве
штајем Народне библиотеке "Десанка Максимовић" 
Власотинце за 2019.годину, усвојен на седници Упра
вног одбора, одлуком број 42/2020 од 20.02.2020.године.

II

Извештај о раду са Финансијским извештајем Народне 
библиотеке "Десанка Максимовић" Власотинце за 2019.
годину, усвојен на седници Управног одбора, одлуком 
број 42/2020 од 20.02.2020.године, је саставни део овог 
решења.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 28.02.2020.године, 01 брoj 06228/2020.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

80.
На основу члана 32.ст.1. тачка 8.Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 
83/2014 – др.закон, 101/16др.закон и 47/18) и члана 
40.ст.1. тачка 67.Статута општине Власотинце ("Слу
жбени гласник града Лесковца", број 6/19), Скупштина 
општине Власотинце, на седници одржаној 28.02.2020.
године доноси

РЕШЕЊЕ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА 
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ СПОРТСКО 

РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА "ВЛАСИНА", 
ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ



Страна 84 – Број 4 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 10. март 2020.

I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са Финансијским изве
штајем Спортско рекреативног центра "Власина", Вла
сотинце за 2019.годину, усвојен на седници Упра вног 
одбора од 20.02.2020.гoдине, одлуком број 2802/202.

II

Извештај о раду са Финансијским извештајем Спо
ртско рекреативног центра "Власина", Власотинце за 
2019.годину, усвојен на седници Управног одбора од 
20.02.2020.године, одлуком број 2802/2002, је са ста
вни део овог решења.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 28.02.2020.године, 01 брoj 06229/2020

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р.

81.
На основу чл. 32. ст. 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС" број 129/07, 8314др.
закон, 101/16др.закон и 47/18) и чл.40.ст.1.тачка 6. 
Статута општине Власотинце ("Службени гласник 
гра да Лесковца број 6/19) и чл.12.ст.2.Одлуке о право
бранилаштву општине Власотинце ("Сл.гласник града 
Лесковца", број 25/14), Скупштина општине Власо
тинце на седници одржаној дана 28.02.2020.године, 
донела је

РЕШЕЊЕ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА У 

ВЛАСОТИНЦУ ЗА ОПШТИНУ ВЛАСОТИНЦЕ 
И ОПШТИНУ ЦРНА ТРАВА ЗА 2019. ГОДИНУ

I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског правобра
нилаштва у Власотинцу за општину Власотинце и 
општину Црна Трава за 2019.годину, ЈП број 4/20 од 

22.01.2020.године, заведен код Општинске управе 
општине Власотинце 24.01.2020.године под бр.02
17/2020.

II

Извештај о раду Општинског правобранилаштва у 
Власотинцу за општину Власотинце и општину Црна 
Трава за 2019.годину, ЈП број 4/20 од 22.01.2020.године, 
заведен код Општинске управе општине Власотинце 
24.01.2020.године под бр.0217/2020,
 је саставни део овог решења.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 28.02.2020.године, 01 брoj 062210/2020.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

82.
На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07, 8314др.
закон, 101/16др.закон и 47/18) и чл. 40. ст. 1. тачкa 
67. Статута општине Власотинце ("Службени гласник 
града Лесковца", број 6/19), Скупштина општине Вла
сотинце на седници одржаној дана 28.02.2020.године, 
донела је

РЕШЕЊЕ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА  
О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ  
ИЗВЕШТАЈЕМ ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ  

ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2019.ГОДИНУ

I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са Финансијским изве
штајем Туристичке организације општине Власотинце 
за 2019.годину, број 281 од 30.01.2020.године, који 
је усвојио Управни одбор на седници од 30.01.2020.
године, одлуком бр.28/2020.
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II

Извештај о раду са Финансијским извештајем Тури
стичке организације општине Власотинце за 2019.го
дину, број 281 од 30.01.2020.године, који је усвојио 
Управни одбор на седници од 30.01.2020.године, одлу
ком бр.28/2020, је саставни део овог решења.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,  
дана 28.02.2020.године, 01 брoj 062211/2020.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

83.
На основу члана 41.ст.1.тачка 5. и чл 43.ст.1.тачка 
12.Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", 
број 87/18), чл. 5.Одлуке о формирању и начину рада 
Штаба за ванредне ситуације општине Власотинце 
("Службени гласник РС", број 21/18), чл.32.ст.1 тачка 
8. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", број 129/2007, 83/2014 др.закон, 101/16др.закон 
и 47/18) и члана 40.ст.1. тачка 67.Статута општине 
Власотинце ("Службени гласник града Лесковца", број 
6/19), Скупштина општине Власотинце, на седници 
одржаној 28.02.2020.доноси,

РЕШЕЊЕ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2019.ГОДИНУ 

I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског Штаба за 
ванредне ситуације Власотинце за 2019.годину, 01 
број 2174/2 од 30.01.2020.године, који је заведен код 
Општинске управе општине Власотинце под 01 бр.02
29/2020 дана 07.02.2020.године.

II

Извештај о раду Општинског Штаба за ванредне 
ситуације Власотинце за 2019.годину, 01 број 2174/2 

од 30.01.2020.године, који је заведен код Општинске 
управе општине Власотинце под 01 бр.0229/2020 
дана 07.02.2020.године, је саставни део овог решења.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,  
дана 28.02.2020.године, 01 брoj 062212/2020.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

84.
Скупштина општине Власотинце је на седници одржаној 
дана 28.02.2020.године разматралa Закључак Владе РС 
05 бр. 464735/2020 од 13.02.2020. године, којим је дата 
сагласност општини Власотинце да отуђи непосредном 
погодбом без накнаде кат. парц. бр. 864/10, 864/19 и 
863/1 све КО Власотинце варош у Индустријској својини 
предузећу "GRUNER SERBIAN" д.о.о. Власотинце, 
Марка Орешковића бб, па је на основу члана 99. тачка 
10. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" 
бр.72/2009, 81/2009испр., 64/2010 одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 одлука УС, 
98/2013 одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/18, 31/19, 
37/19др. закон и 9/20), члана 16. Уредбе о условима, 
начину и поступку под којим се грађевинско земљиште 
у јавној својини може отуђити или дати у закуп по це
ни мањој од тржишне цене, односно закупнине или 
без накнаде , као и услове, начин и поступак размене 
непокретности ("Сл. гласник РС" број 61/15, 88/15, 
46/17 и 30/18), Елабората о оправданости отуђења не
и згра ђеног грађевинског земљишта у индустријској 
зони од јуна месеца 2019. године и члана 40 ст. 1 тачка 
22. Статута општине Власотинце ("Сл. гласник града 
Лесковца’’ бр. 6/19), донела 

РЕШЕЊЕ

О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ  
БЕЗ НАКНАДЕ
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ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Власотинце 
неизграђено грађевинско земљиште у Индустријској 
зони и то: кп. бр. 864/10, у површини од 571 м2, кп. бр 
864/19, површине 6131 м2 и кп. бр. 863/1, површине 1484 
м2, све са ЛН бр. 5772 за КО Власотинцеварош, укупне 
површине 81 а и 86 м2, обухваћено Планом генералне 
регулације општине Власотинце ("Сл. гласник РС", 
бр. 8/15) у корист Привредног друштва "GRUNER 
SE RBIAN" д.о.о. Власотинце, Марка Орешковића бб, 
ради формирања правилне грађевинске парцеле у ци
љу проширења пословних капацитета и изградње но
вих индустријских објеката a ради запошљавања неза
послених лица са територије општине Власотинце и 
реализације петог инвестиционог циклуса компаније 
Грунер у Републици Србији.
Све парцеле из става 1. Решења се отуђују из јавне 
својине општине Власотинце у корист Привредног 
друштва друштва "GRUNER SERBIAN" д.о.о. Власо
тинце без накнеде на основу Закључка Владе РС 05 
бр. 464735/2020 од 13.02.2020. године, којим је дата 
сагласност општини Власотинце да отуђи грађевинско 
земљиште у јавној својини без накнаде. 
По правоснажности овог решења закључиће се Уговор 
о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине 
општине Власотинце, између општине Власотинце као 
власника јавне својине и Привредног друштва "GRU
NER SERBIAN" д.о.о. Власотинце, Марка Оре шковића 
бб, као прибавиоца непокретности из јавне својине 
којим ће се ближе уредити детаљи реализације предаје 
непокретности. 

О б р а з л о ж е њ е
На основу писма о намерама Привредног друштва 
"GRUNER SERBIAN" д.о.о. Власотинце за прибављање 
непокретности ради изградње индустријских обје
ката у сврху запошљавања незапослених лице са тери
торије општине Власотинце, општина Власотинце је 
припремила Елаборат о оправданости отуђења неи
зграђеног грађевинског земљишта у индустријској зо ни 
за кат. парцеле бр. 864/10, 864/19 и 863/1 све КО Вла
сотинце варош, укупне површине 8.186 м2 без накнаде 
у складу са Уредбом о условима, начину и поступку под 
којим се грађевинско земљиште у јавној својини може 
отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне 
цене, односно закупнине или без накнаде , као и услове, 

начин и поступак размене непокретности ("Сл. гласник 
РС" број 61/15, 88/15, 46/17 и 30/18).
Јавно оглашавање ЕЛАБОРАТА о оправданости отуђе
ња неизграђеног грађевинског земљишта у Инду стри
јској зони за кат. парцеле бр. 864/10. 864/19 и 863/1 све 
КО Власотинце варош у корист Привредног друштва 
"GRUNER SERBIAN" д.о.о. Власотинце, одржа но је 
у временском периоду од 05.07.2019. године када је 
Елаборат постављен на званичном сајту општине Вла
сотинце па све до 03.09.2019. године. 
У току јавног оглашавања Елабората о оправданости 
отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у Инду
стријској зони није било интересовања од стране фи
зичких и правних лица нити су иста у писаној форми 
доставила своје примедбе и сугестије надлежном орга
ну Одељењу за урбанизам, комуналностамбене и имо
винско правне послове ОУ Власотинце.
Елаборат о оправданости отуђења неизграђеног грађе
винског земљишта је са Извештајем о јавном огла
шавању упућен Скупштини општини на усвајање и 
Влади РС ради давања сагласности. 
Скупштина је донела Одлуку о усвајању елабората о 
оправданости отуђења, 01 бр. 06667/19 од 19.09.2019. 
године. На основу Елабората о опра вданости отуђења, 
Влада је донела Закључак, 05 бр. 464735/2020 од 
13.02.2020. године којим се даје сагласност општини 
Власотинце за отуђење неизграђеног грађевинског зе
мљишта у јавној својини општине Власотинце непо
средном погодбом без накнаде и то за кат. парцеле број 
864/10, 864/19 и 863/1 све у КО Власотинце варош, 
укупне површине 81 а 86 м2 у Индустријској зони, у 
корист Привредног друштва "GRUNER SERBIAN" 
д.о.о. Власотинце, Марка Орешковића бб 
На основу свега напред наведеног припремљен је 
Нацрт Решења како гласи у диспозитиву.
Имајући предње у виду Општинскa управa општине 
Власотинце предлаже Општинском већу општине 
Вла сотинце решење као у диспозитиву.
Општинско веће општине Власотинце је мишљења да 
је предлог овог решења на закону основан и да су испу
њени услови из члана 99. тачке 10. Закона о пла нирању 
и изградњи за доношење оваквог решења, па је на осно
ву члана 40. Статута општине Власотинце на се дни
ци од 21.02.2020.године утврдило Предлог решења у 
предложеном тексту и предлаже Скупштини општине 
Власотинце да истo усвоји.



Страна 87 – Број 4СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА10. март 2020.

Скупштина општине Власотинце је на седници одржа
ној дана 28.02.2020. године разматрала предлог Општи
нског већа, па је на основу члана 40. Статута општине 
Власотинце, донела решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења 
не може се изјавити жалба већ се може покретнути 
управни спор у року од 30 дана од дана достављања 
решења тужбом код Управног суда у Београду.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 28.02.2020.године, 01 број 06 2213/2020

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р.

85.
Скупштина општине Власотинце је на седници одр
жаној дана 28.02.2020. године разматралa предлог 
решења Oпштинског већа општине Власотинце о оту
ђењу грађевинског земљишта из јавне својине општи
не Власотинце другом сувласнику на истој не покре
тности по праву прече куповине Петровић Драгану 
из Стајковца, па је на основу члана 100 став 1. тачкa 
6б Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" 
бр.72/2009, 81/09, 64/10, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 
50/2013, 98/2013, 132/2014, 83/2018, 145/2014, 83/19 
и 31/2019), члана 136. Закона о општем управном 
поступку ( "Сл. гласник РС", бр.18/16 и 95/18) и члана 
40 ст. 1 тач. 22. Статута општине Власотинце ("Сл.
гласник града Лесковца’’ бр. 6/19), донела 

РЕШЕЊЕ 

О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 
ВЛАСОТИНЦЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Власотинце 
сувласнички удео од 1/6 на кп.бр. 2433, земљиште 
под зградомобјектом, пов. 109 м2 и сувласнички 
удео од 1/6 на објекту на парцели, објекат бр. 1, 
згради пословних услугапословна зграда, са ЛН 
бр. 5982 за КО Власотинцеварош у ул. Немањина, 
другом сувласнику на истој непокретности, Петровић 
Драгану из Стајковца са сувласничким уделом од 
5/6 на земљишту и сувласничким уделом од 5/6 на 

објекту на њему по праву прече куповине у складу 
са законом којим се уређују својинскоправни односи.
У року од 30 дана по правоснажности овог решења 
закључиће се Уговор о отуђењу грађевинског земљишта 
из јавне својине општине Власотинце, између општине 
Власотинце као власника јавне својине и Петровић 
Драгана из Стајковца као прибавиоца непокретности 
из јавне својине, по цени градског грађевинског земљи
шта која ће бити утврђена од стране овлашћеног 
проценитеља и процењене тржишне вредности обје
кта која не може бити нижа испод висине тржишне 
вредности предметне непокретности изражене у еври
ма, с тим што ће се исплата врши у динарској про ти
вре дности по средњем званичком курску Народне банке 
Србије на дан уплате.

О б р а з л о ж е њ е
Петровић Драган из Стајковца, поднео је захтев 
општинском органу управе надлежном за имовинско
правне послове захтев за откуп сувласничког дела од 
1/6 на кп.парцели бр.2433 и сувласничког удела од 1/6 
на објекту на парцели са ЛН бр.5982 за КО Власотинце
варош у површини од 109 м2.
Поступајући по захтеву општински орган управе 
надлежан за имовинскоправне послове утврдио је на 
основу евиденције Службе за катастар непокретности 
у Власотинцу да су Општина Власотинце и Петровић 
Драган из Стајковца сувласници на парцели и на 
објекту на парцели са сувласничким уделима од 5/6 на 
име Петровић Драгана и удео од 1/6 у својини општине 
Власотинце. 
Како је Петровић Драган из Стајковца већински власник 
земљишта и објекта, а објекат је тешко физички дељим то 
је Петровић Драган из Стајковца поднео захтев за откуп 
сувласничког удела општине Власотинце од 1/6 како би 
могао да објекат који је склон паду поправи и реновира. 
Како општина Власотинце није заинтересована да 
учествује у извођењу грађевинских радова, то се 
прихвата понуда Петровић Драгана за откуп. 
На основу свега напред наведеног припремљен је 
Нацрт Решења како гласи у диспозитиву.
Имајући предње у виду Општинскa управa општине 
Власотинце предлаже Општинском већу општине 
Власотинце решење као у диспозитиву. 
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Општинско веће општине Власотинце је мишљења 
да је предлог овог решења на закону основан и да 
су испуњени услови из члана 100. став 1. тачке 6б. 
Закона о планирању и изградњи за доношење оваквог 
решења, па је на основу члана 40. Статута општине 
Власотинце на седници од 21.02.2020. године 
утврдило Предлог решења у предложеном тексту и 
предлаже Скупштини општине Власотинце да истo 
усвоји.

Скупштина општине Власотинце је на седници одр
жаној, дана 28.02.2020.године разматрала предлог 
Општинског већа, па је на основу члана 72. Статута 
општине Власотинце, донела решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења 
не може се изјавити жалба већ се може покретнути 
управни спор у року од 30 дана од дана достављања 
решења тужбом код Управног суда у Београду.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,  
дана 28.02.2020.године, 01 број 062214/2020.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р.

86.
Скупштина Општине Власотинце на седници одржаној 
дана 28.02.2020. године, на основу члана 26. став 
1., тач.1, и члана 80. Закона о јавној својини ( ''Сл. 
гласник РС'', бр.72/11, 88/13 и 105/14, 104/16др. закон, 
108/16, 113/17 и 95/2018), чл.3. Одлуке о прибављању 
и располагању стварима у јавној својини општине 
Власотинце (''Сл. гласник града Лесковца", бр. 20/14 
и 30/16) и чл.26.Статута Општине Власотинце (''Сл.
гласник града Лесковца бр. 6/2019) доноси 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРИЈА 
У ЗГРАДИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И 

ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 1.

Oвом Одлуком дају се на коришћење, без накнаде, 
пословне просторије које се налазе у приземљу 

зграде Државних органа и организација, категорија V, 
класификациони број 122012 – објекту који се налази 
у Власотинцу у ул. Трг 8. октобар бр. 1, на кп.бр.1173/2 
КО Власотинцеварош, означен као објекат бр.1 
према подацима РГЗ СКН Власотинце, уписан у Лист 
непокретности бр.5748 за КО Власотинцевароша 
код надлежнe СКН у Власотинцу као јавна својина 
Општине Власотинце, Министарству финансија, 
Пореска управа, и то:

1.просторија бр. 6 површине 24 м2
2.просторија бр. 7, површине 14 м2
3.просторија. бр. 8, површине 16м2
4.просторија. бр. 9 површине 14м2
5. просторија бр. 10 површине 13 м2
6. просторија бр. 11, површине 25 м2
7. просторија број 12, површине 11 м2
8. просторија број 13, површине 10 м2
9. просторија број 14, површине 11 м2
10. просторија број 15, површине 10 м2
11. просторија број 16, површине 12 м2
12. просторија број 17, површине 14 м2
13. ходник, површине 49 м2
14. санитарне просторије, површине 18 м2
15. улазна површина 7,5 м2

Пословне просторије су приказане и нумерисане у 
Извештају о затеченом стању објекта Зграде држа
вних органа и организација од 10.04.2019. године 
који је израђен за потребе озакоњења објекта а који 
је израдио судски вештај за област грађевинарства 
Спасоје Ђорђевић, дипл.инж.арх. из Грделице, ли
ценца бр. 400 1472 03.
Предметне просторије дају се на коришћење Пореској 
управи, ради бржег и ефикаснијег обављања њихових 
делатности и омогућавања грађанима да брже и 
лакше остваре своја права и своје обавезе.
Пореска управа нема право располагања, отуђења, 
нити давања у закуп наведених просторија.

Члан 2. 

Пореска управа преузима на коришћење наведене 
просторије из члана 1. ове Одлуке и обавезује се 
да исте користи у складу са природом и наменом 
ствари, да их одржавају о чему ће се између Општине 
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Власотинце и Пореске управе закључити уговор 
којим ће се ближе уредити међусобна права и обавезе 
које проистичу из наведеног права коришћења.

Члан 3.
Овлашћује се Председник Општине Власотинце да о 
давању на коришћење предметног простора из чл.1 ове 
Одлуке закључи уговор са Министарству финансија, 
Пореска управа.

Члан 4. 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи 
Решење о преносу права коришћења 01 бр. 0631/05 
од 01.07.2005. године.

O б р а з л о ж е њ е

Министарство финансија, Пореска управа, поднела 
је захтев Општинској управи Власотинце који је 
заведен код Општинске управе под бр. 3615/2020 
од 20.02.2020. године за доношење/измену Решења о 
преносу права коришћења пословно канцеларијског 
простора у Власотинцу у улици Трг ослобођења бр. 
1 из разлога што су приликом покушаја уписа права 
коришћења у својину Републике Србије, чији је 
корисник Министарство финансија, Пореска управа, 
код СКН у Власотинцу, уочени одређени пропусти 
у решењу и уговору а који се односе на адресу на 
којој се објекат налази као и спратности и површине 
наведеног пословног простора. .
Поступајући по захтеву Пореске управе, орган управе 
надлежан за имовинско правне послове утврдио је 
следеће:

 да је извршено озакоњење објекта о чему је 
донето Решење Одељења за урбанизам, комунално 
стамбене и имовинско правне послове, 03 бр. 351
25/19 од 15.05.2019. године;

 да је на основу горе донетог решења код Службе 
за катастар непокретности у Власотинцу, зграда 
државних органа и организација уписана као јавна 
својина Општине Власотинце на кп. бр. 1173/2 КО 
Власотинцеварош у улици Трг 8 октобар бр. 1

 да се са десне стране од главног улаза налазе 
просторије које су дате на коришћења ПС Власотинце 
и да спратни део зграде користи Полицијска станица 

Власотинце која је у фази реорганизације одређених 
службених просторија.
Имајући предње у виду служба је припремила нацрт 
новог Решења о давању на коришћење пословних 
просторија Пореској управи у згради државних орга
на и организација, према Извештају о затеченом 
стању објекта, који је израђен за потребе легализације 
обје кта и у складу са планом просторија у приземљу 
и квадратури просторија из истог и предлаже решење 
Општинском већу као у диспозитиву.
Општинско веће је мишљења да је предлог овог 
решења на закону основан и да су испуњени услови 
за доношење оваквог решења па је предложио ску
пштини општине да донесе решење као у диспозитиву.
Скупштина општине Власотинце је на седници 
одр жаној дана 28.02.2020. године разматрала пре
длог Општинског већа, па је на основу чл. 40 Ста
тута општине Власотинце донела решење као у ди
спозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 
ре ше ња не може се изјавити жалба већ се може по
кренути управни спор у року од 30 дана од дана 
доношења решења пред Управним судом у Београду. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,  
дана 28.02.2020. године, 01 бр. 062215/2020

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р.

87.
На основу члана 32. став 1. тачка 12., члана 45. За
кона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" број 
129/07, 83/2014др.закон, 101/16други закон и 47/18), 
члана 40.ст.1.тачка 17. и члана 68.Статута општине 
Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца" број 6/19) 
и чл.39 и 41. Пословника о раду Скупштине општине 
Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца" број 
12/19), Скупштина општина Власотинце на седници 
одржаној 28.02.2020. године, донела је 

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 



Страна 90 – Број 4 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 10. март 2020.

I

Бобан Петровић из Власотинца, бира се за члана 
Општинског већа општине Власотинце. 

II

Мандат члана Општинског већа траје до истека 
мандата Скупштине општине Власотинце. 

III

Бобан Петровић биће на сталном раду у општини 
Власотинце.

IV

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

V

Ово Решење је коначно у управном поступку. Против 
овог Решења може се покренути спор пред Управним 
судом у Београду, у року од 30 дана од дана пријема 
решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 28.02.2020.године, 01 бр. 062216/2020.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

88.
На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07,83/14др.
закон, 101/16др.закон и 47/18 ), члана 125.став 
3.Закона о социјалној заштити (''Сл. гласник РС'', број 
24/11) и члана 40.став 1.тачка 13.Статута општине 
Власотинце (''Сл.гласник града Лесковца'', бр.6/19), 
Скупштина општине Власотинце на седници 
одржаној 28.02.2020.године, донела је 

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА 

ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ 
ВЛАСОТИНЦЕ И ЦРНА ТРАВА

I

УТВРЂУЈЕ СЕ да Љубинки Пузић, дипломираном 
социјалном раднику из Власотинца, престаје фу
нкција на месту вршиоца дужности директора Центра 
за социјални рад за општине Власотинце и Црна 
Трава, због истека периода на који је именована.

II

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

III

Ово решење је коначно.Против овог Решења може се 
покренути спор пред Управним судом у Београду, у 
року од 30 дана од дана пријема решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 28.02.2020.године, 01 брoj 062217/2020

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

89.
На основу члана 125.ст.1., 2. и 3. Закона о социјалној 
заштити (''Сл. гласник РС'', број 24/11), члана 32. став 
1. тачка 9.Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'', бр.129/07, 83/14др.закон, 101/16др.закон и 47/18), 
члана 40. став 1.тачка 13.Статута општине Власотинце 
(''Сл.гласник града Лесковца'', бр.6/19) и сагласности 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, број 11901359/201909 од 15.01.2020.године, 
Скупштина општине Власотинце на седници одржаној 
28.02.2020.године, донела је 

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 

ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ И ЦРНА ТРАВА

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Момчило Игњатовић, дипломирани 
социолог из Власотинца за вршиоца дужности 
директора Центра за социјални рад за општине 
Власотинце и Црна Трава, до именовања директора 
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по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже једну 
годину.

II

Вршилац дужности директора има сва права, обавезе 
и овлашћења директора.

III

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

IV

Ово решење је коначно.Против овог решења може се 
покренути спор пред Управним судом у Београду у 
року од 30 дана од дана пријема решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,  
дана 28.02.2020.године, 01 бр.062218/20. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

90.
На основу члана 18.Закона о јавним службама ("Сл.
гласник РС", број 42/91 и 71/94, 79/0512, 83/1422) 
чл.32. ст. 1.тачке 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС" број 129/07, 83/14др.закон, 101/16други 
закон и 47/18) и чл. 40.ст.1 тачке 13. Статута општине 
Власотинце ("Сл.гласник града Лесковца", број 
6/19), Скупштина општине Власотинце на седници 
одржаној 28.02.2020.године, донела је 

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА 
СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА 

"ВЛАСИНА", ВЛАСОТИНЦЕ

I

УТВРЂУЈЕ СЕ да Дејану Чикићу, дипл.економисти 
из Власотинца, престаје функција на месту дире
ктора Спортско рекреативног центра "Власина" Вла
сотинце, на коју је именован решењем Скупштине 
општине Власотинце 01 број 067817/2016 од 
15.11.2016.године, са даном 28.02.2020.године.

II

До престанка функције именованог дошло је због 
подношења оставке.

III

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

IV

Ово решење је коначно.Против овог Решења може се 
покренути спор пред Управним судом у Београду, у 
року од 30 дана од пријема решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
01 брoj 062219/2020,  

на седници од 28.02.2020.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

91.
На основу члана 18. и 19. Закона о јавним службама 
("Сл.гласник РС", број 42/91 и 71/94, 79/0512, 83/1422), 
чл.32. ст. 1.тачке 9.Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС" број 129/07, 83/14др.закон, 101/16други 
закон и 47/18) и чл. 40.ст.1 тачка 13.Статута општине 
Власотинце ("Сл.гласник града Лесковца", број 6/19), 
Скупштина општине Власотинце на седници одржаној 
28.02.2020.године, донела је 

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ 

ЦЕНТРА "ВЛАСИНА", ВЛАСОТИНЦЕ

I

Ђорђе Динић, професор разредне наставе из Шишаве, 
именује се за вршиоца дужности директора Спортско 
рекреативног центра "Власина" Власотинце, до име
новања директора по спроведеном јавном ко нкурсу, а 
најдуже 6 месеци.



Страна 92 – Број 4 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 10. март 2020.

II 

Вршилац дужности директора има сва права, обавезе 
и овлашћења директора.

III

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

IV

Ово решење је коначно.Против овог решења може се 
покренути спор пред Управним судом у Београду у 
року од 30 дана од дана пријема решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 28.02.2020.године, 01 број 062220/2020.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

92.
На основу члана 11.став 1. и члана 14. Закона о лока
лним изборима ("Сл.гласник РС", број 129/2007, 
34/2010одлука УС, 54/2011 и 12/2020), члана 32. ст.1 
тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник 
РС", број 129/2007 и 83/2014 – др.закон, 101/16други 
закон и 47/18), члана 40.ст.1 тачка 19. и чл.45.Статута 
општине Власотинце (''Сл. гласник града Лесковца'' 
бр.6/19) и чл.192.Пословника Скупштине општине 
Власотинце ("Сл.гласник града Лесковца", број 12/19), 
Скупштина општине Власотинце на седници одржаној 
28.02.2020.године, донела је 

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ 

ВЛАСОТИНЦЕ

I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Изборне комисије општи
не Власотинце у сталном саставу:

1. Марјан Станковић, дипл.правник из Власоти
нца, ул. М. Обилића, члан

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋСРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ
2. Горан Митровић, технолог из Власотинца, 

заменик члана
Ивица ДачићСоцијалистичка партија Србије 

(СПС)Јединствена Србија 
3. Драган Јовић, из ШишавеВласотинце, заменик 

члана
Ивица ДачићСоцијалистичка партија Србије 

(СПС)  Јединствена Србија
4. Зоран Динић из Власотинца, ул.М.Величковића, 

заменик члана
ВЕЛИМИР ИЛИЋ НС БОШКО СТАНЧИЋ
5. Зоран Стојиљковић, дипл.правник из Доње 

Ломнице, члан 
Покрет за Власотинце

II

ИМЕНУЈУ СЕ чланови Изборне комисије општине 
Власотинце у сталном саставу:

1. Владица Коцић, дипл.правник из Власотинца, 
ул.В.Мишића 11, за члана

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋСРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ
2. Јовица Станковић из Власотинца,ул.Максим 

Горки, за заменика члана
Ивица ДачићСоцијалистичка партија Србије (СПС) 

– Јединствена Србија (ЈС)
3. Часлав Миленковић из Ладовице, за заменика 

члана
Ивица ДачићСоцијалистичка партија Србије (СПС) 

 Јединствена Србија (ЈС)
4. Ива Црнобарац, дипл.правник из Власотинца, 

за заменика члана
Боља Србија
5. Новица Коцић из Власотинца,ул.Душанова 

25/3110, за члана 
Покрет за Власотинце

III

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

IV

Против овог решења допуштена је жалба Управном 
суду у року од 24 часа од доношења решења у смилсу 
чл. 14.ст.11.Закона о локалним изборима.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,  
01 број 062221/2020 од 28.02.2020.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић с.р.

93.
На основу чл. 16. и 18. Закона о библиотечкоинфо
рмационој делатности ("Службени гласник РС", број 
52/11), члана 33. и 41.Закона о култури ('' Службени 
гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 3016испр.), члана 32. ст. 
1. тачка 9 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС" број 129/07, 83/14др.закон, 101/16др. за кон и 
47/18) и члана 40. став 1. тачка 13.Статута општине 
Вла сотинце, (''Сл. гласник града Лесковца'', бр. 6/19) 
Ску пштина општине Власотинце, на седници одржаној 
28.02.2020.године, донела je 

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 
"ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ", ВЛАСОТИНЦЕ

I

РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног одбора Народне 
библиотеке "Десанка Максимовић" Власотинце:

из реда представника локалне самоуправе
1.Селена Видојевић из Власотинца, ул. Милке 

Диманића бр.44

II

ИМЕНУЈЕ СЕ члан Управног одбора Народне би
блиотеке "Десанка Максимовић" Власотинце:

из реда представника локалне самоуправе
1. Предраг Филиповић из Власотинца, ул.Вла

синска бр.28

III

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

IV

Ово решење је коначно.Против овог решења може се 
покренути спор пред Управним судом у Београду у 
року од 30 дана од пријема решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,  
дана 28.02.2020.године, 01 бр.062222/2020.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р. 

94.
На основу члана 115.ст.2. и чл.116.ст.1.,2.,5.,6.,13. и 
15.Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', број 88/17, 27/18 и 10/19), 
чл. 32.ст.1.тачка 6.Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/14др.закон, 
101/16др.закон и 47/18) и члана 40.ст.1.тачка 6.Статута 
општине Власотинце (''Службени гласник града Ле
сковца'', број 6/19), Скупштина општине Власотинце, 
на седници од 28.02.2020.године, донела је 

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ "СИНИША ЈАНИЋ" 

ВЛАСОТИНЦЕ И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ ЧЛАНА

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је Горану Николићу из Власотинца, 
престала дужност на месту члана Школског одбо
ра ОШ "Синиша Јанић" Власотинце, из реда пре
дставника родитеља, због смрти.

II

ИМЕНУЈЕ СЕ у Школски одбор ОШ "Синиша Ја
нић, Власотинце из реда представника родитеља, Ана 
Стојиљковић из Власотинца, ул. Милорада Величковића 
бр.76.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Лесковца''. 

IV

Ово решење је коначно. Против овог решења може се 
покренути поступак код Управног суда у року од 30 
дана од пријема решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
на седници од 28.02.2020.године, 01 број 062224/2020.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Братислав Петровић, с.р.
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95.
На основу члана 115.ст.2. и чл.116.ст.1.,2.,5.,6.,13. и 
15.Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', број 88/17, 27/18 и 10/19 
),чл. 32.ст.1.тачка 6.Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/14др.
закон, 101/16др.закон и 47/18) и члана 40.ст.1.тачка 
6.Статута општине Власотинце (''Службени гласник 
града Лесковца'', број 6/19), Скупштина општине 
Власотинце, на седници од 28.02.2020.године, донела 
је 

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ "БОЖИДАР 

МИЉКОВИЋ" ГОРЊИ ПРИСЈАН

I

РАЗРЕШАВА СЕ Марија Ђоковић из Власотинца, 
ул.Максим Горки бб, са места члана Школског одбора 
ОШ "Божидар Миљковић" Горњи Присјан, из реда 
представника локалне самоуправе.

II

ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор ОШ "Божидар Ми
љковић" Горњи Присјан, из реда представника ло
калне самоуправе, Миљана Пешић из Власотинца, 
ул. Трг ослобођења.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и обја
виће се у ''Службеном гласнику града Лесковца''. 

IV

Ово решење је коначно. Против овог решења може се 
покренути поступак код Управног суда у року од 30 
дана од пријема решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
01 број 062225/2020, на седници од 28.02.2020. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Братислав Петровић, с.р.

96.
На основу члана 32. став 1. тачка 11. и члана 40.ст.1., 
2. и 3. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС" број 129/07, 83/2014др.закон, 101/16други закон 
и 47/18), члана 40.ст.1 тачка 15. и члана 61.ст.1., 2. и 
3. Статута општине Власотинце ("Сл.гласник града 
Лесковца" број 6/19) и члана 35.и 36.Пословника 
Скупштине општине Власотинце ("Сл. гласник 
града Лесковца" број 12/19), Скупштина општина 
Власотинце на седници одржаној 28.02.2020.године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

I

Ивана Станојевић, дипломирани правник из Вла со
тинца, поставља се за секретара Скупштине општи не 
Власотинце. 

II

Мандат секретара Скупштине траје до истека мандата 
Скупштине општине Власотинце.

III

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

IV

Ово Решење је коначно у управном поступку. Против 
овог Решења може се покренути спор пред Управним 
судом у Београду у року од 30 дана од пријема 
решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 28.02.2020.године, 01 бр. 062226/2020.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић

97.
На основу члана 32. став 1. тачка 11. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" број 129/07, 
83/14други закон, 101/16други закон и 47/18), члана 
40. став 1. тачка 15.Статута општине Власотинце, 
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(''Сл. гласник града Лесковца'', бр.6/19) и чл.56.ст.2. 
и чл.57.Пословника Скупштине општине Власотинце 
(''Сл.гласник града Лесковца'', бр.12/19) Скупштина 
општине Власотинце на седници од 28.02.2020.
године донела је 

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ 
ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

I

УТВРЂУЈЕ СЕ да Јелени Костић, дипл.правнику из 
Власотинца, престаје функција на месту заменика 
секретара Скупштине општине Власотинце, на коју 
је постављена решењем Скупштине општине Вла
сотинце 01 број 063021/2019 од 17.05.2019.године, 
са даном 28.02.2020.године.

II

До престанка функције именоване дошло је због 
подношења оставке.

III

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

IV

Ово решење је коначно.Против овог Решења може се 
покренути спор пред Управним судом у Београду, у 
року од 30 дана од пријема решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
01 брoj 062227/2020, 

на седници од 28.02.2020.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

98.
На основу члана 32. ст. 1. тачка 6.Закона о локалној са
моуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07, 83/14други 
закон, 101/16други закон и 47/18), чл.12. став 2 тачка 
2. Статута општине Власотинце ("Службени гласник 
града Лесковца ", број 6/19), Скупштина општине 

Власотинце, на седници одржаној 28.02.2020.године 
донела је

ОДЛУКУ  
О ЈАВНИМ РАСПРАВАМА

I. Основне одредбе

Предмет одлуке

Члан 1.

Овом одлуком ближе се уређују начин и поступак 
организовања и спровођења јавне расправе у по
ступку доношења прописа и других oпштих аката, 
одно сно планских докумената из надлежности 
општи не Власотинце (у даљем тексту: Општина).
Појам јавне расправе

Члан 2.

Јавна расправа представља скуп различитих акти
вности, предузетих у унапред предвиђеном вре
менском оквиру, у циљу прибављања предлога и ста
вова грађана у поступку припреме одређеног акта. 
Јавна расправа спроводи се о нацрту акта (статута, 
одлуке, плана и другог акта у припреми), ако овом 
одлуком није другачије предвиђено, а може се спро
вести и раније на предлог органа надлежног за при
прему и утврђивање нацрта акта који је предмет јавне 
расправе.

Јавна расправа обавезно подразумева:
1) прибављање предлога, сугестија и мишљења 

грађана и осталих учесника у јавној расправи у пи
саној или електронској форми и

2) организовање најмање једног отвореног састанка 
представника надлежних органа Општине, односно 
јавних служби са заинтересованим грађанима, пре
дставницима удружења грађана и средстава јавног 
обавештавања (у даљем тексту: отворени састанак).

Орган надлежан за организовање јавне расправе је 
дужан да грађанима из свих делова Општине обе збе
ди учешће у јавној расправи.
Отворени састанак се организује у седишту Општине, 
а изузетно се може организовати и ван седишта, на 
предлог органа надлежног за припрему и утврђивање 
нацрта акта који је предмет јавне расправе.
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О питањима која су од значаја за целу заједницу, јавна 
расправа се организује за целу територију Општине, 
а у случају да се јавна расправа спроводи о питању 
од интереса за грађане са дела територије или за 
одређену категорију грађана, јавна расправа се може 
организовати само за тај део, односно у оквируте 
категорије грађана.

Време трајања јавне расправе

Члан 3.

Јавна расправа траје најмање 15 а најдуже 30 дана.
Време трајања јавне расправе утврђује орган надле
жан за њено огранизовање и спровођење.

Објављивање отпочињања рада на припреми 
прописа

Члан 4.

Орган Општине надлежан за припрему прописа ду
жан је да на интернет презентацији Општине и на 
други примерен начин обавести јавност да је отпочео 
рад на припреми прописа који доноси скупштина.
Обавештење из става 1.овог члана, објављује се у ро
ку од 5 (пет) дана од дана почетка израде тог про писа.

Врсте јавних расправа

Члан 5.

Јавна расправа може бити: обавезна јавна расправа 
ијавна расправа по захтеву, односно предлогу (у даљем 
тексту: факултативна јавна расправа).
Обавезна јавна расправа је јавна расправа која се 
обавезно спроводи у поступку припреме аката утврђених 
овом одлуком у складу са законом, односноСтатутом.
Факултативна јавна расправа је јавна расправа која 
се може спровести у поступку доношења других 
општих аката из надлежности скупштине Општине, 
под условима и по поступку предвиђеном овом 
одлуком, у складу са Статутом.

II. Обавезна јавна расправа

Када се спроводи обавезна јавна расправа

Члан 6.

Јавна расправа обавезно се организује и спроводи:
1) у поступку припреме Статута;

2) у поступку припреме буџетa Општине;
3) у поступку припреме Плана развоја и докумената 

јавних политика Општине;
4) у поступку утврђивања стопа изворних прихода 

Општине;
5) у поступку припреме просторних и урбани

стичких планова;
6) у другим случајевима предвиђеним законом и 

Статутом

Орган Општине надлежан за припрему прописа и 
другог акта из става 1. овог члана, односно радно те ло 
скупштине Општине образовано за његову при прему, 
дужно је да поред обавештења из члана 4. ове одлуке 
објављује и информације и податке, односно повезана 
документа од значаја за припрему прописа и другог 
акта из става 1. овог члана, ако је то предвиђено овом 
одлуком.
Обавештење са информацијама и подацима, односно 
документацијом из става 2. овог члана, објављује се у 
року од најкасније 15 (петнаест) данаод дана почетка 
израде прописа и другог акта из става 1. овог члана.

Организовање и спровођење обавезне јавне 
расправе

Члан 7.

Обавезну јавну расправу организује и спроводи Општи
нско веће, на начин и у време које предложи орган, 
односно радно тело скупштине надлежно за утвр ђи ва
ње, односно за припрему нацрта акта.
Обавезна јавна расправа спроводи се на начин и по 
поступку прописаном овом одлуком за јавну расправу 
о нацрту општег акта, ако овом одлуком није другачије 
предвиђено.

1. Јавна расправа у поступку припреме Статута

Јавна расправа о нацрту статута,  
односно одлуке опромени статута

Члан 8.

У поступку доношења новог или промене постојећег 
Статута, јавна расправа се спроводи о нацрту Статута, 
односно нацрту одлуке о промени Статута.
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Радно тело скупштине Општиненадлежно за припрему 
нацрта Статута, односно нацрта одлуке о промени Ста
тута, дужно је да уз обавештење из члана 4. ове одлуке 
објави и основне информације о планираним решењима 
која ће бити предложена.

Када се не мора спровести јавна расправа

Члан 9.
Ако се промена Статута предлаже само ради усклађи
вања са законом које се врши путем преузимања пре
цизних законских решења, скупштина Општине може 
актом о приступању промени Статута одлучити да се 
јавна расправа не спроведе, ако законом није другачије 
предвиђено.

2. Јавна расправа у поступку припреме буџета

Када се спроводи јавна расправа

Члан 10.
У поступку припреме буџета, јавна расправа се спро
води о нацрту одлуке о буџету.

Консултације у поступку припреме буџета које 
претходе јавној расправи

Члан 11. 
У припреми за израду предлога финансијског плана, 
директни корисник буџета може одлучити да о пре
дло зима расхода и издатака из своје надлежности, а 
на рочито о предлозима идеја за капиталне пројекте, ко
нсу лтује грађане и друге заинтересованестране и ци љне 
групепутем јавне анкете, односно другог облика ко нсу
лтовања.
Приликом утврђивања предлога расхода и издатака за 
укључивање у предлог финансијског плана, а наро
чи то предлога капиталних пројеката, директни кори
сник буџета, води рачуна о предлозима и сугестијама 
до бијеним током консултација уколико су претходно 
спроведене у складу са ставом 1 овог члана и инфо рма
ције о резултатима консултација доставља уз обра зло
жење предлога финансијског плана органу надле жном 
за финансије.

Јавна расправа о нацрту одлуке о буџету

Члан 12.
Позив за јавну расправу о нацрту одлуке о буџету 
Општинско веће, мора објавити најмање 10 дана пре 

да на одржавања јавне расправе.
Уз позив за спровођење јавне расправе о нацрту одлуке 
о буџету, поред образложеног нацрта плана објављују 
се и информације о резултатима консултација уколико 
су претходно спроведене у складу са чланом 11. ове 
Одлуке.
Јавна расправа о нацрту одлуке о буџету оба везно 
укљу чује и представљање и разматрање инве сти ци
оног дела буџета, односно капиталних пројеката, ра
схода и издатака.
Приликом утврђивања предлога расхода и издатака 
за укључивање у буџет, а нарочито предлога ка пи
талних пројеката, oрган надлежан за утврђивање пре
длога одлуке о буџету, води рачуна о предлозима и 
сугестијама добијеним током јавне расправе.

3. Јавна расправа у поступку припреме планских 
докумената Општине

Када се спроводи јавна расправа

Члан 13.

Јавна расправа се спроводи у поступку припреме:
1) Плана развоја Општине
2) Документа јавне политике (стратегија, програм, 

концепт политике и акциони план).

Јавна расправа у припреми Плана развоја

Члан 14.

Јавна расправа у припреми Плана развоја Општи не 
спроводи се по поступку прописаном посе бномодлуком 
скупштине општине којом се ближе одређује садржина и 
поступак доношења Плана развојау складу са прописом 
Владе РС којим се утврђују обавезни елементи плана 
развоја
Објављивање отпочињања рада на документу јавне 
политике

Члан 15.

Орган надлежан за припрему документа јавне политике 
је дужан да на интернет презентацији Општине, одно
сно на други примерен начин, обавести јавност да је 
отпочео рад на припреми документа јавне политике 
који доноси скупштина, у року од седам радних дана од 
дана почетка израде тог документа.
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Консултације у припреми докумената 
јавне политике

Члан 16.
Орган надлежан за припрему документа јавне поли ти
ке је дужанда омогући учешће свих заинтересованих 
страна и циљних група у процесу консултација које 
спроводи током израде документа јавних политика, 
тј. током спровођења exante анализе ефеката, кори
стећи примерену технику консултација (фокус група, 
округли сто, полуструктурирани интервју, панел, 
анкета, прикупљање писаних коментара), у складу са 
законом који уређује плански систем и подзаконским 
актом којим се уређује управљање јавним политикама 
(у даљем тексту: Уредба).
Орган из става 1 овог члана информише учеснике ко
нсултација о резултатима спроведених консултација, 
а посебно о разлозима због којих одређене сугестије 
ни су прихваћене и дужан је да информације о резу лта
тима консултација спроведених у свим фазама изра де 
документа јавне политике објави на интернет пре
зентацији општине најкасније у року од 15 дана од дана 
завршетка консултација.
Информација о резултатима спроведених консултација 
обухвата нарочито: податке о консултованим странама, 
обиму и методима консултација, питањима о којима се 
расправљало током консултација, затим примедбама, 
сугестијама и коментарима који су узети у разматрање 
и онима који нису уважени, као и о разлозима за њихово 
неприхватање.
Орган из става 1. овог члана може, имајући у виду ре
зултате консултација које спроводи током израде до
кумента јавних политика, донети одлуку да у радну 
групу за израду тог документа укључи репрезентативне 
представнике заинтересованих страна и циљних група.

Јавна расправа у припреми докумената јавне 
политике

Члан 17.
Општинско веће је дужно да пре подношења ску
пштини Општине на разматрање и усвајање доку ме
нта јавне политике, организује и спроведе јавну ра
справу о документу јавне политике, осим у случа је
вима одређеним Уредбом.
Поступак јавне расправе започиње објављивањем 
јавног позива за учешће у јавној расправи са про

грамом јавне расправе, на интернет презентацији 
општине.

Јавни позив обавезно садржи: 
1) податке о предлагачу и доносиоцу (назив и се

диште); 
2) назив документа јавне политике који је предмет 

јавне расправе;
3) област планирања и спровођења јавних политка;
4) информације о образовању и саставу радне гру

пе која је припремила предлог документа јавне поли
тике.

Програм јавне расправе обавезно садржи:
1) предлог документа јавне политике који је пре

дмет јавне расправе;
2) рок за спровођење јавне расправе;
3) важне информације о активностима које се пла

нирају у оквиру јавне расправе (одржавање округлих 
столова, трибина, адресу и време њиховог одржавања 
и др.);

4) информације о начину достављања предлога, 
сугестија, иницијатива и коментара;

5) друге податке значајне за спровођење јавне ра
справе.
Јавна расправа траје најмање 20 дана, а рок за доста
вљање иницијатива, предлога, сугестија и коментара у 
писаном или електронском облику износи најмање 15 
дана од дана објављивања јавног позива.
Уз јавни позив за спровођење јавне расправе о до
кументу јавне политике, обавезно се објављује и 
инфо рмација о резултатима консултација из члана 17. 
ове одлуке спроведених до почетка јавне расправе.
Уз предлог документа јавне политике који је предмет 
јавне расправе, прилаже се иизвештај оспроведеној 
анализиефеката, у смислу Уредбе и закона који уре
ђује плански систем.

Извештај о спроведеној јавној расправи о 
документу јавне политике

Члан 18.

Општинско веће је дужно да извештај о спроведеној 
јавној расправи објави на интернет презентацији 
општине, најкасније седмог радног дана пре подношења 
скупштини на разматрање и усвајање документа јавне 
политике.
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Извештај из става 1. овог члана, нарочито садржи 
податке о:

 времену и месту одржавања јавне расправе;
 заступљености јавног сектора, невладиног се кто

ра и привреде;
 датим сугестијама у погледу дефинисања посе

бних циљева и мера за постизање тих циљева, као и 
избора институција надлежних за њихово спровођење 
и формулисања показатеља учинка јавних политика, 
односно мера;

 начину на који су сугестије уграђене у предлог 
документа јавне политике и ако нису, из којих разлога 
то није учињено. 
Извештај о спроведеној јавној расправи прилаже се 
уз предлог документа јавне политике који се подноси 
скупштини на усвајање.

Ажурирање и објављивање предлога документа 
јавне политике

Члан 19.

Општинско веће је дужно да по окончању јавне 
расправе ажурира предлог документa јавне политике 
и налазе спроведене анализе ефеката у складу са 
резултатима те расправе и да ажурирану верзију тог 
документа објави на интерент презентацији општине, 
најкасније седмог радног дана пре подношења 
документа скупштини на разматрање и усвајање.

4. Јавна расправа у поступку утврђивања стопа 
изворних прихода

Када се спроводи јавна расправа

Члан 20.

У поступку утврђивања стопа изворних прихода, ја
вна расправа се организује о нацртима:

 одлука којима се утврђују стопе изворних при
хо да, 

 одлука којима се уређују начин и мерила за одре
ђивање висине локалних такса и накнада.

Јавна расправа може се, на образложени предлог 
орга на надлежног за припрему и утврђивање нацрта, 

спроводити истовремено о свим одлукама из става 1. 
овог члана.
На образложени предлог органа из става 2. овог 
члана, јавна расправа изузетно семоже спроводити 
истовремено са нацртом одлуке о буџету.

5. Јавна расправа у поступку припреме 
просторних и урбанистичких планова

Јавна расправа о нацрту одлуке о изради плана

Члан 21.

У поступку припреме просторних и урбанистичких 
планова из надлежности Општине, јавна расправа се 
спроводи о нацрту одлуке о изради плана.
Уз јавни позив за спровођење јавне расправе, поред 
образложеног нацрта одлуке о изради плана који садржи 
све елементе прописане законом и другим прописом 
којим се уређује поступак израде и доношења планског 
документа, објављује се и мишљење органа надлежног 
за заштиту животне средине о потреби израде стратешке 
процене утицаја на животну средину.

Учешће јавности после доношења длуке о изради 
планског документа

Члан 22.

Учешће јавности у току раног јавног увида, јавног увида 
у нацрт плана и јавне презентације плана, остварује су 
по одредбама закона и другог прописа којим се уређује 
поступак израде и доношења просторног и урба
нистичког плана.

III. Факултативна јавна расправа 

Када се спроводи факултативна јавна расправа

Члан 23.

Јавна расправа може се спровести у поступку доношења 
других општих аката из надлежности Скупштине 
општине, на основу захтева предлагача општег акта, 
једне трећине одборника или предлога 100 грађана.
Захтев, односно предлог из става 1. овог члана подно
си се у писаном облику и мора бити образложен.
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Захтев, односно предлог садржи: назив акта за који се 
јавна расправа захтева, односно предлаже, предлог круга 
учесника у јавној расправи са назначењем учесника 
којима се посебан позив доставља, назначење времена 
и начина одржавања јавне расправе и друге податке 
значајне за одржавање предметне јавне расправе. 
Предлог грађаназа спровођење јавне расправе је 
пуноважан ако га својим потписима подржи најмање 
100 грађана са бирачким правом на територији 
Општи не.
Прикупљање потписа грађана за спровођење јавне 
расправе из става 4. овог члана, спроводи се у складу 
са прописима који уређују грађанску иницијативу.

Одлучивање о оправданости захтева, 
односнопредлога за спровођење факултативне 

јавне расправе

Члан 24.

Радно телоскупштине Општине у чијем су делокругу 
питања која се уређују општим актом, одлучује по 
примљеном захтеву, односно предлогу грађана из члана 
23. ове одлуке, у року од 30 (тридесет) дана од дана 
достављања предлога.
Приликом одлучивања о оправданости захтева, односно 
предлога за спровођење јавне расправе, надлежно радно 
тело нарочито цени да ли се актом у целини на нов 
начин уређују односи у одређеној области, односно да 
ли се њиме битно мењају постојећа решења или статус 
и права грађана.
Уколико надлежно радно тело прихвати захтев, односно 
предлог из става 1. овог члана, Општинско веће је дужно 
да организује јавну расправу,по правилу, на начин и у 
време које је у тим поднесцима предложено.

IV. Организовање и спровођење јавне расправе о 
нацрту општег акта

Орган надлежан за организовање јавне расправе

Члан 25.

Општинско веће организује јавну расправу, одређује 
рок за спровођење, начин спровођења, место и време 
спровођења јавне расправе.

Покретање поступка јавне расправе

Члан 26.

Општинско веће упућује јавни позив грађанима, удру
жењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној 
расправи.
Општинско веће може доставити посебан позив за уче
шће на јавној расправи одређеним појединцима, пре
дставницима органа, организацијама и удружењима за 
које сматра да су заинтересовани за акт који се разматра.
Јавни позив за учешће на јавној расправи, објављује се 
на интернет презентацији Општине и на други погодан 
начин.
Уз јавни позив обавезно се објављује програм спро
вођења јавне расправе, као и нацрт акта који је предмет 
ја вне расправе са образложењем и прилозима. 
Од дана објављивања јавног позива до дана почетка 
одржавања јавне расправе на може проћи мање од пет 
дана.

Садржина програма јавне расправе

Члан 27.

Програм јавне расправе обавезно садржи: 
 рок за спровођење јавне расправе,
 податке о лицима задуженим за давање инфо

рмација и објашњења учесницима јавне расправе о 
предложеним решењима, а нарочито информација о 
проблему који треба да се реши тим прописом, одно
сно о стању у области за коју се пропис доноси,

 информације о активностима које се планирају 
(одржавање округлих столова, трибина, презентација 
и слично, време и адреса њиховог одржавања), као и 
о лицу задуженом за управљање тим активностима,

 рок и адресу задостављања предлога и сугестија 
у писаној и електронској форми и

 друге податке значајне за спровођење јавне ра
справе.
Програм јавне расправе утврђује Општинско веће на 
предлог органа надлежног за припрему општег акта 
који је предмет јавне расправе.

Обавештавање јавности у току јавне расправе

Члан 28.
Орган надлежан за припрему општег акта који је 
предмет јавне расправе, дужан је да у току трајања 
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јавне расправе на интернет презентацији Општине 
објављује све коментаре, предлоге и сугестије дате 
на јавној расправи. 

Извештај о спроведеној јавној расправи

Члан 29.

О спроведеној јавној расправи сачињава се извештај 
који садржи податке о:

 месту и времену одржане јавне расправе,
 активностима које су спроведене током јавне 

расправе (округли столови, трибине, презентације и 
слично),

 овлашћеним представницима органа Општине 
који су учествовали на јавној расправи,

 броју и структури учесника у јавној расправи,
 броју и структури достављених предлога, суге

стија, коментара,
 предлозима који су прихваћени и предлозима 

који нису, са образложењем разлога због којих нису 
при хваћени.
Извештај из става 1. oвог члана објављује се на инте
рнет презентацији Општине и на други погодан на
чин, у року од 15 дана од дана окончања јавне ра
справе.

Утврђивање предлога акта после споведене 
расправе

Члан 30.

Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем 
је спроведена јавна расправа, дужан је да приликом 
утврђивања предлога акта води рачуна о сугестијама 
и предлозима датим у јавној расправи.
Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем 
је спроведена јавна расправа, дужан је да извештај о 
спроведеној јавној расправи приложи уз предлог акта 
који се подноси доносиоцу акта на усвајање.

V. Прелазне и завршне одредбе

Примена одлуке на започете јавне расправе

Члан 31.

Поступак јавне расправе започет у складу са пропи
сима који су били на снази пре ступања на снагу ове 
одлуке, наставиће се по одредбама ове одлуке.

Одложена примена појединих одредаба

Члан 32.

Одредбе ове одлуке које се односе на јавну расправу 
у поступку припреме докумената јавне политике (чл. 
1620), примењиваће се приликом првих измена и 
допуна тих докумената.

Ступање на снагу

Члан 33.

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана обја
вљивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА, 
дана 28.02.2020.године, 01 број 062228/2020

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

99.
На основу члана 55.Закона о водама (''Службени гла
сник РС'', бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18), чл.32.ст.1 
тачка 20.Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број 129/07, 83/14др.закон, 101/16др.
закон и 47/18) и чл.40.ст.1.тачка 35.Статута општине 
Власотинце (''Службени гласник града Лесковца'', 
бр.6/19), Скупштина општине Власотинце, на седници 
одржаној дана 28.02.2020.године, донела је,

РЕШЕЊЕ

О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА 
ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ  
ЗА 2020. Г.

I

УСВАЈА СЕ Оперативни план за одбрану од поплава за 
воде II реда на територији општине Власотинце за 2020.
године, сачињен у складу са позитивним Мишљењем 
ЈВП ''Србијаводе'' Београд, ВПЦ ''Морава'' Ниш, бр. 
1685/1 од 20.02.2020. године.

II

Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда 
на територији општине Власотинце за 2020. године, 



Страна 102 – Број 4 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 10. март 2020.

сачињен у складу са позитивним Мишљењем ЈВП 
''Србијаводе'' Београд, ВПЦ ''Морава'' Ниш, бр.1685/1 
од 20.02.2020. године, је саставни део овог решења.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,  
дана 28.02.2020.године, 01 брoj 062229/2020.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Братислав Петровић, с.р

100.
На основу члана 115. ст. 2. и чл.116. ст. 1., 2., 5., 6., 
13. и 15. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/17, 27/18 
и 10/19 ), чл. 32. ст. 1. тачка 6. Закона о лока лној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и 
83/14др.закон, 101/16др. закон и 47/18), члана 40. ст. 
1. тачка 6. Статута општине Власотинце (''Службени 
гласник града Лесковца'', број 6/19) и чл. 138. ст. 1. и 
139. ст. 2. и 3. Пословника Скупштине општине Вла
сотинце ("Сл. гласник града Лесковца", број 12/19), 
Скупштина општине Власотинце, на седници од 
28.02.2020.године, донела је 

РЕШЕЊЕ

О НЕУСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА 

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР, ИМЕНОВАЊА, 
АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА 
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ВЛАСОТИНЦЕ 
01 бр. 06-20-7/2020 од 20.02.2020.год.

I

НЕ УСВАЈА СЕ предлог Решења о утврђивању 
престанка мандата члана Школског одбора ОШ "Ка
рађорђе Петровић" Крушевица и именовању но вог 
члана, 01 број 06207/2020, који је утврдила Ко ми
сија за избор, именовања, административна и ма
ндатна питања Скупштине општине Власотинце, на 
се дници од 20.02.2020.године.

II

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

III

Ово Решење је коначно.Против овог решења може 
се покренути поступак тужбом код Управног суда у 
Београду, у року од 30 дана од дана пријема решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,  
дана 28.02.2020.године, 01 број 062223/2020.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

ВЛАСОТИНЦЕ
101.
На основу члана 70. ст. 1. тач. 19. Статута општине 
Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 6/19) 
и члана 3. ст. 1. тач. 19. члана 24 и 26 Одлуке о 
Општинском већу општине Власотинце ("Сл. гласник 
града Лесковца", број 12/19) и чл. 19. Пословника о 
раду, Општинско веће Општине Власотинце на 163. 
седници одржаној 11.02.2020. године, донело је

РЕШЕЊЕ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Ценовник услуга, радова, 
механизације и радне снаге ЈКП "Водовод" Власотинце 
број 281 од 29.01.2020. године, који је код општине 
Власотинце заведен под 01бр.4341/20 дана 30.01.2020. 
године.

II

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а ди
спозитив Решења ће се објавити у "Службеном 
гласнику града Лесковца".

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
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Образложење
ЈКП "Водовод" Власотинце се својим захтевима број 281 
од 29.01.2020. године који је код општине Власотинце 
заведен под 01бр.4341/20 дана 30.01.2020. године, 
обратио Општинском већу општине Власотинце за 
добијање сагласности на Ценовник услуга, радова, 
механизације и радне снаге ЈКП "Водовод" Власотинце.
Разматрајући предметни захтев, Општинско веће је 
утврдило да је исти оправдан па је на основу члана 
70. ст. 1. тач. 19. Статута општине Власотинце ("Сл. 
гласник града Лесковца", бр. 6/19) и члана 3. ст. 1. 
тач. 19. члана 24 и 26 Одлуке о Општинском већу 

општине Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца", 
број 12/19) и чл. 19. Пословника о раду, једногласно 
од укупног броја присутних чланова Општинског 
већа општине Власотинце донета одлука као у 
диспозитиву.

Доставити:
 ЈКП "Водовод" Власотинце,
 архиви

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Зоран Тодоровић

ЛЕБАНЕ
102.
На основу члана 51. Закона о јавним набавкама ("Сл.
гласник РС", број 124/2012,14/2015 и 68/2015), члана 
46. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", 
број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 69. 
Статута општине Лебане ("Сл.гласник Града Лесковца" 
број 8/19), и члана 36. 41 и 42 Правилника о ближем 
уређивању поступка јавне набавке ("Сл.гласник града 
Лесковца" 11/2018), Општинско ве ће општине Лебане 
на седници одржаној дана 02.03.2020. годнне донело је:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

I 

План јавних набавки ОУ општине Лебане за 2020. 
годину од 31.12.2019. године, мења се и допуњује и 
то:

 Додаје се позиција 1.1.11 која гласи: Набавка го
рива, у износу од 3.000.000,00 динара без ПДВа, одно
сно 3.600.000,00 динара са ПДВом. Средства за спро
вођење предметне набавке обезбеђена су Одлуком о 
буџету општине Лебане за 2020. годину, конто 426410.

 Додаје се позиција 1.1.12 која гласи: Набавка 
аутомобила марке "Лада Нива", у износу од

1.200.000,00 динара без ПДВа, односно 1.440.000,00 
динара са ПДВом. Средства за спровођење пре дметне 
набавке обезбеђена су Одлуком о буџету општи не 
Лебане за 2020. годину, конто 512111.

 Додаје се позиција 1.2.8 која гласи: Набавка услуга 
поправке и одржавања возила, по партијама, у износу 
од 1.400.000,00 динара без ПДВа, односно 1.680.000,00 
динара са ПДВом. Средства за спровођење предметне 
набавке обезбеђена су Одлуком о буџету оппггине 
Лебане за 2020. годину, конто 425210.

 Додаје се позиција 1.2.9 која гласи: Услуге превоза, 
у износу од 1.000.000,00 динара без ПДВа, односно 
1.200.000,00 динара са ПДВом. Средства за спровођење 
предметне набавке обезбеђена су Одлуком о буџету 
општине Лебане за 2020. годину, конто 422000.

 Додаје се позиција 1.2.10 која гласи: Услуге одр
жа вања уличне расвете, у износу од 1.700.000,00 
динара без ПДВа, односно 2.040.000,00 динара са 
ПДВом. Средства за спровођење пре дме тне набавке 
обезбеђена су Одлуком о буџету општине Лебане за 
2020. годину, конто 425191.

 Допуна назива позиције 1.3.20  Инвестиције у МЗ, 
по партијама тако да сада гласи: Инвестиције  радови 
на поправци, насипању и одржавању путева у МЗ, 
по партијама: Рафуна, Радевце, Пороштица, Шарце, 
Лебане, Кривача, Шумане, Поповце, Коњино, Ждеглово, 
Бошњаце, Ћеновац, Тогочевце, Цекавица, Свињарица, 
Пертате, Секицол, Бачевина, Дрводељ, Лалиновац, Бу

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА



Страна 104 – Број 4 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 10. март 2020.

вце, Радиновац, Шилово, Доње Врановце, Ново Се ло, 
гргуровце, Клајић, Мало Војловце, Гегља, Голи Рид, 
Прекопчелица, Слишане, Лугаре, Липовица, Горње 
Врановце, Велико Војловце, Штулац, Нова Топола.
П Друга измена и допуна Плана јавних набавки за 
2020. годину, чини саставни део ове одлуке.

III

Одлуку о усвајању друге измене и допуне Плана ја
вних набавки за 2020. годину, доставити Одељењу за 
привреду и финансије.

IV 

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у "Службеном гласнику града Лесковца". 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
04 Број 462/1

ПРЕДСЕДНИК
Иван Богдановић

ЦРНА ТРАВА
103.
На основу чланова 11, 13, 14. и 15. Закона о локалним 
изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 
34/2010  одлука УС, 54/2011 и 12/20), Изборна 
комисија општине Црна Трава, на седници одржаној 
05.03.2020. године, донела је

ПОСЛОВНИК О РАДУ

 Изборне комисије општине Црна Трава

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим пословником уређују се питања организације, 
начина рада и одлучивања Изборне комисије општине 
Црна Трава (у даљем тексту: Комисија), као и друга 
питања од значаја за рад комисије.

Члан 2.

Седиште комисије је у Црној Трави, у згради Општинске 
управе општине Црна Трава, Трг Милентија Поповића 
57.

Члан 3.

Комисија у свом раду користи један округли печат и 

један заводни печат (штамбиљ).
Округли печат је пречника 32 мм.
Садржина печата, идући од спољног ка унутрашњем 
кругу гласи:

1. Република Србија – Црна Трава,
2. Изборна комисија општине Црна Трава,
3. у средини је грб Републике Србије,

Заводни печат (штамбиљ) је правоугаоног облика и 
садржи текст: у првом реду: "Изборна комисија", у дру
гом реду: "Општине Црна Трава", у трећем реду реч 
"број" и простор за број предмета, а у четвртом реду ре
чи "датум" и простор за датум и реч "час" и простор за 
час.
Текст округлог печата и заводног печата (штамбиља) 
је исписан на спрском језику ћириличним писмом.
За руковање и чување печата и штамбиља овлашћен је 
Секретар Комисије, уз овлашћење да својом одлуком 
одреди неког члана Комисије да рукује и чува печат у 
тренуцима његове спречености.

II. САСТАВ КОМИСИЈЕ

Члан 4.

Комисију чине чланови у сталном саставу (именовани 
чланови) и проширеном саставу (опуномоћени чла
но ви).

АКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ



Страна 105 – Број 4СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА10. март 2020.

Члан 5.

Комисију у сталном саставу чине председник и шест 
чланова и њихови заменици које именује Скупштина 
општине Црна Трава, а у проширеном саставу и по 
један опуномоћени представник подносиоца изборне 
листе, који је предложио најмање две трећине кандидата 
од укупног броја одборника који се бира. Политичке 
странке и коалиције политичких странака националних 
мањина које предложе најмање једну трећину кандидата 
за одборнике од укупног броја одборника који се бира 
имају право на свог представника у проширеном 
саставу изборне комисије.
Чланови комисије имају иста права, обавезе и одго
ворности за рад комисије.
Чланови комисије своја права и дужности остварују 
активним учешћем у припремању, расправи, одлу
чивању и спровођењу одлука и закључака комисије.

Члан 6.

Комисија има секретара и заменика секретара које 
именује Скупштина општине Црна Трава, који уче
ствују у раду комисије без права одлучивања.

Члан 7.

Председник и чланови комисије у сталном и проши
реном саставу и њен секретар имају заменике.
За председника, заменика председника, секретара и 
заменика секретара именује се лице које је дипло ми
рани правник.
Заменици из става 1. овог члана имају иста права и 
одго ворности као и председник, секретар и чланови 
које замењују.

Члан 8.

Комисија даном проглашења изборне листе истовремено 
решењем утврђује који подносилац изборне листе 
испуњава услове за одређивање својих представника у 
проширени састав овог органа.
Решење о испуњењу, односно неиспуњењу услова 
за одређивање опуномоћеног представника подно
силаца изборне листе у проширени састав, комисија 
доставља подносиоцу изборне листе у року од 24 ча
са од доношења тог решења.

Изборна комисија утврђује проширени састав у року 
од 24 часа од пријема обавештења о лицима која улазе 
у проширени састав.
Ако подносилац изборне листе не одреди опуно
моћеног представника у изборној комисији најкасније 
5 дана пре дана одређеног за одржавање избора, 
изборна комисија наставља да ради и да пуноважно 
одлучује без представника подносиоца изборне ли
сте.

Члан 9.

Састав комисије објављује се у "Службеном гласнику 
града Лесковца".

III. НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ

Члан 10.

Комисија, у оквиру надлежности утврђених Законом 
о локалним изборима:

1) стара се о законитом спровођењу избора 
одборника Скупштине општине Црна Трава;

2) одређује бирачка места, при чему нарочито 
води рачуна о равномерној распоређености бирача на 
бирачким местима и о доступности бирачког места 
бирачима;

3) одређује бирачке одборе и именује њихове 
чланове;

4) даје упутства бирачким одборима у погледу 
спровођења поступка избора одборника;

5) прописује обрасце и организује техничке 
припреме за спровођење избора за одборнике;

6) утврђује да ли су изборне листе сачињене и 
поднете у складу са прописима о избору одборника;

7) проглашава изборне листе;
8) утврђује облик и изглед гласачких листића, број 

гласачких листића за бирачка места и записнички их 
предаје бирачким одборима;

9) утврђује и објављује укупне резултате избора 
одборника;

10) подноси извештај Скупштини општине Црна 
Трава о спроведеним изборима за одборнике;

11) доставља Министарству надлежном за послове 
локалне самоуправе и органу надлежном за послове 
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статистике податке о спровођењу и резултатима избо
ра за одборнике, непосредно по завршетку избо ра;

12) обавља и друге послове одређене прописима о 
избору одборника.

У свом раду, Комисија сходно примењује упутства 
и друге акте Републичке изборне комисије који се 
односе на спровођење избора за народне посланике.

IV. НАЧИН РАДА

11.

Комисија ради у сталном и проширеном саставу.
Комисија ради у проширеном саставу од дана утврђи
вања тог састава до завршетка избора, односно до 
момента када је комисија утврдила и објавила резултате 
избора за одборнике Скупштине општине Црна Трава.

Члан 12.

Комисија је самостална у свом раду и ради на основу 
закона и прописа донетих на основу закона.
Рад комисије је јаван и у њеном раду учествују 
председник, чланови, секретар и њихови заменици.

Члан 13.

Комисија ради у седницама.
Седницу комисије сазива председник комисије, на 
своју иницијативу или кад то предложи најмање тре
ћина чланова комисије, а у најкраћем могућем року.

Члан 14.

Позив за седницу комисије, са предлогом дневног реда, 
упућује се члановима комисије и њиховим заменицима, 
писмено, телефоном, мејлом или на други одговарајући 
начин, најкасније два дана пре дана одређеног за 
одржавања седнице.
У случају потребе седнице могу бити сазване и у ро
ку краћем од рока из става 1. овог члана.
Уз позив за седницу се члановима комисије и њиховим 
заменицима доставља и материјал припремљен за тачке 
предложеног дневног реда као и записник са претходне 
седнице комисије уколико је сачињен. 

Члан 15.

Седница комисије се може одржати ако истој при
суствује већина од укупног броја чланова, односно 
њи хових заменика, уколико члан није присутан, у 
ста лном односно проширеном саставу.
Седници председава председник комисије, односно 
у његовом одсуству заменик председника комисије.
Отварајући седницу, председавајући констатује број 
присутних чланова комисије.
Пре утврђивања дневног реда, приступа се усвајању 
записника са претходне седнице комисије, уколико 
је сачињен и благовремено достављен члановима и 
заменицима чланова комисије.
Дневни ред седнице утврђује комисија и изјашњава 
се гласањем о његовом усвајању.
На седници се ради по тачкама дневног реда.
Пре отварања расправе по тачки дневног реда, ко
ми сију извештава председник комисије или члан ко
ми сије којег је одредио председник комисије и који 
предлаже начин поступања комисије(известилац).
Комисија одлучује већином гласова од укупног броја 
чланова комисије у сталном, односно проширеном 
саставу.
Право гласа имају само чланови комисије, док заме
ници чланова имају право гласа само у одсуству чла
на којег замењују.

Члан 16.

Ради проучавања појединих питања из свог де ло
круга, израде предлога аката, извештаја и других до
кумената, као и обављања појединих изборних радњи, 
комисија може формирати радну групу из реда својих 
чланова, којој помоћ пружају стручни радници.

Члан 17.

Комисија обезбеђује јавност рада путем презентације 
на сајту општине Црна Трава, присуством акреди
тованих представника средстава јавног информисања, 
да вањем саопштења и по потреби одржавањем ко
нференција за штампу.
Саопштење за јавност даје председник комисије, за
кменик председника комисије, секретар комисије, 
за меник секретара комисије или члан комисије којег 
комисија овласти.
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Конференцију за штампу може одржати председник 
или члан комисије кога овласти председник комисије.

Члан 18.

У остваривању својих задатака комисија, сагласно 
закону, сарађује са домаћим и страним органима и 
организацијама.

V. ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА

Члан 19.

О приговорима који су упућени комисији, секретар 
односно заменик секретара, припремиће за потребе 
комисије, најкасније у року од 24 часа од часа пријема 
приговора, стручно мишљење о начину решавања 
приговора и, на основу тог мишљења, сачиниће нацрт 
решења или одлуке.
Стручно мишљење из претходног става обухвата 
садржину приговора, чињенично стање, излагање за
конских одредби на основу којих се приговор ре шава 
и предлог како га треба решити.
Решење по приговору комисија доноси у року од 
48 часова од часа пријема приговора и доставља га 
подносиоцу приговора.

Члан 20.

Кад је против решења комисије по приговору по
днета жалба, комисија доставља жалбу, заједно са 
оспореним решењем и свим потребним списима, 
Упра вном суду у Београду, одмах а најкасније у року 
од 12 часова од часа пријема жалбе.

Члан 21.

Кад Комисија утврди да изборна листа није поднета 
благовремено, донеће решење о њеном одбацивању. 
Кад Комисија утврди да изборна листа садржи не
достатке који су сметња за проглашење изборне листе у 
складу са законом, донеће у року од 24 часа од пријема 
изборне листе, закључак којим се подносиоцу изборне 
листе налаже да најкасније у року од 48 часова од часа 
достављања закључка отклони те недостатке. Тим 
закључком истовремено ће се подносиоцу изборне ли
сте указати на радње које треба да обави ради отклањања 
недостатака. 

Кад Комисија утврди да изборна листа садржи 
недостатке предвиђене законом, или кад утврди да 
недостаци изборне листе нису отклоњени, или нису 
отклоњени у предвиђеном року, донеће у наредних 
24 часа решење којим се одбија проглашење изборне 
листе. 

Члан 22.

У поступку по приговорима, у питањима која нису 
изричито уређена Законом о локалним изборима, 
Законом о избору народних посланика, Законом о 
јединственом бирачком списку и Законом о фина
нсирању политичких активности и актима донетим у 
спровођењу тих закона, комисија сходно примењује 
одредбе Закона о општем управном поступку.

VI. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД 
КОМИСИЈЕ

Члан 23.

Средства за рад органа за спровођење избора, избо
рни материјал и друге трошкове спровођења избора, 
обезбеђују се у буџету општине Црна Трава.

Члан 24.

Председник, чланови комисије, секретар и њихови 
заменици имају право на нканаду за рад у комисији.
Радници Општинске управе општине Црна Трава 
који обављају административне, стручне и техничке 
послове за рад комисије и који су додатно ангажовани 
у изборним радњама имају право на накнаду за рад 
сразмерно ангажовању. 
Висину накнаде трошкова за рад из ст.1 и 2 овог 
члана, комисија одређује посебном одлуком.
Налогодавци за исплату средстава из члана 23. и 
члана 24. ст. 1., 2. и 3. су председник и секретар ко
мисије.

Члан 25.

Одељење за општу управу, заједничке и скупштинске 
послове Општинске управе општине Црна Трава 
пружа неопходну, административну, стручну и те хни
чку помоћ при обављању задатака комисије.



Страна 108 – Број 4 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 10. март 2020.

VII. ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ

Члан 26.

На седници комисије води се записник о раду ко
мисије.
Записник садржи податке о присутности на седници, 
као и главне податке о раду на седници, нарочито о 
предлозима о којима се расправљало, са именима 
учесника у расправи, о одлукама, закључцима и дру
гим актима који су на седници донети, као и о ре
зултату гласања о појединим питањима.
О вођењу и чувању записника стара се секретар ко
мисије.
Записник потписују председник и секретар комисије.
Записник се усваја на једној од наредних седница 
комисије.

Члан 27.

Комисија обезбеђује чување изборних аката и изве
штаја о резултатима избора са изборним матери ја
лима и руковање тим материјалима, у складу са зако
ном.

Члан 28.

За комисију се води деловодни протокол, сређује и 
чува документација (архивска грађа комисије), са 
којом се поступа у складу са прописима.

Члан 29.

Општи акти комисије објављују се у "Службеном 
гласнику града Лесковца".
О објављивању аката стара се секретар комисије.

VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.

Питања која се односе на рад комисије, а која нису 
уређена овим пословником, могу се уредити одлуком 
или закључком комисије, у складу са одредбама овог 
пословника.

Члан 31.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику града Леско
вца".

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ 
ЦРНА ТРАВА

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Бојан Цекић

104.
На основу члана 15. став 1. тачка 5. Закона о ло ка
лним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 
34/10одлука УС, 54/11 и 12/20), Изборна ко мисија 
општине Црна Трава на седници одржаној дана 
05.03.2020. године, донела је

ОДЛУКУ

1. Прописује се облик и садржина образаца за спро
вођење избора за одборнике Скупштине општине 
Црна Трава, који ће се одржати дана 26.04.2020. го
дине. 

2. Обрасци ЛИ1/20 до ЛИ29/20 су утврђени у 
прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

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

Број:3/20

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Бојан Цекић 
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ЛЕБАНЕ
105.
На основу члана 177. став 2. Закона о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе ("Службени гласник РС" број 21/2016, 
113/2017, 95/2018 и 113/2017др. Закон), и члана 27. 
Пословника о раду Жалбене комисије 02 број 0315/3 
од 18.01.2017. године, Жалбена Комисија општине 
Лебане на седници одржаној дана 02.03.2020. године, 
донела је

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА О 
РАДУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

Члан 1.

Члан 5. Пословника о раду Жалбене комисије 02 
број 0315/3 од 18.01.2017. године и члан 1. Измене и 
допуне Пословника о раду Жалбене комисије 02 број 
075/54 мења се у целости и сада гласи:
Комисија има 4 члана, од којих Општинско веће 
општине Лебане именује председника два члана и је
дног заменика члана.
Жалбена комисија је у свом раду самостална и одлу
чује у већу од три члана од којих је један председник.
У случају изузећа или одсуства члана жалбене коми
сије мењаће га заменик члана.
Решење о изузећу члана жалбене комисије доноси 
председник комисије, а решење о изузећу председника 
комисије доноси Општинско веће општине Лебане.

Члан 2.

Члан 10. Пословника о раду Жалбене комисије 02 
број 0315/3 од 18.01.2017. године мења се у целости 
и сада гласи:

Стручнотехничке и административне послове за 
жалбену комисију врши орган управе код кога се 
обезбеђују и средства за рад комисије.
Члан 2. Измене и допуне Пословника о раду Жалбене 
комисије 02 број 075/54 брише се у целости.

Члан 3.
Члан 15. Пословника о раду Жалбене комисије 02 
број 0315/3 од 18.01.2017. године мења се у целости 
и сада гласи:
Председник отвара седницу пошто утврди да су при
сутна сва 3 чланова Комисије и да се седница може 
одржати.
Ако нису присутна сва 3 члана Комисије, председник 
одлаже седницу и одређује време када ће она бити 
одржана.

Члан 4.

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

02 Број 078/22

ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

Чланови комисије:

Братислав Исламовић, дипл. правник  председник

_____________________________

Златко Недељковић, дипл. правник  члан

_____________________________

Горан Лазаревић, дипл. правник  члан

_____________________________

АКТИ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ
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ЛЕБАНЕ
106.
На основу члана 40. став 4. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 
83/14, 101/16 и 47/18) и члана 41. став 1. тачка 15. и 
члана 60. став 4. Статута општине Лебане ("Службени 
гласник града Лесковца" број 08/19), Скупштина 
општине Лебане на седници одржаној 02.03.2020. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I 

РАЗРЕШАВА СЕ функције секретара Скупштине 
општине Лебане, Александар Стојановић, дипло ми
рани правник, са положеним правосудним испитом, 
из Горњег Врановца. 

II

Мандат секретара Скупштине општине Лебане 
престаје закључно са 20.02.2020. године, због избора 
на функцију судије Основног суда у Лебану.

III

Решење објавити у "Службеном гласнику града Лес
ковца".

IV

Решење доставити Александру Стојановићу, персо
налној служби ОУ Лебане и Одељењу за привреду и 
финансије.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 0243/1

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

107.
На основу члана 40. став 2. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 
83/14, 101/16 и 47/18) и члана 41 став 1. тачка 15. 
Статута општине Лебане ("Службени гласник града 
Лесковца" број 08/19), Скупштина општине Лебане 
на седници одржаној 02.03.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I

ПОСТАВЉА СЕ за секретара Скупштине општине 
Лебане, Ивана Миљковић, дипломирани правник, из 
Малог Војловца.

II

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

III

Решење доставити секретару Скупштине, персо
налној служби ОУ Лебане и Одељењу за привреду и 
финансије.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 0268

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

108.
На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014, 
101/16 и 47/18), члана 78. Статута општине Лебане 
(“Службени гласник града Лесковца“ број 08/19), и 
члана 46. Пословника Скупштине општине Лебане 
(„Службени гласник Града Лесковца“, број 08/19), 
Скупштина општине Лебане на седници одржаној 
02.03.2020. године, донела је

АКТИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА



Страна 111 – Број 4СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА10. март 2020.

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I

РАЗРЕШАВА СЕ функције члан Општинског већа 
општине Лебане, и то:

1. Далибор Стевановић из Коњина,

II

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

III

Решење доставити разрешеном члану Општинског 
већа општине Лебане, Општинском већу општине 
Лебане и Одељењу за привреду и финансије опшине 
Лебане.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 0275

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

109.
На основу члана 45. и 50. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 
83/2014, 101/16 и 47/18) и члана 78. Статута општине 
Лебане (“Службени гласник града Лесковца“ број 
08/19), Скупштина општине Лебане на седници 
одржаној 02.03.2020. године, донела је:

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I

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

1. Дарко Станковић из Коњина,

II

Задужење ресора изабраним члановима Општинског 
већа општине Лебане биће накнадно одређено на 
седници општинског већа општине Лебане.

III

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

IV

Решење доставити изабраном члану Општинског 
већа општине Лебане, Општинском већу и Одељењу 
за привреду и за финансије.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 0280

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

110.
На основу члана 14. Закона о локалним изборима 
("Службени гласник РС", број 129/07, 34/10, 54/11 
и 12/20), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14, 101/16 
и 47/18), и члана 54. Статута општине Лебане 
("Службени гласник града Лесковац", број 08/19), 
Скупштина општине Лебане, на седници одржаној 
дана 02.03.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У 

СТАЛНОМ САСТАВУ 

I

РАЗРЕШАВАУ СЕ дужности чланства у Општинској 
изборној комисији у сталном саставу и то:

1. Бранимир Спасић, дипломирани правник, Цара 
Лазара 38, Лебане за председника,
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 Стојилковић Станковић Марија, дипломирани 
правник,из Лебана ул. Немањина број 128, за заме
ника председника,

2. Јована Јањић, апсолвент права, ул. Цара Душана 
бр. 113, Лебане, за члана, испред ОГ ГГ др Горан 
Јањић 

 Марко Цветковић, инжењ. грађ., Видовданска 12, 
Лебане, за заменика члана, испред ОГ ГГ др Горан 
Јањић,

3. Миодраг Богдановић, радник, ул. Цара Душана 
бр. 31/1, Лебане, за члана, испред ОГ ГГ др Горан 
Јањић 

 Миливоје Милосављевић, пензионер, Светог 
Саве бр. 33, Лебане, за заменика члана, испред ОГ ГГ 
др Горан Јањић,

4. Миливоје Перић, пензионер, ул. 19. август 61, 
Лебане, за члана, испред ОГ ГГ др Горан Јањић,

 Игор Здравковић, дипл. економиста, Шумане, 
Лебане, за заменика члана, испред ОГ ГГ др Горан 
Јањић,

5. Дејан Додић, из Лебана, за члана, испред ОГ 
СПСе 

 Слађана Филиповић, из Лебана, за заменика 
члана, испред ОГ СПСе, 

6. Александар Јовић, дипл. информатичар, Лебане, 
за члана, испред ОГ СПС,

 Слободан Милошевић, Лебане, за заменика чла
на, ОГ СПСе,

7. Никола Китановић, дипл. менаџер безбедности, 
Лебане, за члана, испред ОГ СПСе,

 Јасмина Радоњић, правник, Лебане, за заменика 
члана, ОГ СПСе,

8. Бобан Станковић радник из Цекавице, за члана, 
ОГ СПСе,

 Заменик члана: Марија Митић, ул. Лазе Ла
заревића бр. 60, Лебане, за заменика члана, ОГ СПСе, 

9. Славица Перић, из Лебана, за члана, испред ОГ 
СНСе,

 Јована Станковић, Змајева 11, Лебане, за заменика 
члана ОГ СНСе,
 

10. Тања Живковић, из Лебана, за члана испред ОГ 
СНСе,

 Бошко Миљковић, ул. Гаврила Принципа бр. 15, 
Лебане, за заменика члана испред ОГ СНСе.

11. Валентина Пејић, Цара Душана 9, Лебане, за 
члана ОГ СНСе,

 Саша Тодоровић, из Лебана, за заменика члана 
ОГ СНСе.

 Иван Спасић, дипл. правник, из Цекавице, за 
секретара ОИКје, 

 Александра Марјановић, дипл. правник, Шумане, 
за заменика секретара.

II 

ИМЕНУЈУ СЕ у Општинску изборну комисију у 
сталном саставу и то:

1. Златко Недељковић, дипломирани правник, Ле
бане, ул. Цара Душана 55. за председника, испред ОГ 
СНСе,

 Момчило Павловић, дипломирани правник, из 
Лебана, ул Стојана Љубића, за заменика председника, 
испред ОГ СНСе,

 2. Мирослав Симић, правник, из Лебана, Крфска 
22. за члана, испред ОГ СНСе,

 Александар Јовић, радник из Лебана, ул. Цара 
Душана 51/7 за заменика члана, испред ОГ СНСе,

3. Аца Стојановић, дипломирани економиста 
из Лебана ул. Девет Југовића, за члана, испред ОГ 
СНСе,

 Милош Стојановић, дипломирани економиста из 
Лебана, ул. Цара Душана за заменика члана, испред 
ОГ СНСе,

4. Иван Спасић, дипломирани правник из Це
кавице, за члана, испред ОГ СПСе,
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 Никола Китановић, дипломирани менаџер бе
збедности из Шумана, Лебане, за заменика члана, 
испред ОГ СПСе,

5. Марко Соколовић, економиста из Лебана, за 
члана, испред ОГ СПСе ,

 Марко Златановић, радник из Лебана, за заменика 
члана, испред ОГ СПСе, 

6. Јасмина Радоњић, правник, из Лебана, за члана, 
испред ОГ СПСе, 

 Слађана Филиповић, радник из Лебана, за 
заменика члана, ОГ СПСе,

7. Душан Крстић, из Прекопчелице, Лебане за 
члана испред ОГ ГГ др Горан Јањић,

 Горан Анђелковић из Горњег Врановца, Лебане, 
за заменика члана испред ОГ ГГ др Горан Јањић.

 Игор Живковић, дипломирани правник из Це
кавице, Лебане, за секретара ОИКје, 

Марко Јанковић, дипломирани правник, из Ле
бана, за заменика секретара.

III 

Решење доставити разрешеним и именованим пре
дседницима, секретарима и члановима и њиховим 
заменицима Општинске изборне комисије у сталном 
саставу.

IV 

Решење ступа на снагу даном доношења а биће 
објављено у "Службеном гласнику Града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 02 Број 0266
 ПРЕДСЕДНИК

 Срђан Јовић, с.р.

111.
На основу члана 63.Закона о буџетском систему 
(„Слу жбени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 93/2012, 63/2013, 63/2013 – исправка, 

108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 
32.Став 1.тачка 2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – 
др. закон, 101/2016 и 47/2018) и чл. 21 и 41.Статута 
општине Лебане („Службени галсник РС“, број 
1/2019), Скупштина општине Лебане на седници 
одржаној 02.03.2020. године донела је:

ОДЛУКА 

О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
ЛЕБАНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Лебане за 2020.годину, 
у посебном делу Одлуке, План расхода, члан 6.мења 
се и гласи:  

Раздео 1 – Скупштина општине

Функција 110

Позиција 6/0 
Економска класификација 422 Трошкови путовања
Увећава се за  450.000,00 динара

Раздео 2 – Председник општине

Функција 111

Позиција 20/0
Економска класификација 422 Трошкови путовања
Увећава се за  350.000,00 динара

Позиција 22/0
Економска класификација 465 – Остале дотације и 
трансфери 
Увећава се за 15.000,00 динара

Раздео 3 – Општинско Веће

Функција 111
Додаје се нова позиција 22/1
Економска класификација 422 Трошкови путовања
На износ од 50.000,00 динара
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Раздео 5 – Општинска управа

Функција 070  Центар за социјални рад

Позиција  33/0
Економска класификација 463 – Трансфери осталим 
нивоима власти 
Увећава се за 1.370.000,00 динара

Функција  070 Центар за социјални рад

Позиција 35/0
Економска класификација 463 – Трансфери осталим 
нивоима власти 
Увећава се за 290.000,00 динара

Функција  070  Центар за социјални рад

Позиција 36/0
Економска класификација 463 – Трансфери осталим 
нивоима власти 
Увећава се за 490.000,00 динара

Функција  090 – Социјална заштита некласифико-
вана на другом месту

Додаје се нова позиција 36/1
Економска класификација 472  Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета
На износ од  6.000.000,00 динара

Функција 090 Социјална заштита некласифико-
вана на другом месту ( ИЗБ и ИРЛ)

Додаје се нова позиција  37/1
Економска класификација 481 – Дотације невладиним 
организацијама
На износ од   250.000,00 динара

Функција 090 Социјална заштита некласифико-
вана на другом месту

Позиција 38/0
Економска класификација  481 – Дотације невладиним 
организацијама
Увећава се за  2.000.000,00 динара

Функција  130 Општинска управа

Позиција 45/0
Економска класификација 422 – Трошкови путовања
Увећава се за  1.000.000,00 динара

Позиција 53/0
Економска класификација  511 – зграде и грађевински 
објекти
Увећава се за 30.350.000,00 динара

Позиција  54/0
Економска класификација 512 Машине и опрема
Увећава се за 1.000.000,00 динара

Позиција 50/0
Економска класификација 465  Остале дотације и 
трансфери
Увећава се за 260.000,00 динара

Функција 150  Канцеларија за младе

Позиција 58/0
Економска класификација  423 – Услуге по уговору 
Увећава се за 700.000,00 динара

Функција 451 Изградња саобраћајница на терито-
рији општине Лебане, изградња паркинга, крпљење 
и пресвлачење ударних рупа на саобраћајницама и 
изградња потпорног зида 

Позиција  64/0
Економска класификација  511   Зграде и грађевински 
објекти
Увећава се за 11.500.000,00 динара

Позиција  65/0
Економска класификација  425   Текуће поправке и 
одржавања , мења се на
„Економска класификација 511  Зграде и грађевински 
објекти“ и
Увећава се за  900.000,00 динара

Позиција  66/0
Економска класификација  425   Текуће поправке и 
одржавања , 
Увећава се  за  6.000.000,00 динара
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Позиција  67/0
Економска класификација 511   Зграде и грађевински 
објекти  
Увећава се за  600.000,00 динара

Функција  474  Локални економски развој

Позиција  68/0
Економска класификација  451   Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама
Увећава се за 5.000.000,00 динара

Функција  620 ЛАПЗ

Позиција  75/0
Економска класификација  451 –Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама, 
мења се на: 
„Економска класификација  464   Дотације 
организацијама за обавезно социјално осигурање“ и 
Увећава се за  2.500.000,00 динара

Функција  630  Водоснабдевање

Позиција:  76/0
Економска класификација  421 –Стални трошкови , 
мења се на
„Економска класификација  425   Текуће поправке и 
одржавање“

Функција  912 Функционисање основних школа

Позиција  86/0
Економска класификација  463 – Трансфери осталим 
нивоима власти
Увећава се за 18.900.000,00 динара

Функција  920  Функционисање средњих школа

Позиција  87/0
Економска класификација  463 – Трансфери осталим 
нивоима власти
Увећава се за 4.460.000,00 динара

Функција  911  Предшколско образовање

Позиција  92/0

Економска класификација  416 – Награде запосленима 
и остали посебни расходи
Увећава се за  500.000,00 динара

Позиција  93/0
Економска класификација  421 –  Стални трошкови
Увећава се за  10.000,00 динара
Извор финансирања 06  донације од међународних 
организација

Позиција  93/0
Економска класификација 421 –  Стални трошкови
Увећава се за  100.000,00 динара
Извор финансирања 16   трансфери од других нивоа 
власти

Позиција  95/0
Економска класификација  423  –Услуге по уговору
Увећава се за  20.000,00 динара
Извор финансирања 06  донације од међународних 
организација 

 Позиција 95/0
Економска класификација  423  –Услуге по уговору
Увећава се за  900.000,00 динара
Извор финансирања 16  трансфери од других нивоа 
власти

Позиција:  96/0
Економска класификација  424 –  Специјализоване 
услуге
Увећава се за  680.000,00 динара

Позиција 98/0
Економска класификација  426  –Материјал
Увећава се за  931.900,00 динара
Извор финансирања 06   донације од међународних 
организација

 Позиција 98/0
Економска класификација  426  –Материјал
Увећава се за  588.000,00 динара
Извор финансирања 16  трансфери од других нивоа 
власти
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Додаје се нова позиција  98/1
Економска класификација 465  – Остале дотације и 
трансфери и
На износ од  350.000,00 динара

Позиција 100/0
Економска класификација:  512  –Машине и опрема
Увећава се за  60.000,00 динара
Извор финансирања 06  донације од међународних 
организација

Функција  473 Туристичка организација

Позиција  120/0
Економска класификација  422 – Трошкови путовања
Увећава се за 600.000,00 динара

Позиција121/0
Економска класификација  423 – Услуге по уговору
Увећава се за 2.450.000,00 динара

Позиција 122 /0
Економска класификација  424 – Специјализоване 
услуге
Умањује се за  4.000.000,00 динара

Позиција 130 /0
Економска класификација  523 –Залихе робе за даљу 
продају
Увећава се за 1.000.000,00 динара

Функција  820  Библиотека „Бранко Радичевић“

Додаје се нова позиција 111/1 
Економска класификација  465   Остале дотације и 
трансфери и
На износ од  36.000,00 динара

Функција 820 Дом културе „Радан“

Додаје се нова позиција132 /1
Економска класификација 413 –Накнаде у натури, 
давања запосленима
На износ од   10.000,00 динара

Позиција 133/0
Економска класификација 414 –Социјална давања 
запосленима
Умањује се за 507.000,00 динара

Додаје се нова позиција 133 /1
Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за 
запослене
На износ од  30.000,00 динара
Извор финансирања 04 – Сопствени приходи

Позиција 135 /0
Економска класификација 421 – Стални трошкови
Увећавају се за 802.000,00 динара

Позиција 135 /0
Економска класификација 421 –Стални трошкови
Увећавају се за  98.000,00 динара
Извор финансирања 04 – сопствени приходи.

Позиција  136/0
Економска класификација 422 –Трошкови путовања
Увећавају се за  30.000,00 динара

Позиција 137 /0
Економска класификациј 423 –Услуге по уговору
Умањује се за  1.044.000,00 динара

Позиција 137 /0
Економска класификација 423 –Услуге по уговору
Увећава се за  22.000,00динара
Извор финансирања 04 – сопствени приходи.

Позиција 138 /0
Економска класификација 424 –Специјализоване 
услуге
Увећавају се за  755.000,00 динара

Позиција 138 /0
Економска класификација 424 –Специјализоване 
услуге
Увећавају се за  5.000,00 динара
Извор финансирања 04 – сопствени приходи.
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Позиција 139 /0
Економска класификација 425 –Текуће поправке и 
одржавање
Увећавају се за  30.000,00 динара

Позиција 140 /0
Економска класификација 426 –Материјал
Увећавају се за  70.000,00 динара

Позиција 140 /0
Економска класификација 426 –Материјал
Увећавају се за  30.000,00 динара
Извор финансирања 04 – сопствени приходи.

Додаје се нова позиција 140/1 
Економска класификација  465   Остале дотације и 
трансфери и
На износ од  32.000,00 динара

Позиција 143 /0
Економска класификација 511 –Зграде и грађевински 
објекти
Умањује се за  173.000,00 динара

Додаје се нова позиција  143/1 
Економска класификација  512  Машине и опрема
Наизнос од  100.000,00 динара

Позиција 144 /0
Економска класификација 523 –Залихе робе за даљу 
продају
Умањује се за 125.000,00 динара

Позиција 144 /0
Економска класификација 523 –Залихе робе за даљу 
продају
Увећава се за  125.000,00 динара
Извор финансирања  04 Сопствени приходи

Функција  810  Установа за спорт

Позиција  159/0
Економска класификација  421 – Стални трошкови
Увећава се за 100.000,00 динара

Позиција  162/0
Економска класификација  425 – Текуће поправке и 
одржавања
Увећава се за 400.000,00 динара

Позиција  163/0
Економска класификација  426  Материјал
Увећава се за  650.000,00 динара

Додаје се нова позиција 163/1 
Економска класификација  465   Остале дотације и 
трансфери и
На износ од   135.000,00 динара

Позиција:  166/0
Економска класификација  511 – Зграде и грађевински 
објекти
Увећава се за 1. 490.000,00 динара

Позиција  167/0
Економска класификација  512 – Машине и опрема
Увећава се за  500.000,00 динара

 Позиција  149/0
Економска класификација  421 – Стални трошкови
Умањује се за 200.000,00 динара

Додаје се нова позиција  149/1
Економска класификација  422 – Трошкови путовања
Увећава се за  35.000,00 динара

Позиција  150/0
Економска класификација  423 – Услуге по уговору
Увећава се за  5.175.000,00 динара

Позиција  151/0
Економска класификација 424 – Специјализоване 
услуге
Увећава се за  500.000,00 динара

Позиција  152/0
Економска класификација  425 – Текуће поправке и 
одржавања
Увећава се за  6.000.000,00 динара



Страна 118 – Број 4 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 10. март 2020.

Позиција:  153/0
Економска класификација  426 – Материјал
Увећава се за  340.000,00 динара

Додаје се нова позиција 154/1 
Економска класификација  512 – Машине и опрема 
На износ од  600.000,00 динара

 План прихода мења се и гласи:

Економска класификација 741152 Приходи од давања 
у закуп односно на коришћење непокретности у 
државној својини  увећава се за 50.000,00 динара, 
извор 04.

Додаје се економска класификација 744151 Текући 
добровољни трансфери физичких лица и правних 
лица у корист нивоа општина  увећава се за 
8.000,00динара, извор 04.

Економска класификација 745151 Остали приходи у 
корист нивоа општина увећава се за 97.000,00 динара, 
са извора 04.

Економска класификација 823121 Приамња од про
даје робе за даљу продају увећава се за 155.000,00 
динара, извор 04.

Додаје се економска класификација 742378 Роди
тељски динар за ваннаставне активности  у износу од 
1.588.000,00 динара, извор 16.

Додаје се економска класификација  732151 Текуће 
донације од међународних организација у корист  
нивоа општина на износод 1.021.900,00 динара, 
извор 06.

Економска  класификација 711111 Порез на зараде 
увећава се за 20.000.000,00 динара.

Економска класификација 745151 Остали приходи у 
корист нивоа општина  увећава се за 11.756.000,00 
динара. 

Економска класификација 733151 Ненаменски тра
нсфери од Републике у корист нивоа општина увећава  
се за 50.000.000,00 динара.

Економска класификација  733152 Други текући 
трансфери од Републике у корист нивоа општина 
увећава  се за 10.000.000,00 динара.

Економска класификација  733154 Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 
нивоа општина увећава  се за 20.000.000,00 динара.

Члан 2.

У предлог ребаланса буџета су укључене све промене 
у основној Одлуци о буџету за 2020.године које су се 
десиле коришћењем средстава текуће буџетске резерве, 
променама апропријацијa и отварањем апропријација.

Члан 3.

Овлашћује се одељење за привреду и финансије 
општинске управе Лебане да изврши техничке ко
рекције у осталим деловима Одлуке о буџету општи
не Лебане за 2020.годину у складу са наведеним про
менама у члану 1. овеодлуке и уради пречишћен текст 
Одлуке о буџету општине Лебане за 2020. го дину.

Члан 4.

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику града 
Лесковца“.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 400441 

ПРЕДСЕДНИК СOe
Срђан Јовић

112.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014, 101/16 
и 47/18) и члана 41. Статута општине Лебане („Сл. 
гласник града Лесковац“, 8/19), Скупштина општина 
Ле бане на седници одржаној дана 02.03.2020. године, 
донела је  
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ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ ЗА 

ПЕРИОД 2019-2024. ГОДИНЕ

Члан 1.

УСВАЈА СЕ Локални акциони план за младе општине 
Лебане за период 20192024. године.

Члан 2.

Саставни део ове одлуке чини и текстуални део Ло
калног акционог плана за младе општине Лебане за 
период 20192024. године.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја
вљивања у „Службеном гласнику града Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 број 0272

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р.

113.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – др. 
Закон и 101/2016 и 47/18), члана 41. став 1. тачка 29. 
Статута општине Лебане («Службени гласник града 
Лесковца», број 08/19),  Скупштина општине Лебане, 
разматрајући Годишњи Програм заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта, на седници 
одржаној дана 02.03.2020. године, донела је

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Годишњи програм заштите, уре ђе
ња и коришћења пољопривредног земљишта општи
не Лебане за 2020. годину, на који је сагласност да
ло Министарство пољопривреде шумарства и во
допривреде број 320511443/202014 од 20.02.2020. 
године.

2. Одлуку доставити Министарству за пољо
привреду, шумарство и водопривреду РС и Одељењу 
за привреду, пољопривреду, водопривреду и фи на
нсије Општинске управе Лебане и објавити у ”Слу
жбеном гласнику града Лесковца”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 32020

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

114.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 
83/14 – др закона и 101/16   др. закона), члана 11. 
Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ 
88/13, 105/14 и 108/16) и члана 16. Статута општине 
Лебане („Службени гласник града лесковца“ број 
08/2019),  Скупштина општине Лебане, на седници 
одржаној 02.03.2020. донела је:

ОДЛУКУ

О ПОСТАВЉАЊУ КАБЛОВСКИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА НА СТУБОВИМА ЈАВНЕ 
РАСВЕТЕ КОЈИ СУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређује се начин и поступак поста
вљања кабловских инсталација, других водова те
лекомуникационе мреже и друге електронске кому ни
кације (у даљем тексту: кабловских инсталација) на 
стубовима јавне расвете на територији општине Лебане, 
који су у јавној својини општине Лебане, уређује на
кнада за постављање кабловских инсталација коју ће 
плаћати корисницикабловски  оператори.

Члан 2.

Надлежни орган Општинске управе општине Лe бане, 
доноси решење о постављању кабловских инста лација 
на стубовима јавног осветљења, у складу са законом 
о планирању и изградњи уз предходно при бављену 
сагласност Општинског већа, општине Лебане.



Страна 120 – Број 4 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 10. март 2020.

Подносилац захтева је у обавези да уз захтев достави 
решење из Агенције за привредне регистре, и решење 
Регулаторне агенције за електронске комуникације и 
поштанске услуге и другу документацију коју затражи 
надлежни орган у складу са законом о планирању и 
изградњи. 
На основу решења из става 1. овог члана закључује се 
уговор између општине Лебане и кабловских опе ратера.

Члан 3.

Накнада за постављање кабловских инсталација на 
стубовима јавног осветљења утврђена је у фиксном 
износу, од 800,00 динара (без ПДВа) на годишњем 
нивоу по стубном месту. 
Накнада за постављање кабловских инсталација на 
стубовима јавне расвете, који су јавна својина општи
не Лебане, плаћа се пре закључења уговора. 

Члан 4.

Накнада за постављање кабловских инсталација се не 
плаћа уколико се ради о инсталацијама које су у јавној 
својини општине Лебане, када се гради за потребе 
органа и организација чији је оснивач општина Лебане.

Члан 5.

Општинско веће општине Лебане може дати сагласност 
за постављање кабловских инсталација на стубовима 
јавног осветљења који  су јавна својина општине Лебане 
без накнаде, када за то постоје оправдани разлози који се 
тичу побољшања животног стандарда већег броја лица, 
или су од користи за друштвену заједницу, под условом 
да се доставе докази из пројектне документације као и 
други потребни докази.

Члан 6.

Јавно предузеће „Лебане“ Лебане вршиће надзор над 
реализацијом закљученог уговора између општине 
Лебане и кобловског оператера из члана 2. Ове одлуке.

Члан 7.

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана обја
вљивања у „Службеном гласнику града Леско вца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 400463

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р.

115.
На основу члана 189. став 1. тачка 5. и став 2. и члана 
190. став 1. и 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017 и 27/2018  
др. закони), члана 11. став 1. тачка 8., став 3. и 4. Закона о 
финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник 
РС", бр. 113/2017), члана 4. Правилника о додатној 
образовној, здравственој и социјалној подршци детету и 
ученику ("Сл. гласник РС", бр. 63/2010) и члана 41. став 
1. тачка 6. Статута општине Лебане ("Сл. лист града 
Лесковца" бр. 8/2019), Скупштина општине Лебане на 
седници одржаној дана 02.03.2020. године, доноси

ОДЛУКУ

O ОСНОВНОЈ И ДОДАТНОЈ ПОДРШЦИ 
ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком се утврђује начин остваривања права на 
основну подршку детету и ученику са пребивалиштем 
на територији општине Лебане у области предшколског, 
основног и средњег образовања за које се средства 
обезбеђују у буџету општине Лебане.

Овом Одлуком се утврђују и мере додатне подршке 
и начин њиховог остваривања за дете и ученика са 
пребивалиштем на територији општине Лебане у 
области предшколског, основног и средњег обра зо
вања, а у складу са планираним средствима у буџе ту 
општине Лебане за сваку буџетску годину.

II МЕРЕ ОСНОВНЕ И ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ 
ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ

Члан 2.

Основна подршка детету и ученику у смислу ове 
Одлуке подразумева:

1. обезбеђивање превоза деце и њихових пратилаца 
ради похађања припремног предшколског програма 
на удаљености већој од два километра,
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2. обезбеђивање превоза ученика основне школе 
на удаљености већој од четири километра од седишта 
школе,

3. обезбеђивање превоза деце и ученика са сме
тњама у развоју и инвалидитетом и њихових прати
лаца, без обзира на удаљеност места становања од 
школе,

Додатна подршка детету и ученику у смислу ове 
Одлуке подразумева:
4. обезбеђивање превоза деце и ученика са сметњама 
у развоју и њихових пратилаца ради пружања 
индивидуалних третмана,

5. обезбеђивање превоза ученика Гимназије Лебане.

III УСЛОВИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ОСНОВНЕ И ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И 

УЧЕНИКУ

1. ПРЕВОЗ ДЕЦЕ И ЊИХОВИХ ПРАТИЛАЦА 
РАДИ ПОХАЂАЊА ПРИПРЕМНОГ 
ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА НА 

УДАЉЕНОСТИ ВЕЋОЈ ОД ДВА КИЛОМЕТРА

Члан 3.

Право на обезбеђивање превоза ради похађања при
премног предшколског програма на удаљености ве
ћој од два километра имају деца која припремни пре
дшколски програм похађају као обавезни у години 
пред полазак у школу, као и њихов пратилац.

Члан 4.

Право из члана 3. ове Одлуке остварује се обезбе
ђивањем бесплатне аутобуске карте/превоза код иза
браног превозника од стране предшколске установе 
или надокнадом трошкова превоза у висини цене ме
сечне карте за релацију која је слична, релацији од 
места становања до места установе у којој дете борави, 
сразмерно броју дана похађања наставе.

Поступак за остваривање права на надокнаду тро
шкова превоза из става 1. овог члана прописује се 

Правилником за остваривање права на основну и 
додатну подршку детету и ученику (у даљем тексту: 
Правилник), који доноси општинско веће општине 
Лебане.

2. ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
НА УДАЉЕНОСТИ ВЕЋОЈ ОД ЧЕТИРИ 

КИЛОМЕТРА ОД СЕДИШТА ШКОЛЕ

Члан 5.

Право на обезбеђивање превоза ученика основне школе 
имају сви ђаци који похађају школу чија је удаљеност од 
места становања већа од четири километра, ако на тој 
удаљености нема школе.

Члан 6.

Право из члана 5. ове Одлуке остварује се обезбеђивањем 
бесплатне аутобуске карте/превоза код изабраног пре
возника од стране школе или надокнадом трошкова 
пре воза у висини цене месечне карте за релацију која је 
слична, релацији од места становања до места седишта 
школе.
Поступак за остваривање права на надокнаду тро
шкова превоза из става 1. овог члана прописује се 
Пра вилником.

3. ПРЕВОЗ, ДЕЦЕ И УЧЕНИКА СА 
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЊИХОВИХ 

ПРАТИЛАЦА

Члан 7.

Деца са сметњама у развоју која похађају припремни 
предшколски програм као обавезни у години пред 
полазак у школу, као и ученици са сметњама у развоју 
који похађају основну или средњу школу и њихови 
пратиоци имају право на обезбеђивање превоза.

Члан 8.

Право на превоз из члана 7. ове Одлуке остварује се 
обезбеђивањем бесплатне аутобуске карте/превоза 
код изабраног превозника од стране предшколске 
установе/школе или надокнадом трошкова превоза 
за дете, ученика и пратиоца у висини цене месечне 
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карте за релацију која је слична, релацији од места 
становања до места седишта школе, сразмерно броју 
дана похађања наставе.
Поступак за остваривање права на надокнаду тро
шкова превоза, прописује се Правилником.

4. ПРЕВОЗ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА 
У РАЗВОЈУ И ЊИХОВИХ ПРАТИЛАЦА РАДИ 
ПРУЖАЊА ИНДИВИДУАЛНИХ ТРЕТМАНА

Члан 9.

У циљу несметаног похађања припремног предшко
лског програма у предшколској установи или наставе 
у редовној школи, обезбеђује се право на накнаду 
трошкова превоза деце и ученика са сметњама у 
развоју и њихових пратилаца са територије општине 
Лебане у ШОСО "11 Октобар" Лесковац, ради пружања 
дефектолошке подршке кроз индивидуалне третмане 
деци и ученицима са сметњама у развоју, а у складу са 
мишљењем Интерресорне комисије.

Члан 10.

Право на надокнаду трошкова превоза из члана 10. 
ове Одлуке остварује се у висини цене аутобуске ка
рте на релацији од места становања до места седишта 
школе, сразмерно броју потребних третмана недељно.
Поступак за остваривање права на надокнаду тро
шкова превоза из става 1. овог члана прописује се 
Правилником.

5. ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

Члан 11.

Право на обезбеђивање превоза имају сви ученици 
Гимназије у Лебану са пребивалиштем на територији 
општине Лебане чија је удаљеност од места становања 
до Гимназије у Лебану већа од четири километра, док 
право на делимично обезбеђивање превоза имају сви 
ученици Гимназије у Лебану који имају пребивалиштем 
на територији општина и града који се граничи са 
општином Лебане.

Члан 12.

Право из члана 12. ове Одлуке за ученике са преби
валиштем на територији општине Лебане оства рује 
се обезбеђивањем бесплатне аутобуске карте/пре
во за код изабраног превозника од стране школе или 
надокнадом трошкова превоза у висини цене месечне 
карте за релацију која је слична, релацији од места 
становања до места седишта школе, док се за ученике 
који имају пребивалиштем на територији општина и 
града који се граничи са општином Лебане остварује се 
обезбеђивањем бесплатне 1/2 аутобуске карте/превоза 
код изабраног превозника од стране школе.
Поступак за остваривање права на надокнаду тро
шкова превоза из става 1. овог члана прописује се Пра
вилником.

IV ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА

Члан 13.

У буџету општине Лебане обезбеђују се у целости 
средства за остваривање основне подршке детету и 
ученику, док се мере додатне подршке обезбеђују 
до висине средстава опредељених буџетом за сваку 
буџетску годину.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Правилник за остваривање права на основну и до
датну подршку детету и ученику општинско Веће 
општине Лебане ће донети у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 15.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику града Леско
вца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број  615

ПРЕДСЕДНИК
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Срђан Јовић
116.
На основу члана 116. став 5, 13, и 15, члана 117. став 3. 
и став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања 
и васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017) 
члана 32. ст. 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014др. 
закон, 101/16 и 47/18) и члана 39. ст. 1. тачке 10. Статута 
општине Лебане („Службени гласник Града Лесковца“, 
број 08/19), Скупштина општина Лебане на седници 
одржаној дана 02.03.2020. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА СТШ „ВОЖД 

КАРАЂОРЂЕ“ ИЗ ЛЕБАНА

I 

РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора СТШ „Вожд 
Карађорђе“ из Лебана то:

 Представница из реда родитеља:
1. Крстић Виолета из Шумана

II

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора СТШ „Вожд 
Карађорђе“ из Лебана то: 

 Представник из реда родитеља:
1. Илић Игор из Новог Села, 16230 Лебане,

III

Решење доставити именованом и разрешеном члану 
Школског одбора и СТШ „Вожд Карађорђе“ из 
Лебана то.

IV

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће 
се у ''Сл. гласнику града Лесковца''.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

02 Број 617

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

117.
На основу члана 116. став 5, 13, и 15, члана 117. став 3. 
и став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања 
и васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017) 
члана 32. ст. 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014др. 
закон, 101/16 и 47/18) и члана 39. ст. 1. тачке 10. Статута 
општине Лебане („Службени гласник Града Лесковца“, 
број 08/19), Скупштина општина Лебане на седници 
одржаној дана 02.03.2020. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ ИЗ 

ЛЕБАНА

I 

РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора ОШ „Вук 
Караџић“ из Лебана то:

 Представник из реда запослених:
1. Зоран Спасић из Цекавице,

II

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора ОШ „Вук 
Караџић“ из Лебана то: 

 Представник из реда запослених:
1. Небојша Трајковић, наставник разредне наставе.

III

Решење доставити именованом и разрешеном члану 
Школског одбора и ОШ „Вук Караџић“ из Лебана то.

IV

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће 
се у ''Сл. гласнику града Лесковца''.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

02 Број 616

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић
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ЛЕСКОВАЦ
118.
На основу члана 18. Закона о ефикасном коришћењу 
енергије (''Службени глсник РС'', број 25/13), чланова 
46. и 66. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број 129/07, 83/14  др.закон, 101/16  др. 
закони и 47/18) и члана 71. Статута града Лесковца 
(''Слу жбени гласник Града Лесковца'', број 28/18), и 
чла на 2, 4. и 37. Пословника о раду Градског већа (''Слу
жбе ни гласник Града Лесковца'', број 11/08), Гра дско 
веће Града Лесковца на 129.седници, одржа ној 9. марта 
2020. године, донело је 

ОДЛУКУ

О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ У 
ШКОЛСКИМ ОБЈЕКТИМА

Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови и начин ефикасног 
коришћења енергије и енергената у објектима пре
дшколских установа, основних и средњих школа у 
надлежности Града Лесковца.

Члан 2.

Ефикасним коришћењем енергије остварују се сле
дећи циљеви:

1) повећање сигурности снабдевања енергијом и 
њено ефикасније коришћење;

2) смањење негативних утицаја на животну сре
дину;

3) подстицање одговорног понашања према ене
ргији, на основу спровођења политике ефикасног ко
ри шћења енергије и мера енергетске ефикасности .

Члан 3.

Основна начела на којима се заснива ефикасно ко
ришћење енергије су:

1) Одрживост коришћења енергије 
Одрживост коришћења енергије укључује смањење 
потрошње енергије, бољу примену расположивих те
хно логија, већу ефикасност и економичност у кори шће
њу енергије као и одрживост са становишта утицаја на 

животну средину, уз примену начела заштите животне 
средине. 

2) Организовано управљање енергијом – упра
вљање потрошњом енергије

Управљање потрошњом енергије јесте интегрисани 
приступ чији је циљ да утиче на смањење укупне 
потрошње енергије и врши утицај на животну средину 
кроз праћење потрошње енергије и применом мера за 
повећање енергетске ефикасности.

3) Економска исплативост мера енергетске ефи
касности 

Економска исплативост мера обезбеђује да улагања у 
мере енергетске ефикасности буду економски опра
вдана, са позитивним утицајем на животну средину, 
услед смањења потрошње енергената, као и смањење 
трошкова везаних за обезбеђивање сигурности сна
бдевања енергијом.

Члан 4.

Овом Одлуком се утврђују права и обавезе предшко
лских установа, основних и средњих школа у области 
ефикасног коришћења енергије.
Основни акт за утврђивање ефикасног коришћења 
енергије је Програм и План енергетске ефикасности 
града Лесковца.

Члан 5.

У складу са Програмом и Планом енергетске ефика
сности града Лесковца, Управа школе и предшколске 
установе израђује Предлог мера и активности за ефи
касно коришћење енергије и Извештај о реализацији 
предлога мера и активности за ефикасно коришћење 
ене ргије на годишњем нивоу.
Предлог мера и активности за ефикасно коришћење 
енергије садржи :

1) Опис постојећег стања школе

2) Потрошњу енергије,енергената и воде на годи
шњем нивоу

2.1. Преглед месечне потрошње енергената на 
годишњем нивоу

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
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3) Предлог мера и активности које ће обезбедити 
ефикасно коришћење енергије, и то:

3.1. предлог енергетске санације 

3.2. предлог унапређења система грејања и клима
тизације

3.3. предлог коришћења обновљивих извора енергије

4)  Друге мере које се предлажу у смислу ефикасног 
коришћења енергије;

Извештај о реализацији предлога мера и активности 
за ефикасно коришћење енергије  садржи:

1) Извештај о резултатима анкете, усаглашене 
са Енергетским менаџером, а коју су предшколске 
установе, основне и средње школе спровеле у оквиру 
својих установа.

2) Табелу  остварених уштеда предложених мера и 
активности  у потрошњи енергената

3) Реализацију предлога енергетске санације

4) Реализацију предлога унапређења система 
грејања и климатизације

5) Реализацију предлога коришћења обновљивих 
извора енергије

6) Реализацију других мера које су предложене у 
смислу ефикасног коришћења енергије

Предлог мера и Извештај о реализацији из става 1. 
овог члана предаје се енергетском менаџеру Града 
за период од једне године, најкасније до 30. априла 
текуће године. 
Енергетски менаџер у писаној форми обавештава Ене
ргески одбор Града и Градско веће о реализованим ме
рама у предходној години на побољшању енергетске 
ефикасности у предшколским установама, основним и 
средњим школама.
Образац Предлога мера и активности за ефикасно 
коришћење енергије, као и образац Извештаја о 
реализацији предлога мера и активности за ефикасно 
коришћење енергије  из става 1 овог члана су саставни 
део ове Одлуке. 

Члан 6.

Управа школе и предшколске установе је обавезна да:

1) Изради Предлог мера и активности за ефикасно 
коришћење енергије и Извештај о реализацији пре
дло га мера и активности за ефикасно коришћење ене
ргије  и доставља га Енергетском менаџеру Града.

2) Спроведе анкету родитеља и ученика о тре
нутном стању и могућностима побољшања енерге
тске ефикасности у објекту школе

3) Реализује усвојене мере и активности које ће обе
збедити ефикасно коришћење енергије

4) Именује особу задужену за праћење реализованих 
предлога мера и активности након реализације мера 
за повећање енергетске ефикасности објеката школе 
(контрола грејања и проветравања просторија, контрола 
коришћења унутрашњег и спољашњег осветљења 
објекта и контрола коришћења и исправности свих 
точећих места у објектима школе), као и за израду 
Извештаја о реализацији предлога мера.

5) Доставља Енергетском менаџеру Града месечну  
потрошњу свих енергената за толотну енергију за 
предходни месец у току трајања грејне сезоне.

Члан 7.

Пре израде предлога мера и активности, Актив дире
ктора је обавезан да анализира и усагласи годишње 
предлоге мера и активности  за ефикасно коришћење 
енергије  у складу са усвојеним политиком енергетске 
ефикасности Града.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја
вљивања у "Службеном гласнику Града Лесковца".

Број:0616/20II
У Лесковцу 9. марта 2020. године

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
др сци. мед. ГОРАН ЦВЕТАНОВИЋ
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         ОБРАЗАЦ 1.  
  

 
Назив институције __________________________ 

 
Предлог мера и активности  за ефикасно коришћење енергије за 20___. 

годину 
 

1) Опис постојећег стања објекта 
 

 

 

 
2) Потрошња енергије, енергената и воде у 20__. години износи: 

 

2019.година 
(укупно) 

Електрична 
енергија      
( кWh) 

Даљинско 
грејање 
(m², кWh) 

Огревно 
дрво 
(m³) 

Угаљ 

   ( t ) 

Лож уље 

     ( l ) 

Вода 

  (m³) 

      

 
2.1.Преглед  месечне потрошње енергената за 20__. годину: 

 Електрична 
енергија      
( кWh) 

Даљинско 
грејање 

(m², кWh) 

Огревно 
дрво 

(m³) 

Угаљ 
   ( t ) 

Лож уље 
     ( l ) 

Вода 
  (m³) 

Јануар       

Фебруар       

Март       

Април       

Мај       

Јун       

Јул       

Август       
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Септембар       

Октобар       

Новембар       

Децембар       

 

3)  Предлог мера и активности које ће обезбедити ефикасно коришћење 
енергије у 20__. години: 

3.1. Предлог енергетске санације  

Назив Очекивани 
ефекти 

Носиоци Рок Потребна 
средства 

Извор 
средстава 

      

 

3.2. Предлог унапређења система грејања и климатизације 

Назив Очекивани 
ефекти 

Носиоци Рок Потребна 
средства 

Извор 
средстава 

      

 
3.3. Предлог коришћења обновљивих извора енергије 

Назив Очекивани 
ефекти 

Носиоци Рок Потребна 
средства 

Извор 
средстава 

      

 
3.4. Друге мере које се предлажу у смислу ефикасног коришћења енергије; 

Назив Очекивани 
ефекти 

Носиоци Рок Потребна 
средства 

Извор 
средстава 

      

      

 

      Потпис одговорног лица и печат 
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         ОБРАЗАЦ 2. 
 

Назив институције: ___________________ 
 

Извештај о реализацији предлога мера и активности за ефикасно 
кришћење енергије за 20__. годину 

 
1. Извештај о резултатима анкете  
 
 

 
 

 
 

 
2. Извештај о потрошњи енергената за 20__. годину 

 
Табела 1. Утрошене количине по месецима 

  Електрична 
енергија      
( кWh) 

Даљинско 
грејање 
(m², кWh) 

Огревно 
дрво 
(m³) 

Угаљ 

   ( t ) 

Лож уље 

     ( l ) 

Вода 

  (m³) 

Јануар       

Фебруар       

Март       

Април       

Мај       

Јун       

Јул       

Август       

Септембар       

Октобар       

Новембар       

Децембар       
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Табела 2. Остварене уштеде предложених мера и активности у потрошњи 
енергената 

 

Година 

 

Електрична 
енергија  

( кWh) 

 

Даљинско 
грејање 

(m², кWh) 

 

Огревно 
дрво 

(m³) 

 

Угаљ 
( t ) 

 

Лож уље 
( l ) 

 

Вода 
(m³) 

2019       

2020       

Смањење у 

( јединицама) 

      

Смањење у 

( % ) 

      

 
3. Реализација предлога енергетске санације  

Назив Постигнути ефекти Утрошена средства 

   

 

4. Реализација предлога унапређења система грејања и климатизације 

Назив Постигнути ефекти Утрошена средства 

   

 

 
5. Реализација предлога коришћења обновљивих извора енергије 

Назив Постигнути ефекти Утрошена средства 

   

 

6. Реализација других мера које су предложене у смислу ефикасног коришћења 
енергије; 

Назив Постигнути ефекти Утрошена средства 

   

 
       Потпис одговорног лица и печат 
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119.
На основу Закона о култури („Службени гласник РС”, 
број 72/09, 13/16,  30/16исправка и 6/20),  Уредбе о 
критеријумима, мерилима и начину избора пројеката 
у култури који се финансирају и суфинансирају из 
буџета Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединица локалне самоуправе (Сл. гласник 
РС бр. 105/16 и 112/17), члана 46. и 66. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/07, 83/14  др.закон, 101/16  др.закони и 47/18) 
и члана 71. Статута Града Лесковца (''Службени 
гласник Града Лесковца'', број 28/18), Градско веће 
Града Лесковца на 129. седници, одржаној 9. марта  
2020. године, донело је

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
О НАЧИНУ,  КРИТЕРИЈУМИМА И 

МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У 
КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И 
СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА  ГРАДА 

ЛЕСКОВЦА

Члан 1. 

У Правилнику о начину, критеријумима и мерилима 
за избор пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Града Лесковца (''Службени 
гласник Града Лесковца'' бр.2/17) члан  2. мења се и 
гласи:
''Градска управа, Одељење за друштвене делатности и 
локални развој, као надлежни орган за послове културе 
(у даљем тексту: надлежни орган ) најмање једном 
годишње у текућој буџетској години, расписује јавни 
конкурс (у даљем тексту: конкурс), ради прикупљања 
предлога за финансирање или суфинансирање проје
ката у култури, као и пројеката уметничких, односно 
стручних и научних истраживања у култури (у даљем 
тексту: пројекти), чија је реализација предвиђена у 
години за коју се конкурс расписује.
На текст јавног конкурса сагласност даје Градско ве
ће''.

Члан 2. 

 Члан 4.  мења се и гласи:

''О избору пројеката по расписаном конкурсу одлучује 
надлежни орган на образложени предлог стручне 
Комисије (у даљем тексту: Комисија), коју образује 
орган који расписује Конкурс 
Комисија врши оцену сваког пројекта на основу вре
дновања критеријума утврђених у члану 3. овог Пра
вилника. 
Комисија је обавезна да за сваки пројекат који се ра
зматра сачини писмено образложење у коме се на воде 
разлози за прихватање или неприхватање про јекта.
Члан Комисије не може учествовати у вредновању 
пројеката у којима је на било који начин укључен или 
постоји разлог предвиђен законом којим се уређује 
сукоб интереса''.

Члан 3.

У члану 6. став 3. мења се и гласи:
''Конкурс се односи на програме/пројекте из следећих 
области културне делатности:

1. књижевност (стваралаштво, преводилаштво),
2. музика (стваралаштво, продукција и инте рпре

тација);
3. ликовне, примењене, визуелне уметности, ди за

јн, уметничка фотографија и архитектура;
4. позоришна уметност (стваралаштво, продукција 

и интерпретација);
5. уметничка игракласичан балет, народна игра, 

савремена игра (стваралаштво, продукција и инте
рпретација);

6. филмска уметност и остало аудиовизуелно 
ства ралаштво;

7. дигитално стваралаштво и мултимедији;
8. остала извођења културних програма и култу

рних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична 
уметност и сл.);

9. делатност заштите у области непокретних ку
лтурних добара;

10. делатност заштите у области покретних ку лту
рних добара;

11. делатност заштите у области нематеријалног 
ку лту рног наслеђа;

12. библиотечкоинформационе делатности;
13. научно истраживачке и едукативне делатности 

у култури;
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14. менаџмент у култури;
15. употреба информационе и комуникационе те

хно логије у културној делатности;

После става 3. додају се став 4. и 5. који гласе:
''У оквиру наведених културних делатности Конкурс 
се односи и на  програме/пројекте: националних 
мањина, особа са инвалидитетом, деце и омладине 
и за децу и омладину, као и на пројекте у области 
културног туризма.
Национални савет националне мањине даје предлог 
за расподелу средстава, која се додељују путем јавног 
конкурса из буџета града Лесковца, удружењима 
националних мањина у области културе.''
Досадашњи ставови 4, 5, 6. и 7. постају ставови 6, 7, 
8. и 9''.

Члан 4. 

У члану 7.  став 5. мења се и гласи:
''Комисија доноси образложени предлог који садржи 
списак изабраних пројеката и износе финансијских 
средстава, који доставља надлежном органу на даље 
одлучивање''.

Члан 5. 

Члан 9. мења се и гласи:
''На основу образложеног предлога стручне Комисије 
надлежни орган доноси Одлуку о избору пројеката у 
области културе који се финансирају и суфинансирају 
из буџета Града Лесковца. 
Сагласност на Одлуку даје Градско веће Града 
Лесковца.
Исплата средстава врши се на основу Решења о 
преносу средстава које доноси Градско веће''.

Члан 6. 

У члану 11. у ставу 2. уместо  речи  ''градској управи 
за финансије'' треба да стоји Градској управи  
„надлежном органу за послове финансија“.
У ставу 3. уместо речи ''решењем'' треба да стоји 
''Одлуком''.
У ставу 4. уместо речи ''решењем'' треба да стоји 
''Одлуком''.

Члан 7. 

Члан 14. се брише.

Члан 8. 

Члан 15. мења се и гласи:
''Комисија доноси образложени предлог који садржи 
списак изабраних пројеката и износе финансијских 
средстава, руководећи се оценом пројеката на основу 
критеријума прописаних овим правилником. 
Комисија предлаже средства за финансирање или 
суфинансирање пројекта, који по оцени већине гласова 
чланова Комисије доприноси остваривању општег 
интереса у култури, спровођењу културне политике 
као скупа циљева и мера подстицања културног развоја 
заснованог на начелима и успешније задовољава 
остварење приоритетних потреба грађана у култури, на 
својој територији у делу културне продукције''.
Начин рада Комисије ближе ће се уредити 
Пословником о раду''.

Члан 9.

Члан 17. мења се и гласи:
''У року од 15 дана од добијања сагласности Градског 
већа Града Лесковца на Одлуку о избору пројеката 
у култури који се финансирају и суфинансирају из 
буџета Града Лесковца, надлежни орган у писаној 
форми обавештава подносиоце  изабраних пројеката 
о њиховим правима и обавезама у вези реализације 
одобреног пројекта''.

Члан 10.

Оваj Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику града Леско
вца''. 
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120.
На основу члана 71. Статута Града Лесковца („Слу
жбени гласник Града Лесковца“, број 28/18), члана 2. 
Одлуке о Градском већу Града Лесковца ("Службени 
гласник Града Лесковца", број 15/08), и члана 2, 
4. и 37. Пословника о раду Градског већа Града 
Лесковца ("Службени гласник Града Лесковац'', број 
11/08), Градско веће Града Лесковца на 129. седници, 
одржаној 9. марта  2020. године, донело је

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ 
НАЦРТА КРАТКОРОЧНОГ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I

Образује се Радна група за израду нацрта Кратко
рочног акционог плана за територију града Лесковца, 
у саставу: 
За председника: 

1. Слађан Ђикић, дипл. инж. зжс, Градска управа 
Града Лесковца, Одељење за заштиту животне 
средине, 

За чланове:
2. Виолета Здравковић, дипл. инж. технологије, 

Јавно комунално предузеће за производњу и дистри
буцију топлотне енергије „Топлана“ Лесковац,

3. Саша Ђорђевић, дипл. инж. технологије, Градска 
управа Града Лесковца, Одељење за инспекцијске 
послове,

4. Ивана Момић, дипл. инж. пејз. арх. ЈП „Урба
низам и изградња Лесковац“,

5. Зоран Живковић, економски техничар, Удружење 
грађана „Поречје“ Вучје, 

6. Биљана Миленковић, дипл. инж. шум. ЈП ''Срби
јашуме'' ШГ ''Шума'' Лесковац, 

7. Тамара Љубеновић, дипл. хемичар, спец. токси
колошке хемиије, Завод за јавно здравље Лесковац,

8. Миломир Златковић, инж. маш. Градска управа 
Града Лесковца, Одељење за комунално  стамбене 
послове, саобраћај и инфраструктуру,

9. Александра Стојилковић, енергетски менаџер 

града Лесковца, Одељење за друштвене делатности 
и локални развој;

10. Марија Јанковић, дипл. хемичар, Градска упра
ва Града Лесковца, Одељење за

заштиту животне средине,
11. Јелена Тривунић, дипл. правник, Градска упра

ва Града Лесковца, Одељење за заштиту животне 
средине.

II

Краткорочни акциони план се израђује на основу 
Закона о заштити ваздуха (''Сл.гласник РС'' бр.33/2009 
и 10/2013).

III

Задатак Радне групе је да изради нацрт Краткорочног 
акционог плана за територију града Лесковца ради 
спречавања или смањења ризика од загађења ваздуха 
у складу са важећом законском регулативом.

IV

Административно  стручне послове обављаће Гра
дска управа Града Лесковца, Одељење за заштиту 
животне средине.

V

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у ”Службеном гласнику Града Лесковца”.

VI

Решење доставити: Градској управи Града Лесковца, 
Одељењу за заштиту животне средине; Јавно кому
на лном предузећу за производњу и дистрибуцију то
плотне енергије „Топлана“ Лесковац; Градској управи 
Града Лесковца, Одељењу за инспекцијске послове; 
ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“; Удружењу 
грађана „Поречје“ Вучје; ЈП „Србијашуме“ ШГ „Шу
ма“ Лесковац; Градској управи Града Лесковца, 
Одељењу за комунално  стамбене послове, саобраћај и 
инфраструктуру; Одељењу за друштвене делатности и 
локални развој, председнику и члановима Радног тела.  
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121.
На основу члана 46. и 66. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС број 129/2007, 
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 44/2018), 
члана 71. Статута града Лесковца („Службени 
гласник Града Лесковца“ број 28/18), члана 2. Одлуке 
о Градском већу Града Лесковца („Службени гласник 
Града Лесковца“ број 15/08) и члана 37. тачка 1. 
Пословника о раду Градског већа („Службени 
гласник Града Лесковца“ број 11/08), Градско веће 
Града Лесковца на 129. седници, одржаној 9. марта  
2020. године, донело је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА 
СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ И 

КОНТРОЛИСАЊЕ ИЗВРШЕЊА УГОВОРНИХ 
ОБАВЕЗА НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 
„ИЗГРАДЊА ГРАДСКОГ КОЛЕКТОРА ЗА 

ЦППОВ-Е ЛЕСКОВАЦ“

I

 Разрешава се Бранислав Станковић, дипл. инж. 
ел., запослен у ЈКП „Водовод“ Лесковац, за члана 
стручног тима за праћење и контролисање извр ше ња 
уговорних обавеза на реализацији Пројекта „Изгра
дња градског колектора за ЦППОВе Леско вац“.

II

 Именује се Станиша Ристић дипломирани еко но
миста, за члана стручног тима за праћење и контро
лисање извршења уговорних обавеза на реализацији 
Пројекта „Изградња градског колектора за ЦППОВе 
Лесковац“.

III

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику Града 
Лесковца“.
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