
ЛЕСКОВАЦ

184.

На основу члана 15. став 1. тачка 14., члана 22.,

98., 99. став 4. и члана 112. Закона о ванредним

ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 111/09,

92/11 и 93/12), члана 41. став 1. тачка 6. и 15.

Статута града Лесковца ("Службени гласник града

Лесковца", бр. 12/2008, 7/2011, 43/2012, 29/2016,

54/2016 и 9/2017 - испр.), члана 7. Правилника о

обучавању, наставним плановима и програмима

и нормативима наставних средстава и опреме за

обучавање припадника цивилне заштите ("Служ-

бени гласник РС", бр. 8/2013), члана 2. и 16.

Одлуке о Градском већу („Службени гласник

града Лесковца“ број 15/08) и члана 4. Пословника

о раду Градског већа града Лесковца („Службени

гласник града Лесковца“ број 11/08), Градско

веће Града Лесковца на 59. седници одржаној 10.

априла 2018. године, донело је

ОДЛУКУ 

О ФОРМИРАЊУ, ОРГАНИЗАЦИЈИ И

ОПРЕМАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ

ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ НА

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Члан 1.

Овом Одлуком формира се Јединица цивилне за-

штите опште намене (у даљем тексту Јединица)

на територији града Лесковца, за извршавање

мера и задатака цивилне заштите у ванредним и

другим ситуацијама, изазваних елементарним не-

погодама и другим несрећама, укључујући и

последице ратних и других дејстава, утврђује

начин попуне, величина јединице, унутрашња

организација, обучавање, опремање, руковођење

и мобилизација.

Члан 2.

Град Лесковац образује Јединицу, опрема је и

оспособљава као оперативну снагу за извршење

обимнијих, једноставнијих и мање сложених за-

датака и активности заштите и спасавања. Подручје

на којем јединица реагује је територија града

Лесковца односно територија друге локалне са-

моуправе у складу са потписаним документима

(Протоколи, Меморандуми) који дефинишу ре-

гионалну сарадњу у области ванредних ситуа-

ција.

Члан 3.

Попуна Јединице цивилне заштите опште намене

извршиће се из редова војних обвезника, грађана

који нису војни обвезници и запослених, старости

од 18 до 60 година (мушкарци) и од 18 до 55

година (жене), у органима Града, предузећима и

другим правним лицима чији је оснивач град

Лесковац, уз сагласност надлежног руководиоца,

који добровољно желе да буду ангажовани на

пословима цивилне заштите у оквиру активности

које ће спроводити Јединица. Запослени који доб-

ровољно желе да буду ангажовани дају потписану

Изјаву о добровољности за обављање послова

цивилне заштите.

Члан 4.

Здравствену способност кандидата за ангажовање

у Јединици цивилне заштите утврђује здравствена

установа надлежна према седишту Јединице, у

скдаду са Законом. 

Кандидату који испуњава претходно наведене

услове саопштава се распоред у Јединици, уручује

писмено Решење о распоређивању у Јединицу
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као и легитимација припадника цивилне зашти-

те.

Решење о распореду у Јединицу донеће Градона-

челник.

Члан 5.

Припадник Јединице за време извршења задатака

цивилне заштите има право на накнаду зараде

као и накнаду за превоз, смештај и исхрану, у

складу са Законом.

Припадник Јединице за време организованог

учешћа у извршавању задатака заштите и спаса-

вања остварује права из области пензијско-инва-

лидског и здравственог осигурања под условима

и на начин утврђен Законом и другим прописима

из те области.

У извршавању задатака заштите и спасавања

примењују се општи прописи о безбедности и

здрављу на раду, као и посебне мере за обезбеђење

заштите и здравља припадника Јединице у складу

са Законом.

Члан 6.

У складу са Решењем Градоначелника о распореду

у Јединицу, од одабраних кандидата, извршиће

се формирање Јединице ранга - вод, састава три

одељења, укупне јачине 25 припадника.

Формација Јединице:

- командир вода

- 1. Одељење - командир одељења (уједно и за-

меник командира вода) и 7

(седам) припадника Јединице.

- 2. Одељење - командир одељења и 7 (седам)

припадника Јединице.

- 3. Одељење - командир одељења и 7 (седам)

припадника Јединице.

О припадницима Јединице, као и о средствима и

опреми у цивилној заштити која се налази на за-

дужењу у Јединици прописану евиденцију води

Градска управа - Одељење за општу управу и

заједничке послове.

Члан 7.

Општа обука припадника Јединице спровешће

се у складу са Правилником о обучавању, на-

ставним плановима и програмима и нормативима

наставних средстава и опреме за обучавање при-

падника цивилне заштите.

Обуке припадника Јединице извршиће:

- у пружању прве медицинске помоћи Црвени

Крст Србије, у складу са јавним овлашћењи-

ма,

- у области противпожарне заштите (теорија и

руковање основним противпожарним сред-

ствима) правно лице са лиценцом надлежног

Министарства из области заштите од пожара,

Члан 8.

Припаднике Јединице опремити таквом врстом

опреме (униформа, обућа) и средствима (средства

везе, батеријске лампе, лични алат и прибор)

која омугућавају самостално деловање у свим

сложеним метео условима и условима ванредне

ситуације. 

Опремање извршити у складу са годишњим Пла-

ном јавних набаки.

Члан 9.

Једница се ставља у приправност, мобилише и

активира Наредбом градског Штаба за ванредне

ситуације у складу са Законом.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у “Службеном гласнику града Лес-

ковца”.

Број 061-4/18-П

У Лесковцу, 10. априла 2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

др Горан Цветановић, с.р.

185. 

На основу члана 88. Закона о шумама („Службени

гласник РС“ број 30/2010, 93/2012 и 89/2015),

члана 41. Статута града Ј1есковца(„Службени

гласник града Лесковца“ бр. 12/08, 7/11, 43/12,

29/16, 54/16 и 9/17-испр), Градско. веће Града

Лесковца на 59. седници одржаној 10. априла

2018. године, донело је
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О Д Л У К У

I

Усваја се Програм коришћења средстава оства-

рених од накнаде за коришћење шума и шумског

земљишта на територији града Лесковца за 2018.го-

дину.

Саставни део ове Одлуке чини Програм.

II

Одлуку објавити у „Службеном Гласнику Града

Лесковца“.

Број 061-4/18-П

У Лесковцу, 10. априла 2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

др Горан Цветановић, с.р.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И

ПОЉОПРИВРЕДУ

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

ОСТВАРЕНИХ ОД НАКНАДЕ ЗА

КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ

ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

ЛЕСКОВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ 

I. УВОД

Овим Програмом, на основу Закона о шумама

(„Службени гласник РС, бр.30/10, 93/12 и 89/15)

утврђује се намена и начин коришћења средстава

од накнаде за коришћење шума и шумског зем-

љишта планираних у буџету Града Лесковца за

2018.годину. Средства су намењена за реализацију

планова, програма, пројеката и других активности

у области заштите и унапређења шума и шумског

земљишта као и унапређењу општекорисних

функција шума града Лесковца.

Програм коришћења средстава остварених од на-

кнаде за коришћење шума и шумског земљишта

доноси се за сваку календарску годину. Овај Про-

грам садржи: топографско-географске и климатске

карактеристике подручја, законске основе, опис

шума и шумског земљишта, мере и активноси на

заштити шума и шумског земљишта у 2018. го-

дини, мере и активности на унапређењу опште-

корисних функција шума од значаја за локалну

самоуправу, финансијски план за спровођење

мера и активноси на заштити шума и шумског

земљишта и на унапређењу општекорисних функ-

ција шума за локалну самоуправу у 2018. години,

спровођење Програма и надзор, завршне одредбе

и табелу предвиђених средстава Програмом.

1. ТОПОГРАФСКО-ГЕОГРАФСКЕ И

КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ПОДРУЧЈА

Град Лесковац се налази на југоистоку Републике

Србије и захвата површину од 1.025 км2. Тери-

торија града простире се у плодној лесковачкој

котлини, дугачке 50, а широке 45 км. Захвата део

долине Јужне Мораве и део сливова њених зна-

чајних притока, Ветернице и Јабланице. Сам град

се налази на реци Ветерници, у подножју брда

Хисар (341 m), у централном делу лесковачке

котлине.

По последњем попису (2011. год.), на територији

града Лесковца живи 144.206 становника, у 144

насељена места. Град Лесковац је најразуђенији

од свих осталих градова и општина у Србији.

Сам град Лесковац лежи на надморској висини

од 228 метара. Око лесковачке котлине су планине

Радан (1409 m) и Пасјача на западу, Кукавица и

Чемерник (1638 m) на југу и Бабичка гора (1098

m), Селичевица (903m) и Сува планина на истоку.

На северу се граничи са нишком котлином а на

југу преко Грделичке клисуре са врањско-бујано-

вачком котлином.

Ово подручје карактерише јасно изражен бре-

жуљкасто-брдовит и планински рељеф и велика

речна долина Јужне Мораве. Највећи део терена

је брдовит, са великом концентрацијом шумских

састојина.

На територији града Лесковца, клима је умере-

но-континентална, коју карактеришу екстремно

или умерено топла лета и умерено хладне зиме,

као и два прелазна периода, пролеће и јесен.

Средња годишња температура ваздуха на планском

подручју је 11,6°С. Просек падавина за Лесковац

је 630 mm.
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2. ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ

Законом о шумама (Сл. гл.РС.бр. 30/2010, бр.

93/2012 и 89/2015) уређује се очување, заштита,

планирање, гајење и коришћење шума, распола-

гање шумама и шумским земљиштем, надзор

над спровођењем овог закона, као и друга питања

значајна за шуме и шумско земљиште. Очување,

заштита и унапређење стања шума, коришћење

свих потенцијала шума и њихових функција и

подизање нових шумских састојина у циљу по-

стизања оптималне шумовитости, просторног

распореда и структуре шумског фонда у Републици

су делатности од општег интереса. Законом је

прописано да се обезбеђују услови за одрживо

газдовање шумама и шумским земљиштем , на

начин и у обиму којим се трајно одржава и уна-

пређује њихова производна способност, биолошка

разноврсност, способност обнављања и виталност

и унапређује њихов потенцијал за ублажавање

климатских промена, као и њихова економска,

еколошка и социјална функција, а да се при том

не причињава штета околним екосистемима.

У заштити шума и шумског земљишта укључене

су и локалне самоуправе на својој територији.

На име накнаде за коришћење шума и шумског

земљишта локалним самоуправама припада 30%

од остварених прихода на годишњем нивоу. Из

тих средстава јединице локалне самоуправе могу

финансирати активности на унапређењу опште-

корисних функција шума од значаја за локалну

самоуправу (комуналне, спортско- рекреативне

и друге активности и објекти), у складу са про-

грамом који доноси надлежни орган локалне са-

моуправе. Такође, из буџета јединице локалне

самоуправе, могу се финансирати и активности

од општег интереса из закона.

Извештај о трошењу средстава јединица локалне

самоуправе доставља Министарству пољопри-

вреде, шумарства и водопривреде - Управи за

шуме, до 31. марта текуће године за претходну

годину.

3. ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

Од укупне површине града, у највећем проценту

је заступљено пољопривредно земљиште, око

57%. Шуме и шумско подручје обухватају 30.375

ha или 29,63% укупне површине града Лесковца,

у чијем саставу се налазе: државне шуме и шумско

земљиште на око 12.127 ha, односно око 39,92%

(обухваћене газдинским јединицама "Качер- Зе-

леничје"-део, "Кукавица Г',"Кукавица II", "Лес-

ковачко поље", "Свети Јован", "Веља глава-Ко-

пиљак"-део, Букова глава - Чобанац део) и приватне

шуме које обухватају око 60,08% од укупне по-

вршине под шумама.

Учешће високих састојина шума по површини је

2,6%, изданачких 81%, вештачких 1,7%, а шикара

и шибљака 14,7%. По запремини, учешће високих

је 7,7%, изданачких 87,8% и вештачких 4,5%. У

државним шумама учешће високих састојина из-

носи 63,1% по површини и 78,1% по запремини,

док је учешће изданичких 21,1% по површини и

16,8% по запремини, односно учешће вештачких

је 15,2% по површини и 5,1% по запремини, а

учешће шикара и шибљака по површини је 0,6

%. За приватне шуме нема података.

Посматрано по врстама дрвећа доминантно је

учешће букве, заступљености од 50,2% у укупној

запремини, храста китњака 7,7%, сладуна и цера

23,7%, граба 1,7% , багрема 7,3%, док су све

остале врсте са незнатним учешћем. Укупно

учешће лишћара је 95,9% и скромно учешће са-

стојина четинара од 4,1%, од чега је најзаступ-

љенији црни бор. У приватним шумама највише

је заступљена буква, затим храстови и знатније

је учешће багрема.

Угроженост шума и шумског земљишта

За потребе одрживог и економичног коришћења

шума и шумског земљишта, приликом израде

програма пажња је посвећена пропратним, али

веома битним, елементима у газдовању и кориш-

ћењу шума, односно шумског земљишта.

• Шумски путеви - су од великог значаја за

функционисање сваког села, с обзиром да свако

од њих располаже шумским састојинама у при-

ватном власништву. Путеви омогућавају лакши

и безбеднији приступ сопственика парцелама

под шумама, а зависно од уређености утичу и

на очуваност постојеће механизације. Тренутно

стање важнијих шумских путева, на територији

Лесковца, јесте да су оштећени. Оштећења на-

стају најчешће због превоза великог терета-

привлачења дрвета до кућа (посечена дебла).

Шумски путеви су препуни дубоких рупа у

којима се задржава вода након обилних пада-

вина, површина је клизава са дубоким колот-

разима. Често пута долази до превртања трак-
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тора са људством и товаром. Овакво стање

шумских путева. представља велику опасност,

посебно по безбедност сопственика шума при-

ликом сече шума и превоза огревног дрвета.

Слично стање је и са тзв. прилазним шумским

путевима од насељеног места до шумских са-

стојина.

• Ерозиони процеси - Под утицајем атмосферских

падавина и других фактора долази долази до

испирања шумског земљиштаи и путева, као и

до других ерозивних процеса. Ерозија земљишта

је озбиљан проблем и мора се перманентно

организовати борба са њом. Подручје града

Лесковца је веома угрожено ерозионим про-

цесима. Ово рељефски немирно подручје је

знатно нападнуто процесима ерозије различитог

интензитета. Процеси ерозије присутни су,

поред пољопривредног земљишта и код шумског

земљишта и у шумским састојинама, нарочито

код проређених шума и шикара. Ово је изра-

жено, посебно на површинама под шумским

растињем, где је обраст оцењен као недовољан,

а склоп непотпун или прекинут, односно где је

учешће прогала (шумских чистина) веће од

30%. Попуњавање се врши садњом углавном

букве и четинарских врста (очетињавање), а

пре свега црним бором.

Значај шума и шумског земљишта

Поред привредно-економског значаја шума од

великог значаја су и еколошки, спортско-рекреа-

тивни и туристички значај шума и шумског зем-

љишта.

Еколошки значај шума се огледа у знатном по-

већању кисеоника у атмосфери и смањењу ут-

љен-диоксида. Поред овог, шуме имају велику

улогу и у пречишћавању ваздуха, задржавају ве-

лику количину прашине, чађи, аеросоли и других

штетних материја. Шуме такође филтрирају воду,

спречавају клизишта и ерозије, смањују буку и

ублажавају климатске промене.

Спортско-рекреативни значај је заступљен кроз

активности и садржаје разних савеза, клубова и

удружења (планинарски, скијашки, ловачки и

др.)

4. МЕРЕ И АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТИ

ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА 

У 2018. ГОДИНИ

У циљу одрживог газдовања шумама и шумским

земљиштем, повећања степена и квалитета њихове

искоришћености и економичности, Програмом .

су предвиђене превентивне мере заштите шума

и шумског земљишта, које обухватају следеће

активности:

4.1. Реконстукција шумских путева са и без

пошљунчавања

Радови на реконструкцији шумских путева под-

разумевају:

- Планирање постојећег стања коловоза булдо-

жером или грејдером, машински ископ одводних

путних јаркова грејдером, израда и уградња

пропуста за воду и ваљање постељице коловоза.

Код путева са пошљунчавања, поред поменутих

радова имамо и пошљунчавање коловоза, од-

носно уграђивање рефузног речног шљунка у

слоју од 15,00цм и сабијање (ваљање).

5. МЕРЕ И АКТИВНОСТИ НА

УНАПРЕЋЕЊУ ОПШТЕКОРИСНИХ

ФУНКЦИЈА ШУМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА

ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ 

(комуналне, спортско-рекреативне 

и друге активности и објекти)

5.1. Реконструкција објеката за одмор и

спортско-рекреативне активности

Ова реконструкција подразумева следеће грађе-

винске радове:

Реконструкцију крова, радови на повећању енер-

гетске ефикасности објекта (израда термоизолације

спољних зидова и замена спољне столарије), из-

раду хидро изолације објекта, израду дренаже

око објекта, уградња хоризонталних олука и олуч-

них вертикала, реконструкцију водоводне и ка-

нализационе мреже, реконструкцију или изградњу

септичке јаме, реконструкцију санитарних чворова

и молерско фарбарске радове на објекту.

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА

СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА И АКТИВНОСТИ

НА ЗАШТИТИ ШУМА И ШУМСКОГ

ЗЕМЉИШТА И НА УНАПРЕЂЕЊУ

ОПШТЕКОРИСНИХ ФУНКЦИЈА ШУМА

ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

ПРЕДВИЂЕНИХ ПРОГРАМОМ
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6.1. За потребе овог Програма, на располагању

су средства у укупном износу од 9.360.749,32

динара. Град Лесковац ова средства остварује из

дела републичке накнаде за коришћење шума и

шумског земљишта који остварују јединице ло-

калне самоуправе. По Закону о шумама („Служ-

бени гласник РС, бр.30/10, 93/12 и 89/15), 70%

прихода је републички део, док 30% остварених

прихода на годишњем нивоу припада у буџет ло-

калних самоуправа на чијој територији се користе

шуме и шумско земљиште. Укупна средства кој а

су на располагању у 2018. години су:

А. Приходи од Накнаде за коришћење шума и

шумског земљишта за 2017. у износу од

2.388.003,66 динара.

Б. Пренета средства из претходних година у

износу од 6.972.745,66 динара.

6.2. Средства предвиђена овим Програмом кори-

стиће се наменски за финансирање обавеза локалне

самоуправе утврђених Законом о шумама, а кроз

спровођење мера и активности на заштити шума

и шумског земљишта и на унапређењу опште ко-

рисних функција шума од значаја за локалну са-

моуправу на територији града ЈТесковца, прика-

заних у прилогу - табела број 1.

7. СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА И НАДЗОР

7.1. Опредељена средства у износу од 9.360.749,32

дин. са урачунатим ПДВ-ом користиће се у

складу са Програмом за коришћење средстава

остварених од накнаде за коришћење шума и

шумског земљишта на територији града Лес-

ковца за 2018.годину.

7.2. Уколико нема пријављених кандидата, нема

оних који испуњавају услове конкурса или

нису утрошена сва предвиђена средства за

неку од предвиђених мера и активности, сред-

ства се могу пренети на другу меру — активност,

уколико за то постоји потреба.

7.3. На крају периода 1. јануар - 31. децембар

2018. године, неискоришћена средства преносе

се у наредни период и распоређују у Програму

коришћења средстава остварених од накнаде

за коришћење шума и шумског земљишта на

територији града Лесковца за 2019. годину.

7.4. Градска Управа, Одељење за привреду и по-

љопривреду града Лесковца, ће спроводити

активности предвиђене програмом објављива-

њем јавног конкурса, а у складу са Правилником

о додели средстава по годишњем Програму за

коришћење средстава остварених од накнаде

за коришћење шума и шумског земљишта на

територији града Лесковца за 2018.годину.

7.5. Стручне и административно-техничке послове

за реазацију програма и пројеката, као и надзор

над извршавањем уговорених обавеза, спроводи

Одељење за привреду и пољопривреду.

8. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Службеном гласнику града Лес-

ковца".

ПРИЛОГ:

Финансијски план Програма коришћења средстава

остварених од накнаде за коришћење шума и

шумског земљишта на територији града Лесковца

за 2018. годину.

Табела број 1 - Планирана финансијска средства

по Програму - укупно
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ШЕФ ОДЕЉЕЊА 

Бобан Соколовић

186.

На основу члана 160. Закона о рударству и гео-

лошким истраживањима („Службени гласник РС“

број 101/2015), члана 41. Статута града

Ј1есковца(„Службени гласник града Лесковца“број

12/08, 7/11, 43/12, 54/16 и 7/11-испр.), члана 2. и

16. Одлуке о Градском већу („Службени гласник

града Ј1есковца“број 15/08) и члана 4. Пословника

о раду Градског већа града Лесковца („Службени

гласник града Лесковца“број 11/08), Градско веће

града Лесковца, на 59. седници одржаној 10.

априла 2018. године, донело је

О Д Л У К А

I

Усваја се Програм мера за унапређење услова

живота локалне заједнице за 2018. годину на те-

риторији града Лесковца.

Саставни део ове одлуке чини Програм.

II

Ову Одлуку, доставити Министарству рударства

и енергетике Републике Србије ради прибављања

сагласности.

III

Одлуку објавити у Службеном гласнику Града

Лесковца,

Број 061-4/18-П

У Лесковцу, 10. априла 2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

др Горан Цветановић, с.р.

ПРОГРАМ 

МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА

ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 2018.

ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Члан 1.

Овим програмом утврђују се планирани приходи,

намена и начин коришћења средстава за унапре-

ђење услова живота локалне заједнице, а посебно

за изградњу и ревитализацију инфраструктуралних

објеката и других објеката у циљу побољшања

услова живота у 2018. години на територији града

Лесковца.

Члан 2.

За потребе овог Програма, на располагању су

средства у укупном износу од 4.035.224,26 динара,

која се остварују издела републичке накнаде за

коришћење минералних сировина и геотермалних

ресурса који остварују локалне јединице само-

управе. По Закону о рударству и геолошким

истраживањима („Службенигласник РС, бр.

101/2015), 60% прихода је републички део, док

40% остварених прихода на годишњем нивоу

припада у буџета локалних самоуправа на чијој

се територији врши експлоатација. Укупна средства

која су на располагању у 2018. години су:

А. Приходи од накнаде за коришћење минералних

сировина и геотермалних ресурса за 2017. го-

дину, у износу од 849.263,00 динара.

Б. Пренета средства из претходних година у

износу од 3.185.960,40 динара.

Члан 3.

Средства предвиђена овим Програмом користиће

се наменски за финансирање обавеза локалне са-

моуправе утврђених Законом о рударству и гео-

лошким истраживањима, кроз спровођење мера

и активности на за унапређење услова живота

локалне заједнице, а посебно за изградњу и ре-

витализацију инфраструктуралних објеката и дру-

гих објеката у циљу побољшања услова живота

на територији града Лесковца и то за следеће ак-

тивности:

1. Ревитализација атарског пута тзв. „Пут

кроз комасирано“ у КО Чекмин

Предвиђени су радови у укупној дужини од

око 2.154 метара атарског пута. Ширина по-
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стељице пута је 5 метра. У укупној дужини 'од

2154 метара, насипање извршити слојем дроб-

љеног каменаудебљиниод 0,20 метара и ширини

од 3,5 метра.

Укупна пројектована вредност

2.244.330,оо динара.

2. Ревитализација атарског пута „Пут за старо

село“ у КО Велика Грабовница 

Предвиђени су радови у укупној дужини од

око 1.990 метара атарског пута. Ширина по-

стељице пута је 4м. Насипање ће се извршити

слојем шљунка, дебљине 0,20 метара и у ши-

рини од 3м.

Предвиђена је и израда одводног канала у дужини

од око 1.990 метара, као и ископ и постављање

пропуста за одвод атмосферских вода на седам

локација, и то:

- на 5 локације, дужине 5 метара и пречника

0500. 

- на 1 локацији, дужина 5 метара и пречника

0600.

- на 1 локацији, дужина 5 метара и пречника

0800.

Бетонско армирачки радови: израда чеоних по-

тпорног зидова на пропусту 0 800 од армираног

бетона (опшивање оплатом и уградњу армираног

бетона ), израда прихватне шахте- укупно 6,93м3).

Санирање деонице пута на пропусту 0 800 (5.5м

х 2м х 1.5м)-16.5м3, попуна шљунком.

Укупна пројектована вредност1.755.060,оо дина-

ра.

УКУПНА ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ

РАДОВА ПО ПРОГРАМУ МЕРА ЗА 2018,

ГОДИНУ (1+2) ИЗНОСИ 3.999.390,00

ДИНАРА.

Члан 4.

Опредељена средства из члана 2., овог програма,

у укупном износу од 3.999.390,00 динара, кори-

стиће се у складу са Програмом за унапређење

услова живота локалне заједнице на територији

града Лесковца за 2018.годину.

Члан 5.

Неискоришћена средства, тј. средства која се не

утроше у периоду од 1. јануара до 31. децембра

2018. године, преносе се у наредни период и рас-

поређују се за коришћење по Програмуза уна-

пређење услова живота локалне заједнице на те-

риторији града Лесковца за 2019. годину.

Члан 6.

За спровођење активности предвиђених овим

Програмом, стручне и административно-техничке

послове за реазацију програма и пројеката,као и

за надзор над извршавањем уговорених обавеза,

биће задужено Одељење за привреду и пољо-

привреду, Градске управе града Лесковца.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у "Службеном гласнику града Лес-

ковца".

ШЕФ ОДЕЉЕЊА 

Бобан Соколовић

Образложење

На основу Закона о рударству и геолошким истра-

живањима („Службенигласник РС, бр.101/2015)по

коме 40% од укупно остварених прихода од

наплате републичке накнаде за коришћење ми-

нералних сировина и геотермалних вода припада

буџетуГрадаЛесковца, Програмом мера за уна-

пређење услова живота локалне заједнице на те-

риторији града Лесковцаза 2018.годину, утврђујесе-

намена и начинкоришћењаостваренихсредстава,

анамењенихзареализацијупланова, програма,

пројеката и другихактивности у областизаштите

и унапређењауслова живота локалне заједнице, а

посебно за изградњу инфраструктуралних објеката

и других објеката у циљу побољшавања услова

живота на територији ГрадаЛесковца.

1. ТОПОГРАФСКО-ГЕОГРАФСКЕ И

КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ПОДРУЧЈА

У 144 насељених места и самом граду Лесковцу,

према подацима из пописа 2011. године, живи

144.206 становника. По броју насеља, територија

града Лесковца је најразуђенија у Србији. Густина

насељености износи 141 становника по квадратном

километру.
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Лесковац лежи на просечној надморској висини

од 228 метара. Лесковачка котлинаокружена је

планинама:

- Радан (1409 м) и Пасјача на западу,

- Кукавица и Чемерник (1638 m) на југу и

- Бабичка гора (1098 м), Селичевица (903м) и

Сува планинана истоку.

На северу се граничи са нишком котлином, а на

југу; преко Грделичке клисуреса врањско-бујано-

вачком котлином.

Карактеристично за ово подручје је изражен бре-

жуљкасто-брдовитипланински рељеф, као и велика

речна долина Јужне Мораве.

Највећи део терена је брдовит, са великом кон-

центрацијом шумских састојина.

Град Лесковац припада умерено-континенталном

климатском подручју, кога карактеришу топла до

умерено топла лета и умерено хладне зиме, као и

два прелазна периода, пролеће и јесен.Средња

годишња температура ваздуха на планском под-

ручју износи11,6°С. Годишња амплитуда просеч-

них температура износи 22,3°С. Годишњи просек

висине падавина за Лесковац износи 630 mm.

Максимална годишња количина падавина у Лес-

ковцује 917 mm, аминимална 470 mm.

2. ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ

Законом о рударству и геолошким истраживањима

(„Службенигласник РС, бр. 101/2015)уређују се

мере и активности минералне политике и начин

њеног остваривања, политике развоја геолошких

истраживања и рударства, услови и начин извођења

геолошких истраживања минералних и других

геолошких ресурса, истраживања геолошке сре-

дине, као и геолошка истраживања ради про-

сторног и урбанистичког планирања, пројектовања,

изградње објеката, санације и рекултивације те-

рена, начин класификације ресурса и резерви

минералних сировина и подземних вода и гео-

термалних ресурса, експлоатације резерви мине-

ралних сировина и других геолошких ресурса,

изградња, коришћење и одржавање рударских

објеката, постројења, машина и уређаја, извођење

рударских радова, управљање рударским отпадом,

поступци санације и рекултивације напуштених

рударских објеката.

Геолошки ресурсио обухватају: простор са својим

геолошким, амбијенталним и другим карактери-

стикама, минералне ресурсе, ресурсе подземних

вода и геотермалне ресурсе.

Минерални ресурси обухватају ресурсе чврстих

минералних сировина (металичне, неметаличне

и енергетске) и течних и гасовитих минералних

сировина (нафта, кондезати и природни гас).

Ресурси подземних вода су обновљиви геолошки

ресурси који обухватају све врсте подземних вода

(питке, минералне и термалне) без обзира на

њихов квалитет и температуру;

Геотермални ресурси представљају скуп обнов-

љивих геолошких ресурса који обухвата подземне

воде и топлоту стенских маса из којих је могуће

издвајање топлотне енергије.

Минералне сировине су концентрације минералних

материја, органског и неорганског порекла, које

се при одређеном степену развоја технике и тех-

нологије, могу економично користити, било у

природном стању или након одговарајуће прера-

де.

Према Члану 159. овог закона, носилац експлоа-

тације којем је одобрено извођење рударских ра-

дова дужан је да плаћа накнаду за коришћење

минералних сировина и геотермалних ресурса.

На основу Члана 160. овог Закона, средства оства-

рена од накнаде за коришћење минералних си-

ровина и геотермалних ресурса, у висини од 60%

приход су буџета Републике Србије, а у висини

од 40% приход су буџета јединице локалне само-

управе на чијој територији се врши експлоата-

ција.

Средства остварена од ове накнаде као приход

локалне самоуправе, користе се на основу посебног

програма мера који доноси надлежни орган једи-

нице локалне самоуправе за унапређење услова

живота локалне заједнице, а посебно за изградњу

инфраструктуралних објеката и других објеката

у циљу побољшавања услова живота. Сагласност

на припремљени годишњи програм даје надлежно

Министарство.

Годишњим програмом утврђује се начин кориш-

ћења остварених средстава, врсте и обим радова,

услови и начин коришћења средстава намењених

за реализацију датог програма.
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3. ПЛАНСКЕ ОСНОВЕ КОРИШЋЕЊА

МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

ГУП града Лесковца, у погледу планирања ко-

ришћења минералних сировина, даје посебан

значај следећим лежиштима:

• Лежиште цигларске иловаче, недалеко од Лес-

ковца код села Доње Јајине, везано за речну

терасу; глине су мрке боје услед повећаног

садржаја оксида гвожђа;

• Лежишта опекарске сировине"Мала Грабов-

ница" у рејону села Мала Грабовница, као и

врло активно опекарско налазиште "Чекмин"

у КО Чекмин;

• Лежишта геолошких грађевинских материјала,

као што су позајмишта шљунка, песка и глине;

шљункови и пескови су откривени на више

места у алувијуму Ј. Мораве, Пусте реке, Ве-

тернице и др. токова;

• лежишта гранитау околини Вучја.

4. МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

Ширу околину лесковачке котлине карактерише

присуство комплекса метаморфних стена, кредних

седименти, као и творевине терцијарне и квартарне

старости. Ободне делове лесковачке котлине из-

грађују кристаласти шкриљци српско- македонске

масе,док источне ободне делове котлине (Бабичка

Гора и источни део Грделичке клисуре) каракте-

ришу стене власинског комплекса.

Конгломерати, шљунак и песак заступљени су у

мањем обиму на југоисточном делу терена. Алу-

вијални седименти присутни су и формирају ши-

року долину Јужне Мораве, Јабланице, Ветернице

и њихових притока. Алувијално-пролувијални

седименти имају највећи удео у распрострањењу

(пешчани спрудови и песковите глине), као и

речни нанос променљивог састава и грапулације

(песак, шљунак, кварцни агломерати, глиновити

песак и песковите глине).

Средишњи део котлине карактеришу добропро-

пусне средине, посебно значајне са становишта

водоснабдевања.

На овом подручју издвојене су следеће инже-

љерско-геолошке јединице:

• Валутице и шљункови проалувијалних наноса

заступљени на ушћима свих водотокова овог

подручја (последица интензивног површинског

распадања стена и великих количина вода по-

времених токова)

• Шљункови и пескови алувијалних наноса, дуж

токова Јабланице, Јужне Мораве, Пусте реке и

Ветернице;

• Шљункови и пескови речних тераса, дуж Јаб-

ланице, Ветернице и Пусте реке;

• Шескови, шљункови, прашине и глине делу-

вијално-пролувијалне, наталожени по ободу

завршетка поточних долина, претежно глино-

витог састава са нешто полузаобљене дробине,

(код Белановца и на падинама Добре Главе -

Каштавар)

• Глине и дробина делувијалних наноса, заступ-

љени на свим долинским странама и то на де-

ловима кристаластих шкриљаца;

• Хетерогени комплекс пескова, шљункова, глина,

лапора, глинаца, пешчараи конгломерата, у

коме преовлађују глиновито-песковита и шљун-

ковито-песковита серија,а појављују се у дну

падина благо заобљених гребена које се про-

стиру кроз лесковачко поље;

• Лапорци, глинци, пешчари, конгломерати и

кречњаци, заступљени у пределима Барја, Грде-

лице и Граова;

• Гранитоидне стене, заступљене на Буковој гла-

ви;

На широј територији града Лесковца заступљена

су лежишта опекарске сировине и гранита, као и

позајмишта шљунка, песка и глине. Већи је број

локација са лежиштима цигларске и опекарске

земље, при чему је тренутно активно ископавање

на локацији у селу Чекмин, где је носилац екс-

плоатације ДОО «Младост» -Лесковац.

У мањем обиму врши се ископ опекарске земље

и на локацији код села Мала Грабовница.

Уз корито реке Јужне Мораве формиранасу по-

зајмишта песка, при чему су најзначајнија код

села Липовица, Локошница и Богојевце, као и

код села Добротин и Велика Грабовница. Такође

су активна и позајмишта уз корита реке Јабланице,

Ветернице и Пусте реке.

5. ИДЕНТИФИКАЦИЈА МОГУЋИХ

АКТИВНОСТИ

Овај Програм ће се фокусирати на решавање ин-

фраструктуралних проблема, као што је санација
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и ревитализација атарских путева који су битни

за КО у којима се врши ископ минералних мате-

рија, тако и прилазних пољских путева који по-

везују ова села са суседним селима, а од виталног

су значаја.

Поред тога, пажња ће се посветити и уређењу

(санацији) корита путних јаркова и локалних од-

водних канала, изради дотрајалих пропуста и

мостова, затим озелењавању површина на којима

је завршена експлоатација минералних материја,

садња дрвореда ради ублажавања штетног дело-

вања јачих ветрова исл.

Ревитализација атарских путева

Тренутно стање важнијих пољских путева, на

територији града Лесковца, укључујући и средине

где се врши интензивна екплоатација минералних

сировина (глина и шљунак), као што су села Чек-

мин, Липовица, Велика Копашница, као и Велика

и Мала Грабовница, јесте да су доста оштећени,

препуни дубоких рупа у којима се задржава вода

након обилних падавина, а површина је клизава

са дубоким колотразима. Слично стање је и са

споредним (секундарним) пољским путевима.

Лоше стање путева додатно отежава проход тешке

механизације која је и онако дотрајала и аморти-

зована.

Као последица оваквог стања је да се користе ал-

тернативци путеви преко пољопривредног зем-

љишта чиме се уништава овај природни ресурс

и губе постојеће линије путева. Из тих разлога

се намеће потреба уређивања, односно ревита-

лизације ових атарскиг путева.

6. МЕРЕ И АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ

У циљу побољшавања услова живота и рада на

подручју локалне заједнице, Програмом су пред-

виђене мере које обухватајуследеће активности:

1. Ревитализација атарског пута тзв. „Пут

кроз комасирано“ у КО Чекмин

Предвиђени су радови у укупној дужини од око

2.154 метара атарског пута.Ширина постељице

пута је 5 метра. У укупној дужини од 2154 метара,

насипање извршити слојем дробљеног камена у

дебљини од 0,20 метара и ширини од 3,5 метра.

Укупна пројектована вредност2.244.330,оо дин.

Радови обухватају:

• Планирање постојећег стања коловоза булдо-

жеромили грејдером-

Подразумеваскидање неравнина и колотрага и

просецање теже отклоњивих препрека и неравнина

са разастирањем на плануму (коловоз и банкине)

и делимично са одбацивањем у страну и грубим

разастирањем. Планирање постељице ће се вршити

у попречном нагибу 4%.

• Пошљунчавање коловоза-

Подразумева уграђивање дробљеног камена у

слоју дебљине 20ст.Сабијање вршити до захтеване

збијености од 45М1\1/т2.Подразумева се и евен-

туално квашење у току ваљања.Пре ваљања

шљунка, планирање ће се вршити у попречном

нагибу 4%. Пошљунчавање ће се извршити на

деоници пута у дужини 2154 метара, у ширини

од 3.5 метара.

2. Ревитализација атарског пута „Пут за старо

село“ у КО Велика Грабовница, 

Предвиђени су радови у укупној дужини од око

1.990 метара атарског пута. Ширина постељице

пута је 4м. Насипање ће се извршити слојем

шљунка, дебљине 0,20 метара и у ширини од 3м.

Предвиђена је и израда одводног канала у дужини

од око 1.990 метара, као и ископ и постављање

пропуста за одвод атмосферских вода на седам

локација, и то:

- на 5 локације, дужине 5 метара и пречника

0500.

- на 1 локацији, дужина 5 метара и пречника

0600.

- на 1 локацији, дужина 5 метара и пречника

0800.

Бетонско армирачки радови: израда чеоних по-

тпорног зидова на пропусту 0 800 од армираног

бетона (опшивање оплатом и уградњу армираног

бетона ), израда прихватне шахте- укупно 6,93м3).

Санирање деонице пута на пропусту 0 800 (5.5м

х 2м х 1.5м)-16.5м3, попуна шљунком.

Укупна пројектована вредност1.755,060,оо дина-

ра

Радови обухватају:

• Планирање постојећег стања коловоза булдо-

жеромили грејдером
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Радови подразумевајускидање неравнина и ко-

лотрага и просицање теже отклоњивих препрека

и неравнина са разастирањем на плануму (коловоз

и банкине) и делимично са одбацивањем у страну

и грубим разастирањем. Планирање постељице

ће се вршити у попречном нагибу 4%.

• Машински ископ одводних путних јаркова

грејдером

Радови подразумевајуископ у самониклом тлу са

одбацивањем на страну 1,0м од спољне ивице

рова и разастирањем (истовремено). Ископ се

врши грејдером, у косини.

• Израда и уградња пропуста за воду

Радови подразумевајумашински ископ земље са

одбацивањем на страну и грубим разастирањем

шљунка и земље након постављања цеви. Ценама

обухваћен рад по правилима струке.

• Израда чеоних потпорних зидова на пропусту

0 800 од армираног бетона (опшивање оплатом

и уградњу армираног бетона ), израда прихватне

шахте- бетоном МБ-30 у двостраној оплати.

Уградња арматуре ребрасте монтиране у трајно

затегнутој зони. Утрошак арматуре мин 10кг/

м3

• Санирање деонице пута на пропусту 0 800,

попуна шљунком.

Радови подразумевају уграђивање рефузног речног

шљунка у слоју дебљине од 2,0метра. Сабијање

вршити до захтеване збијености 45МЊ/м2. Под-

разумева се и евентуално квашење у току ваљања.

Пре ваљања планирање шљунка ће се вршити у

попречном нагибу 4%.Ширина пошљунчењастра-

дале деонице коловоза која ће бити санирана је

1,5метара, дужина деонице5,5метара. 

• Пошљунчавање коловоза- уграђивање рефузног

речног шљунка у слоју дебљине од 15,00 центи-

метара. Сабијање вршити до захтеване збијености

45МЊ/м . Подразумева се и евентуално квашење

у току ваљања. Пре ваљања планирање шљунка

ће се вршити у попречном нагибу 4%.Ширина

пошљунчавања коловоза је 3,0метара.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРЕДВИЂЕНИХ

СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ У 2018.

ГОДИНИ ИЗНОСИ 3.999.390,00 ДИНАРА.

7. СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА И НАДЗОР

Опредељена средства у износу од 3.999.390,00

динара, користиће се у скпаду са Програмом за

унапређење услова живота локалне заједнице на

територији града Лесковца за 2018.годину.

Неискоришћена средства, тј средства која се не

утроше у периоду од 1. јануара до 31. децембра

2018. године, преносе се у наредни период и рас-

поређују у Програму коришћења средстава од

накнаде за коришћење минералних сировина и

геотермалних вода на територији града Лесковца

за 2019. годину.

Одељење за привреду и пољопривреду, Градске

управе Града Лесковца, ће спроводити активности

предвиђене Програмом.

Стручне и административно-техничке послове

за реазацију програма и пројеката, као и контролу

извршавања уговорених обавеза, спроводи Оде-

љење за привреду и пољопривреду, ГУ Града

Лесковца.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА 

Бобан Соколовић

187.

На основу чл.41. и 79. Статута града Лесковца

(„Сл. гласник града Лесковца“, бр. 12/2008, 7/2011,

43/2012, 29/2016, 54/2016 и 9/2017-испр.), Градско

веће Града Лесковца на 59. седници одржаној 10.

априла 2018. године, донело је

ПРАВИЛНИК 

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ДАВАЊЕ У

ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Члан 1.

Пољопривредно земљиште у јавној својини града

Лесковца може се дати у закуп јавним надмета-

њем.

Пољопривредно земљиште из става 1. овог члана

даје се у закуп на период до 5 година.

Члан 2.

За спровођење јавног надметања за давање у

закуп пољопривредног земљишта градоначелник

града Лесковца расписује оглас.
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Члан 3.

Право учешћа на јавном надметању имају сва

правна и физичка лица која испуњавају услове

прописане овим Правилником.

Услови за физичка лица: да је држављанин Ре-

публике Србије и да има регистровано пољопри-

вредно газдинство у активном статусу у текућој

години.

Услови за правна лица: да је правно лице регист-

ровано на територији Републике Србије и да има

регистровано пољопривредно газдинство у ак-

тивном статусу у текућој години.

Члан 4.

Комисију за спровођење поступка за давање у

закуп пољопривредног земљишта у јавној својини

града Лесковца образује Градско веће града Лес-

ковца.

Комисија се састоји од 5 чланова (председник и

4 члана).

Члан 5.

Јавно надметање може се вршити прикупљањем

затворених понуда или путем јавне лицитације.

Почетну цену закупа одређује град Лесковац у

складу са економским условима. 

Пољопривредно земљиште даје се у закуп најбо-

љем понуђачу на јавном надметању.

Члан 6.

Уговор о закупу закључује се између најбољег

понуђача и града Лесковца. Форму уговора одре-

ђује град Лесковац.

Члан 7.

Учесници надметања могу поднети приговор на

записник о јавном надметању Градском већу

града Лесковца у року од 8 дана од дана одржавања

јавног надметања.

Потписивање уговора извршиће се у року од 30

дана од дана спроведеног јавног надметања.

Члан 8.

Земљиште се даје у закуп искључиво за пољо-

привредну производњу и у друге сврхе се не

може користити.

Члан 9.

За уговоре који се закључују на годину дана

закуп се плаћа пре закључивања уговора.

За уговоре који се закључују на више година,

плаћање закупа врши се за прву годину закупа

пре закључивања уговора, а за сваку наредну го-

дину закупа плаћање се врши унапред, у текућој

години до 30. септембра.

Члан 10.

Правилник објавити у „Службеном гласнику

града Лесковца“.

Број 061-4/18-П

У Лесковцу, 10. априла 2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

др Горан Цветановић, с.р.

188.

На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима

("Сл.гласник РС",бр. 51/09 и 99/11-др.закон),

члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл.

гласник РС" бр. 129/07, 83/14 и 101/16-др.закон),

члана 41. Статута града Лесковца ("Службени

гласник града Лесковца бр. 12/08, 7/11, 43/12,

54/16 и 9/17-испр.), Градско веће града Лесковца,

на 59. седници, одржаној 10. 4. 2018. године, до-

нело је

ПРАВИЛНИК 

О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДЕЛУ

СРЕДСТАВА ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ

ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЋАНА У

ПОЉОПРИВРЕДИ-ЗАШТИТА

ПОЉОПРИВРЕДНИХ РЕСУРСА ОД

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЗ БУЏЕТА

ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Члан 1.

Овим Правилником утврђује се начин и крите-

ријуми за избор програма у циљу остваривања

општег интереса у пољопривреди које реализују
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удружења грађана а који се финансирају/суфи-

нансирају из буџета града Лесковца, поступак

спровођења јавног позива за избор програма

удружења, као и права и обавезе корисника чији

је програм изабран да буде финансиран из сред-

става буџета града Лесковца.

Члан 2.

Додела средстава за подстицање програма врши

се на основу Јавног позива за финансирање, од-

носно суфинансирање програма у пољопривреди

који су од значаја за локалну заједницу града

Лесковца.

Под програмима из члана 1. овог Правилника

сматрају се програми од општег нтереса у области

пољопривреде-заштите пољопривредних ресурса

од елементарних непогода и то:

• заштита пољопривредног земљишта,

• заштита пољопривредних култура,

• заштита шумских састојина,

• заштита објеката у функцији пољопривредне

производње,

• заштита и уређење животне средине,

Средства за реализацију програма из овог члана

планирају се у буџету града Лесковца за текућу

буџетску годину.

Члан 3.

Право на подношење пријаве за финансирање

или суфинансирање програма имају удружења

из области пољопривреде-заштита пољопривред-

них ресурса од елементарних непогода која ис-

пуњавају следеће услове:

• да је удружење регистровано у складу са Зако-

ном о удружењима („Службени гласник РС”,

бр. 51/09);

• да је удружење регистровано у области заштите

и одржавања пољопривредних површина у

добром пољопривредном и економском стању

и то у делу заштите пољопривредног земљишта,

заштите пољопривредних култура, заштите

шумских састојина, заштите објеката у функцији

пољопривредне производње и заштите и уре-

ђење животне средине,

• да је седиште удружења на територији града

Лесковца и да програме реализује на територији

града Лесковца;

• да је директно одговорно за припрему и изво-

ђење програма;

• да деловање удружења није политичке приро-

де;

• да није у поступку ликвидације, стечајном по-

ступку или под привременом забраном обав-

љања делатности;

• да нема блокаду рачуна, пореске дугове или

дугове према организацијама социјалног оси-

гурања.

Члан 4.

Приоритет за доделу средстава ће имати удружења

која:

• располажу капацитетима за реализацију

програма (минимум 50 чланова удружења стручно

оспособљених за обављање послова предвиђених

статутом и програмом рада удружења);

• да је заступљеност женског пола у структури

чланства удружења минимум 20% од укупног

броја чланова,

• своје програмске активности спроводе по уго-

ворној сарадњи са надлежним органом из до-

мена активности удружења,

• своје програме рада усмеравају ка већем броју

корисника на територији града Лесковца;

• степен утицаја програма на квалитет и заштиту

од елементарних непогода у области пољо-

привредне производње на територији локалне

заједнице

• имају висок степен успешности у реализовању

програма;

• своје програмске активности базирају на ус-

војеним стратешким документима на локалном

и националном нивоу.

Члан 5.

О избору програма удружења по расписаном јав-

ном позиву одлучује Комисија за избор програма

(у даљем тексту: Комисија).

Комисију образује орган који расписује позив-

Одељење за привреду и пољопривреду града

Лесковца (у даљем тексту шеф одељења), а чине

је 3 члана.

Јавни позив се расписује једном годишње за

сваку буџетску годину, у складу са овим Правил-
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ником. Јавни позив се расписује у првој половини

године за текућу годину. Рок трајања јавног кон-

курса је 15 дана од дана објављивања. Јавни

позив се објављује на званичној интернет страници

града Лесковца (www.gradleskovac.org) и на оглас-

ној табли ГУ града Лесковца- Одељења за при-

вреду и пољопривреду.

Члан 6.

Јавни позив за доделу буџетских средстава за

финансирање програма удружења грађана која

делују на територији града Лесковца, мора да

садржи:

• предмет јавног позива;

• дефинисање обавезне документације која се

подноси уз пријаву;

• критеријуме за одабир програма;

• датум почетка и завршетка јавног позива;

• износ средстава планиран за финансирање/ису-

финансирање програма удружења;

• рок за реализацију програма;

• начин пријављивања по јавном позиву;

• рокове за подношење приЈава по Јавном позиву

и одлучивање о додели средстава удружењи-

ма.

Јавни позив за доделу буџетских средстава за

финансирање програма удружења грађана која

делују на територији града Лесковца је саставни

део овог правилника.

Члан 7.

Пријава на јавни позив за избор програма удру-

жења подноси če Комисији за избор програма

удружења у пољопривреди-заштита пољопри-

вредних ресурса од елементарних непогода, на

обрасцу "Пријава на јавни позив", која ће се пре-

узимати са интернет странице града Лесковца

(www.gradleskovac.org) или у Одељењу за привреду

и пољопривреду ГУ Лесковац.

Члан 8.

Обавезна документација подносиоца пријава на

јавни позив је следећа:

• попуњен пријавни образац за јавни позив;

• попуњен образац предлога програма;

• попуњен образац буџета програма;

• оснивачки акт удружења (фотокопија);

• извод из регистра или решење надлежног

органа (Агенција за привредне регистре) о

упису у одговарајући регистар (фотокопија);

• фотокопију извода из статута удружења у коме

је утврђено да се циљеви удружења остварују

у области у којој се програм реализује;

• оверени списал лица-чланова удружења анга-

жованих по уговорној сарадњи са надлежним

органом из домена активности удружења,

• изјаву овлашћеног лица удружења (оригинал),

дату под материјалном и кривичном одговор-

ношћу, да деловање удружења није политичке

природе; да у последње 2 године правоснажном

одлуком није кажњено за прекршај или при-

вредни преступ везан за делатност удружења;

да није у поступку ликвидације, стечајном по-

ступку или под привременом забраном обав-

љања делатности; да нема блокаду рачуна, по-

реске дугове или дугове према организацијама

социјалног осигурања.

Обрасци за пријаву по Јавном позиву су саставни

део јавног позива.

Члан 9.

Комплетна документација се доставља у затвореној

коверти на чијој полеђини се наводе основни по-

даци о подносиоцу пријаве.

Пријаве се предају на писарници ГУ града Лес-

ковца, или препорученом пошиљком са обавезним

навођењем адресе: "Градска управа -Град Лесковац

- Одељењу за привреду и пољопривреду - Комисији

за избор програма удружења у пољопривреди,

Трг Револуције 45 (зграда осмоспратнице/седми

спрат), 16000 Лесковац". Непотпуне и неблаго-

времене пријаве неће се разматрати.

Члан 10.

Утврђивањем испуњености формалних услова

јавног позива, Комисија разматра пријаве у складу

са условима јавног позива и оцењује програме

на основу следећих критеријума:

1. квалитет програма и усклађеност са јавним

позивом;

2. допринос у развоју локалне заједнице;
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3. подстицање економског развоја на територији

града Лесковца;

4. допринос очувању животне средине и одрживог

развоја,

5. квалитет заштите природних ресурса,

6. ниво одржавања пољопривредних површина у

добром стању.

Критеријуми за рангирање предлога програма су

саставни део јавног позива..

На основу оцене програма, Комисија сачињава

Листу вредновања и рангирања пријављених про-

грама са навођењем износа новчаних средстава,

у року који не може бити дужи од 60 дана од

дана истека рока за подношење пријава и објављује

је на званичној интернет страници (www.gradlesko-

vac.org) и огласној табли ГУ града Лесковца-

Одељење за привреду и пољопривреду.

У случају када постоји више подносилаца пријава

по јавном позиву са истим бројем бодова, предност

има подносилац пријаве који је раније поднео

пријаву.

Подносиоци пријава на јавни позив имају право

увида у поднете пријаве и приложену докумен-

тацију по утврђивању предлога Листе вредновања

и рангирања пријављених програма, у року од 3

дана од дана објављивања листе.

На листу из става 3 овог члана подносиоци

пријава имају право приговора у року од 3 дана

од дана њеног објављивања. Одлуку о приговору,

Комисија доноси у року од 7 дана од дана његовог

пријема.

Након истека рока за приговор, на основу Листе

вредновања и рангирања пријављених програма

и разматрања доспелих приговора, Комисија сачи-

њава предлог одлуке о финансирању/суфинан-

сирању програма у области пољопривреде које

реализују удружења, са предлогом приоритета у

додели опредељених средстава према предложеним

програмима.

Члан 11.

Предлог одлуке Комисије о избору програма у

области пољопривреде-заштита пољопривредних

ресурса од елементарних непогода усваја шеф

Одељења за привреду и пољопривреду имајући

у виду усклађеност програма са документима од

значаја за Град Лесковац.

Резултати јавног позива биће објављени на ин-

тернет страници (www.gradleskovac.org) и огласној

табли ГУ града Лесковца-Одељење за привреду

и пољопривреду.

Члан 12.

На основу Одлуке из члана 11. овог Правилника,

градоначелник града Лесковца у име града Лес-

ковца закључује појединачне уговоре о финан-

сирању/суфинансирању програма у области по-

љопривреде које реализују удружења грађана.

Уговором из претходног става овог члана утврђују

се права, обавезе и одговорности уговорних

страна, начин и рок за пренос одобрених средстава,

рок за реализацију програма, начин извештавања

о реализацији програма, као и друга права и оба-

везе уговорних страна.

Члан 13.

Комисија прати реализацију финансираних про-

грама удружења и врши контролу њихове реали-

зације.

Удружење корисник средстава дужан је да кон-

курсној комисији, у сваком моменту омогући

контролу реализације програма и увид у потребну

документацију.

Удружења су дужна да средства користе искључиво

за намене за која су додељена.

Удружења којима су додељена средства, дужна

су да на крају буџетске године ГУ града Лесков-

ца-Одељењу за привреду и пољопривреду и Оде-

љењу за финансије поднесу Извештај о реализа-

цији програма и доставе доказе о наменском ко-

ришћењу средстава.

Корисник који није доставио Извештај из става

4. овог члана, губи право да конкурише за распо-

делу средстава за програме у следећој буџетској

години.

Уколико се утврди да изабрани корисници добијена

средства нису наменски утрошили, Град Лесковац

је дужан да раскине уговор и затражи повраћај

пренетих средстава.

Члан 14.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења,

а објавиће се у "Службеном гласнику града Лес-

ковца".
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Број: 061-4/18-И 

У Лесковцу, 10. 4. 2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

др Горан Цветановић, с.р.

189.

На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској

подршци породици са децом ("Службени гласник

РС" бр. 16/02, 115/05 и 107/09), члана„46. и 66.

Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник

РС", број 129/07, 83/14 ^ др.закон, 101/16 - др.за-

кон), члана 41. Статута града Лесковца ("Службени

гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12,

29/16, 54/16 и 9/17-испр.), члана 2, 4. и 37. По-

словника о раду Градског већа града Лесковца

("Службени гласник града Лесковца", број 11/08),

и Правилника о критеријумима за остваривање

права на финансијску помоћ за вантелесну оплод-

њу број 061-3/18-П од 2. 3. 2018 године, Градско

веће града Лесковца на 59. седници одржаној 10.

априла 2018. године, донело је

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА

ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА

ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

У Правилнику о критеријумима за остваривање

права на фћдансијску помоћ за вантелесну оплодњу

број 061-3/18-II од 2. 3. 2018 године врше се сле-

деће измене и допуне и то:

Члан 1.

У члану 3. став 1. брише се тачка 4. која гласи:

- "да пар испуњава критеријуме које је прописала

Републичка стручна комисија Министарства

здравља за лечење поступцима биомедицински

потпомогнутог оплођења",

- тачка 5. постаје тачка 4.

Члан 2.

У члану 5. став 2. брише се тачка 6. која гласи:

- "потврда Републичког фонда за здравствено

осигурање - Филијале за Јабланички округ

Лесковац, да пар испуњава критеријуме про-

писане од стране Републичке стручне комисије

Министарства здравља за лечење поступцима

биомедицински потпомогнутог оплођења".

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у "Службеном гласнику града

Лесковца".

Број 061-4/18-И

У Лесковцу, 10. априла 2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

др Горан Цветановић, с.р.
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ВЛАСОТИНЦЕ

190.

На основу члана 16. и 39. ст. 5. Закона о систему

плата запослених у јавном сектору („Службени

гласник РС“, број 18/16, 108/16) а у вези са чл. 2,

4.,9. Закона о платама у државним органима и

јавним службама (‘’Сл.гласник РС”, бр. 34/01,

62/06-др.закон, 116/08-др.закон, 92/11,99/11-др.за-

кон, 10/13, 55/13 и 99/14 ), члана 2. и чл. 5.

Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату

гшата именованих и постављених лица и запос-

лених у државним органима ("Сл.гласник РС”,

бр. 44/08-пречишћени текст и 2/12), члана 56. За-

кона платама државних службеника и намештеника

(„Сл. гласник РС“ број 62/06, 63/06, 115/06, 101/07,

99/10, 108/13 и 99/14), члана 33-48. Анекса По-

себног колективног уговора за државне органе

(„Службени гласник Републике Србије“,

бр.50/2015), чл. 119,120.и 202. Закона о раду

(‘'Сл.гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и

75/14),чл.24.Статута општине Власотинце

(‘'Сл.гласник града Лесковца”, бр.12/08, 24/11,

17/17 и 21/17- пречишћен текст ) Комисија за

избор, именоваља, административна и мандатна

питања Скупштине општине Власотинце, на сед-

ници одржаној 18. 4. 2018 године, донела је

ПРАВИЛНИК 

О ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ И

ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ

ВЛАСОТИНЦЕ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником утврђује се право на плату,

накнаде и остала примања лица која бира и по-

ставља Скупштина општине Власотинце и Оп-

штинско веће општине Власотинцс (у даљем

тексту: изабрана и постављена лица).

II. ПЛАТЕ ИД РУГА ПРИМАЊА

ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА

а) Плата

Члан 2.

Плате изабраних и постављених лица утврђују

се на основу:

1. основице за обрачун плата (у даљем тексту:

основица)

2. коефицијента који се мпожи са основицом (у

даљем тексту: коефицијенг)

3. додатка на плату и

4. обавеза којс запослсни плаћа по основу порсза

и доприноса за обавезно социјално осигурање

из плате у складу са Законом.

Члан 3.

Основицу за обрачуп и исплату платс утврђује

Влада Републике Србије (у даљем тексту: Вла-

да).

Члап 4.

Коефицијент изражава сложеност послова које

обавља изабрано и постављено лице, одговорност,

услове рада и стручну спрему.

Коефицијент садржи и додатак на име накнаде

за исхрану у току рада и регрес за коришћењс го-

дишњег одмора.

Члан 5.

Додатак на основну плату припада:

1. У висини од 0,4 % основне плате за сваку на-

вршену годину рада у радном односу (минули

рад) у државном органу, органу Аутономне

покрајине ондосно органу локалне самоуправе,

независно од тога у ком органу је радио и да

ли је орган у коме је запослени радио у међу-

времену промснио назив, облик организовања

или је престао да постоји.

- Право на минули рад остварује сс и за године

рада код послодавца од кога је орган, односио

послодавац нреузео надлсжности, послове и

запослене.
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- Прага на минули рад остварује сс и за године

рада нроведенс у органима ранијих саветних

држава чији је празни слсдбеник Република

Србија. а који су услед промене државног уре-

ђења престали да постоје.

2. За рад од 22 сата до 6 сати наредног дана (рад

ноћу).

- Додагак за сваки сат рада ноћу износи 26%

вредности радног сата основне плате запосле-

ног,. ако такав рад није вреднован при утврђи-

вању коефицијента.

3. За рад на дан празника који није радни дан.

- Додатак за сваки сат рада на дан празника који

није радни дан износи 110% на вредност радног

сата основне плате.

4. За сваки сат који по налогу претпостављеног

ради дуже од пуног радног времена (преко-

времени рад)има право на сат и по слободно.

- Рад дужи од пуног радног времена месечно се

прерачунава у слободне сате, које запослени

мора да искористи у гоку наредног месеца, а

ако му због природе послова радног места не

буде омогућено да у току наредног месеца ис-

користи слободне сате, за сваки сат прековре-

меног рада исплагиће се вредност сата основне

плате запосленог увећано за 26%.

- Право на додатак за прековремени рад утврђује

се решењем послодавца које је у образложењу

мора да садржи разлоге због којих запослени

не може да искористи слободне са ге.

5. Зa пакиаду трошкова рада и боравка на терену

(терснски додатак) која износи 3 % просечне

месечне зараде запосленог у привреди Репуб-

ликс Србије, према последњем коначном о(5јав-

љеном податку рспубличког органа надлежног

за полсовс статистике на дан исплате.

Додатак на плату из става 1. овог члана обрачунава

сс и исплаћује у висини утврђеној злконсм и Оп-

штим колсктивним уговором.

Члан 6.

За обрачун и исплату плата изабраних лица ири-

мењују се следећи коефицијенти:

1. За председпика општине 7,74

2. За председника скупштине ошнтине 6,97

3. За заменика председника општине 6,97

4. За заменика председника скупштине 2,09

5. За члана Општинског већа, на сталном раду

5,20

6. За члана Општинског већа, који није на с

галном раду 1,50

Члан 7.

За обрачун и исплату плата постављених лица

примењују се следећи коефицијенти:

1. За начелника Општинске управе 14,85

2. Зарпштинског правобраниоца 14,85

3. За секретара Скупштине општине 14,85

4. За помоћника прсдседника онштине 14,85

5.3a заменика начелника Ошитинске управе

14,85

6.3a заменика Општинског правобраниоца

14,85

За постављена лица, по основу сложености и од-

говорности послова, а у смислу члана 5. Уредбе

Владе Републике Србије, додагни коефицијент

износи:

1. За начелника Општинске управе 9,00

2. За Општинског правобраниоца 8,50

3. За секретара Скупштине општине 8,50

4. За помоћника председника општине 8,50

5. За заменика начелника Општинске управе

8,50

6. За заменика Општинског правобраниоца

8,50

Коефицијент из става 1. и 2. овог члана, за по-

стављена лица, увећава се:

1. За начелника Општинске управе 25%

2.  За Општинског правобраниоца 20%

3.  За секретара Скупштине општине 15%

4. За помоћника председника општине 15%

5.3a заменика начелника Општинске управе

15%

6. Зa заменика Општинског правобраниоца 15%

Члан 8.

Решење о висини коефицијента за обрачун и ис-

плату плата изабраних и постављених лица доноси
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Комисија за избор, именовања, административна

и мандатна питања Скупштине општине Власо-

тинце.

Члан 9.

Плата утврђена у смислу члана 2. Правилника

исплаћује се за рад у пуном радном времену од-

носно радном времену које се сматра пуним.

Пунс радно време износс 40 часова педељно. од-

носно 8 часова дневно у оквиру утврђеног радног

времена.

Изабрано и постављено лицс којс ради пупо

радно времс има право на одмор у току дневног

рада у трајању од 30 минута и то време одмора

се урачунава у пуно радно време.

Члан 10.

Изабраном лицу којс има право на плату у складу

са овим Правилником, а које наставља рад и

остварује плату у предузећу, установи, од само-

сталне делатности или остварује друга примања

која имају карактер плате, Комисија за избор,

именовања, административна и мандатна питања

може угврдити накнаду за вршење функције која

износи 30%, од укупног износа плате утврђене

за функцију коју обавља.

Члан 11.

Изабрано лице којем je овим Правилником ут-

врђено да има право на плату, а које није на

сталном раду у Скупштини општине и Општин-

ском већу, има право на накнаду у висини разлике

између пуног износа плате утврђене за функцију

коју обавља и зараде коју остварује у радном од-

носу или од пензије.

Члаи 12.

На накнаде утврђене у смислу члана 10. и 11.

овог Правилиика , плаћају се порези и доприноси

у складу са законом.

б) Накнада плате

Члаи 13.

Изабрано и постављено лицс има право на накнаду

плагс у виеипи просечне плате у претходних 12

месеци, и то за време коришћеља годишњег од-

мора, плаћеног одсуства утврђеног законом, ко-

лективним уговором и овом одлуком, одсуствовања

на дан празника који је нерадни дан, стручног

усавршавања па које је упућен од стране посло-

давца, учешћа на научним скуповима, симпо-

зијумима, конгресима, семинараима на које је

упућен од стране послодавца или стране синдиката,

одласка на систематске и специјалистичке прегледе

на које је упућен од стране послодавца, за одбијене

послове ако му ирети непосредна опасност но

живот и здравље због неспровођења прописних

мера за безбедан и здрав рад, у складу са пропи-

сима који регулишу безбедност и здравље на

раду.

Члан 14.

Изабрано и постављено лицс које ие ради до 30

дана због болести или повреде (привремена

спреченост за рад) има право на накнаду плате

која износи:

1) 65% просечне гшате у претходних 12 месеци

пре месеца у коме је наступила привремена

спречсност за рад, проузрокована болешћу или

поврсдом ван рада; има право на накнаду плате

за време одсуствовања са рада због привремене

слречености за рад, и то:

2) 100 % просечне платс у претходних 12 месеци

прс месеца у коме је наступила привремена

спреченост за рад. проузрокована повредом на

раду или професионалном болешћу.

Накнада плате не може бити нижа од минималне

зараде утврђене општим прописима о раду.

Накнада плате за време одсуствовања са рада

због привремене спречености за рад, поро-

диљског одсуства и одсуства ради неге детета

или других разлога предвиђених законом ис-

плаћује се запосленима у органима у којима

су засновали радни однос.

в) Пакнада трошкова

Члан 15.

Изабрано и постављено лицс има право на месечну

претпла гну карту за долазак и одлазак са рада за

релације где јавни превозник омогућава куповину

истих.

За рзлације на којима јавни превозник не омогућава

куповину месечне претплатне карте запослени

има право на накнаду трошкова превоза у новцу

и то у висини стварних трошкова.
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Стварни трошак се у гврђује на основу броја

дана доласка и одласка са рада и износа цене

поједнначне карте на линијама и растојању које

запослени користи а за које непостоји месечна

претплатна карте.

Ако на истој релацији превоз обавља више пре-

возника при угврђивању стварних трошкова пре-

воза узима се износ цене појединачне карте оног

превозника који има најнижу цену.

Ко нема могућности да при доласку и одласку са

рада користи јавни превоз јер на конкретној ре-

лацији нема организованог јавног превоза, има

право на накнаду трошкова у новцу у виснни

цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају

за сличну релацију, а на основу потврде јавног

превозника.

Члан 16.

Изабрапо и постављсно лице има право на накнаду

трошкова погребних услуга у случају смрти члана

уже породипе. а чланови уже породице у случају

смрти изабраног и постављеног лица, у висини

погребних услуга. а највише до вредности нео-

порезованог износа предвиђеног законом којим

се уређује порез на доходак грађана.

Члановима уже породице у с.мислу става 1 овог

члапа, сматрају сс брачни друг и деца изабраног

и постављепог лица.

Новчана и друга примања

Члан 17.

Изабрано и иостављено лице има право на от-

премнину приликом одласка у пензију у висину

125 % од плате коју би остварио за месец који

претходи месецу у коме се исилаћује отпремнина,

с тим што она не може бити нижа од две просечне

зараде у РС, према последњем коначно објављсном

податку републичког органа надлежног за послове

статистике на дан исплате.

Изабрано и постављено лице има право на накнаду

трошкова службеног пута у земљи, службеног

пута у иностранству, трошкове рада и боравка на

терену и друге трошкове у висини, под условима

и на начин утврђен актом Владе РС.

Изабрано и постављено лицс има право на јуби-

ларну награду у висини просечне зараде без

пореза и доприноса по запосленом у Републици

Србији према последњем објављеном податку

органа надлежног за послове статистике, с тим

што се висина новчане награде увећава за 25%

при сваком наредном остваривању ror права, тако

да се исплаћује:

1) За 10 година рада у радном односу у висини

просечне зараде без пореза и доприноса;

2) За 20 година рада у радном односу у висини

новчане награде из тачке 1) овог члана увећане

за 25%;

3) За 30 година рада у радном односу у висини

новчане награде из тачке 2) овог члана увећане

за 25%;

4) За 40 година рада у радиом односу у висини

новчане награде из тачке 3) овог члана увећане

за 25%;

Јубиларном годином сматра се година у којој за-

послени навршава 10, 20, 30 и 40 година рада

проведених у радном односу код послодавца, без

обзира на тo у ком органу покрајинске аутономије

и органу јединице локлане самоуправе је запослени

остваривао права из радног односа.

У случају да је послодавац преузео послове и за-

послене од другог послодаваца који је престао

да постоји, као услов за остваривање права на

јубиларну награду рачунају се и године рада у

радном одноду код претходиог послодавца.

Јубиларна награда се исплаћује по правилу на

дан аутономне покрајине и јединице локалне са-

моуправе.

Изабрано и постављено лице има право на соли-

дарну помоћ за случај дуже или теже болести за-

посленог или члана његове уже породице; набавке

ортопедских помагала и апарата за рехабалитацију

запосленог или члана његове уже породице;

здравствене рехабилитапије запосленог; настанка

теже инвалидности запосленог; набавке лекова

за запосленог или члана уже породице; помоћ

члановима уже породице, односно малолетној

деци запосленог за случај смрти запосленог и за-

посленом за случај смрти члана уже породице;

месечну стипендију током редовног школовања

за децу запосленог који изгуби живот у току оба-
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ваљања послова радног места на које је распоређен

до висине просечне зараде без пореза и доприноса

у РС према последњем објављеном податку органа

надлежног за послове статистике; помоћ због

уништсња или оштсћења имовине, елементарних

и других ванредних догађаја до висине неопоре-

зивог износа који је предвиђен законом којим се

уређује порез на доходак грађана;

Члановима уже породице у смислу овог члана.

сматрају се брачни друг, ванбрачни друг, деца,

рођене браће и сестре, браћа и сестре по оцу и

мајци, родитељи, усвојилац, усвојеник и стара-

тељ.

Висина помоћи у току године, у случајевима ут-

врђеним у ставу 1. тачка 1) до 5) овог члана при-

знаје се по основу уредне документације, у складу

са средствима обезбеђеним у буџету органа по-

крајинске аутономије односно органа јединице

локалне самоуправе, а највише до висини три

просечне зараде без пореза и донриноса у РС

према последњем објављеном податку органа

надлежног за послове статистике.

Висина помоћи у току годинс, у случају утврђеном

у ставу 1. тачка 6) овог члана признаје се највише

до висипе две просечне зараде без пореза и до-

приноса у РС према последњем објављеном по-

датку органа надлежног за нослове стагистике.

Право на солидарну помоћ може се остварити

једино уколико право на ортопедска помагала,

апарате за рехабилитацију, лекове и др. није

остварено у складу са другим прописима из обла-

сти обавезног социјалног осигурања, борачко-

инвалидске заштите и другим прописима.

Изабрано и постављено лице има право и на

друге накнаде и примања у висини утврђеној

актом Владе, ако законом није другачијс одређе-

но.

Право на плату, накнаду плате, накнаду трошкова

и друга примања припадају изабраном и постав-

љеном лицу на сталном раду у општини Власо-

тинце од дана ступања на дужност до дана раз-

решења односно до дана престанка вршења функ-

ције.

в) Примање по престанку функције

Члан 18.

Изабрано и постављено лице по престаику функ-

ције има нраво на плату у трајању од 3 месеци у

висини коју је имао у време престанка функције.

Право на плату из става 1 овог члана може се

изузетно продужити до 3 месеци уколико у том

времену изабрано лице стиче право на пензију.

Право из става 1 и 2 овог члана престаје заснива-

њем радног односа или стицањем права на пеазију

према прописима о пензијском и ишзалидском

осигурању.

Члан 19.

Именовано и постављено лице које по истеку

мандата не буде поново именовано односно по-

стављено или које у току трајања мандата буде

разрешено, може се распоредита на радно место

у Општинској управи које одговара његовој струч-

ној спреми и радним способностима.

У колико се именовано, односно постављено

лице не може распоредити на начин из става 1

овог члана или нњ прихвати понуђени распоред,

престаје му радни однос.

Именовано односно постављено лице из става 2

овог члана има право на плату у трајању од 3 ме-

сеци коју је имало у време када му је престао

радни однос.

Право иа плату из става 3 овог члана може се

изузетно продужити до 3 месеци у колико у том

времену именовано односно постављено лице

стиче право на пензију.

Право из става 3 и 4 овог члана престаје заснива-

њем радног односа или стицањем права на пепзију

према прописима о пензијско-инвалидском оси-

гурању.

Члан 20.

Појединачна решења о остваривања права у

складу са овим Правилником, ако законом и

другим прописима није другачије одређено, за

изабрана и постављена лица, доноси Комисија
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за избор, именовања, административна и мандатна

питања Скупштине општине Власотинце.

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје

да важи Правилник о платама изабраних, имено-

ваних и постављених лица у општини Власотинце,

01 бр. 06-37/16 од 21. 6. 2016. године.

Члан 22.

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања

у „Сл. гласнику града Лесковца, а примењиваће

се од 1. 5. 2018. г.

КОМИСИ.ЈА ЗА ИЗБОР, ИМЕНОВАЊА, АДМИНИ-

СТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУП-

ШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 

дана 18. 4. 2018.године, 

01 бр. 06-17-1/18.

ПРЕДСЕДНИК

Братислав Петровић
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ЛЕСКОВАЦ

191. 

На основу члана 32. став 1. тачка 11.), члана 40.

став 3, 5. и 6. у вези са чланом 66. став 3. Закона

о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,

број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон),

члана 34. став 3. и 5. Статута града Лесковца

(''Службени гласник града Лесковца'', бр. 12/08,

7/11, 43/12, 29/16, 54/15 и 9/17-испр.) и члана 46.

став 4. у вези са члановима 29. и 30. Пословника

Скупштине града Лесковца („Службени гласник

града Лесковца“, број 8/08, 37/12 и 10/13) Скуп-

штина града Лесковца на 20. седници одржаној

19. априла 2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА

СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ЛЕСКОВЦА

I

ЈЕЛЕНА КОЦИЋ, дипломирани правник, по-

ставља се за заменика секретара Скупштине града

Лесковца. 

II

Решење објавити у „Службеном гласнику града

Лесковца“.

Број 06-2/18-I

У Лесковцу, 19. априла 2018. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

ПРЕДСЕДНИК

Александар Ђуровић

192.

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 66.

став 3. и 5. Закона о локалној самоуправи („Служ-

бени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон и

101/16-др.закон), члана 13. став 1. тачка 2. и

члана 14. став 7. Закона о запосленима у ауто-

номним покрајинама и јединицама локалне са-

моуправе („Службени гласник РС“, број 21/16),

члана 25. став 1. тачка 12. Статута града Лесковца

(„Службени гласник града Лесковца“, бр. 12/08,

7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина

града Лесковца, на 20. седници одржаној 19.

априла 2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I

НИКОЛА ЈАКОВЉЕВИЋ разрешава се функције

члана Градског већа града Лесковца на сталном

раду, због подношења оставке.

II

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику

града Лесковца“.

Број 06-2/18-I

У Лесковцу, 19. априла 2018. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

ПРЕДСЕДНИК

Александар Ђуровић, с.р. 

193.

На основу чл. 45, 50 и 66. став 3. и 5. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник РС“, број

129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана

25. став 1. тачка 12, члана 38. став 1. тачка 17. и

члана 39. Статута града Лесковца („Службени

гласник града Лесковца“, бр. 12/08, 7/11, 43/12,

29/16, 54/16 и 9/17-испр.) и чланова од 153. до

159. Пословника Скупштине града Лесковца

(„Службени гласник града Лесковца“, бр. 8/08,

37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 20.

седници одржаној 19. априла 2018. године, донела

је 
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РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I

ВЛАДИМИР БРАНКОВИЋ, дипл.правник, бира

се за члана Градског већа града Лесковца, на

сталном раду у Већу.

II

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику

града Лесковца“.

Број 06-2/18-I

У Лесковцу, 19. априла 2018. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

ПРЕДСЕДНИК

Александар Ђуровић, с.р. 

194.

На основу члана 35. Закона о планирању и из-

градњи ( ''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09-

испр, 64/10 –одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-

одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/2013-одлука УС,

132/14 и 145/14 ) и члана 25. Статута Града Лес-

ковца (“Службени гласник града Лесковца”, број

12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.),

Скупштина града Лесковца, на 20. седници одр-

жаној 19. априла 2018. године, донела је

ОДЛУКУ 

О ДОНОШЕЊУ ПРВЕ ПАРЦИЈАЛНЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГЕНЕРАЛНОГ

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ЛЕСКОВЦА 

од 2010. до 2020. године- за западни део радне

зоне 10 ''зелена'' (''Службени гласник града

Лесковца'' бр. 4/13) са Извештајем о

стратешкој процени утицаја на животну

средину

Члан 1.

Доноси се ПРВA ПАРЦИЈАЛНA ИЗМЕНA И

ДОПУНA ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ

ПЛАНА ЛЕСКОВЦА од 2010 до 2020. Године-

за западни део радне зоне 10- ''зелена'' ( ''Службени

гласник града Лесковца'' бр.4/13) са Извештајем

о стратешкој процени утицаја на животну среди-

ну.

Члан 2.

Укупна површина обухвата ПРВЕ ПАРЦИЈАЛНЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИ-

СТИЧКОГ ПЛАНА ЛЕСКОВЦА од 2010 до 2020.

Године- за западни део радне зоне 10- ''зелена'' (

''Службени гласник града Лесковца'' бр.4/13) са

Извештајем о стратешкој процени утицаја на жи-

вотну средину износи П = 50,06 hа у оквиру

радне зоне 10 – „Зелена“ и у овом обухвату су

целе или делови катастарских парцела у КО Лес-

ковац. 

Плански обухват одређује следећа граница: граница

грађевинског подручја ГУП Лесковца до 2020.

године са северне стране, осовина железничке

пруге Београд-Скопље са западне стране, са јужне

стране корито реке Ветернице и са источне стране

државни пут IIБ реда ознаке 258 - веза са државним

путем А1 (петља Лесковац центар) - Лесковац -

Владичин Хан - Врање - Бујановац - државна

граница са БЈР Македонијом.

У случају неслагања текстуалног описа границе

обухвата Плана и графичког приказа тачака, ме-

родаван је графички приказ границе обухвата

плана.

Члан 3.

ЦИЉ израде Прве парцијалне измене и допуне

ГУП-а је израде прве парцијалне измене и допуне

ГУП-а је преиспитивање планиране претежне

намене, потреба Града Лесковца и израда решења

која ће бити у складу са новонасталним потребама

и дефинисање актуелне проблематике уређења и

изградње простора, а све у складу са важећим

Законом и плановима вишег реда.

Повод за израду прве парцијалне измене и допуне

ГУП-а Лесковца је прилагођавање Закону о пла-

нирању и изградњи („Службени гласник Републике

Србије“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 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) и Правилнику о садржини,

начину и поступку израде докумената просторног

и урбанистичког планирања („Службени гласник

Републике Србије“, бр. 64/15).
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Планским решењем циљ је рационалније кориш-

ћење грађевинског земљишта, у делу зоне при-

вређивања, радна зона 10 – „Зелена“, те њено

јасна диференцијација на источни и западни. Ис-

точни део зоне предвиђен је као агро зона, док је

западни део предвиђен као бизнис, производно-

пословна зона. Оваквим решењем допринело би

се стварању услова за покретање нових инвести-

ција сагласно принципима одрживог развоја у

правцу повећања запослености, јачања конку-

рентности и унапређења идентитета града Лес-

ковца. Очекивани ефекти планирања су: рацио-

налније и ефикасније коришћење грађевинског

земљишта, у делу зоне привређивања; допринос

развоју и увећању привредних и пословних ка-

пацитета; обезбеђење планских услова за развој

приватног сектора, а самим тим и просперитет

града; усклађивање интереса приватног и јавног

сектора; заштита животне средине, уз примену

адекватних мера заштите.

Прва парцијална измена и допуна Генералног

урбанистичког плана Лесковца за западни део

радне зоне 10 – „Зелена“ примењује се за простор

дефинисан границом обухвата Плана. 

Првом парцијалном изменом и допуном Гене-

ралног урбанистичког плана Лесковца за западни

део радне зоне 10 – „Зелена“ ставља се ван снаге

ГУП-а Лесковца 2010.-2020.године („Службени

гласник града Лесковаца“, бр. 4/13) у обухвату

из члана 2. ове Одлуке док у осталим деловима

важећег ГУП-а Лесковца 2010.-2020.године

(„Службени гласник града Лесковаца“, бр. 4/13),

који су ван ове измене и допуне плана, задржавају

се све претежне планиране намене, саобраћајна

и комунална инфраструктура - правила уређења

и грађења.

Спровођење прве парцијалне измене и допуне

Генералног урбанистичког плана Лесковца за за-

падни део радне зоне 10 – „Зелена“ врши се

даљом планском разрадом, односно изменом и

допуном Плана генералне регулације 16 у Лес-

ковцу, за подручје за који се овај план и доноси.

Члан 4.

Саставни део ове Одлуке је Елаборат ПРВЕ ПАР-

ЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГЕНЕРАЛНОГ

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ЛЕСКОВЦА од 2010

до 2020. Године- за западни део радне зоне 10-

''зелена'' (''Службени гласник града Лесковца''

бр.4/13) са Извештајем о стратешкој процени

утицаја на животну средину, оверен потписом

председника Скупштине града Лесковца и печатом

града Лесковца и Сагласност Министарства гра-

ђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре-Сектор

за просторно планирање и урбанизам бр. 350-01-

00584/2018 -11 од 13. 3. 2018. године. 

ПРВA ПАРЦИЈАЛНA ИЗМЕНA И ДОПУНA

ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА

ЛЕСКОВЦА од 2010. до 2020. године за

западни део радне зоне 10 ''зелена''

(''Службени гласник града Лесковца'' бр.

4/13) са Извештајем о стратешкој процени

утицаја на животну средину

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Изради Плана приступа се на основу Одлуке о

изради прве парцијалне измене и допуне Гене-

ралног урбанистичког плана Лесковца од 2010.го-

дине до 2020.године – за западни део радне зоне

10 – „Зелена“ („Службени гласник града Лесковца“,

бр. 7/17).

Законски основ за израду Прве парцијалне измене

и допуне Плана представља Закон о планирању

и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,

81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,

121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука

УС, 98/2013 - одлука УС и 132/2014 и 145/2014),

као и важећи правилници.

Плански основ за израду Плана, представљаjу

решења Просторног плана града Лесковца („Служ-

бени гласник града Лесковца“, бр. 12/11), који је

утврдио смернице и критеријуме за уређење про-

сторних целина и зона.

Прва парцијална измена и допуна Плана пред-

ставља основ за израду урбанистичких планова

нижег реда, у оквиру границе за које се измене и

допуне Плана доносе.

1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ

ДОКУМЕНТА

Укупна површина обухваћена изменама и допу-

нама износи П = 50,06 hа у оквиру радне зоне 10

– „Зелена“ и у овом обухвату су целе или делови

катастарских парцела у КО Лесковац. 
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Плански обухват одређује следећа граница: граница

грађевинског подручја ГУП Лесковца до 2020.

године са северне стране, осовина железничке

пруге Београд-Скопље са западне стране, са јужне

стране корито реке Ветернице и са источне стране

државни пут IIБ реда ознаке 258 - веза са државним

путем А1 (петља Лесковац центар) - Лесковац -

Владичин Хан - Врање - Бујановац - државна

граница са БЈР Македонијом.

2. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

ОСНОВНИ ЦИЉ израде прве парцијалне измене

и допуне ГУП-а је преиспитивање планиране

претежне намене, потреба Града Лесковца и

израда решења која ће бити у складу са новона-

сталним потребама и дефинисање актуелне про-

блематике уређења и изградње простора, а све у

складу са важећим Законом и плановима вишег

реда.

Повод за израду прве парцијалне измене и допуне

ГУП-а Лесковца је прилагођавање Закону о пла-

нирању и изградњи („Службени гласник Републике

Србије“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 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) и Правилнику о садржини,

начину и поступку израде докумената просторног

и урбанистичког планирања („Службени гласник

Републике Србије“, бр. 64/15).

Планским решењем циљ је рационалније кориш-

ћење грађевинског земљишта, у делу зоне при-

вређивања, радна зона 10 – „Зелена“, те њено

јасна диференцијација на источни и западни. Ис-

точни део зоне предвиђен је као агро зона, док је

западни део предвиђен као бизнис, производно-

пословна зона. Оваквим решењем допринело би

се стварању услова за покретање нових инвести-

ција сагласно принципима одрживог развоја у

правцу повећања запослености, јачања конку-

рентности и унапређења идентитета града Лес-

ковца. 

Очекивани ефекти планирања су: рационалније

и ефикасније коришћење грађевинског земљишта,

у делу зоне привређивања; допринос развоју и

увећању привредних и пословних капацитета;

обезбеђење планских услова за развој приватног

сектора, а самим тим и просперитет града; уск-

лађивање интереса приватног и јавног сектора;

заштита животне средине, уз примену адекватних

мера заштите.

3. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ

ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА

- Извод из Закона о Просторном плану Републике

Србије од 2010-2020. („Службени гласник РС“,

бр. 88/2010)

„Закон о Просторном плану Републике Србије

има задатак да настави посао започет израдом

Стратегије просторног развоја Републике Србије

(2009.), (б) да успостави нови систем планских

решења и пропозиција којима се регулише заштита,

уређење и развој на територији Републике Србије

и њених регионалних целина, (в) да успостави

корелацију између физичко-еколошког, економског

и социјалног развоја на принципима одрживог

просторног развоја, (г) да утврди рационални

оквир за остварење стратешких приоритета, који

ће се остварити у оквиру постојећег институ-

ционално-нормативног система, и (д) да успостави

систем показатеља за мониторинг просторног

развоја Републике Србије.“

Привреда Лесковца

Ниска економичност и продуктивност и техно-

лошка застарелост значајног дела привреде, сма-

њење значаја индустрије и смањење запослености

су основне карактеристике садашње привреде

Лесковца, некада великог индустријског центра.

Због тога је као основни циљ дефинисано повећање

индустријске конкурентности мењањем структуре

у правцу савремених технолошких иновација, уз

заштиту животне средине.

Просторна организација и развој индустрије

Лесковац спада у категорију индустријских центара

средње величине, који запошљавају између 5.000

и 10.000 запослених. Концепција територијалног

развоја индустрије Србије заснована је на поли-

центричној организацији индустрије и дифузији

просторних модела. Стратешки приоритети овог

модела су: опоравак индустрије, коришћење

бољих технологија и др; израда програма ''инду-

стријске инфраструктуре'' (саобраћајне и кому-

налне), изградња и опремање индустријских ло-

калитета; унапређење хоризонталне индустријске

политике, укључујући развој кластера, и ожив-

љавање индустријских браунфилд локација. 

Основни локациони модели индустрије у наве-

деним подручјима су: индустријске зоне, инду-

стријски и технолошки паркови, слободне зоне,
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бизнис инкубатори, кластери МСП и др. Планска

решења показују да је Лесковац један од центара

где се поред типа индустријске зоне планира и

индустријски парк.

- Извод из Уредбе о утврђивању регионалног

Просторног плана општина Јужног Поморавља

(„Службени гласник РС“, бр. 83/2010) и Уредбе

о утврђивању програма имплементације ре-

гионалног Просторног плана општина Јужног

Поморавља за период до 2018.године („Служ-

бени гласник РС“, бр. 4/2015)

Дефинисана је концепција регионалног привредног

развоја која одражава потребу већег степена функ-

ционалне интегрисаности овог подручја путем

смањења субрегионалних разлика, побољшања

саобраћајне приступачности и инфраструктурне

опремљености, кроз развој националних, регио-

налних и локалних мрежа. 

Основна упоришта даљег развоја су: пољопривреда

и агрокомплекс, с обзиром на природни потенцијал,

традицију, изграђене капацитете и др; подстицање

МСП; транспорт, базиран на положају и погод-

ностима које пружа, пре свега инфраструктурни

коридор 10; туризам (бањски, транзитни, градски,

манифестациони и др) и комуналне делатности;

експлоатација и прерада минералних (металичних

и неметаличних) сировина; заштита и одржавање

постојећих природних ресурса (заштићених шум-

ских, водних и др); услуге, чији развој је неопходно

интензивирати и диверзификовати према функ-

цијама појединих центара у мрежи насеља и

приоритетима у руралном развоју; и др.

У циљу вертикалне и хоризонталне повезаности,

просторну хијерархију мреже насеља чине ре-

гионални центри (Лесковац и Врање) са зоном

утицаја која прелази регионалне границе. Даљи

развој Лесковца засниваће се на пружању вишег

квалитета регионалних урбаних функција, посебно

индустрије, услуга, образовања, здравства, културе

и др. Као микроразвојни центри – центри заједница

насеља у Лесковцу су одређени Грделица, Вучје,

Брестовац и Печењевце, који имају посебну улогу

у процесу децентрализоване концентрације на

општинском нивоу.

Будући размештај привредних делатности уважава

постојеће привредно-индустријске центре и зоне.

У просторној структури су издвојени регионални

(полифункционални) центар Лесковац и насеља

са иницијалним облицима предузетништва и

МСП Грделица, Вучје, Брестовац и Печењевце.

За развој привредних делатности се планира ак-

тивирање нових локалитета и просторних модела

(инд.зона/парк, бизнис инкубатори) у оквиру по-

стојећих и планираних центара.

- Извод из Уредбе о утврђивању Просторног

плана инфраструктурног коридора Ниш - гра-

ница Републике Македоније („Службени гласник

РС“, бр. 77/02) и Уредбе о изменама и допунама

уредбе о утврђивању Просторног плана подручја

инфраструктурног коридора аутопута Ниш -

граница Републике Македоније („Службени

гласник РС“, бр. 127/14)

Кроз дефинисање концепције развоја, коришћења

и заштите коридора аутопута Е-75, сагледава мо-

гућност остварења дугорочних циљева окружења,

који су превазилажење неразвијености и заостајања

Јужне Србије, потпунија валоризација саобраћајног

положаја овог подручја за развој индустрије, ту-

ризма, услуга и њихово укључивање у шире

тржиште, заустављање одлива становништва, ор-

ганизација и уређење простора у складу са по-

требама привреде и становништва и др.

- Извод из Просторног плана града Лесковца

(„Службени гласник града Лесковца“, бр.

12/2011)

Визија просторног развоја града Лесковца јесте:

да град Лесковац буде урбани центар националног

значаја који ће да даје посебан допринос развоју

јужне Србије, ублажавању разлика у развијености

на овом подручју, функционално јаче повезан са

руралним окружењем, уз зауставaње негативне

демографске трендове и одрживи развој, заснован

на локалним ресурсима и вредностима као и

већој приступачности саобраћајној и другој ин-

фраструктури. 

Улога и значај града Лесковца у концепцији

регионалног просторног развоја

Следећи улогу и значај Лесковца, основно кон-

цептуално опредељење је развој и креирање ди-

намичног, виталног урбаног средишта способног

да подстакне урбану обнову и да импулс развоја

у региону, повећа рурално-урбану сарадњу и

афирмише сопствене квалитете и предности. То

подразумева развој и усаглашавање просторно -

функционалне матрице, разрешење конфликтних

интереса и развојних проблема у простору, као и

јачање надлежности и одговорности града за
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развој и уређење села у његовом административ-

ном и функционалном окружењу.

Остала документација 

У току израде овог Плана коришћена је следећа

документација: 

- Стратегија одрживог развоја града Лесковца

за период од 2010. до 2019.године („Службени

гласник града Лесковца“, бр. 4/2010); 

- Локални план управљања отпадом („Службени

гласник града Лесковца“, бр. 2/2011); 

- Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта

за водоснабдевање Лесковца (Институт за во-

допривреду „Јарослав Черни“ Београд, август

2010.године);

- Саобраћајна студија Лесковца за потребе ГУП-

а 2010. до 2020.године – Саобраћајни факултет,

Универзитет у Београду, мај 2010. година;

1. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА

КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ

ОГРАНИЧЕЊА

„Зелена зона“ је нова индустријска зона, грађе-

винско земљиште у власништву града Лесковца,

формирана у циљу обезбеђивања нових инве-

стиција. Налази се на крајњем северу обухвата

ГУП-а Лесковца. Државни пут IIА реда ознаке

258 - веза са државним путем А1 (петља Лесковац

центар) - Лесковац - Владичин Хан - Врање -

Бујановац - државна граница са БЈР Македонијом

дели ову зону на два дела (источни и западни).

Западни део радне зоне је потпуно комунално

опремљен, док источни није. У тренутку израде

ГУП-а Лесковца ова зона је била комунално не-

опремљена. Инфраструктурно опремање одвијало

се кроз две фазе. У првој фази, инфраструктура

је доведена до зоне, док је у другој фази урађена

секундарна инфраструктура, тј. спровођење ин-

фраструктуре до парцела предвиђених за изградњу

нових производних капацитета. Пројекат је фи-

нансиран из средстава Републике Србије, ЕУ

ПРОГРЕС-а и града Лесковца. Прва и друга фаза

инфраструктурног опремања су завршене. Из-

грађена унутрашња инфраструктура у западном

делу „Зелене зоне“ је прикључена на спољну ин-

фраструктуру. На стационажи 849+023 km ис-

точног крака обилазнице око града, раније аутопута

„Братство и јединство“, а која се поклапа са прав-

цем пружања државног пута IIА реда ознаке 258

- веза са државним путем А1 (петља Лесковац

центар) - Лесковац - Владичин Хан - Врање -

Бујановац - државна граница са БЈР Македонијом,

формирана је раскрсница са кружним током са-

обраћаја. Раскрсница је пречника уписаног круга

50 m, са коловозом ширине 12 m и представља

место укрштања саобраћајница источног и за-

падног дела „Зелене зоне“ са државним путем.

Зона се са источне стране наслања на овај државни

пут.

Зона је са југоисточне стране у директном контакту

са водним земљиштем – реком Ветерницом. Обала

реке Ветернице (која представља воду I реда,

леву притоку Јужне Мораве) је запуштена и не-

уређена. Корито је обрасло растињем.

5. ПРВА ПАРЦИЈАЛНА ИЗМЕНА И

ДОПУНА ГЕНЕРАЛНОГ

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ЛЕСКОВЦА

ЗА ЗАПАДНИ ДЕО РАДНЕ ЗОНЕ 10 –

„ЗЕЛЕНА“

5.1. Измене и допуне текстуалног дела

Генералног урбанистичког плана Лесковца

Наведена су поглавља важећег плана која се

мењају, било да се усаглашавају са новим законима,

или са новонасталим приликама:

1. Поглавље 

1.1.3.1. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ,

ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ, 

мења се и гласи:

Планиране радне зоне, у процесу формирања

или потпуно неизграђене, су: зона „бунибродске

ливаде“ - (између државног пута I реда бр. 9 и

државног пута II реда бр.214), зона „дуж државног

пута I реда бр.1-исток“, контакт зона „дуж држав-

ног пута I реда бр.1-запад“, зона „дуж Лебанског

пута“ и „зелена агробизнис“ зона (источни и за-

падни део). Постојеће стање овог простора ка-

рактерише следеће:

- јужна зона „бунибродске ливаде“ је у процесу

формирања – изграђен је мањи број комплекса

углавном складишног карактера и асфалтна

база; 

- зона „дуж државног пута I реда бр.1 (М1)-ис-

ток“, комунално је неопремљена и готово у

потпуности неизграђена;
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- контакт зона „дуж државног пута I реда бр.1

(М1)-запад“, комунално је неопремљена и не-

изграђена;

- зона „дуж Лебанског пута“ је у процесу фор-

мирања; изграђени комплекси су сервиси и

хладњача „Стрела-Клајић“;

- „зелена“ зона (источни и западни део) је у по-

тпуности неизграђена. 

2. Поглавље 

1.2.2.3. ПРАВЦИ УРЕЂЕЊА ГРАДА-

КОНЦЕПТ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА, 

мења се и гласи:

Планирани размештај привредних делатности

уважава постојеће радне зоне, као и зоне планиране

Генералним планом до 2010.године – „бунибродске

ливаде“ и зона „дуж државног пута I реда бр.1

(М1) –исток“, уз формирање нове „зелене“ агро-

бизнис зоне у северном делу града (источни и

западни део), контакт зоне „дуж државног пута I

реда бр.1 (М1)-запад“ и зоне „дуж Лебанског

пута“.

3. Поглавље 2.1.2. 

ПОДЕЛА НА ПРОСТОРНО ПЛАНСКЕ

ЦЕЛИНЕ-УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ, 

у табели 18. мења се и гласи:

Табела 18. Подела на просторне целине
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4. Поглавље 

2.3.7.1. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, у табели 32. мења се и гласи:

Табела 32. Погодност радне зоне у систему интегралног управљања отпадом 

20. април 2018.    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 366 - Број 7

5. Поглавље 

2.4.2. ПРИВРЕЂИВАЊЕ, мења се и гласи:

Планирани размештај привредних делатности

уважава постојеће радне зоне, као и зоне планиране

Генералним планом до 2010.год – „бунибродске

ливаде“ и зона „дуж пута М1“, уз формирање

нове „зелене“ агробизнис зоне у северном делу

града (источни и западни део) и зоне „дуж Ле-

банског пута“.

Решењем се омугућује реализација „brownfield“

инвестиција у постојећим радним зонама (јер у

складу са принципима одрживог развоја пред-

стављају својеврсну ''рециклажу'' објеката, зем-

љишта и постојеће инфраструктуре) и „greenfield“

инвестиција у новим, али и на неизграђеним по-

вршинама у оквиру постојећих радних зона. По-

стојеће радне зоне потребно је ревитализовати

реструктуирањем преосталих предузећа и оса-

времењавањем производних програма, а комплексе

ван функције реактивирати. Нове радне зоне

треба да омогуће промовисање и развој агробиз-

ниса („зелена“ зона – источни део), подстицај

предузетништва („зона дуж пута М1“, „зона дуж

лебанског пута“ и „зелена“ зона – западни део),

формирање савремене локационо-организационе

форме -индустријског парка (дуж пута М1) и

стварање повољног пословног окружења. 

Решењем се задржавају постојеће радне зоне, уз

потребну ревитализацију и реструктуирање пре-

осталих предузећа и осавремењавање производних

програма, као и реактивирање комплексa који су



у потпуности ван функције. Нове радне зоне

треба да омогуће промовисање и развој агробиз-

ниса („зелена“ зона – источни део), подстицај

предузетништва („зона дуж државног пута I реда

бр.1 (М1)-исток“ и „зелена“ зона – западни део)

развој услужних делатности („контакт зона дуж

државног пута I реда бр.1 (М1)-запад“, „зона

дуж Лебанског пута“ и „зелена“ зона – западни

део), формирање савремене локационо-органи-

зационе форме - индустријског парка („зона дуж

државног пута I реда бр.1 (М1)-исток“) и стварање

повољног пословног окружења. Кроз даљу планску

разраду радних зона дуж државног пута I реда

бр.1 (М1) -исток и запад, уградити све елементе

заштите саобраћајне функције државног пута I

реда бр.1. 

Укупна површина коју заузимају дефинисане

радне зоне износи 637.55 ha.

6. Поглавље 

2.5. ПОДЕЛА НА ЦЕЛИНЕ ЗА ДАЉУ

ПЛАНСКУ РАЗРАДУ, мења се и гласи:

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 16 - „НЕВЕНА

– ЗЕЛЕНА ЗОНА“ за блокове 54, 85, и 86 у Лес-

ковцу, П=431,02 ha (ПЦ-III – РАДНЕ ЗОНЕ)

Блок 54 - Налази се између осовина државног

пута првог реда бр. 1 Ниш-Скопље, Ул. Булевар

Николе Пашића, железничке пруге Београд-Скоп-

ље, границе са блоком 86 (граница се поклапа са

јужном међом КП бр. 1738, КО Лесковац, наставља

делом западне међе КП бр. 1740, затим северном

међом КП бр. 1858, 1857, 1856, 1853, 1852, 1850,

1849, 147, 148, 149, источним међама КП бр.

144, 145, 146, јужном међом КП бр. 146 до држав-

ног пута) и осовине Ул. Обрада Лучића. Намењен

је радним зонама (хемијска индустрија ''Невена''

и др.). Дата је могућност лоцирања ватрогасне

станице.

Блок 85 - Налази се између осовине железничке

пруге Београд-Скопље, границе КО Винарце, гра-

нице КО Навалин, реке Ветернице, државног

пута првог реда бр. 1 Ниш-Скопље и осовине

Ул.Обрада Лучића. Блок је нападнут бесправном

изградњом. Намена блока је становање, (санирање

наформалног насеља), комунална делатност, за-

штитно зеленило, контакт зона дуж државног

пута, на северу блока агро-бизнис зона (источни

део зоне предвиђен као агро зона, док је западни

део предвиђен као бизнис, производно-пословна

зона).

Блок 86 - Налази се између осовине Ул.Обрада

Лучића, државног пута првог реда бр. 1 Ниш-

Скопље, границе са блоком 54. Северни део блока

је део шире северне водозахватне зоне. Намењен

је становању, контакт зони дуж државног пута,

трафостаници, радној зони и заштитном зеленилу. 

7. Поглавље 

3.1.2. ПРИВРЕЂИВАЊЕ, у табели 36. 

мења се и гласи:

Табела 36. Планиране површине радних зона
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8. Поглавље 

3.1.2. ПРИВРЕЂИВАЊЕ, мења се и гласи:

10.1. „Нова зелена“ зона – источни део – агро

зона

Доминантна намена: складишта (хладњаче, сушаре,

шпедициони центар и др.) и прехрамбена инду-

стрија (у функцији прераде и дистрибуције пре

свега пољопривредних производа);

- могуће компатибилне намене: услужне делат-

ности – саобраћај (у функцији дистрибуције и

извоза пољопривредних производа), мешовито

пословање, зеленило и објекти пратеће саоб-

раћајне и комуналне инфраструктуре;

- даља разрада простора и унапређивање зоне

врши ће се према плановима регулације, према

следећим правилима:

- индекс заузетости парцеле је маx. 40%;

- спратност макс. П+2;

- технолошке и саобраћајне површине маx. 30%;

- зелене површине мин. 30%;

10.2. Нова „зелена“ зона – западни део -

производно-пословна зона

Доминантна намена: привређивање (мала и средња

предузећа, индустријска производња (лака инду-

стрија), складишта, сервиси, услужне и комер-

цијалне делатности, мешовито пословање)

- могуће компатибилне намене: зеленило и објек-

ти пратеће саобраћајне и комуналне инфра-

структуре;

- даља разрада простора и унапређивање зоне

врши ће се према плановима регулације, према

следећим правилима:

- индекс заузетости парцеле је макс. 60%; 

- максимална висина индустријских објеката и

складишта је 15,00m, од нулте коте објекта до

коте венца (највише тачке фасадног платна) и

одређује се у односу на фасаду објекта по-

стављеној према улици, односно приступној

јавној површини. Изузетно максимална висина

објекта може бити и већа, а у складу са техно-

лошким захтевима;

- максимална висина пословних објеката је

15,00m, од нулте коте објекта до коте венца

(највише тачке фасадног платна) и одређује се

у односу на фасаду објекта постављеној према

улици, односно приступној јавној површини;

- зелене површине мин. 15%;

9. Табела 37. Биланс намене површина у обухвату

ГУП-а Лесковца мења се и гласи:

БИЛАНС ПЛАНИРАНИХ ПОВРШИНА У

ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ГУП-а

Табела 37. Биланс намене површина у обухвату

ГУП-а Лесковца

20. април 2018.    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 368 - Број 7



5.2. Измене и допуне графичког дела

Генералног урбанистичког плана Лесковца

Графички део Прве парцијалне измене и допуне

Генералног урбанистичког плана Лесковца за за-

падни део радне зоне 10 – „Зелена“ садржи

четири прилога, који су саставни део овог Ела-

бората.

6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ И ОДРЕДБЕ

Прва парцијална измена и допуна Генералног

урбанистичког плана Лесковца за западни део

радне зоне 10 – „Зелена“ примењује се за простор

дефинисан границом обухвата Плана. 

У осталим деловима основног ГУП-а Лесковца

2010.-2020.године („Службени гласник града Лес-

коваца“, бр. 4/13), који су ван ове измене и допуне

плана, задржавају се све претежне планиране на-

мене, саобраћајна и комунална инфраструктура -

правила уређења и грађења.

Спровођење прве парцијалне измене и допуне

Генералног урбанистичког плана Лесковца за за-

падни део радне зоне 10 – „Зелена“ врши се

даљом планском разрадом, односно изменом и

допуном Плана генералне регулације 16 у Лес-

ковцу, за подручје за који се овај план и доноси.

Прва парцијална измена и допуна Генералног

урбанистичког плана Лесковца за западни део

радне зоне 10 – „Зелена“ урађен је у пет примерака

у аналогном облику, који су оверени и потписани

од стране председника Скупштине града Лесковца

и шест примерака у дигиталном облику, од којих: 

- један примерак у аналогном и дигиталном

облику се доставља архиви Скупштине града

Лесковца; 

- три примерка у аналогном и дигиталном облику

органу градске управе надлежнe за његово

спровођење; 

- један примерак у аналогном и дигиталном

облику се доставља архиви ЈП „Урбанизам и

изградња Лесковац“; 

- један дигитални примерак доставља се за потребе

регистра надлежном Министарству. 

Право на увид у План имају правна и физичка

лица у складу са законом. План ступа на снагу

осмог дана од дана објављивања у „Службеном

гласнику града Лесковца“, када престаје да важи

основни плански документ, ГУП-а Лесковца

2010.-2020.године („Службени гласник града Лес-

коваца“, бр. 4/13) у границама обухвата, за који

се доноси Прва парцијална измена и допуна Ге-

нералног урбанистичког плана Лесковца за западни

део радне зоне 10 – „Зелена“.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“.

Број: 06-2/18-I

У Лесковцу 19. априла 2018. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

П Р Е Д С Е Д Н И К

Александар Ђуровић, с.р.

195.

На основу члана 35. Закона о планирању и из-

градњи ( ''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09-

испр, 64/10 –одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-

одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/2013-одлука УС,

132/14 и 145/14 ) и члана 25. Статута Града Лес-
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ковца (“Службени гласник града Лесковца”, број

12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.),

Скупштина града Лесковца, на 20. седници одр-

жаној 19. априла 2018. године, донела је

ОДЛУКУ 

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНA И ДОПУНA

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 16 -

„НЕВЕНА - ЗЕЛЕНА ЗОНА“ - ЗОНА 1 -

РАДНА ЗОНА „НЕВЕНА“ И ЗОНА 4 - НОВА

„ЗЕЛЕНА“ ЗОНА / ЗАПАДНИ ДЕО

(ЦЕЛИНА 4А)

Члан 1.

Доноси се Изменa и допунa Плана генералне ре-

гулације 16 - „Невена - Зелена зона“ - Зона 1 -

Радна зона „Невена“ и Зона 4 - Нова „Зелена“

зона / западни део (Целина 4а) („Службени гласник

града Лесковца“, бр. 9/12).

Члан 2.

Укупна површина обухвата Изменa и допунa

Плана генералне регулације 16 - „Невена - Зелена

зона“ - Зона 1 - Радна зона „Невена“ и Зона 4 -

Нова „Зелена“ зона / западни део (Целина 4а) из-

носи 103,06ha и чине је Зона 1 и Зона 4 (Целина

4а).

ЗОНА 1: Површина Радне зоне "Невена" износи

П=60ha29а40m2 и дефинисана је ПГР 16 у Лес-

ковцу. Граница Зоне 1 почиње у тачки укрштања

надвожњака на КП бр. 14288 КО Лесковац и

улице Ђорђа Стаменковића, затим граница скреће

на запад улицом Ђорђа Стаменковића до места

где се ова улица укршта са железничком пругом

Београд-Скопље. Одавде, граница скреће у правцу

севера до тачке укрштања железничке пруге и

улице Обрада Лучића. затим скреће до КП бр.

1737 КО Лесковац и источно скреће по катастар-

ским међама бр. 1740, 1743 и 1745 КО Лесковац,

прати јужну страну катастарске међе бр. 14290/1

КО Лесковац. Долази до укрштања КП. бр. 144

КО Лесковац и скреће јужно до КП. бр. 146 КО

Лесковац, опет скреће источно и прати јужну

границу КП. бр. 146 КО Лесковац до границе КП

бр. 14288 КО Лесковац. Затим скреће јужно до

тачке одакле је опис границе Зоне 1 и започео.

ЗОНА 4: Површина Нове „зелене“ зоне / западни

део (Целина 4а) износи П=42ha77а36m2 и дефи-

нисана је ПГР 16. Граница Зоне 4 (Целина 4а)

почиње у тачки укрштања на КП бр. 15022/7 КО

Лесковац са северном катастарском међом КП

бр. 15186 КО Лесковац, скреће југозападно и иде

до укрштања са железничком пругом Београд-

Скопље. Одавде, граница скреће у правцу севера

до тачке укрштања железничке пруге и КП бр.

15029/33 КО Лесковац, скреће источно и прати

северну међу КП бр. 15029/33 КО Лесковац до

укрштања КП бр. 15022/2 КО Лесковац. Затим

скреће јужно до тачке одакле је опис границе

Зоне 4 (Целина 4а) и започео.

Све парцеле у обухвату Измене и допуне плана

налазе се у КО Лесковац.

У случају неслагања текстуалног описа границе

обухвата Плана и графичког приказа тачака, ме-

родаван је графички приказ границе обухвата

плана.

Члан 3.

Циљ израде Измене и допуне плана је рационал-

није коришћење грађевинског земљишта, у делу

зоне привређивања, што би допринело стварању

услова за покретање нових инвестиција сагласно

принципима одрживог развоја у правцу повећања

запослености, јачања конкуретнтности и унапре-

ђења идентитета града Лесковца.

У оквиру планског обухвата Измена и допуна

ПГР 16 у зони 1 врши се измена и допуна -

правила уређења и грађења, у текстуалном и гра-

фичком делу, у зони 4 (целина 4а), врши се

измена и допуна - правила уређења и грађења и

допуна делатности које могу да се обављају у

оквиру претежне планиране намене у текстуалном

и графичком делу. Унутар ових измена и допуна

задржавају се - правила уређења и грађења за са-

обраћајну и комуналну инфраструктуру.

Изменом и допуном ПГР-16 ставља се ван снаге

ПГР 16 ( Службени гласник града Лесковца бр.

9/12) у обухвату из члана 2 Одлуке, у осталим

деловима важећег ПГР 16 (Службени гласник

града Лесковца бр. 9/12) који су ван ове измене и

допуне плана задржавају се све претежне плани-

ране намене, саобраћајна и комунална инфра-

структура - правила уређења и грађења.

Члан 4.

Саставни део ове Одлуке је Елаборат Изменa и

допунaПлана генералне регулације 16 - „Невена

- Зелена зона“ - Зона 1 - Радна зона „Невена“ и

Зона 4 - Нова „Зелена“ зона / западни део (Целина
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4а) ( Службени гласник града Лесковца бр. 9/12)

оверен потписом председника Скупштине града

Лесковца и печатом града Лесковца.

ИЗМЕНA И ДОПУНA ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 16 - „НЕВЕНА -

ЗЕЛЕНА ЗОНА“ - ЗОНА 1 - РАДНА ЗОНА

„НЕВЕНА“ И ЗОНА 4 - НОВА „ЗЕЛЕНА“

ЗОНА / ЗАПАДНИ ДЕО (ЦЕЛИНА 4А) (

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА

ЛЕСКОВЦА БР. 9/12)

1.0. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Правни основ за израду Измене и допуне плана

представља Одлука о изради Измене и допуне-

Плана генералне регулације 16 - „Невена - Зелена

зона“ - Зона 1 - Радна зона „Невена“ и Зона 4 -

Нова „Зелена“ зона / западни део (Целина 4а)

(„Службени гласник града Лесковца“, бр.39/2016)

и Одлукa о допуни Одлуке о изради измене и до-

пуне Плана генералне регулације 16 – „Невена -

Зелена зона – зона 1 – радна зона „Невена“ и

зона 4 – нова“Зелена“ зона / западни део (целина

4а) („Службени гласник града Лесковца“, бр.7

/2017).

Законски основ за израду Измене и допуне плана

je Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник

РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 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) и важећи правилници.

Плански основ за израду Измене и допуне Плана

генералне регулације 16 - „Невена - Зелена зона“

- Зона 1 - Радна зона „Невена“ и Зона 4 - Нова

„Зелена“ зона / западни део (Целина 4а) представља

Првa парцијалнa изменa и допунa ГУП-а за за-

падни део радне зоне 10 – „Зелена“ („Службени

гласник града Лесковца“, бр. ____/18) и План ге-

нералне регулације 16 - „Невена - Зелена зона“

(„Службени гласник града Лесковца“, бр. 9/12).

2.0. ИЗВОД ИЗ ПРВЕ ПАРЦИЈАЛНЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГЕНЕРАЛНОГ

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ЛЕСКОВЦА

ЗА ЗАПАДНИ ДЕО РАДНЕ ЗОНЕ 10 –

„ЗЕЛЕНА“

Поглавље 2.4.2. ПРИВРЕЂИВАЊЕ стоји:

Решењем се омугућује реализација ''greenfield''

инвестиција у новим, али и на неизграђеним по-

вршинама у оквиру постојећих радних зона. Нове

радне зоне треба да омогуће промовисање и

развој агробизниса ("зелена" зона – источни део),

подстицај предузетништва ("зона дуж државног

пута I реда бр.1 (М1)-исток" и "зелена" зона – за-

падни део) развој услужних делатности ("контакт

зона дуж државног пута I реда бр.1 (М1)-запад,

"зона дуж Лебанског пута"), формирање савремене

локационо-организационе форме - индустријског

парка ("зона дуж државног пута I реда бр.1 (М1)

- исток") и стварање повољног пословног окру-

жења. Кроз даљу планску разраду радних зона

дуж државног пута I реда бр.1 (М1) - исток и

запад, уградити све елементе заштите саобраћајне

функције државног пута I реда бр.1. 

Укупна површина коју заузимају дефинисане

радне зоне износи 637.55 ha.

Поглавље 2.5. ПОДЕЛА НА ЦЕЛИНЕ ЗА

ДАЉУ ПЛАНСКУ РАЗРАДУ ПЛАНA

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 16 - „НЕВЕНА –

ЗЕЛЕНА ЗОНА“ за блокове 54, 85, и 86 у

Лесковцу, П=431,02 ha (ПЦ-III – РАДНЕ

ЗОНЕ) стоји:

Блок 54 - Налази се између осовина државног

пута првог реда бр. 1 Ниш-Скопље, Ул. Булевар

Николе Пашића, железничке пруге Београд-Скоп-

ље, границе са блоком 86 (граница се поклапа са

јужном међом КП бр. 1738, КО Лесковац, наставља

делом западне међе КП бр. 1740, затим северном

међом КП бр. 1858, 1857, 1856, 1853, 1852, 1850,

1849, 147, 148, 149, источним међама КП бр.

144, 145, 146, јужном међом КП бр. 146 до држав-

ног пута) и осовине Ул. Обрада Лучића. Намењен

је радним зонама (хемијска индустрија ''Невена''

и др.). Дата је могућност лоцирања ватрогасне

станице.

Блок 85 - Налази се између осовине железничке

пруге Београд-Скопље, границе КО Винарце, гра-

нице КО Навалин, реке Ветернице, државног

пута првог реда бр. 1 Ниш-Скопље и осовине

Ул.Обрада Лучића. Блок је нападнут бесправном

изградњом. Намена блока је становање, (санирање

неформалног насеља), комунална делатност, за-

штитно зеленило, контакт зона дуж државног

пута, на северу блока агро-бизнис зона (источни

део зоне предвиђен као агро зона, док је западни

део предвиђен као бизнис, производно-пословна

зона).
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Блок 86 - Налази се између осовине Ул.Обрада

Лучића, државног пута првог реда бр. 1 Ниш-

Скопље, границе са блоком 54. Северни део блока

је део шире северне водозахватне зоне. Намењен

је становању, контакт зони дуж државног пута,

трафостаници, радној зони и заштитном зеленилу. 

Поглавље 3.1.2. ПРИВРЕЂИВАЊЕ стоји:

10.1. Нова "зелена“ зона – западни део -

производно-пословна зона

Доминантна намена: привређивање (мала и средња

предузећа, индустријска производња (лака инду-

стрија), складишта, сервиси, услужне и комер-

цијалне делатности, мешовито пословање)

- могуће пратеће намене: зеленило и објекти

пратеће саобраћајне и комуналне инфраструк-

туре;

- даља разрада простора и унапређивање зоне

врши ће се према плановима регулације, према

следећим правилима:

- индекс заузетости парцеле је макс. 60%; 

- спратност објеката се утврђује локацијским

условима, у складу са технолошким захтеви-

ма;

- технолошке и саобраћајне површине мин. 15%;

уколико не постоји потреба за технолошким

површинама, оне могу прећи у категорију по-

вршина намењених за изградњу објеката;

- зелене површине мин. 15%;

3.0.  ИЗВОД ИЗ ПЛАНA ГЕНЕРЛНЕ

РЕГУЛАЦИЈЕ 16 У ЛЕСКОВЦУ 

(„Службени гласник града Лесковца“, бр. 9/12)

Извод из поглавља 2. ПЛАНСКИ ДЕО -

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

У делу 2.1.1. Претежна намена простора са

поделом простора на функционалне

целине/секторе стоји:

ЗОНА 4: Обухвата северни део блока 85 и задржава

границу описану у оцени постојећег стања. Зона

је је подељена осовином државног пута првог

реда бр.1 Ниш-Скопље на целине 4а и 4б. Наме-

њена је радној зони – „Зелена зона“ у оквиру

које ће се формирати појединачни комплекси на-

мењени складиштењу и дистрибуцији претежно

воћа и поврћа, као и компатибилни садржаји.

Целокупно подручје зоне представља грађевинско

земљиште. Целина 4а ће се разрадити и спроводити

на нивоу ПГР-а 16, уз преузимање свих предходних

разрада које су рађене за овај простор као разраде

на основу Измене и допуне генералног плана

Лесковца, као стечене урбанистичке обавезе, док

је за целину 4б потребна даља урбанистичка раз-

рада ПДР-е.

У делу 2.2.1.Саобраћај и саобраћајна

инфраструктура стоји:

Уз постојећу магистралну пругу, са источне

стране, планира се изградња индустријског ко-

лосека (продужетак индустријског колосека „Јаб-

ланица“), који ће повезати дистрибутивни центар

„Зелена зона“ са планираном теретном станицом

„Бунибродске ливаде“ источно од магистралне

пруге. Дефинисање услова за изгрању инду-

стријског колосека, као и заштитног појаса урадиће

се кроз план детаљне регулације железничке ин-

фраструктуре на подручју ГУП-а.

У делу 3.1.3. Правила грађења по наменским

и функционалним зонама или целинама

стоји:

Зона 1 - Радна зона "Невена" 

Задржава се постојећа, доминантна намена -при-

вређивање која је заступљена у виду хемијске

индустрије, складишта, сервиса, услуга и сл.,

која се даље унапређивање и уводе се нови про-

изводни програми који нису у супротности са

њом према савременим захтевима;

Дозвољава се изградња објеката пратећих намена

које су компатибилне са основном (компатибилне

производне делатности, услужне делатности, са-

обраћајни терминал, мешовито пословање, зеле-

нило, објекти пратеће саобраћајне и комуналне

инфраструктуре, ватрогасна станица и сл.)

Даља разрада простора и унапређивање зоне

врши ће се према следећим правилима:

1) за реактивирање и трансформацију постојећих

комплекса важи:

• код доградње или нове изградње у оквиру по-

стојећих комплекса макс. степен заузетости је

60%;

• индекс изграђености парцеле макс. 2,0;
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• спратност макс. П+2 (до 16m –осим техно-

лошких објеката); 

• технолошке и саобраћајне површине макс.

25%;

• зелене површине мин. 15%;

2) за нове комплексе дефинисани су следећи ур-

банистички показатељи:

• индекс заузетости парцеле је маx. 40%;

• индекс изграђености парцеле макс. 1,5;

• спратност макс. П+2, објекти могу имати под-

румске или сутеренске просторије, ако не

постоје сметње геотехничке и хидротехничке

природе;

• технолошке и саобраћајне површине маx. 20-

40%; 

• зелене површине мин. 20-40%; 

Минимално растојање између грађевинске и ре-

гулационе линије је 15m;

Минимално растојање од бочних и задње границе

парцеле је 1/2 висине објекта, а не  мање од 5 m; 

Забрањена је изградња свих објеката који угро-

жавају доминантну намену.

Зона 4 - Целина 4а - Нова "зелена“ зона /

западни део

Дозвољена је изградња објеката, доминантне на-

мене - складишта (хладњаче, сушаре, шпедициони

центар, административни објекти и др.) и пре-

храмбена индустрија (у функцији прераде и ди-

стрибуције пре свега пољопривредних произво-

да);

Дозвољава се изградња пратећих намена које су

компатибилне са основном - услужне делатности

–саобраћај (у функцији дистрибуције и извоза

пољопривредних производа), мешовито посло-

вање, зеленило и објекти пратеће саобраћајне и

комуналне инфраструктуре;

Даља разрада простора и унапређивање зоне

врши ће се према следећим правилима:

• индекс заузетости парцеле је маx. 40%;

• индекс изграђености парцеле макс. 1,5;

• спратност макс. П+2, објекти могу имати под-

румске или сутеренске просторије, ако не

постоје сметње геотехничке и хидротехничке

природе.;

• технолошке и саобраћајне површине маx. 30%;

• зелене површине мин. 30%;

Минимално растојање између грађевинске и ре-

гулационе линије је 20 m;

Минимално растојање од бочних и задње границе

парцеле је 1/2 висине објекта, а не мање од 5m; 

Забрањена је изградња свих објеката који угро-

жавају доминантну намену.

Напомена: У оквиру зоне 4 - Целина 4а - Нова

"зелена“ зона / западни део / налази се зона са-

нитарне заштите III где важе посебна правила

уређења и грађења.

4.0. ИЗВОД ИЗ ИЗМЕНА И ДОПУНА

ПЛАНA ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 16 У

ЛЕСКОВЦУ НА ГРАЂЕВИНСКОМ

ПОДРУЧЈУ ГУП-а ЛЕСКОВЦА ЗА

БЛОКОВЕ 54, 85 И 86 („Службени гласник

града Лесковца“, бр. 13/13)

Источни крак обилазнице око града, (који тангира

подручје плана са западне стране), раније аутопута

„Братство и јединство“, а који се поклапа са

правцем пружања државног пута IIa реда ознаке

258 - веза са државним путем А1 (петља Лесковац

центар) - Лесковац - Владичин Хан - Врање -

Бујановац - државна граница са БЈР Македонијом,

формира се раскрсница са кружним током саоб-

раћаја. Раскрсница је пречника уписаног круга

50m, са коловозом ширине 12m и представља

место укрштања саобраћајница источног и за-

падног дела „Зелене зоне“ са државним путем.

Габарит саобраћајнице за „улаз“ у источни део

зоне је 10m – коловоз је са две траке ширине по

3,5m и тротоарима ширине по 1,5m.

5.0. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ИЗМЕНЕ И

ДОПУНЕ ПЛАНА

Укупна површина у границама Измене и допуне

Плана износи 103,06ha, и чине је Зона 1 и Зона 4

(Целина 4а).

ЗОНА 1: Површина Радне зоне "Невена" износи

П=60ha29а40m2 и дефинисана је ПГР 16 у Лес-

ковцу. Граница Зоне 1 почиње у тачки укрштања

надвожњака на КП бр. 14288 КО Лесковац и

улице Ђорђа Стаменковића, затим граница скреће

на запад улицом Ђорђа Стаменковића до места

где се ова улица укршта са железничком пругом

Београд-Скопље. Одавде, граница скреће у правцу
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севера до тачке укрштања железничке пруге и

улице Обрада Лучића. затим скреће до КП бр.

1737 КО Лесковац и источно скреће по катастар-

ским међама бр. 1740, 1743 и 1745 КО Лесковац,

прати јужну страну катастарске међе бр. 14290/1

КО Лесковац. Долази до укрштања КП. бр. 144

КО Лесковац и скреће јужно до КП. бр. 146 КО

Лесковац, опет скреће источно и прати јужну

границу КП. бр. 146 КО Лесковац до границе КП

бр. 14288 КО Лесковац. Затим скреће јужно до

тачке одакле је опис границе Зоне 1 и започео.

ЗОНА 4: Површина Нове „зелене“ зоне / западни

део (Целина 4а) износи П=42ha77а36m2 и дефи-

нисана је ПГР 16. Граница Зоне 4 (Целина 4а)

почиње у тачки укрштања на КП бр. 15022/7 КО

Лесковац са северном катастарском међом КП

бр. 15186 КО Лесковац, скреће југозападно и иде

до укрштања са железничком пругом Београд-

Скопље. Одавде, граница скреће у правцу севера

до тачке укрштања железничке пруге и КП бр.

15029/33 КО Лесковац, скреће источно и прати

северну међу КП бр. 15029/33 КО Лесковац до

укрштања КП бр. 15022/2 КО Лесковац. Затим

скреће јужно до тачке одакле је опис границе

Зоне 4 (Целина 4а) и започео.

Све парцеле у обухвату Измене и допуне плана

налазе се у КО Лесковац.

5.1. Циљеви уређења, коришћења и заштите

планског подручја 

Циљ израде Измене и допуне плана је рационал-

није коришћење грађевинског земљишта, у делу

зоне привређивања, што би допринело стварању

услова за покретање нових инвестиција сагласно

принципима одрживог развоја у правцу повећања

запослености, јачања конкуретнтности и унапре-

ђења идентитета града Лесковца.

У оквиру планског обухвата Измена и допуна

ПГР 16 у зони 1 врши се измена и допуна -

правила уређења и грађења, у текстуалном и гра-

фичком делу, у зони 4 (целина 4а), врши се

измена и допуна - правила уређења и грађења и

допуна делатности које могу да се обављају у

оквиру претежне планиране намене у текстуалном

и графичком делу. Унутар ових измена и допуна

задржавају се - правила уређења и грађења за са-

обраћајну и комуналну инфраструктуру.

У осталим деловима важећег ПГР 16 који су ван

ове измене и допуне плана задржавају се све

претежне планиране намене, саобраћајна и ко-

мунална инфраструктура - правила уређења и

грађења.

6.0. ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА У

ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ

У текстуалном делу Измене и допуне Плана ге-

нералне регулације 16 - „Невена - Зелена зона“ -

у Зони 1 - Радна зона "Невена" и Зона 4 - “Нова

зона“ / западни део (Целина 4а) врше се следеће

измене и допуне:

6.1. Поглавље 

2.1.1. ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПРОСТОРА СА

ПОДЕЛОМ ПРОСТОРА НА

ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ/СЕКТОРЕ:

ЗОНА 4: Обухвата северни део блока 85 и задржава

границу описану у оцени постојећег стања. Зона

је подељена осовином државног пута првог реда

бр.1 Ниш-Скопље на целине 4а и 4б. Намењена

је радној зони – „Зелена зона“ (источни и западни

део) у оквиру које ће се формирати појединачни

комплекси и то: у целини 4а (западни део) наме-

њени производно-пословним делатностима, као

и компатибилним садржајима, а у целини 4б (ис-

точни део) намењени складиштењу и дистрибуцији

претежно воћа и поврћа, као и компатибилним

садржајима. Целокупно подручје зоне представља

грађевинско земљиште. 

6.2. Поглавље 

2.2. УРБАНИСТИЧКА РЕШЕЊА И

УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ И

КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ,

ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА ЈАВНЕ

НАМЕНЕ

2.2.1. Саобраћај и саобраћајна

инфраструктура:

У обухвату плана, што се саобраћајница тиче

имамо све категорије саобраћајница, од градских

магистрала (Булевар Николе Пашића), обилазнице

око града (деоница државног пута првог реда

број 1, од северне границе обухвата ГУП-а до

надвожњака код мотела „Атина“) и планирани

севени крак обилазнице ( након изградње покло-

пиће се са правцем пружања државног пута I

реда број 9), индустријске улице у склопу источне

индустријске зоне „Невена“ и будућег складиш-
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но-дистрибутивног центра, стамбене улице и

стамбене прилазе у бесправно изграђеном насељу

„Обрад Лучић“. 

На обилазници, на делу где напушта трасу држав-

ног пута I реда број 1 планирана је раскрсница у

нивоу са кружним током саобраћаја (км 849+023)

у свему према графичком прилогу из плана. На

прелазу будуће обилазнице преко железничке

пруге ( планиран правац државног пута I реда

број 9) планиран је надвожњак. Попречни профил

обилазнице је 10m, коловоз 2x3.50m и обостране

банкине ширине 1.50m. 

Регулација булевара Николе Пашића, на делу

плана, је реализована. Уколико се створе услови,

може се извршити реконструкција раскрснице са

Индустријском улицом II, у раскрсницу са круж-

ним током саобраћаја. Саобраћајнице у инду-

стријским зонама се планирају са коловозима

ширине 7m, а сервисне са 6m. Минимални ра-

дијуси десног скретања су 12m, на градским ма-

гистралама и у индустријским зонама, а на стам-

беним улицама 6m. Елементи хоризонталне ре-

гулације су дати у графичком прилогу, координа-

тама осовинских тачака и попречним профилима.

Препоручује се при изради ПДР-а у бесправно

изграђеним деловима насеља да стамбени прилази

морају да имају најмању ширину 5м, изузетно

мање где је већина објеката на регулацији, уз за-

довољавање противпожарних услова.

У нивелационом погледу морају се задовољити

услови одводњавања са јавних површина. Мини-

мални подужни падови нивелета су 0,5% (0,3%),

а максимални 4%, на прилазима надвожњацима.

Заштитни појас са сваке стране јавног пута има

следеће ширине: 1) државни путеви I реда, 20 m,

2) државни путеви II реда, 10 m, 3) општински

путеви, 5 m. У заштитном појасу поред јавног

пута ван грађевинског рејона, забрањена је из-

градња грађевинских или других објеката, као и

постављање постројења, уређаја и инсталација,

осим изградње саобраћајних површина пратећих

садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја

и инсталација који служе потребама јавног пута

и саобраћаја на јавном путу. У заштитном појасу

може да се гради, односно поставља, водовод,

канализација, топловод и други сличан објекат,

као и телекомуникационе и електро водове, ин-

сталације, постројења и сл, по претходно при-

бављеној сагласности управљача јавног пута која

садржи саобраћајно-техничке услове.

Уз постојећу магистралну пругу, са источне

стране, планира се изградња индустријског ко-

лосека (продужетак индустријског колосека „Јаб-

ланица“), који ће повезати производну-пословну

зону у оквиру радне зоне „Зелена“ (целина 4а) са

планираном теретном станицом „Бунибродске

ливаде“ источно од магистралне пруге. Дефини-

сање услова за изгрању индустријског колосека,

као и заштитног појаса урадиће се кроз план де-

таљне регулације железничке инфраструктуре на

подручју ГУП-а.

2.2.2. Водопривредна инфраструктура 

Водовод-снабдевање водом 

Снабдевање корисника на подручју Плана врши

се из централног система водоснабдевања Лес-

ковца – водосистем “Барје“.

Имајући у виду постојеће стање дистрибутивне

водоводне мреже, планира се:

- изградња цевовода профила Ø400 mm, пролаз

испод пруге код надвожњака који је КМ Ø225

mm замењује се профилом Ø400 mm, до по-

стојеће водоводне мреже профила С Ø350 mm

у Ул. Индустријској II;

- реконструкција свих цевовода од салонитних

цеви; 

- изградња цевовода у новопланираним саобра-

ћајницама. 

Приликом реконструкције и изградње цевовода

најмањи профил биће Ø100 мм, за мрежу везану

у прстен, односно Ø80 mm, за водоводне линије

које се слепо завршавају. Водоводна мрежа биће

смештена у тротоар на одстојању од једног метра

од ивице коловоза. Траса планираног водовода

дата је у графичком прилогу.

Бунари Б-6, Б-7 и Б-8 који су, пре пуштања у рад

водосистема “Барје“, били у функцији водоснаб-

девања а који више неће имати ту намену могу

се применити за друге делатности уз контролисану

експлоатацију подземне издани.

Комплекс тзв. Новог постројења са црпном ста-

ницом и даље остаје у функцији водоснабдевања

и заједно ће са бунарима Б-9а, Б-11, Б-12, Б-15,

Б-16, Б-17, Б-18, Б-19 и Б-20 чини резерву водо-

систему “Барје“ у случају неке веће хаварије на

овом систему. 
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Правила грађења 

Минимална дубина укопавања цевовода је 1 m

ради заштите од мраза. 

Притисак у мрежи мора бити у границама мини-

малних и максималних прописаних притисака.

На траси водовода не дозвољава се изградња ни-

каквих објеката осим објеката водоснабдевања.

Димензије планираних водовода одредити на ос-

нову хидрауличког прорачуна узимајући у обзир

потребну количину воде за гашење пожара у на-

сељу у складу са Правилником о техничким нор-

мативима за спољну и унутрашњу хидрантску

мрежу. 

Према Правилнику о техничким нормативима за

спољашњу и унутрашњу хидрантску мрежу доз-

вољено одстојање између хидраната износи најви-

ше 80m. Препоручује се постављање хидраната

у близини раскрсница саобраћајница као и уградња

надземних хидраната.

Избор врста цеви одредиће се техно-економском

анализом у складу са важећим санитарним про-

писима. Не препоручује се употреба салонитних

цеви.

При пројектовању и извођењу мора се водити

рачуна о међусобном како вертикалном тако и

хоризонталном одстојању појединих инстала-

ција.

Међусобно хоризонтално одстојање паралелног

водовода и канализације у нивоу је минимум

1,5m, ако је пречник водовода мањи од Ø200mm

или минимум 3,0m, ако је пречник водовода већи

или једнак Ø200mm. 

Код укрштања водовода и канализације међусобно

одстојање обезбедити минимум 0,4m у случају

да је водовод изнад канализације.

Новопројектоване стамбене објекте прикључити

на планирану водоводну мрежу.

Техничке услове и начин прикључења новопројек-

тованих водоводних линија као и прикључење

појединих објеката одређује надлежна комунална

организација.

Све инфраструктурне мреже морају се међусобно

ускладити и штитити једна од друге.

Канализација-одвођење отпадних и

атмосферских вода 

Планира се градња новог тзв. градског колектора

уместо постојећег који није у функцијици и из-

градња канализационе мреже у новопланираним

саобраћајницама унутар блока. 

Траса планиране канализације дата је у графичком

прилогу.

На подручју сектора 1, 3а и 3б планиран је сепа-

ратни систем канализације. На осталом подручју

Плана биће општи систем канализације. 

У делу тзв. зелене зоне, како је то дато у графичком

прилогу, планирана је градња канализационе

мреже атмосферских вода.

Правила грађења

Димензије планиране канализације за одвођење

отпадних и атмосферских вода одредити на основу

хидрауличког прорачуна. Уколико се прорачуном

добије мањи пречник од Ø250 mm, усвојити пре-

чник цеви Ø250 mm који је минимални. 

Канализациона мрежа у насељу води се у осовини

саобраћајница.

Минимална дубина укопавања канализације треба

да је таква да она може да прихвати отпадне воде

из објеката који се прикључују на њу.

За исправно функционисање канализације пред-

видети довољан број ревизионих окана, и водити

рачуна о минималним и максималним падовима.

Падове усвојити тако да новопројектована кана-

лизација буде прикључена на постојећу канали-

зацију.

Одстојање канализације од објеката при грави-

тационом одводу је минимум 3m.

Избор врсте цеви одредиће се пројектом а у за-

висности од статичких и динамичких утицаја,

слегања терена, агресивности околног земљишта

и других техно-економских параметара.

Квалитет вода које се смеју испуштати у канали-

зациони систем дефинисан је Правилником о

МДК.

Техничке услове и начин прикључења новопројек-

товане канализације као и прикључење појединих

објеката одређује надлежна комунална организа-

ција.
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2.2.3. Енергетска инфраструктура

2.2.3.1. Електроенергетска инфраструктура 

На простору обухвата плана изграђен је систем

електроенергетске ваздушне мреже, подземних

електроенергетских водова и трафо станаца раз-

личитих напонских нивоа, а све у циљу што ста-

билнијег и квалитетнијег напајања електричном

енергијом конзумног подручија. Планирана је

изградња нових трафостаница средњенапонског

нивоа и прикључних 10 kV водова како би се

енергетски опремили нарочито северни делови

простора обухвата плана. 

Према плану развоја високонапонског преносног

система планирана је изградња нове ТС 110/10kV

Лесковац 5,са прикључним далеководима, као и

реконструкција далековода 110kV извода из ТС

Ниш 2-ТС Лесковац 4.

Правила грађења 

У складу са Правилником о техничким нормати-

вима за изградњу надземних електроенергетски

водова називног напона од 1 kV до 400 kV ("Сл.

Лист СФРЈ", бр. 65/88 и "Сл. Лист СРЈ", бр.

18/92) и Правилником о техничким нормативима

за електроенергетска постројења називног напона

изнад 1 kV ("Сл. Лист СФРЈ", бр. 7/74), изградња

објеката (који нису намењени за трајни боравак

људи) и друге инфраструктуре у коридору за-

штитног и извођачког појаса далековода је по

правилу могућа. Обавеза инвеститора је да у

фази планирања, пројектовања и изградње објекта

или инфраструктуре прибави услове, сагласност

и по потреби обезбеди надзор од стране електро-

привредног предузећа надлежног за изградњу/газ-

довање далеководом. 

У заштитном појасу далековода спроводе се ис-

кључиво ограничења права својине (без промене

власништва). Ограничење права својине се односи

на обавезу прибављања претходних услова и са-

гласности од стране предузећа надлежног за газ-

довање предметним далеководом код планирања,

пројектовања и извођења свих врсти грађевинских

радова и пренамене површина. 

У оквиру заштитног појаса, простор непосредно

уз далековод у коме се утврђују посебна правила

коришћења и уређења за потребе изградње дале-

ковода дефинисан је као радни или извођачки

појас. У извођачком појасу далековода обезбеђује

се простор за постављање стубова, службености

пролаза за потребе извођења радова, надзор и

редовно одржавање инсталација далековода. При-

бављање земљишта у јавно власништво (потпуна

експропријација односно право трајног заузећа)

спроводи се у делу извођачког појаса искључиво

за стубна места.

Заштитни појас далековода 110kV износи мин

25m обострано, заштитни појас далековода 35kV

износи минимално 15m обострано, заштитни

појас далековода 10 kV минимално 5m са обе

стране далековода од крајњег фазног проводника. 

Приликом изградње електроенергетског по-

стројења ван заштитне ограде обезбедити ширину

од 10 метара за пожарни пут. Минимално растојање

планираних објекта, пратеће инфраструктуре и

инсталација, од било ког дела стуба далековода

треба да буде 12m, што не искључује потребу за

Елаборатом.У случају градње испод или у близини

далековода, потребна је сагласност ЈП,,Електро-

мрежа Србије,, при чему се даје сагласност на

Елаборат који Инвеститор планираних објекта

треба да обезбеди.

У случају постављања стубова јавног осветљења

у заштитном појасу далековода, потребно је исте

уважити при изради Елабората.

Електроенергетска мрежа 

Планирану 10kV мрежу, за повезивање новопла-

нираних трафо станица градити подземно (у на-

сељеном делу) или надземно ( ван насељеног

места), а у складу са општим условима на терену

и захтеву од стране ЕДС. Све подземне водове

полагати у профилима постојећих и планираних

саобраћајница у тротоарским површинама, а изу-

зетно у коловозу (код уских профила саобраћајница

и саобраћјница без тротоара). Каблови се могу

полагати и испод зелених површина ако је то не-

походно.

Нисконапонску мрежу градити подземно или ваз-

душно на бетонским стубовима и самоносоивим

кабловским снопом (СКС) у насељеним местима,

док ван насељеног места је могућа градња не-

изолованим (АлЧе) проводницима. ТС по правилу

градити на сопственим парцелама или на парце-

лама ЗЈН. 

Кућни прикључак извести СКС-ом по важећим

законским и техничким прописима, постављањем
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мерног места ИМО на стубу или као слободно-

стојећи СИМО на регулационој линији.

Јавно осветљење поставити на постојеће бетонске

стубове АБ нисконапонске дистрибутивне мреже

или челично цевасте стубове који се користе ис-

кључиво за светиљке јавног осветљења. Јавно

осветљење примарних саобраћаница мора бити

на вишим стубовима, а детаље као што су број

стубова, светиљки, врсту светиљки и др. одредити

главним пројектом у складу са условима надлежног

ДОС-а и урађеног фотометријског прорачуна. 

Услови за изградњу електроенергетске мреже 

Електроенергетска мрежа и објекти граде се у

складу са Идејним пројектом или Пројектом за

грађевинску дозволу према важећим законским

прописима и обједињеној процедури.

Услови за изградњу високонапонских

далековода

На локацијама стубова, једновремено са ископом

темељних јама обавља се и ископ ободног рова

дубине 0,7 m, на удаљености до 1,0 m од темељних

јама. У сваку темељну јаму и ров постављају се

у форми међусобноповезаних прстенова узем-

љивачи од поцинкованог гвожђа. Веза са кон-

струкцијом стуба се обезбеђује на два места ,

преко анкера стубова.

Довршава се просек високе вегетације у ширини

која, према Правилнику, обезбеђује минималну

сигурносну удаљеност и висину од 5,0 m између

стабла и проводника.

Приближавање и укрштање далековода са путе-

вима обезбеђује се у складу са Правилником о

техничким нормативима за изградњу надземних

електроенергетских водова називног напона од 1

kV до 400 kV, ("Службени лист СФРЈ", број 65/88

и "Службени лист СРЈ", бр. 18/92). Далековод се

укршта са локалним путевима, насељским саоб-

раћајницама и пољским путевима.

Правила укрштања далековода са државним путем

II реда (регионалним путем) спроводе се и код

укрштања далековода са осталим локалним јавним

путевима/улицама, тј. да се у распону укрштања

далековода са путем (улицом) обезбеђује елек-

трично појачана изолација проводника са сигур-

носном висином од минимално 9,0m, рачунајићи

растојање између најнижег проводника и највише

коте коловоза. Сигурносна висина се мора очувати

код појачаног електричног оптерећења и експла-

тационог истезања проводника.

Код укрштања са некатегорисаним (шумским и

пољским ) путевима сигурносна висина износи

минимум 7,0m.

За свако укрштање, приближавање или паралелно

вођење далековода са другим електроенергетским

и телекомуникационим инсталацијама потребно

је у склопу Пројекта за грађевинску дозволу,

поред техничког решења обрадити и прорачун

међусобног утицаја у различитим режимима и

условима рада. На пројектно решење се обезбеђује

сагласност предузећа надлежног за предметну

инсталацију.

Код укрштања високонапонских водова, далековод

са номинално већим напоном поставља се, са

електрично појачаном изолацијом, изнад вода са

нижим напоном. Сигурносна висина од 4,5 m и

удаљеност од 3,0 m мора бити очувана и при до-

датном оптерћењу само горњег вода.

Код паралелног вођења најмања међусобна уда-

љеност одговара прописаном сигурносном размаку

за вод вишег напона при највећем отклону једног

од проводника под утицаjем од ветра.

Код преласка високонапонског далековода преко

нисконапонског вода обезбеђује се електрично

појачана изолација , сигурносна висина од мин.

4,5 m и сигурносна удаљеност од мин. 4,0 m. По-

треба за додатном механичком или електричном

заштитом утврђује се посебним пројектом укр-

штања.

Проводници далековода се постављају изнад тт

водова на сигурносној висини од минимум 5,5

m, под углом не мањим од 450', а изузетно од

300. Уколико се у распону укрштања изводи елек-

трично и механички појачана изолација сигурносна

удаљеност водова одговара вредности сигурносне

висине. У супротном, хоризонтална удаљеност

између најближих водова одговара висини вишег

стуба увећаној за 5,0 m.

Хоризонтална удаљеност далеководног стуба од

тт вода не сме бити мања од 4,0 m. У случају да

висинска разлика између водова износи мање од

10,0 m, хоризонтална удаљеност најближег про-

водника од тт стуба не сме бити мања од 7,0 m.

Код кабловских извода сигурносна удаљеност

проводника/стуба далековода мора бити најмање
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једнака висини стуба /проводника на месту укр-

штаја увећаној за 5,0 m.

Код подземних телекомуникационих каблова (са

металним језгром) обезбеђује се сигурносна уда-

љеност стуба далековода од минимално 25,0 m и

минимално 10,0 m од савремених каблова за оп-

тички систем преноса (без металних елемената).

Прописана, сигурносна висина проводника изнад

обрадивог земљишта износи минимум 7,0 m, а

сигурносно растојање између проводника и круне

засада минимум 5,0 m. Деонице далековода где

је потребно прилагодити или ограничити висину

постојећих засада или постоји инвестиционо при-

хватљива могућност повећања сигурносне висине

проводника одредиће се Пројектом.

Сигурносна висина и удаљеност проводника, при

нормалном раду далековода, од жичане мреже у

пољима (нпр. виногради, воћњаци, ново гробље

и сл.) износи мин. 5,75m.

Поред појачане електричне заштите, посебним

пројектом се обавезно срачунава вредност инду-

кованих напона. Уколико је очекивани или на-

кнадно регистрован индуковани напон, у условима

појачаног електричног оптерећења проводника,

већи од прописане вредности (65 V) обавезно се

спроводе мере електричне заштите (уземљење и

друго).

У заштитном појасу далековода, на обрадивом

земљишту се могу мењати пољопривредне културе

у структури која је уобичајена за плодоред. Пре-

тходни услови електропривредног предузећа над-

лежног за далековод ("Електромреже Србије")

су потребни код формирања нових плантажа и

поља са жичаним мрежама, шумских и других

вишегодишњих (пољопривредних) засада који у

пуној вегетационој зрелости могу нарушити ми-

нималне сигурносне висине и удаљености од ин-

сталације далековода.

У заштитном појасу је ограничено коришћење

система за наводњавање са рспрскавањем, док

се остала стандардна агротехничка опрема и ме-

ханизација могу примењивати без посебних

ограничења, уз услов да се испоштују прописи

за рад у близини електроенергетских инстала-

ција.

Ширина просека кроз шуму, која обезбеђује ми-

нималну сигурносну удаљеност од 5,0 метра из-

међу проводника и било ког дела стабла, се одре-

ђује Главним пројектом на основу: отклона про-

водника под дејством ветра при температури про-

водника од 400 C и процени прираста стабала у

наредних 5 година. Сигурносна удаљеност мора

бити очувана и у случају пада стабла, при чему

се сигурносна удаљеност мери од проводника у

неотклоњеном положају.

Сигурносна висина проводника код преласка во-

дотокова износи минимум 8,0m, а сигурносна

висина проводника се одређује према водостају

великих вода 100-годишње вероватноће (Q1%).Тра-

са далековода се укршта са Јужном Моравом, и

Инвеститор је у обавези да прибави посебне

услове водопривредног предузећа.

Услови за подземну дистрибутивну

електромрежу

Дубина рова за полагање електроенергетских

каблова је мин. 0.80 m, односно 1 m за каблове

10 kV. Електро мрежу полагати на минималном

растојању од 0.5m од темеља објеката. 

Укрштање електроенергетског кабловског вода

са саобраћајницом, ван насеља, врши се полагањем

кабловског вода у бетонски ров или бетонску од-

носно пластичну цев увучену у хоризонтално

избушен отвор у циљу лакшег одржавања вода.

Дубина између горње ивице кабловске канализа-

ције и површине пута је минимално 0.80m. 

Међусобни размак електоенергетских каблова у

истом рову одредити на основу струјног опте-

рећења, а минимално растојање је 0.07m код па-

ралелног вођења и минимално 0.2m код укрштања.

Обезбедити кабловске водове од међусобног кон-

таката како код паралелног вођења тако и код

укрштања. 

Код паралелног вођења електро и телекомуника-

ционих каблова минимално растојање је 0.50m

за каблове напона 1kV 10kV и 20kV, а 1.0m за

каблове напона 35kV. Растојање приликом укр-

штања са телекомуникационим кабловима не сме

бити мање од 0.50m. Укрштање са телекомуни-

кационим каблом у насељу је под минималним

углом од 30о по могућству што ближе 90о, а ван

насеља минимални угао од 45о. По правилу елек-

троенергетски кабл се полаже испод телекому-

никационог кабла.

Није дозвољено паралелно полагање електро-

енергетског кабла испод или изнад водовоних и

канализационих цеви. Хоризонтални размак енер-
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гетског кабла од водоводне и канализационе цеви

је минимално 0.5m за каблове 10kV, односно

0.4m за остале каблове.Вертикални размак елек-

троенергетског кабла код укрштања са водоводном

или канализационом цеви може да буде испод

или изнад цеви на минималној удаљености од

0.4m за каблове 35kV или минимално 0.3m за

остале каблове.

У ситуацијама када није могуће постићи прописане

минималне удаљености, односно размаке, елек-

троенергетског кабла се провлачи кроз заштитну

цев. 

Није дозвољено паралелено полагање електро

каблова ни изнад ни испод гасоводних цеви. -

полагање електоенергетских каблова ни изнад

ни испод гасоводних цеви.Размак између елек-

троенергетских каблова и и гасовода при укрштању

и паралелном вођењу у насељеним местима је

минимално 0.80m, а изван насеља 1.2m. У ситуа-

цијама када су просторни услови неадекватни

ел.кабл се мора полагати у заштитној цеви на

минималном расојању 0.30m, дужина цеви мора

бити најмање 2.0m са обе стране укрштања или

целом дужином паралелног вођења. 

Услови за надземну дистрибутивну

електромрежу 

Нисконапонски сaмоносиви кабловски склоп по-

стављати на бетонске стубове са међусобним

размаком до 40m. (у специфичним ситуацијама

могу се полагати на фасади објекта по вазећим

прописима и нормативима). Није дозвољено по-

лагање нисконапонских и самоносивих кабловских

снопова у земљу или у малтер.

Само у изузетним случајевима могу се водити

водови преко или у близини објеката за стални

боравак људи ( вођење водова преко објекта је и

када се вод налази на 3m од објекта ( 10kV) или

5m од објекта ( напон већи од 10kV).Када се

водови воде изнад објеката неопходно је појачање

изолације, а за објекте где се задржава већи број

људи потребна је и механички појачана изола-

ција.

Није дозвољено постављање зидних конзола или

кровних конзола и носача водова на стамбеним

зградама преко којих прелазе СН надземни водови.

Није дозвољено водити надземне водове изнад

објеката у којима се налазе лако запаљиви мате-

ријали, на пролазу поред таквих објеката хори-

зонтална сигурносна удаљеност једнака је висини

стуба увећаној за 3m, а износи најмање 15,0m.

Одређивање сигурносних удаљености и висина

од објеката, као и укрштање електроенергетских

водова међусобно и са другим инсталацијама

врши се у складу са Правилником о техничкоим

нормативима за изградњу надземних и електро-

енергетских водова напона од 1kV до 400kV (

''Сл.лист СРЈ'', бр. 65/88).

Заштиту од атмосферског пражњења извести кла-

сичним громобранским инсталацијама у облику

фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите

објеката или штапним хватаљкама са раним стар-

товањем, у скалду са Правилником о техничким

нормативима за заштиту објеката од атмосферског

пражњења ( ''Сл.лист СРЈ'', бр.11/96). 

Услови за прикључење објекта на

електроенергетску мрежу

Димензионисање приључка се врши на основу

очекиваног максималног једновременог опте-

рећења, начина извођења мреже, конструкције и

облика објекта, положаја објекта у односу на НН

мрежу, стуб НН вода је место прикључења (изу-

зетно конзола или кровни носач), минимални

распон од стуба НН до објекта који се прикључује

СКС-ом без сајле или ојачаног нултог проводника

је 25m, за веће распоне планирати помоћни стуб.

Прикључно мерни орман типа ИМО извести на

стубу или као слободностојећи СИМО на регу-

лационој линији. Код прикључења станбених

зграда прикључење извести преко слободно-

стојећим ормана ГРО смештених унутар објекта,

у заједничком простору или ходнику.

Сваки објекат се напаја само преко једног при-

кључка, изузетно за двојни објекат када се уз са-

гласност ЕД могу одобрити два или више при-

кључка. Прикључак служи за напајање само

једног објекта, ако се преко једног огранка НН

мреже напаја више објеката онда се огранак тре-

тира као мрежа.За надземне прикључке се користе

самоносиви кабловски снопови СКС. За подземне

прикључке се користе електроенергетски каблови

одговарајућег пресека.

Електроенергетска постројења напонског пре-

носног односа 10/0,4kV/kV

Трафостанице за нове потрошаче са потребом

веће количине електричне енергије, напонског
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преноса 10/0,4 kV/ kV/, поставити у центар по-

трошње. ТС градити на прописаним растојањима

од постојећих и планираних објеката.ТС се могу

градити и унутар објекта као посебне просторије.

У рубним зонама насеља ТС градити као СТС.

ТС по правилу градити на сопственим парцелама,

деловима парцела на којима се граде производни

објекти, а које ће служити за напајање електричном

енергијом оваквих објеката, зеленим површинама

или на парцелама ЗЈН. 

Услови за изградњу трафостанице

10/0,4kV/kV

- ТС градити као МБТС, КБТС, челичнорешет-

касту стубну ТС или зидану ТС;

- ТС у склопу објекта мора задовољити прописе

''Правилника о техничким нормативима за за-

штиту електроенергетских постројења и уређаја

од пожара (''Сл.лист СФРЈ'',бр.74/90), 

- ТС градити за напонски ниво 10/0,4kV;

- Локација ТС мора бити у центру потрошње,

односно што ближе тежишту оптерећења;

- Прикључни водови треба да буду што краћи, а

расплет водова што једноставнији; 

- Обезбедити лак приступ ТС ( приступни пут –

чврста подлога); 

- Обезбедити прописане нивое заштите од

буке(dB).

2.2.3.2. Топлификациона инфраструктура

Не предвиђа се централизовано напајање корис-

ника топлотном енергијом.

Прикључењем Града Лесковца на систем гасовода,

стичу се услови за прикључење и појединих ко-

рисника на исти. 

2.2.3.3. Гасоводна инфраструктура

У оквиру планског подручја планирана је изградња

градске гасне мреже која представља комплексан

систем који се састоји из:

- мернорегулационих станица

- примарне гасне мреже и

- секундарне гасне мреже. 

Правила грађења мерно-регулационих

станица

Мерно регулационе станице (МРС) градити у

посебно грађеним зградама или металним орма-

нима са посебним темељима, а под одређеним

условима МРС се могу постављати у дозиданим

просторијама и на отвореном простору, када се

поставља и ограда и надстрешница. До сваког

објекта МРС обезбедити приступни пут до најбли-

же јавне саобраћајнице, мин.ширине 3 m. Пла-

нирана је изградња следећих МРС:

Табела 6 - Планиране МРС на градској мрежи

Назив МРС Назив и намена снабдевача

Капацитет (м3/h)

ГМРС -

МРС 1 Невена

МРС 2 Југекспрес, Утензилија

МРС 21 Зелена зона, у оквиру 

простора Зелене зоне

Правила грађења примарне гасне мреже

Градска гасоводна мрежа (ГГМ) предвиђа се од

челичних цеви, различитих пречника, са макси-

малним радним притиском у мрежи од 16 bar-а.

За трасу гасовода првенствено се користи зелени

појас у тротоару. У случају да не постоји могућност

да се трасе гасовода води на овај начин, користи

се слободни коридор у коловозној површини. 

Дубина укопавања гасовода је минимум 0,8m,

мерено од горње ивице цеви до површине тла, а

дубина укопавања изузетно на малим деоницама

сме бити и до 0,6m, али то треба избегавати. 

Минимална дозвољена растојања гасовода (од

ближе ивице цеви гасовода до ближе ивице те-

меља) у зависности од притиска дата су у следећој

табели:

Табела 7 - Минимална дозвољена растојања га-

совода

Притисак гаса Минимално дозвољено 

у гасоводу (bar) растојање (m)

до 3 1,0

3 – 6 1,5

6 - 12 2,0
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Дата растојања могу бити и мања уз предузимање

повећаних заштитних мера (већа дебљина зида

гасовода, квалитетнији материјал, постављање

гасовода у заштитну цев итд), а што је приказано

у следећој табели:

Табела 8 - Минимална дозвољена растојања га-

совода (варијанта 2)

Минимална растојања при укрштању и прибли-

жавању гасовода са високонапонским електричним

далеководима и нисконапонским водовима дата

су у следећој табели: 

Табела 9 - Минимална растојања при укрштању

и приближавању гасовода са високонапонским

електричним далеководима

Хоризонтална минимална дозвољена растојања

арматуре и гасоводa до високонапонских елек-

тричних водова и телефонских водова дата су у

следећој табели:

Табела 10 - Хоризонтална минимална дозвољена

растојања арматуре и гасовода до високонапонских

електричних водова и телефонских водова

Надземно полагање гасовода дозвољено је само

у кругу индустријских предузећа као потрошача.

Изузетно надземно вођење гасовода може се доз-

волити и ван круга индустријских предузећа, по

одобрењу надлежних органа. Надземно полагање

гасовода пре улаза у МРС потрошача дозвољено

је само у изузетним случајевима и то на кратким

деоницама при чему ти делови гасовода морају

бити заштићени од оштећења услед аутомобилског

и колског саобраћаја или од сличних узрока. 

Минимална полагања надземних гасовода до

доње ивице гасовода мора бити:

- на местима пролаза људи ..... 2,2m

- на местима где нема транспорта и пролаза људи

..... 0,5m

Хоризонтална растојања од ближе ивице надзем-

них гасовода положених на стубовима, до раз-

личитих зграда и објеката, морају бити већа или

једнака вредностима у следећој табели:

Табела 11 -Хоризонтална растојања од ближе

ивице надземних гасовода положених на стубо-

вима
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Вертикална растојања између гасовода и других

цевовода и електричних водова при њиховом ми-

моилажењу морају бити:

- до цевовода-при пречнику до DN 300 не мање

од пречника гасовода, али не мање од 100mm;

при пречнику гасовода изнад DN 300 не мање

од 300mm;

- до ваздушних линија електричних водова при

највећем угибу ових:

Табела 12 - Хоризонтална растојања од ближе

ивице надземних гасовода 

Укрштање гасовода са воденим препрекама: Пре-

лази гасовода преко река, канала и других водених

препрека могу бити подводни и надводни. Ми-

нимална растојања по хоризонтали између прелаза

гасовода преко водених препрека и мостова дата

су у следећој табели:

Табела 13 - Укрштање гасовода са воденим пре-

прекама

Гасоводи се могу полагати на мостовима арми-

рано-бетонске, металне и камене конструкције

уколико се добије сагласност од организације у

чијој се надлежности објекат налази.

Гасоводи који се полажу на мостовима морају

бити изведени од челичних бешавних цеви за

пречнике мање од DN 300, а од шавних цеви за

пречнике веће од DN 300, с тим да се обезбеди

одговарајућа компензација. Гасоводи који се

вешају на конструкцији моста, морају бити по-

стављени тако, да искључују могућност нагоми-

лавања гаса у конструкцији моста (у случају ис-

пуштања гаса). На обалама, код прелаза гасовода

преко река и пловних канала, морају се поставити

запорни органи.

Дубина полагања гасовода код непловних водених

препрека је најмање 0,5m, рачунајући од горње

ивице цеви до стабилног дна или према условима

које одреди надлежна водопривредна организација. 

На обалама река, у близини сваког прелаза морају

се на видном месту поставити сталне ознаке (код

река, ширине до 50m, на једној обали).

Укрштање и паралелно вођење гасовода са

железничким пругама и јавним путевима:

Укрштање се изводи тако да не угрожава, оштећује

или функционално омета већ постојеће објекте

са којима се гасовод укршта, као и друге објекте

у њиховој непосредној близини.

Када се гасовод поставља испод јавних путева,

када се укршта са јавним путем и железничким

пругама или када се полаже у регулационом

појасу јавних путева, исти мора бити заштићен.

Код постављања гасовода путем бушења испод

јавних путева и када се гасовод укршта са желез-

ничким пругама, исти мора бити заштићен за-

штитном цеви. Када се гасовод полаже испод

јавног пута прекопавањем, може се положити

без заштитне цеви, али са двоструком антикоро-

зивном изолацијом која се мора извести 10m

рачунајући од спољне ивице путног појаса. При

укрштању гасовода са железничким пругама и

јавним путевима, гасовод се води по правилу

под углом од 90° у односу на осу колосека. Само

изузетно се тај угао може смањити до угла од

75° (евентуално и 60°), уз документовано образ-

ложење. 
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Услови за изградњу секундарне гасне мреже

(дистрибутивне гасне мреже) 

Максимални радни притисак у наведеним поли-

етиленски дистрибутивни гасоводним мрежама

је 4 bar.

При паралелном вођењу или укрштању са цево-

водима који служе за транспорт топлих флуида,

дистрибутивни гасовод поставља се на растојању

којим се обезбеђује да температура полиетиленске

цеви не буде већа од 20°C.

Минималне удаљености гасовода од објеката и

инфраструктуре, уколико не постоје други услови,

узети према приложеној табели:

Табела 14 - Минималне удаљености гасовода од

објеката и инфраструктуре

Дистрибутивни гасовод полаже се у канал, под

условом да се канал природно проветрава или да

се простор око полиетиленске цеви потпуно

испуни песком, односно да се дистрибутивни га-

совод постави у заштитну цев која мора да буде

одзрачена. У изузетним случајевима дистрибу-

тивни гасовод се полаже и надземно, уз предузи-

мање посебних мера заштите. 

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода из-

носи од 0,6 m до 1,0 m (у зависности од услова

терена). Изузетно дубина укопавања може бити

и 0,5 m под условом да се предузму додатне тех-

ничке мере заштите.

Минимална дубина укопавања (уколико не постоје

други услови) при укрштању дистрибутивног га-

совода са:

а) железничким пругама износи 1,5 m рачунајући

од горње ивице заштитне цеви до доње ивице

прага;

б) индустријским колосецима износи 1,0 m;

ц) путевима и улицаmа износи 1,0 m.

Изузетно дубине укопавања дистрибутивног га-

совода може да буде већа од 2,0 m, при чему

морају да се предузму додатне техничке мере за-

штите.

При подземном укрштању гасовода са другим

инсталацијама гасовод се, где год је могуће,

полаже изнад других инсталација и то под углом

од 60-90°. Ако се положе испод инсталација, по-

требно га је ставити у заштитну цев тако да

крајеви заштитне цеви, мерено најкраћим путем

у хоризонт. пројекцији, буду удаљени од друге

инсталације најмање 2 m. 

При укрштању гасовода и канала угао укрштања

је од 60° до 90°. Ако се гасовод полаже испод

дна канала, минимално растојање дна канала и

цеви гасовода је 1,0 m. Уколико је ова дубина

укопавања мања потребно је изнад гасовода по-

ставити бетонску заштитну плочу. Ако се гасовод

води кроз светли профил канала, он мора да се

заштити челичном заштитном цеви и да се између

основне и заштитне цеви угради термичка изо-

лација. Крај челичне заштитне цеви мора бити

удаљен најмање 1,0 m од горње ивице канала,

посматрано у хоризонталној пројекцији.

Укрштање гасовода са саобраћајницама врши се

полагањем гасовода у заштитну цев, односно ка-

нал. Изузетно укрштање се врши и без заштитне

цеви, тј канала, уколико се претходним прора-

чунском провером утврди да је то могуће. 

Када се дистрибутивни гасовод положе испод

пута, његовим подбушивањем обавезно се пред-

виђа постављање заштитне цеви. Заштитна цев

на пролазу испод пута мора бити дужа за минимум

1,0 m са једне и са друге стране крајњих тачака

попречног профила пута. 

Дистрибутивни гасовод испод железничке пруге

поставља се у заштитној цеви уз претходно

бушење испод пруге. Заштитна цев на пролазу

гасовода испод железничке пруге мора бити дужа

за минимум 5 m са једне и са друге стране пруге,

мерено од осе задњег колосека, односно за ми-

нимум 1 m мерено од ножице насипа. 

Профил рова за полагање дистрибутивног гасовода

одређује се према пречнику полиетиленске цеви

и условима терена. За тла мале носивости и под-

водна тла дистрибутивни гасовод се обезбеђује
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од слегања, односно узгона. На косим теренима

примењују се мере заштите дистрибутивног га-

совода од клизања и одрона тла. Најмања светла

ширина рова за полагање дистрибутивног гасовода

дата је у табели 15:

У оквиру планског подручја предвиђа се да траса

напојног гасовода пролази кроз следеће парцеле:

КП бр.: 1942, 1941, 1940, 1938, 1937, 1936, 1920,

146, 145, 144, 143, 142, 131, 130, 129, 126, 125,

124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 14290/1,

116, 115, 114, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103,

89, 80, 79, 14288, 78, 77, 76, 74, 75, 14289, 50, 49,

44, 43, 35, 34, 33, 27, 26, 23, 22, 21, 20, 19, 9, 8, 7,

6, 5, 4, 3, 2, 1, 15186, 15022/7, 15029/27, 15029/14

и 15029/22 све у КО Лесковац, у складу са гра-

фичким прилогом, а коначна траса ће се одредити

израдом идејног решења гасовода за Зелену зону.

За радни појас гасовода je 3m лево и десно од

осе гасовода гледано од места прикључења ка

МРС.

2.2.4. Обновљиви извори енергије

Даје се могућност изградње и коришћења обнов-

љивих извора енергије и то за сопствене или за

комерцијалне потребе (енергија се предаје елек-

тромрежи). 

Дозвољава се формирање комплекса за коришћење

обновљивих извора енергије у оквиру грађевинског

подручја (фотонапонских електрана, ветроелек-

трана уколико су испуњени услови економске

оправданости, биоелектрана) као и на пољопри-

вредном земљишту (ветроелектране уколико су

испуњени услови економске оправданости и сло-

бодностојеће фотонапонске електране на зем-

љишту слабије бонитетне класе) уз сагласност

надлежног министарства за послове пољопривреде.

У оквиру комплекса постављају се постројења

за прихват енергије и граде се пратећи објекти

који се опремају постројењима за одређену транс-

формацију енергије и њену даљу дистрибуцију.

Они се наслањају на јавни пут, са кога је омогућен

директан прилаз. Унутар комплекса се формирају

интерне саобраћајнице за његово нормално функ-

ционисање. Комплекси се дефинишу као ограђени

и посебно обележени простори. 

У случају формирања комплекса у оквиру зона у

грађевинском подручју примењују се правила

уређења и грађења прописана за ту зону. Даје се

могућност инсталирања фотонапонских система

и постављања соларних колектора, а потенцијална

место за постављање фотонапонских панела су:

кровови пословних и производних објеката као

и простори у оквиру радних и зелених зона и др. 

2.2.5. Телекомуникациона инфраструктура

Телекомуникациона мрежа на простору обухвата

плана је изведена у већем делу и састоји се од

магистралног оптичког кабла Ниш - Лесковац (

на источном делу зоне обухваћене планом, правац

северозапад - југоисток) и осталих постојећих

подземних водовоа нижег хијерарархијског нивоа.

Основни циљ је изградња и телекомуникационо

опремање радних зона простора обухваћених

планом, њихово повезивање оптичким примарним

водовима, као и изградња секундарне телекому-

никационе мреже.
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Правила грађења

Комуникациони системи

- ТТ мрежа мора бити каблирана до телефонских

извода;

- минимална дубина полагања ТТ каблова је

0,80m;

- ТТ мрежу по правилу градити на сопственим

парцелама или на парцелама ЈГЗ;

- ТТ мрежу полагати у зеленим површинама по-

ред тротоара или у тротоару на минималном

одстојању од регулационе линије 0,50m;

- код укрштања са другим инсталацијама ТТ

кабл се полаже у заштитну цев, а угао укрштања

мора бити 90о;

- код паралелног вођења са електроенергетским

кабловима напона 1kV, 10kV и 20kV минимално

одстојање мора бити 0,50m;

- код паралелног вођења са електроенергетским

кабловима напона 35kV минимално одстојање

мора бити 1,0m;

- код укрштања са електроенергетским кабловима

минимално вертикално растојање је 0,50м

изнад; угао укрштања у насељу мора бити што

ближи 90о а минимално 30о, а ван насеља ми-

нимално 45о; у случају да не могу да се задо-

воље ови услови телекомуникациони кабл се

провлачи кроз заштитну цев са размаком не

мањим од 0,30m;

- код паралелног вођења са водоводом, канали-

зацијом, гасоводом и топловодом минимално

растојање мора бити 1,0м, а код укрштања ми-

нимално растојање је 0,50m а угао укрштања

што ближи 90о;

- ТТ каблове који служе искључиво електроди-

стрибуцији водити у истом рову на растојању

који се прорачуном покаже задовољавајућим

али не мањим од 0,20 m.

У свим саобраћајницама, планираним и по-

стојећим, у оба тротоара (у оквиру регулације),

предвиђа се полагање бакарних и/или оптичких

каблова, а прелази саобраћајница предвиђају се

код сваке раскрснице, односно прикључка пута

и на сваких 100,00m, на правцу саобраћајнице

без укрштања. Уколико је планом предвиђена са-

обраћајница, чија једна страна није предвиђена

за изградњу стамбених или пословних објеката,

онда се само једном страном предвиђа ТК кори-

дор.

Када се бакарни каблови главне или дистрибутивне

мреже полажу директно у земљу потребно је у

исти ров положити једну или више ПЕ цев Ø20 -

Ø40 за провлачење оптичких каблова у приступној

мрежи. Изузетно, код изградње подземне разводне

мреже, заједно у ров са кабловима разводне мреже

могуће је положити ПЕ цев Ø20 - Ø40 до будућих

бизнис корисника и крајњих корисника. Такође,

у случајевима интензивне изградње где није

могуће сагледати коначне потребе подручја, пла-

нирати резервне ПЕ цеви. Завршавање цеви пла-

нирати у одговарајућим приводним окнима.

Кабловска канализација ће се градити односно

реконструисати према следећим условима. Каб-

ловска канализација се може поделити на главну,

дистрибутивну и приводну. Као цеви за ТКК пла-

нирати флексибилне коруговане ПЕ цеви Ø 110,

како би се повећао размак и смањио број ТК

окана. Код реконструкција постојеће ТКК где су

мањи распони и где је ТКК праволинијска кори-

стити круте ПВЦ цеви Ø 110. При планирању

кабловске ТК канализације потребно је следити

следеће принципе:

- Главну кабловску ТК канализацију са стан-

дардним димензијама окана 250x180 планирати

само у изузетним случајевима код реконструк-

ција постојећих ТК канализација и међусобног

повезивања главних праваца ТКК. Ову ТКК

предвидети за пролаз каблова капацитета

1200x2, 1000x2 и 800x2. У осталим случајевима

користити окна мањих димензија 180x110,

200x150 и 250x150. Дубина ових окана је до

190cm.

- Дистрибутивну кабловску ТК канализацију

планирати у све већој мери а према процени

планера и пројектанта, са монтажним мини

окнима димензија 100x80, 150x80 или 200x80,

за правце полагања два или више кабла капа-

цитета до 600x2. Уколико присуство других

подземних инсталација онемогућава уградњу

монтажних окана користити зидана мини окна.

Дубина окна је од 100 – 130cm.

- Приводну ТК канализацију градити од мини

окана димензија 60x60 или 120x60, уколико се

полажу два или више кабла капацитета до
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200x2, као и у случајевима где је по процени

планера то оправдано. Дубина ових окана је

до 100cm, изузетно до 130cm.

За полагање бакарних и оптичких каблова у при-

ступној мрежи, уколико је могуће, предвидети

полагање каблова и цеви у тзв. мини /микро

ровове у путном земљишту и у градовима (у ас-

фалтним површинама када нема слободних цеви

ТК канализације и нема могућности њеног про-

ширења, а урбанисти су сагласни са таквим ре-

шењем) – услови су садржани у Упутства ЗЈПТТ

(ПТТ Весник бр. 7-8/2003. и 13-14/2003. год.).

За смештај опреме приступних уређаја који за-

хтевају унутрашњу (Indoor) изведбу потребан је

пословни простор корисне површине око 15m2

опремљен електроенергетским прикључком. Он

се може обезбедити адаптацијом и пренаменом

постојећег или изградњом новог. Уколико се гради

нови грађевински објекат онда је за планиране

објекте потребно предвидети локације у тежиш-

тима приступних мрежа. Од изузетног значаја је

симетричност из разлога непрекорачења макси-

малних дужина претплатничких петљи. 

У случају спољашње (Outdoor) монтаже опрема

се монтира у специјално урађене кабинете типских

димензија. Кабинети се постављају на предходно

израђене бетонска постоља димензија

344x130x105cm. У случају мањих кабинета дужина

темеља се смањује на 320cm или 280cm. Саставни

део кабинета су ODF, DDF, MDF, исправљач, ба-

терије и по потреби систем преноса. Кабинети

се напајају из електроенергетске мреже, имају

свој посебан прикључак и мерно место које се

монтира уз кабинет. Локација outdoor кабинета

задовољава услове да је осветљена, уочљива и

није изложена саобраћајним и другим ризицима.

Веома је важно да је локација дугорочно дефи-

нисана и покривена сагласностима и дозволама. 

Планирати полагање оптичких каблова подземно

по постојећим трасама ТК канализације, у рову

или у мини/микро рову. На релацијама на којима

је неисплатива изградња подземне мреже или у

случајевима када је потребно хитно решити захтев

бизнис корисника (привремено решење) планирати

полагање оптичких каблова ваздушно, по по-

стојећим трасама ТК стубова или ЕЕ стубова.

Бежична приступна мрежа се примењује када

урађена техно-економска анализа показује оправ-

даност оваквог начина решавања приступне мреже

(рурална брдско-планинска подручја) или као

привремено решење где не постоје услови за

кабловску приступну мрежу (немогућност до-

бијања локацијске дозволе и слично). Кратко-

рочним плановима предвиђамо коришћење CDMA

технологије за бежичне приступне мреже.

Планира се изградња, односно реконструкција

оптичких каблова за повезивање нових локација

приступних уређаја типа МСАН или ДСЛАМ, за

потребе повезивања базних станица мобилне те-

лефоније и ЦДМА базних станица, за потребе

повезивања локација великих базних корисника,

за потребе изградње редудантне и поуздане агре-

гационе мреже и за повезивање ТВ студија са

ИП/МПЛС мрежом.

При избору трасе оптичких каблова, уз поштовање

техничких услова и прописа, тежи се минималним

трошковима полагања каблова а кроз експлоатацију

максималној доступности за брзо отклањање

сметњи. Води се рачуна о следећем:

- да је дужина кабла што мања;

- да је геолошки састав земљишта са становишта

полагања што повољнији;

- да на траси нема клизишта;

- да је траса кабла приступачна у току свих вре-

менских прилика;

- да је кабл безбедан у експлоатационом веку

посебно за магистралне каблове;

- да се не залази у урбана подручја уколико

услови на терену то дозвољавају;

- да се избегавају коридори у којима се планира

изградња аутопута, пруга и гасовода;

- да се максимално користи изграђена телеко-

муникациона инфраструктура (кабловска ка-

нализација и положене ПЕ цеви за КДС);

- да се избегавају водотокови;

- да се избегавају трасе регионалних и путева

вишег ранга;

- да се минимизира потреба за решавање имо-

винско-правних односа полагањем кабла у пут-

ном земљишту локалних путева;

- да трасе оптичких привода на постојећим каб-

ловима почињу од места наставака или резерви

на каблу или у близини њих.
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Планира се постављање мини ИПАН уређаја (за-

мењују МСАН/ДСЛАМ), који би снабдевали

мањи број корисника, на мањем подручју радијуса

неколико стотина метара. Уређај се на вишу раван

телекомуникационе мреже повезује оптичким

кабловима без металних елемената. Уређај се на-

паја монофазном струјом 230V/50Hz/10А. Од

уређаја до корисника полажу се бакарни (ДСЛ

каблови).

Мобилна телефонија

Ово подручје је делимично покривено сигналом

мобилне телефоније различитих мобилних опе-

ратера. На подручју је могуће постављати системе

мобилне телефоније уз поштовање следећих усло-

ва:

- антенски системи и базне станице мобилне

телефоније могу се постављати на највишим

објектима (стубови), кровне и горње фасадне

површине објеката, уз обавезну сагласност

власника, односно корисника тих објеката;

- системе мобилне телефоније постављати уз

поштовање свих правилника и техничких пре-

порука из ове области, као и препорука светске

здравствене организације;

- изглед антенског система (који је лако уочљив)

ускладити са објектима у непосредном окру-

жењу; користити транспарентне материјале за

маскирање и прикривање опреме уколико се

то захтева неким решењем; 

- уколико се у близини налазе стубови, односно

локације других оператера размотрити могућ-

ност заједничке употребе;

- обавезно је извршити периодична мерења

јачине електромагнетног зрачења у близини

антенског система, а посебно утицај на оближње

објекте становања који се налазе на истој или

сличној висини као и антенски систем.

Задржавају се постојећи системи мобилне теле-

фоније уз обавезно периодично мерење јачине

зрачења како је то важећим правилницима дефи-

нисано.

КДС

Генерално, мрежа КДС поставља се у режиму у

ком се поставља и мрежа ТТ инсталација и елек-

троинсталација – подземно или надземно у по-

себним случајевима. У изградњи нове и рекон-

струкцији постојеће инфраструктурне мреже на

простору саобраћајница обавезно је полагање

окитен црева за касније провлачење кабловских

водова кабловских дистрибутера.

У деловима блокова у којима се не врши изградња

нове инфраструктурне мреже и зонама индиви-

дуалног становања могуће је постављање каблова

на постојеће надземне стубове, који су делови

надземне нисконапонске, телекомуникационе мре-

же и мреже јавне расвете уз претходну сагласност

власника стубова. У изузетним случајевима могуће

је уз поштовање и примену свих техничких про-

писа и норматива из ове области постављање

каблова на фасадама објеката, али тако да су што

мање уочљиви. 

2.2.6. Комунална инфраструктура

За изношење смећа, предвиђају се контејнери за

комунални отпад. Контејнере постављати на по-

годним и хигијенски безбедним местима, тако да

буду ван главних токова кретања и заклоњена од

погледа, као и доступна возилима која односе

привремено депоновани отпад. У оквиру радних

зона, у оквиру комплекса (Зона 1 и 4), предвидети

простор за плато, у циљу одвојеног сакупљања –

примарне селекције и одношење комуналног от-

пада. 

2.2.7. Комплекс посебне намене

У Зони 1 планиран је простор за изградњу ком-

плекса ватрогасног дома чија је разрада прописана

урбанистичким пројектом применом важећих за-

кона и правилника за такву врсту намене и општих

урбанистичких услова зоне у оквиру које се она

налази –радне зоне 2 – „Невена“.

2.2.8. Зелене површине - просторно-пејзажни

објекти

Просторно-пејзажни објекти специјалне намене

- првенствено имају функцију санитарно-заштитне

зоне око радних зона, а затим и да повежу

постојеће јавно зеленило града са ванградским

зеленилом у систем зелених површина. Заштитно

зелени појасеви припадају еколошком функцио-

налном подсистему у систему зеленила. Основне

функције су: стварање повољног микроклимата

(заштиту од повећене радијационе температуре

и заштита од доминантних ветрова), смањење

површина које производе прашину, заштита од

шкодљивих утицаја и загађења у процесу инду-
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стријске производње (прашине, гасова, дима и

др.), стварање противпожарних препрека, заштита

од буке, стварање слободних простора за одмор

и освежење (повољан утицај на радника током

посла), естетски заначај (оплемењивање инду-

стријских комплекса). Предвиђено је у зони 2 за

који се предвиђа израда ПДР-а, и у зони 3 а и 3б

који се спроводи по ПГР-у. 

Напомена: Ови услови се примењују и као смер-

нице за подручја где се Планом спроводе ПДР-је

који ће се додатно радити.

6.3. Поглавље 3.1.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

ПО НАМЕНСКИМ И ФУНКЦИОНАЛНИМ

ЗОНАМА ИЛИ ЦЕЛИНАМА:

Зона 1 - Радна зона "Невена":

- Задржава се постојећа, доминантна намена -

привређивање која је заступљена у виду хемијске

индустрије, складишта, сервиса, услуга и сл.,

која се даље унапређивање и уводе се нови

производни програми који нису у супротности

са њом према савременим захтевима;

- Дозвољава се изградња објеката пратећих на-

мена које су компатибилне са основном (ком-

патибилне производне делатности, услужне

делатности, саобраћајни терминал, мешовито

пословање, зеленило, објекти пратеће саобра-

ћајне и комуналне инфраструктуре, ватрогасна

станица и сл.), а у складу са приказаним у Та-

бели 16.

Зона 4 - Целина 4а - Нова "зелена“ зона /

западни део - производно-пословна зона:

- Дозвољена је изградња објеката, доминантне

намене - привређивање (мала и средња пред-

узећа, индустријска производња (лака инду-

стрија), складишта, сервиси, услужне и комер-

цијалне делатности, мешовито пословање)

- Дозвољава се изградња пратећих намена које

су компатибилне са основном - зеленило и

објекти пратеће саобраћајне и комуналне ин-

фраструктуре;

Правила грађења

Унапређивање простора за Зона 1 - Радна зона

"Невена" и Зона 4 - Целина 4а - Нова "зелена“

зона / западни део - производно-пословна зона

вршиће се према следећим параметрима. 

• индекс заузетости парцеле је маx. 60%;

• максимална висина индустријских објеката и

складишта је 15,00m, од нулте коте објекта до

коте венца (највише тачке фасадног платна) и

одређује се у односу на фасаду објекта по-

стављеној према улици, односно приступној

јавној површини. Изузетно максимална висина

објекта може бити и већа, а у складу са техно-

лошким захтевима;

• максимална висина пословних објеката је

15,00m, од нулте коте објекта до коте венца

(највише тачке фасадног платна) и одређује се

у односу на фасаду објекта постављеној према

улици, односно приступној јавној површини;

• зелене површине мин. 15%;

• минимално растојање између грађевинске и

регулационе линије за све саобраћајнице унутар

зонe је 5,0m, а минимално удаљење од обилаз-

нице је 10,0m, a према графичком прилогу;

• у појасу између грађевинске и регулационе

линије дозвољена је изградња портирница,

трафо станица и сл.;

• минимално растојање од бочних и задње границе

парцеле је 1/2 висине објекта, а не мање од

5,0m; 

• забрањена је изградња свих објеката који угро-

жавају доминантну намену.

7.0. ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА У

ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ

У графичком прилогу, измена и допуна извршиће

се на:

- прилог бр. 5. ПЛАНИРАНА НАМЕНА, ускла-

ђује се на делу кружне раскрснице са решењем

из Измена и допуна Плана генералне регулације

16 на грађевинском подручју ГУП-а Лесковца

за блокове 54, 85 и 86;

- прилог бр. 6. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕ-

ЛАЦИЈЕ, усклађује се на делу кружне рас-

крснице са решењем из Измена и допуна Плана

генералне регулације 16 на грађевинском под-

ручју ГУП-а Лесковца за блокове 54, 85 и 86,

само у делу грађевинских линија, а у складу

са текстуалним делом;
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- прилог бр. 7. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ, уск-

лађује се са условима јавно-комуналним пред-

узећима;

- прилог бр. 8. СПРОВОЂЕЊЕ ИЗМЕНА И ДО-

ПУНА ПЛАНА, усклађује се са донешеним

плановима.

8.0. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Правила уређења и грађења дефинисана овим

Планом примењивати ће се на простору у грани-

цама обухвата Измена и допуна плана генералне

регулације 16 - „Невена - Зелена зона“ - Зона 1 -

Радна зона „Невена“ и Зона 4 - Нова „Зелена“

зона / западни део - производно-пословна зона

(Целина 4а).

Реализација кружне раскрснице у зеленој зони,

врши се на основу Плана Измена и допуна плана

генералне регулације 16 на грађевинском подручју

ГУП-а Лесковац - "Невена – Зелена зона" у делу

кружне раскрснице "на државном путу I реда М-

1, Ниш-Лесковац-Врање од км 848+737,65 до км

849+296,94 („Службени гласник града Лесковца“,

бр. 13/13).

У осталим деловима важећег ПГР 16 који су ван

ове измене и допуне плана задржавају се све

претежне планиране намене, саобраћајна и ко-

мунална инфраструктура - правила уређења и

грађења.

Спровођење Плана за целину 4б врши се на

основу Плана детаљне регулације за подруччје

ПГР-а 16 - "Зелена зона - исток" - целина 4б у

Лесковцу ("Службени гласник града Лесковца",

бр. 54/16).

Спровођење Плана за целину 3д врши се на

основу Плана детаљне регулације за подручје

ПГР-а 16 - целина 3, подцелина 3д "Државни пут

I реда бр.1 (М1) - запад" у Лесковцу ("Службени

гласник града Лесковца", бр. 23/17).

Обавезна израда Планова детаљне регулације је

за следеће зоне:

1. Зоне становања (2а и 2б);

2. Зону водног земљишта - реке Ветернице (3ц);

3. Саобраћајне површине и објекти код којих се

постојећа регулација мења или формира нова,

a планом није дато довољно елемената за њено

спровођење;

4. Површине и објекти инфраструктуре код којих

се постојећа регулација мења или формира

нова, a планом није дато довољно елемената

за њихово спровођење.

Обавезна је израда Пројекта за урбанистичко-

архитектонску разраду локације за комплекс по-

себне намене Ватрогасни дом.

Границе Планова детаљне регулације приказане

су на графичком прилогу бр.8 - Спровођење Из-

мене и допуне ПГР 16.

9.0. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Измена и допуна плана генералне регулације 16

- „Невена - Зелена зона“ - Зона 1 - Радна зона

„Невена“ и Зона 4 - Нова „Зелена“ зона / западни

део - производно-пословна зона (Целина 4а) при-

мењује се за простор дефинисан границом обухвата

Плана

Плански документ урађен је у пет примерака у

аналогном облику, који су оверени и потписани

од стране председника Скупштине града Лесковца

и шест примерака у дигиталном облику, од којих: 

- један примерак у аналогном и дигиталном

облику се доставља архиви Скупштине града

Лесковца; 

- три примерка у аналогном и дигиталном облику

органу градске управе надлежнe за његово

спровођење; 

- један примерак у аналогном и дигиталном

облику се доставља архиви ЈП „Урбанизам и

изградња Лесковац“; 

- један дигитални примерак доставља се за по-

требе регистра надлежном Министарству. 

Право на увид у План имају правна и физичка

лица у складу са законом. План ступа на снагу

осмог дана од дана објављивања у „Службеном

гласнику града Лесковца“.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“.

Број: 06-2/18-I

У Лесковцу 19. априла 2018. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Александар Ђуровић, с.р.
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196.

На основу чл. 2, 3. тачка 7, 13, 25, 26, 32, 34. и 36.

Закона о комуналним делатностим (''Службени

гласник РС'', бр 88/11 и 104/16), члана 278. Закона

о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени

гласник РС'', бр. 41/09 , 53/10 , 101/11, 32/13,

55/14, 96/15 и 9/16), члана 39. Закона о прекршајима

(''Службени гласник РС '', бр. 65/13,13/16 и 98/16

– Одлука Уставног суда), чл. 20, 32. и 66. ст.3. За-

кона о локалној самоуправи (''Службени гласник

РС'', бр. 129/07, 83/14- др закон 101/16-др.закон),

и члана 25. Статута града Лесковца (''Службени

гласник града Лесковца'', бр. 12/08, 7/11, 43/12,

29/16, 54/16 и 9/17-испр), Скупштина града Лес-

ковца на 20. седници одржаној 19. априла 2018.

године, донела је: 

ОДЛУКУ 

О УПРАВЉАЊУ ЈАВНИМ

ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ

ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком уређују се услови и начин обав-

љања комуналне делатности управљања јавним

паркиралиштима на територији града Лесковца

као делатности од општег интереса. 

Члан 2.

Управљање јавним паркиралиштима обухвата:

1. одржавања јавних паркиралишта и простора

за паркирање на обележеним местима (затворени

и отворени простори);

2. организацију, вршење контроле и наплату пар-

кирања;

3. уклањање непрописно паркираних, одбачених

или остављених возила;

4. премештање паркираних возила под прописаним

условима,

у складу са Законом о комуналним делатностима

,Законом о безбедности саобраћаја на путевима

и овом Одлуком.

Члан 3. 

Јавна паркиралишта у смислу одредаба ове Одлуке

су намењени и уређени простори и површине

одређени за паркирање друмских моторних и

прикључних возила који су обележени саобра-

ћајном сигнализацијом у складу са законским и

подзаконским прописима који регулишу безбед-

ност саобраћаја као и другим прописима и стан-

дардима који регулишу ову област.

Јавним паркиралиштима сходно овој Одлуци, не

сматрају се посебни простори за паркирање

возила који припадају одређеном објекту (пред-

узећа, установе и друго) и који се користе као

паркиралишта у складу са одобреном докумен-

тацијом за изградњу и употребу тог објекта. 

Посебни простори за паркирање возила ближе

дефинисани ставом 2. овог члана могу се уступити

Вршиоцу комунлне делатности који ће те просторе

уредити и користити као јавна паркиралишта у

складу са одлуком надлежног органа Града. 

На посебним просторима из става 2. овог члана

не може се вршити наплата паркирања.

Члан 4. 

Градска управа преко надлежног Одељења за ко-

мунално-стамбене послове саобраћај и инфра-

структуру доноси решење о коришћењу јавног

паркиралишта на територији града Лесковца.

Члан 5.

Јавна паркиралишта, с обзиром да ли се врши

наплата за коришћење могу да буду јавна парки-

ралишта без наплате за чије коришћење се не

плаћа паркирањe и јавна паркиралишта са на-

платом за чије коришћење се плаћа паркирањe.

Јавна паркиралишта са наплатом и без наплате

могу бити организована и уређена као стална,

општа, посебна, привремена или повремена и

могу се користити за паркирање друмских мо-

торних и прикључних возила. 

Јавна паркиралишта могу бити уређена и као

комбинована за паркирање више врста возила.

Стална паркиралишта су уређени простори и по-

вршине намењени за паркирање друмских мо-

торних и прикључних возила, у складу са планским

актима. 

Страна 391 - Број 7 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   20. април 2018.



Општа паркиралишта су обележени делови ко-

ловоза, тротоара и других саобраћајних површина,

уређена саобраћајном сигнализацијом за парки-

рање моторних и прикључних возила у складу

са одобреном техничком документацијом од

стране надлежног одељења Градске управе. 

Посебна паркиралишта су објекти (гараже, ви-

шеетажна монтажна паркиралишта и сл.) и по-

вршине уређене и изграђене за паркирање мо-

торних и прикључних возила са контролисаним

уласком и изласком возила и наплатом паркира-

ња.

Привремена паркиралишта су привремено уређени

простори и површине који се користе за паркирање

возила до привођења локације намени у складу

са важећим планским актима.

Повремена паркиралишта су простори и површине

уређене за паркирање возила за потребе одржавања

јавних скупова, спортских, културних, уметничких

и других манифестација и приредби за време

одржавања истих и одређују се истим актом којим

се одобрава одржавање манифестације.

Члан 6. 

Јавна паркиралишта без наплате се изузетно могу

привремено користити за друге намене уз одобрење

Градске управе преко надлежног Одељења за ко-

мунално стамбене послове саобраћај и инфра-

структуру (за потребе ауто-школа, забавних и

спортских манифестација и др.).

Јавна паркиралишта са наплатом се изузетно

могу привремено користити за друге намене уз

одобрење Градске управе преко надлежног Оде-

љења за комунално стамбене послове саобраћај

и инфраструктуру.

II. ВРШИЛАЦ КОМУНАЛНЕ

ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА  ЈАВНИМ

ПАРКИРАЛИШТИМА

Члан 7.

Комуналну делатност управљања јавним парки-

ралиштима на територији града Лесковца, може

обављати јавно предузеће, привредно друштво,

предузетник, или други привредни субјект, коме

је град поверио обављање те врсте делатности (у

даљем тексту: Вршилац комуналне делатности).

Обавеза вршиоца комуналне делатности 

Члан 8.

Вршилац комуналне делатности управљање јавним

паркиралиштима дужан је да свој рад и пословање

организује на начин којим се обезбеђује:

1. трајно и несметано пружање комуналне услуге

корисницима под условима и на начин уређен

законом, прописима и стандардима донесеним

на основу Закона; 

2. прописани или уговорени обим и квалитет ко-

муналне услуге, који подразумева тачност у

погледу рокова, сигурност корисника у добијању

услуга у складу са позитивним прописима; 

3. предузимање мера одржавања, развоја и заштите

комуналних објеката, опреме, који служе за

обављање комуналне делатности; 

4. развој и унапређење квалитета, унапређење

организације и ефикасности рада. 

Члан 9.

Обавезе Вршилаца комуналне делатности у случају

планираних прекида пружања комуналне услуге

да у средствима јавног информисања или на

други погодан начин обавести кориснике кому-

налних услуга о планираним или очекиваним

сметњама и прекидима, који ће настати или могу

настати у пружању комуналне услуге, најкасније

24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих

услуга. 

Члан 10.

Обавезе Вршилаца комуналне делатности у случају

непланираних прекида пружања комуналне услуге

је да одмах након прекида о томе обавести над-

лежно одељење Градске управе и да истовремено

предузме мере за отклањање узрока поремећаја.

Уколико вршилац ове комуналне делатности то

не учини надлежно одељење Градске управе има

право да предузме мере за хитну заштиту кому-

налних објеката и друге имовине која је угрожена

на терет Вршилаца комуналне делатности. 

III.  ОБАВЕЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ

САМОУПРАВЕ

Члан 11.

Обавеза јединице локалне самоуправе је да у

случају непланираних прекида пружања комуналне

услуге по пријему обавештења о прекиду пружања,
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односно по утврђивању поремећаја или прекида

у пружања комуналние услуге: 

1. одреди ред првенства и начин пружања услуга

оним корисницима код којих би услед прекида

настала опасност по живот и рад грађана или

рад правних и физичких лица, или би настала

значајна, односно ненадокнадива штета; 

2. предузме мере за хитну заштиту комуналних

објеката и друге имовине која је угрожена; 

3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за

поремећај, односно прекид вршења делатности

и учињену штету. 

IV. КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ

ПАРКИРАЛИШТА

Члан 12.

Јавна паркиралишта без наплате користе се према

условима и на прописан начин у складу са одлу-

кама Града и овом Одлуком којом се регулише:

вршилац управљања паркиралиштима, начин пар-

кирања и коришћења паркинг места, категорије

возила које се могу паркирати, забране и остали

услови којим се уређује чистоћа јавних површина,

одржавање коловозне конструкције и саобраћајне

вертикалне и хоризонталне сигнализације.

Јавна паркиралишта са наплатом користе се према

условима и на прописан начин у складу са одлу-

кама Града и овом Одлуком које обухватају: ка-

тегорије возила које се могу паркирати, начин

паркирања, прописано време коришћења паркинг

места, временско ограничење коришћења паркинг

места, начин плаћања, време наплате, износ на-

кнаде, услове за повлашћено коришћење, забране

и остале услове. 

Члан 13.

Корисник јавног паркиралишта у смислу ове Од-

луке је возач или власник возила. 

Члан 14.

Коришћење јавног паркиралишта са наплатом

врши се сваким радним даном у временском ин-

тервалу од 0700 до 2100 час, суботом од 0700 до

1500 часова. 

Коришћење јавног паркиралишта са наплатом,

радним даном од 21оо до 0700 часова наредног

дана, суботом од 1500 до 2400 часова, недељом и

државмим празницима се не наплаћује.

Члан 15.

Корисник јавног паркиралишта без наплате дужан

је да користи јавно паркиралиште и паркинг

место у складу са одредбама ове Одлуке, истак-

нутим обавештењима о условима и начину ко-

ришћења, хоризонталном и вертикалном сигна-

лизацијом и у складу са општим прописима са-

обраћаја који регулишу ту област.

Корисник јавног паркиралишта са наплатом дужан

је да:

1. користи јавно паркиралиште и паркинг место

у складу са одредбама ове Одлуке, истакнутим

обавештењима о условима и начину коришћења

и хоризонталном и вертикалном сигнализа-

цијом,

2. на паркинг месту паркира једно моторно вози-

ло,

3. користи јавно паркиралиште у складу са кате-

горијом моторног возила којој припада,

4. поступа у складу са временским ограничењем

коришћења паркинг места,

5. плати коришћење паркинг места према времену

задржавања на прописан начин,

6. по истеку ограниченог времена паркирања у

одређеној зони на паркиралишту, има обавезу

да уклони возило са паркинг места.

Члан 16.

На јавним паркиралиштима забрањено је:

1. паркирање возила супротно саобраћајном знаку,

хоризонталној и вертикалној сигнализацији,

2. паркирање нерегистрованог возила, односно

прикључног возила без сопственог погона,

3. остављање одбаченог возила, остављање не-

исправног или хаварисаног возила, односно

прикључног возила без сопственог погона,

4. паркирање и заустављање возила на паркинг

месту за особе са инвалидитетом, ако возило

не припада тој категорији корисника,

5. паркирање возила на прилазу паркинг мести-

ма,

6. паркирање возила на закупљеном паркинг

месту, 

7. заузимање паркинг места ограђивањем, остав-

љањем предмета и ствари или на други начин

ометање паркирање других возила,

Страна 393 - Број 7 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   20. април 2018.



8. паркирање возила које не припада категорији

возила за које је паркиралиште намењено,

9. прање и поправка возила,

10. нарушавање чистоће паркинг простора

бацањем смећа ,опушака , разне амбалаже ,

као и вршење других радњи које утичу на не-

сметано паркирање,

11. извођење радова на јавном паркиралишту

без одобрења надлежног одељења Градске

управе града Лесковца и без сагласности управ-

љача путева и улица на територији града Лес-

ковца.

Члан 17. 

Вршилац ове комуналне делатности нема обавезу

чувања возила и не сноси одговорност за оштећење

или крађу возила на јавним паркиралиштима.

Паркинг зоне

Члан 18.

Одељење за комунално стамбене послове саобраћај

и инфраструктуру одређује простор и површине,

у складу са планским документом, на којима се

организује комунална делатност и утврђује паркинг

зону, режим и временска ограничења као и наплату

комуналне услуге паркирања на јавним паркира-

лиштима. 

Јавна паркиралишта имају на видном месту ис-

такнуто обавештење које садржи: зону паркирања,

категорију возила која се могу паркирати, начин

паркирања, начин наплате паркирања, временско

ограничење коришћења паркиралишта и радно

време.

Паркинг места за особе 

са инвалидитетом

Члан 19.

Вршилац ове комуналне делатности је обавезан

да на јавним паркиралиштима са наплатом, у за-

висности од капацитета, обезбеди паркинг места

за возила особа са инвалидитетом. 

Број и распоред паркинг места одређује надлежно

одељење Градске управе града Лесковца.

На јавним површинама код седишта државних

органа обавезно се одређује најмање једно паркинг

место за особе са инвалидитетом.

Особе са инвалидитетом које имају право да бес-

платно користе паркинг места из става 1. овог

члана су лица петог степена телесног оштећења

(60% телесног оштећења). 

Вршилац ове комуналне делатности лицима из

става 4. издаје бесплатну паркинг карту. 

Повлашћени корисници 

Члан 20.

Возила хитне медицинске помоћи, полиције,

војске Србије и ватрогасне службе не плаћају

услугу паркирања.

Члан 21.

Корисник има право на повлашћено коришћење

једног паркинг места.

Вршилац ове комуналне делатности није дужан

да повлашћеном кориснику обезбеди слободно

паркинг место.

Члан 22.

Власници и корисници станова који немају мо-

гућност паркирања на парцели на којој се стан

налази имају право да као повлашћени корисници

користе јавно паркиралиште са наплатом у сектору

у ком се стан налази.

Повлашћени корисници из става 1. овог члана

користе слободно паркинг место по повлашћеној

тарифи.

Повлашћено коришћење паркинг места врши се

уз плаћање претплате.

Почетак важења повлашћене паркинг карте почиње

да тече по истеку 48 часова након куповине по-

влашћене паркинг карте, у том року је вршилац

ове комуналне делатности обавезан да електро-

нским путем евидентира куповину повлашћене

карте.

Претплата се плаћа за период од најмање тридесет

дана.

Повлашћена паркинг карта нема временско

ограничење.

Повлашћена паркинг карта се може користити

само за возило за које је издата.
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Члан 23.

Уз пријаву за повлашћено коришћење паркинг

места:

- власник или корисник стана дужан је да поднесе

важећу личну карту или потврду о адреси ста-

новања и саобраћајну дозволу са истом адре-

сом,

- власник или корисник стана дужан је да достави

доказ да у склопу зграде нема сопствено паркинг

место. 

Закупљена и резервисана паркинг места

Члан 24.

Корисник може закупити, на јавном паркиралишту

са наплатом, паркинг место на одређени период

уз плаћање накнаде.

Вршилац ове комуналне делатности није дужан

да закупљено паркинг место посебно обележи

хоризонталном и вертикалном сигнализацијом.

Члан 25.

Корисник може резервисати, на јавном паркира-

лишту са наплатом, паркинг место на одређени

период уз плаћање накнаде.

Резервисана паркинг места Вршилац ове кому-

налне делатности дужан је да обележи хоризон-

талном, вертикалном сигнализацијом и допунском

таблом саобраћајног знака.

Вршилац ове комуналне делатности дужан је да

на јавном паркиралишту са наплатом обезбеди

резервисана паркинг места за потребе државних

органа, органа Града, других правних лица и

предузетника уз плаћање накнаде.

V. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА

Обележавање јавних паркиралишта

Члан 26.

Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном

сигнализацијом у складу са прописима о безбед-

ности саобраћаја.

Паркинг места се видно обележавају вертикалном

и хоризонталном сигнализацијом.

Паркинг места за особе са инвалидитетом и ре-

зервисана паркинг места обележавају се хори-

зонталном сигнализацијом жуте боје и допунском

таблом која садржи обавештење о намени.

На општим и посебним паркиралиштима на

којима се не врши наплата, обележавање верти-

калном и хоризонталном сигнализацијом врши

Град преко Jавног предузећа коме је поверена та

делатност. 

На општим и посебним паркиралиштима на

којима се врши наплата, обележавање вертикалном

и хоризонталном сигнализацијом обавља Вршилац

комуналне делатности.

Код посебних паркиралишта са контролисаним

уласком и изласком возила Вршилац овe комуналне

делатности поставља дигиталне табле за прецизно

очитавање броја слободних паркинг места.

Одржавање јавних паркиралишта

Члан 27. 

Вршилац комуналне делатности не може издавати

паркинг карата за паркирање моторних возила

на посебним паркиралиштима која су му додељена

улолико нема слободних паркинг места. 

Вршилац комуналне делатности дужан је да

ограду, стубиће и остале елементе уређења јавног

паркиралишта која су му додељена држи у уредном

и исправном стању. Под исправним и уредним

стањем подразумева се да нису оштећени, из-

лепљени средствима за оглашавање, да боја није

избледела или пак да недостају. 

Вршилац комуналне делатности је дужан да јавна

паркиралишта која су му додељена држи у уредном

и исправном стању, односно да редовно врши

чишћење, сакупљање и одношење смећа, као и

да врши прање јавних паркиралишта у складу са

планом одржавања уколико је температура већа

од 50 С.

Вршилац комуналне делатности дужан је да на

јавним паркиралиштима која су му додељена ,

на видном месту постави корпе за отпатке, тако

да се не омета паркирање возила.

На општим и посебним паркиралиштима на

којима се не врши наплата, одржавање чистоће и

уклањање снега и леда врши надлежно Јавно

предузеће коме је поверена ова комунална делат-

ност.

На јавним паркиралиштима на којима се врши

наплата, одржавање чистоће и уклањање снега и

леда врши Вршилац комуналне делатности.
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Извођење радова на паркиралишту

Члан 28.

Приликом извођења грађевинских радова када је

неопходно заузимање јавног паркиралишта, ин-

веститор је дужан да плаћа и накнаду Вршиоцу

ове комуналне делатности за изгубљену добит

насталу због немогућности коришћења и наплате

паркинг места, а која је настала заузимањем пар-

кинг места или прилазног пута.

Износ дневне накнаде обрачунава се тако да се

број паркинг места на којима се не може извршити

наплата настала заузимањем паркинг места или

прилазног пута помножи са ценом дневне карте.

Укупни износ се обрачунава тако да се дневни

износ накнаде помножи са бројем дана колико се

спречава нормало коришћење јавног паркира-

лишта.

Услови извођења радова и укупни износ накнаде

и начин плаћања одређени су у решењу належног

одељења Градске управе града Лесковца.

Град Лесковац као инвеститор радова, јавна пред-

узећа и установе чији је оснивач Град немају

обавезу плаћања накнаде из става 1. овог члана.

VI. ЦЕНОВНИК

Члан 29.

Ценовником Вршилаца комуналне делатности

утврђује се:

- категорија корисника,

- врсте услуга и радњи са јединичним ценама,

без и са ПДВ-ом,

- попусти по основу плаћања унапред и за период

коришћења,

- услуге које се плаћају унапред,

- трошкови издавања налога за плаћање,

- трошкови достављања налога за плаћање на ад-

ресу корисника,

- износ накнаде за уклањање и премештање во-

зила,

- износ накнаде чување и складиштење уклоњених

возила,

- износ накнаде за превоз возила на захтев

власника или надлежног органа,

- рок и начин плаћања, каматна стопа и начин

обрачуна,

- посебна дневна карта, 

- манипулативни трошкови у вези са уклањањем

возила са јавног паркинга и других јавних и

зелених површина.

Члан 30.

Елементи за образовање цена су:

- пословни расходи исказани у пословним књи-

гама и финансијским извештајима,

- расходи за изградњу и реконструкцију објекта

комуналне инфраструктуре и набавку опреме,

према усвојеним програмима и плановима

Вршилаца ове комуналне делатности на које

је јединица локалне самоуправе дала саглас-

ност,

- добит Вршилаца ове комуналне делатности. 

Члан 31.

Ценовник доноси Вршилац ове комуналне де-

латности уз сагласност Градског већа града Лес-

ковца.

VII. НАПЛАТА ПАРКИРАЊА

Члан 32.

Kорисник је дужан да: 

1. плати паркирањe према започетом часу (за сва-

ких започетих шездесет минута коришћења

паркинг места) и времену задржавања, по це-

новнику за зону у којем се паркиралиште на-

лази.

2. поступа у складу са дозвољеним временом

паркирања. 

Обавеза плаћања услуге коришћења јавног пар-

киралишта настаје након истека 10-ог минута од

момента заустављања возила на паркинг месту.

По истеку 10 минута од момента заустављања

возила на паркинг место корисник има обавезу

да плати коришћење паркинг места према времену

задржавања на прописан начин и према важећем

ценовнику по започетом часу, или да уклони

возило са паркинг места.

По истеку плаћеног времена паркирања корисник

има обавезу да плати паркинг карту или да уклони
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возило са паркинг места у року од 5 минута од

истека плаћеног времена. 

Износ накнаде по започетом часу, начин наплате

паркирања, временско ограничење коришћења

паркоралишта и радно време видно се истиче на

табли која се налази на почетку паркиралишта.

Члан 33.

Наплата накнаде за паркирање врши се куповином

паркинг карте.

Паркинг карта садржи услове и упутство за ко-

ришћење.

Паркинг карта може се купити путем СМС поруке,

на киоску,код овлашћеног дистрибутера, и у по-

словним просторијама Вршиоца ове комуналне

делатности.

Број телефона са упутством за плаћање путем

СМС порука видно се истиче на табли. 

Наплата на посебним паркиралиштима са конт-

ролисаним изласком и уласком врши се путем

аутомата, слањем СМС поруке или преко инка-

санта, према видно истакнутом упутству на ула-

зу.

Члан 34.

Корисник је дужан да истакне исправно попуњену

паркинг карту са унутрашње стране предњег вет-

робранског стакла возила или да паркирање плати

путем мобилног телефона СМС поруком према

видно истакнутом обавештењу.

Члан 35.

Корисник јавног паркиралишта који комуналну

услугу користи на начин који је у супротности са

чланом 32. ове Одлуке, дужан је да плати посебну

цену (посебну дневну карту) која се реализује

путем паркинг налога.

Члан 36.

Паркинг налог садржи износ посебне дневне

карте. Корисник не може добити више паркинг

налога за исту повреду у једном дану. Налог за

плаћање посебне дневне карте издаје овлашћени

контролор Вршилаца ове комуналне делатности

и уручује га кориснику.

Када је корисник одсутан, контролор паркинг

налог причвршћује на видно место на возилу.

Достављање паркинг налога на начин из става 2.

овог члана сматра се извршеним и касније ош-

тећење или уништење паркинг налога нема утицаја

на ваљаност достављања и плаћања.

Када контролор није у могућности да паркинг

налог уручи кориснику или да га причврсти на

возило, паркинг налог за плаћање доставља се

на адресу корисника. 

Корисник паркиралишта коме је први пут у пе-

риоду од 12 месеци уручена посебна дневна

карта путем паркинг налога плаћањем половине

износа у року од 8 дана ослобађа се плаћања

друге половине износа назначене у паркинг на-

логу.

Евиденцју корисника из става 5. овог члана води

Вршилац ове комуналне делатности.

Уколико корисник паркиралишта из става 5. овог

члана, који је ослобађен плаћања друге половине

износа паркинг налога, у року од годину дана не

понови прекршај исти ће бити избрисан из еви-

денције коју води Вршилац ове комуналне де-

латности. 

Ако корисник паркиралишта не плати посебну

дневну карту у року од осам дана Вршилац ове

комуналне делатности ће покренути Законом

предвиђене механизме за накнаду штете.

Члан 37.

Вршилац комуналне делатности дужан је да при

издавању налога за плаћање:

- утврди и документује чињенично стање,

- кориснику омогући увид у документацију и

евиденцију,

- чува фото и електронску документацију и еви-

денцију једну годину.

VIII. КОНТРОЛА ПАРКИРАЊА

Члан 38.

Контролу прописаних услова и начина коришћења

јавних паркиралишта са наплатом и паркинг

места врши овлашћени контролор Вршилаца ове

комуналне делатности .

Контролор има службену легитимацију и носи

службено одело. Вршилац ове комуналне делат-

ности издаје легитимацију и утврђује изглед

службеног одела. Контролор је дужан да се при-
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ликом контроле, представи и легитимише. Конт-

ролор је овлашћен да предузме радње и наложи

мере утврђене овом Одлуком.

Контролор је дужан да кориснику, на његов захтев,

да упутства и информације о условима и начину

коришћења јавног паркиралишта и паркинг ме-

ста.

Уклањљње непрописно паркираних возила

Члан 39.

Уклањање непрописно паркираних возила са пута

, јавних паркиралишта, са уређених зелених по-

вршина и других јавних површина обавља Врши-

лац ове комуналне делатности. 

Вршилац ове комуналне делатности обавља радњу

премештања или уклањања возила искључиво

по налогу овлашћених лица. 

Полицијски службеник МУП-а као и комунални

инспектор Градске управе града Лесковца су

једино овлашћена лица која предузимају мере за

уклањање непрописно заустављених и непрописно

паркираних возила у складу са Законом. 

Овлашћено лица МУП-а из става 3. овог члана

поступа у складу са Законом о безбедности саоб-

раћаја на путевима и Правилником о начину

вршења контроле и непосредног регулисања са-

обраћаја на путевима и вођењу обавезних еви-

денција о примени посебних мера и овлашћења.

Комунални инспектор Градске управе града Лес-

ковца поступа у складу са Законом о безбедности

саобраћаја на путевима када се ради о одбаченим

возилима на јавном путу и на местима где је доз-

вољено заустављање и паркирање.

Комунални инспектор Градске управе града Лес-

ковца поступа у складу са Законом о комуналним

делатностима, односно налаже решењем уклањање

и премештање возила ако су остављена противно

прописима. 

Возила која су паркирна супротно прописима За-

кона о безбедности саобраћаја на путевима и За-

кона о комуналним делатностима санкционишу

се прекршајним налозима.

Члан 40.

Уклањање возила са јавних паркиралишта са на-

платом врши се по налогу комуналног инспектора

на основу личног увида, позива комуналног по-

лицајца или овлашћеног контролора Вршилаца

ове комуналне делатности у следећим случајевима

када је:

1. возило паркирано супротно саобраћајном знаку,

хоризонталној и вертикалној сигнализацији,

2. на паркинг месту остављено одбачено возило,

3. паркирано и заустављено возило на паркинг

месту за особе са инвалидитетом, ако возило

не припада тој категорији корисника,

4. паркирано возило на прилазу паркинг места,

5. паркирано возило на резервисаном паркинг

месту, 

6. паркирано возило које не припада категорији

возила за које је паркиралиште намењено.

Члан 41.

Уклањање непрописно паркираних возила са зе-

лених и других јавних површина врши се по

налогу комуналног инспектора Градске управе

града Лесковца. 

Члан 42.

Корисник коме је по налогу комуналног инспектора

уклоњено возило дужно је да плати накнаду за

уклањање возила према важећем Ценовнику

вршилаца комуналне делатности.

Члан 43.

Уклањање непрописно паркираних возила се

врши специјалним возилом "Паук".

Уклоњена возила односе се на уређен простор -

депо, који је предвиђен за смештај и чување

уклоњених возила.

Вршилац ове комуналне делатности дужан је да

омогући плаћање трошкова и преузимање укло-

њених возила сваког дана у времену од 0000 до

24оо часа. 

Члан 44.

Уклањање возила почиње од тренутка када се

специјално возило "Паук" заустави поред непро-

писно паркираног возила.

Превожење возила почиње покретањем специјал-

ног возила "Паук" са места извршења.

Уклањање возила ће се обуставити уколико ко-

рисник возила плати накнаду за започето уклањање

до момента почетка превоза.
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Члан 45.

Корисник је дужан да приликом преузимања

возила плати трошкове уклањања возила и трош-

кове складиштења и чувања возила, у складу са

важећим ценовником Вршиоца ове комуналне

делатности. 

Трошкови складиштења и чувања обрачунавају

се за сваки започети сат по протеку 24 часа од

пријема возила у депо.

На име трошкова уклањања непрописно парки-

раног возила специјалним возилом Паук корис-

ник-власник возила ослобађа се плаћања износа

у висини од 30% од цене утврђене важећим це-

новником Вршилаца ове комуналне делатности ,

уколико је први пут евидентиран као учинилац

прекршаја.

За свако наредно уклањање возила исти је дужан

да плати пуну цену утврђену важећим ценовником

Вршилаца ове комуналне делатности.

Евиденцју корисника из става 3. овог члана води

Вршилац ове комуналне делатности.

Уколико корисник-власник возила у року од две

године не понови прекршај из става 3. овог члана

исти ће бити избрисан из евиденције коју води

Вршилац ове комуналне делатности.

Члан 46.

Уклоњено возило корисник може преузети уколико

пружи доказе да је он власник возила или корисник

и испуни обавезе из члана 45. ове Одлуке.

Преузимање возила врши се код овлашћеног лица

Вршилаца ове комуналне делатности, о чему се

сачињава записник.

Корисник има право да у записник упише при-

медбе које се односе на возило и ствари у возилу.

Један примерак записника преузима корисник, а

други примерак записника остаје код Вршилаца

ове комуналне делатности.

Члан 47.

Вршилац ове комуналне делатности је дужан да

власнику возила надокнади штету проузроковану

грешком или немаром при уклањању или пре-

мештању возила, до момента предаје возила.

Вршилац ове комуналне делатности не сноси од-

говорност за евентуална оштећења хаварисаног

или одбаченог возила, уколико се возило налази

у таквом стању да га је немогуће уклонити без

оштећења.

Вршилац ове комуналне делатности је дужан да

пре уклањања возила документује видљива ош-

тећења на возилу.

IX. ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЈУ И

РЕКЛАМАЦИЈУ

Члан 48.

Право на информацију и рекламацију има сваки

корисник ове комуналне делатности.

Члан 49.

Вршилац ове комуналне делатности је дужан да

размотри сваку рекламацију корисника, да му

омогући увид у податке, евиденције и докумен-

тацију и да му да одговор. 

Вршилац ове комуналне делатности је дужан да

у року од петнаест дана у писаној форми достави

одговор на писану рекламацију. 

Уколико је рекламација основана, вршилац ове

комуналне делатности је дужан да отклони настале

последице.

X.  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И

КОНТИНУИТЕТА У ВРШЕЊУ УСЛУГА

Члан 50.

Вршилац ове комуналне делатности је дужан да

свој рад и пословање организује тако да обезбеди

трајно и несметано обављање ове комуналне де-

латности.

Вршилац комуналне делатности дужан је да Скуп-

штини града и Градској управи, надлежном Оде-

љењу за комунално-стамбене послове, саобраћај

и инфраструктуру Градске управе града Лесковца

достави годишњи програм рада и годишњи из-

вештај о раду.

XI.  НАДЗОР

Члан 51.

Надзор над применом ове Одлуке и законитост

рада Вршилаца ове комуналне делатности врши

Одељење за комунално-стамбене послове, саоб-

раћај и инфраструктуру Градске управе града

Лесковца.
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Послове инспекцијског надзора над применом

ове Одлуке и аката донетих на основу ове Одлуке,

врши Одељење за инспекцијске послове Градске

управе града Лесковца преко комуналних ин-

спектора.

У вршењу инспекцијског надзора комунални ин-

спектор у складу са Законом и одредбама ове

Одлуке има право да:

1. нареди извршење утврђених обавеза и пред-

узимање мера и радњи у законом утврђеном

року,

2. предузима друге мере у складу са законским

овлашћењима. 

Комунално-полицијске послове, којима се обез-

беђује извршење одредаба ове Одлуке, обавља

Одељење комуналне полиције Градске управе

града Лесковца, преко комуналног полицајца који

има овлашћење да предузима превентивне мере

прописане Законом о комуналној полицији и Од-

луком о комуналној полицији, као и да изда пре-

кршајни налог за прекршаје прописане овом Од-

луком. 

Члан 52.

У поступку надзора, надлежно одељење Градске

управе града Лесковца има право да по потреби

непосредно изврши контролу обављања комуналне

делатности, и то да ли се комунална делатност

обавља по условима и на начин који су одређени

овом Одлуком, као и да о томе од Вршилаца ове

комуналне делатности затражи писмену инфор-

мацију.

У случају да се у поступку надзора контроле ут-

врди да Вршилац комуналне делатности не обавља

комуналну делатност у складу са Законом и овом

Одлуком, надлежно одељење Градске управе

града Лесковца је дужно да о томе обавести

органе Града. 

Члан 53.

Вршилац комуналне делатности дужан је да ко-

муналном инспектору омогући несметано обав-

љање надзора, да му без одлагања стави на рас-

полагање и увид потребну документацију, друге

доказе и изјасни се о чињеницама које су од

значаја за вршење надзора.

Члан 54.

Комунални инспектор у вршењу инспекцијског

надзора кад утврди да се омета вршење комуналне

услуге или коришћење комуналних објеката остав-

љањем возила на јавним паркиралиштима, наре-

диће решењем кориснику, односно власнику, ако

је присутан, да одмах уклони возило под претњом

принудног извршења. 

Уколико се корисник, односно власник возила,

не налази на лицу места, или одбије да уклони

возило, из става 1. овог члана,комунални инспектор

, без саслушања странке, доноси решење којим

налаже да се возило уклони у одређеном року,

који се може одредити и на минуте. 

Решење из става 2. овог члана се уручује или на

погодан начин причвршћује на возило уз назначење

дана и часа када је налепљено и тиме се сматра

да је достављање извршено, а касније оштећење,

уништење или уклањање овог решења не утиче

на ваљаност достаљања.

Ако корисник не поступи по датом налогу, кому-

нални инспектор ће одредити да се возило, уклони

о трошку корисника, односно власника, на место

које је за то одређено.

Члан 55. 

Прекршајни налог комунални инспектор, односно

комунални полицајац издаје у писаној форми у

складу са Законом којим је прописана садржина

прекршајног налога.

XII.  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 56.

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се

за прекршај Вршилац ове комуналне делатности

, ако не поступа или поступа супротно одредбама

ове Одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се од-

говорно лице Вршиоца ове комуналне делатности,

новчаном казном од 10.000,00 динара.

Члан 57.

Новчаном казном у фиксном износу комунални

инспектор, односно комунални полицајац казниће

корисника јавног паркиралишта ако врши:

1. паркирање возила супротно саобраћајном знаку,

хоризонталној и вертикалној сигнализацији,
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2. паркирање нерегистрованог возила, односно

прикључног возила без сопственог погона,

3. остављање одбаченог возила, остављање не-

исправног или хаварисаног возила, односно

прикључног возила без сопственог погона,

4. паркирање и заустављање возила на паркинг

месту за особе са инвалидитетом, ако возило

не припада тој категорији корисника,

5. паркирање возила на прилазу паркинг мести-

ма,

6. паркирање возила на резервисаном паркинг

месту, 

7. заузимање паркинг места ограђивањем ,остав-

љањем предмета и ствари или на други начин

ометање паркирање других возила,

8. паркирање возила које не припада категорији

возила за које је паркиралиште намењено,

9. прање и поправку возила,

10. нарушавање чистоћуе паркинг простора

бацањем смећа, опушака, разне амбалаже, као

и вршење других радњи које утичу на несметано

паркирање,

11.изводи радове на јавном паркиралишту без

одобрења надлежног Одељења.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се:

- привредно друштво или друго правно лице,

новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00

динара,

- одговорно лице у правном лицу, новчаном

казном у фиксном износу од 5.000,00 динара, 

- предузетник, новчаном казном у фиксном износу

од 10.000,00 динара,

- физичко лице, новчаном казном у фиксном

износу од 5.000,00 динара.

XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 58.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи

Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени

гласник града Лесковца", број 23/11). 

Члан 59.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав-

љивања у "Службеном гласнику града Лесков-

ца".

Број:06-2/18-I

У Лесковцу, 19. априла 2018. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Александар Ђуровић, с.р.

197. 

На основу чл. 7. и 11. Закона о финансирању ло-

калне самоуправе („Службени гласник РС“, број:

62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. износи,

125/14 - усклађени дин.износи, 95/15 - усклађени

дин.износи, 83/16, 91/16 - усклађени дин.износи,

104/16 -др.закон и 96/17 - усклађени дин.износи),

члана 32. и 66. став 3. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“, број: 129/07,

83/14 - др.закон и 101/16 - др.закон) и члана 25.

Статута града Лесковца („Службени гласник града

Лесковца“, број: 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и

9/17 - испр.), Скупштина града Лесковца на

20.седници одржаној дана 19. априла 2018. године,

донела је:

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О

ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.

У Одлуци о локалним комуналним таксама (''Служ-

бени гласник града Лесковца'', број: 2/10, 10/10,

2/11, 12/11, 3/12, 40/12, 1/13, 21/13, 23/14, 31/15,

39/16, 51/16 и 29/17), у члану 3. став 1. брише се

тачка 8. која гласи:

''За паркирање друмских , моторних и прикључних

возила на јавним површинама која врше доставу

робе привредним субјектима''.

Члан 2.

У тарифном броју 8. Одлуке о локалним кому-

налним таксама, иза 1. става „Напомена:“ брише

се и то:

„За паркирање друмских моторних и прикључних

возила на јавним површинама којимa се врши

достава робе и трaнсфер новчаних средстава при-

вредним субјектима, плаћа се комунална такса

по регистарском броју возила:
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- За лака теретна и путничка возила до 3,5 тоне

највеће дозвољене масе на територији града

Лесковца на месечном нивоу у износу од 300.00

динара

- За средња теретна возила од 3,5 тона до 12

тона највеће дозвољене масе на територији

града Лесковца на месечном нивоу у износу

од 500.00 динара

- За тешка теретна возила преко 12 тона највеће

дозвољене масе на територији града Лесковца

на месечном нивоу у износу од 1.000.00 дина-

ра

За паркирање друмских моторних и прикључних

возила на јавним површинама којима се врши

достава робе и трансфер новчаних средстава при-

вредним субјектима одобрење може да се издаје

и на име привредног субјекта са седиштем фирме

ван града Лесковца и када не може да предвиди

регистарске таблице возила којим ће се вршити

превоз, том приликом плаћа јединствену комуналну

таксу на месечном нивоу у износу од 2.500,00

динара.

Напомена:

1. Комунална такса из овог тарифног броја је са-

ставни део решења надлежног Одељења градске

управе у којем се одређују ближи услови за

паркирање друмских моторних и прикључних

возила на јавним површинама приликом доставе

робе привредним субјектима.

2. Комунална такса из овог тарифног броја је

сразмерна времену коришћења и уплаћује се у

буџет града Лесковца на уплатни рачун број

840-741532843-84 по моделу 97 и позивом на

број 21-058.

Комунална такса се наплаћује пре издавања

одобрења и исту контролише Одељење за ко-

мунално-стамбене послове, саобраћај и ин-

фраструктуру Градске управе града Лесковца.

3. Комуналну таксу не плаћају државни органи и

организације, као и органи и организације

града Лесковца.“

Члан 3.

У осталом делу Одлука о локалним комуналним

таксама (''Службени гласник града Лесковца'',

број 2/10, 10/10, 2/11, 12/11, 3/12,40/12, 1/13,

21/13, 23/14, 31/15, 39/16, 51/16 и 29/17), остаје

непромењена.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном гласнику града Лес-

ковца''.

Број: 06-2/18-I

У Лесковцу, 19. априла 2018. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Александар Ђуровић, с.р.

198.

На основу члана 32. у вези са чланом 66. став 3.

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник

РС“, бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон),

чл. 2, 4. и 12. Закона о јавном приватном парт-

нерству и концесијама („Службени гласник РС“,

бр. 88/11, 15/16 и 104/16), члана 2. став 3. тачка

8. и члана 9. Закона о комуналним делатностима

(„Службени гласник РС“, бр. 88/11 и 104/16) и

члана 25. Статута града Лесковца („Службени

гласник града Лесковца“, бр. 12/08, 7/11, 48/12,

29/16, 54/16 и 9/17-испр.) Скупштина града Лес-

ковца на 20. седници одржаној 19. априла 2018.

године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНО-

ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕЗ

ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ,

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА

СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Члан 1.

Скупштина града Лесковца (у даљем тексту:

Скупштина), као јавно тело у смислу члана 4.

став 1. тачка 7. Закона о јавно-приватном парт-

нерству и концесијама, покреће поступак јавно-

приватног партнерства без елемената концесије

за реализацију пројекта реконструкције, рацио-

нализације и одржавања система јавног осветљења

на територији Града Лесковца.
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Члан 2.

Поступак реализације пројекта спроводиће се у

складу са одредбама Закона о јавном приватном

партнерству и концесијама („Службени гласник

РС“, бр. 88/11, 15/16 и 104/16 - у даљем тексту:

Закон).

Члан 3.

Скупштина ће као јавно тело именовати стручни

тим за реализацију овог пројекта, који ће након

ступања на снагу ове Одлуке израдити Предлог

пројекта реконструкције, рационализације и одр-

жавања система јавног осветљења у граду Лес-

ковцу кроз јавно-приватно партнерство. 

Овим Предлогом напред наведеног пројекта треба

дефинисати јавни интерес и доказати трошкове

оправданости, као и предложити минимум тех-

ничких и економских услова које будући партнер

треба да испуни.

Када стручни тим усвоји коначан предлог напред

наведеног пројекта јавно-приватног партнерства,

исти ће се доставити Комисији за јавно-приватно

партнерство Републике Србије на мишљење.

Члан 4.

Комисија за јавно-приватно партнерство Републике

Србије даће мишљење да ли се овај пројекат

може спровести кроз јавно-приватно партнерство. 

Уколико Комисија да позитивно мишљење пројекат

се доставља Скупштини ради давања сагласности,

усвајања овог пројекта од стране Скупштине и

доношења Одлуке о покретању поступка јавних

набавки.

Члан 5.

Након завршетка поступка јавних набавки и до-

ношења Одлуке о додели уговора, коначни нацрт

јавног уговора доставља се Скупштини на са-

гласност.

Након потписивања уговора, јавни уговор ће се

послати на регистровање у регистар јавних уговора

у Министарству финансија.

Члан 6.

На све што овом Одлуком није дефинисано при-

мењиваће се одредбе Закона о јавно-приватном

партнерству и концесијама, Закона о комуналним

делатностима, Закона о јавној својини, Закона о

локалној самоуправи, као и подзаконска акта до-

нета на основу наведених закона.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“.

Број: 06-2/18-I 
У Лесковцу, 19. априла 2018. године 
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

199.

На основу члана 32. у вези са чланом 66.став 3.

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник

РС“, бр. 129/07, 83/14 - др.закон и 101/16-др.закон),

чл. 2, 4, 12, 29. и 30. Закона о јавном приватном

партнерству и концесијама („Службени гласник

РС“, бр.88/11, 15/16 и 104/16), члана 2. став 3.

тачка 8. и члана 9. Закона о комуналним делат-

ностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11 и

104/16) и члана 25. Статута града Лесковца

(„Службени гласник града Лесковца“, бр. 12/08,

7/11, 48/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.) Скупштина

града Лесковца на 20. седници одржаној 19.

априла 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-

ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕЗ

ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА ПРОЈЕКАТ

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ,

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊA

СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I

У Стручни тим за реализацију Пројекта јавно-

приватног партнерства без елемената концесије

за пројекат реконструкције, рационализације и

одржавања система јавног осветљења на терито-

рији Града Лесковца (у даљем тексту: Стручни

тим), именују се:

- Александра Стојилковић, дипломирани инжењер

технологије
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- Ненад Митровић, дипломирани електроинже-

њер

- Мирослав Петровић, дипломирани економи-

ста

- Ивица Стојановић, дипломирани економиста

- Миломир Златковић, машински инжењер.

II

Задаци Стручног тима су:

- Израда Предлога пројекта реконструкције, ра-

ционализације и одржавања система јавног

осветљења у граду Лесковцу кроз јавно-при-

ватно партнерство;

- Дефинисање јавног интереса и доказивање

трошкова оправданости, као и предлагање ми-

нимума техничких и економских услова које

будући партнер треба да испуни;

- Када Стручни тим усвоји коначан предлог

напред наведеног пројекта јавно-приватног

партнерства, исти ће се доставити Комисији

за јавно-приватно партнерство Републике Србије

на мишљење;

- Уколико Комисија да позитивно мишљење,

Стручни тим за реализацију овог пројекта до-

ставиће овај пројекат Скупштини града са по-

зитивним мишљењем Комисије ради давања

сагласности, усвајања овог пројекта од стране

Скупштине и доношења Одлуке о покретању

поступка јавних набавки.

III

Стручни тим о свом раду води записник и сачињава

друга документа која потписују сви чланови

Стручног тима.

IV

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а

објавиће се у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“.

Број: 06-2/18-I 

У Лесковцу, 19. априла 2018. године 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Александар Ђуровић, с.р.

200.

На основу члана 15. став 1. тачка 4 и члана 33.

став 1 тачка 4. Закона о ванредним ситуацијама

(„Службени гласник Републике Србије“, број

111/09), члана 16. тачка 19. Статута града Лесковца

("Службени гласник града Лесковца", бр. 12/08,

7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.), чл. 3. и 18.

Одлуке о организацији и функционисању цивилне

заштите на територији града Лесковца („Службени

гласник града Лесковца“, бр. 27/11, 23/14), Скуп-

штина града Лесковца на 20. седници одржаној

19. априла 2018.године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА

ЛЕСКОВЦА

I

Образује се Градски штаб за ванредне ситуације

на територији града Лесковца као оперативно

стручно тело за координацију и руковођење у

ванредним ситуацијама, у саставу:

- командант

1. др Горан Цветановић, градоначелник града

Лесковца,

- заменик команданта

2. Дејан Цакић, члан Градског већа,

- начелник

3. Мирослав Јевтић, шеф Одсека за управљање

ризицима и ЦЗ, Одељења за ванредне ситуације

у Лесковцу,

- чланови:

4. Александар Костић, послови цивилне заштите

– оперативно-плански послови,

5. Бобан Велков, Мајор у 3. наставном центру

војске Србије - координација са Војском Србије,

6. Томислав Илић, начелник Одељења полиције

ПУ у Лесковцу - координација са ПУ Леско-

вац,

7. Раде Велинов, шеф Oдељења за општу управу

и заједничке послове - послови везе са месним

заједницама и друге оперативне и евиденционе

послове ЦЗ,

8. Новица Николић, ЈП ''Урбанизам и изгрдња

Лесковац'' – послови склањања људи и мате-

ријалних добара,
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9. Бојан Тојага, шеф Одељења за друштвене де-

латности локални развој - послови евакуације,

10. Драган Величковић, секретар Црвеног крста

Лесковац - послови збрињавања,

11. Слађан Ђикић, шеф Одељења за заштиту жи-

вотне средине – послови РХБ заштите,

12. Јасминка Миленковић, шеф Одељења за ур-

банизам - послови заштите од рушења,

13. Драган Николић, шеф Одељења за комунално

стамбене послове и саобраћај - послови саоб-

раћаја,

14. Бобан Соколовић, шеф Одељења за привреду

и пољопривреду - послови заштите од поплава

и очување добара,

15. Горан Павловић, инспектор ППЗ - послови

заштите од пожара,

16. Славиша Божић, директор Дома здравља -

прва медицинска помоћ,

17. Јадранка Красић, начелник Епидемиолошке

службе ЗЗЈЗ Лесковац,

18. Милош Цветановић, начелник Градске управе

града Лесковца,

19. Далибор Тричковић, шеф Одељења за фи-

нансије, 

20. Ненад Милошевић, дир. ЕПС Лесковац,

21. Јовица Ђорђевић, дир. ЈКП ''Топлана'' Леско-

вац,

22. Косара Илић, дир. ЈКП ''Водовод'' Лесковац,

23. Владимир Синадиновић, дир. ЈКП ''Комуналац''

Лесковац.

II

Надлежност Градског штаба:

- предлаже доношење Одлуке о проглашењу

ванредне ситуације;

- руководи и координира рад субјеката система

заштите и спасавања снага заштите и спасавања

у ванредним ситуацијама на спровођењу ут-

врђених задатака;

- руководи и координира спровођење мера и за-

датака цивилне заштите;

- разматра и даје мишљење на предлог Процене

угрожености и предлога плана заштите и спа-

савања у ванредним ситуацијама;

- прати стање и организацију заштите и спасавања

и предлаже мере за њихово побољшање;

- наређује употребу снага заштите и спасавања,

средстава помоћи и других средстава која се

користе у ванредним ситуацијама;

- стара се о редовном информисању и обавеш-

тавању становништва о ризицима и опасностима

и предузетим мерама;

- разматра организацију, опремање и обучавање

јединица цивилне заштите, овлашћених, оспо-

собљених правних лица;

- сарађује са надлежним органима заштите и

спасавања суседних држава у ванредним си-

туацијама;

- процењује угроженост од настанка ванредне

ситуације;

- доноси наредбе, закључке и препоруке;

- сарађује са штабовима суседних јединица ло-

калне самоуправе;

- именује повереника цивилне заштите и заменика

повереника;

- разматра и предлаже доношење Одлуке о ор-

ганизацији и функционисању система заштите

и спасавања и цивилне заштите на територији

града Лесковца;

- ангажује оспособљена правна лица и друге

организације од значаја за потребе града;

- обавља и друге послове у складу са законом.

III

Послови из поглавља II овог Рeшења финансирају

се из буџета града Лесковца, у складу са Законом

о ванредним ситуацијама и другим подзаконским

актима.

IV

Стручне и административно-техничке послове

потребне за рад Градског штаба обављаће Градска

управа – Одељење за општу управу и заједничке

послове.

V

Градски штаб за ванредне ситуације образује, по

потреби, помоћне стручно-оперативне тимове за

специфичне задатке заштите и спасавања.
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VI

Ступањем на снагу овог Решења престаје да

важи Решење о образовању Градског штаба за

ванредне ситуације на територији Града Лесковца

(''Службени гласник града Лесковца'', број 40/12).

VII

Ово Решење објавити у ''Службеном гласник

града Лесковца''.

Број: 06-2/18-I
У Лесковцу, 19. априла 2018. године 
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Александар Ђуровић, с.р.

201.

На основу члана 3. став 1. Закона о комуналним

делатностима („Службени гласник Републике

Србије“, бр. 88/11 и 104/2016), члана 32. и члана

66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Служ-

бени гласник Републике Србије", бр. 129/07,

83/14-др.закон и 101/16- др.закон) и члана 25.

Статута града Лесковца ("Службени гласник града

Лесковца", бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и

9/17-испр.), Скупштина града Лесковца на 20.

седници одржаној 19. априла 2018. године, донела

је

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О

УСКЛАЋИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

„ГРДЕЛИЦА“ ИЗ ГРДЕЛИЦЕ СА

ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Члан 1.

У Одлуци о усклађивању Одлуке о оснивању

Јавног комуналног предузећа „Грделица“ из Грде-

лице са Законом о јавним предузећима („Службени

гласник града Лесковца“, бр. 39/2016) врши се

измена и допуна у чл.2. и гласи:

У ставу 2, после речи „снабдевања водом за

пиће“, додају се речи „ у Грделици и околним на-

сељеним местима“.

У ставу 6, после речи: „Грделица и Предејане“,

додају се речи „и околним насељеним местима“.

После става 7. додају се ставови 8. и 9. који гла-

се:

„Управљање гробљима и сахрањивање у Грделици

и Предејану и околним насељеним местима :

Обухвата управљање и одржавање гробља; одр-

жавање гробног места и наплата накнаде за одр-

жавање гробног места ; обезбеђивање, давање у

закуп и продаја уређених гробних места ; поко-

павање и есхумација посмртних остатака , кре-

мирање и остаљање пепела покојника; одржавање

објеката који се налазе у склопу гробља (мртвач-

ница, капела, розаријум, колумбаријум, кремато-

ријум); одржавање пасивних гробаља и спомен-

обележја.

Погребна делатност :

Обухвата преузимање и превоз посмртних остатака

од места смрти, односно места на коме се налази

умрла особа (стан, здравствена установа, институт

за судску медицину и патологију, установе со-

цијалне заштите и друга места) и превоз до места

одређеног посебним прописом (патологије, судске

медицине, гробља, крематоријума , аеродрома,

пословног простора погребног предузећа, у ком

постоје прописани услови за смештај и чување

покојника), организација сахране и испраћаја са

прибављањем потребне документације за орга-

низацију превоза и сахрањивања, чување по-

смртних остатака у расхладном уређају и при-

премање покојника за сахрањивање.“

Члан 2.

У осталом делу Одлука о усклађивању Одлуке о

оснивању Јавног комуналног предузећа „Грделица“

из Грделице са Законом о јавним предузећима

остаје непромењена.

Члан. 3

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“.

Број: 06-2/18-1

У Лесковцу 19. априла 2018. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК 

Александар Ђуровић, с.р.
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202. 

На основу члана 537. Закона о привредним друшт-

вима („Сл. гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 -

др. закон и 5/15), члана 32. став 1. тачка 6. и члан

66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл.

гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16

- др. закон), члана 25. став 1. тачка 6. Статута

града Лесковца („Сл. гласник града Лесковца“,

бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.),

Скупштина града Лесковца, на 20. седници одр-

жаној 19. априла 2018. године, донела је

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ

ИЗВЕШТАЈА ЈП РАДИО ЛЕСКОВАЦ - У

ЛИКВИДАЦИЈИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

Усваја се редовни финансијски извештај ЈП

РАДИО ЛЕСКОВАЦ - У ЛИКВИДАЦИЈИ из

Лесковца, улица Масариков трг бр. 7, матични

број 07207255, сачињен од стране ликвидационог

управника за 2017. годину, са следећим ставка-

ма:

- Пословни приходи 248 хиљаде дш

- Пословни расходи 2.201 хиљ. дин.

- Пословни губитак 1.953 хиљ. дин.

- Остали приходи 825 хиљ. дин.

- Остали расходи 2.089 хиљ. дин.

- Губитак 3.379 хиљ. дин.

- Стална имовина -

- Обртна имовина 1.104 хиљ. дин.

- Пословна имовина - укупна актива 1.104 хиљ.

дин.

- Капитал -

- Дугорочна резервисања и обавезе 900 хиљ.

дин.

- Краткорочне обавезе 9.015 хиљ. дин.

- Губитак из ранијег периода 21.037 хиљ. дин.

- Нераспоређени добитак 12.226 хиљ. дин.

- Губитак изнад висине капитала 8.811 хиљ.

дин.

- Укупна пасива 1.104 хиљ. дин.

Члан 2.

Саставни део ове Олуке је редовни финансијски

извештај за 2017. годину (биланс успеха и биланс

стања) сачињен од стране ликвидационог управ-

ника.

Члан 3.

Ова Одлука објавиће се у „Службеном гласнику

града Лесковца“.

Број:06-2/18-1
У Лесковцу, 19. априла2018. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Александар Ћуровић, с.р.

203.

На основу члана 537. Закона о привредним друшт-

вима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11, 83/14 -

др. закон и 5/15), члана 32. став 1. тачка 6. и

члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон и

101/16 - др. закон), члана 25. став 1. тачка 6.

Статута града Лесковца („Сл. гласник града Лес-

ковца“, бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-

испр.), Скупштина града Лесковца, на 20. седници

одржаној 19. априла 2018. године донела је

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ

ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА О

СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ЛИКВИДАЦИЈЕ У 2017. ГОДИНИ

Члан 1.

Усваја се Годишњи ликвидациони извештај о

спровођењу поступка ликвидације у 2017. години

над ЈП РАДИО ЛЕСКОВАЦ - У ЛИКВИДАЦИЈИ

из Лесковца, улица Масариков трг. бр. 7, матични

број 07207255 сачињен од стране ликвидационог

управника дана 19.03.2018. године.

Члан 2.

Саставни део ове Одлуке је текст Годишњег лик-

видационог извештаја сачињен од стране ликви-

дационог управника.
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Члан 3.

Ова Одлука објавиће се у „Службеном гласнику

града Лесковца“.

Број:06-2/18-1

У Лесковцу, 19. априла2018. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Александар Ћуровић, с.р.

204.

На основу члана 34. став 2. и члана 39. став 1.

Закона о култури ("Службени гласник РС" број

72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 32. став 1.

тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној са-

моуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,

83/14 и 101/16-др.закон), члана 9. став 1. Одлуке

о оснивању Народног позоришта у Лесковцу

("Службени гласник града Лесковца" број 12/11),

члана 25. став 1. тачка 9. Статута града Лесковца

(„Службени гласник града Лесковца“ број 12/08,

7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина

града Лесковца, на 20. седници одржаној 19.

априла 2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ

ПОЗОРИШТА У ЛЕСКОВЦУ

I

СТАНИСЛАВ ГРУЈИЋ, дипл. глумац, разрешава

се функције директора Народног позоришта у

Лесковцу, због истека мандата.

II

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику

града Лесковца“.

Број: 06-2/18-I

У Лесковцу, 19. априла 2018. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Александар Ђуровић, с.р.

205.

На основу члана 34. став 2. и члана 35. ст. 1, 2, 4.

и 6. Закона о култури ("Службени гласник РС"

број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 32. став 1.

тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној са-

моуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,

83/14 и 101/16-др.закон), члана 9. став 2. и члана

10. став 3. Одлуке о оснивању Народног позоришта

у Лесковцу ("Службени гласник града Лесковца"

број 12/11), члана 25. став 1. тачка 9. Статута

града Лесковца („Службени гласник града Лес-

ковца“ број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-

испр.), Скупштина града Лесковца, на 20. седници

одржаној 19. априла 2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ

ПОЗОРИШТА У ЛЕСКОВЦУ

I

СТАНИСЛАВ ГРУЈИЋ, дипл. глумац, именује

се за директора Народног позоришта у Лесковцу,

на период од 4 године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику

града Лесковца“.

Број: 06-2/18-I
У Лесковцу, 19. априла 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

206.

На основу члана 46. став 1. и члана 47. Закона о

јавним предузећима („Службени гласник РС“

број 15/16), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66.

став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени

гласник РС“, број 129/07, 83/14- др. закон и 101/16

– др.закон), члана 51. став 1. и члана 52. Одлуке

о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног пред-

узећа „Дирекција за урбанизам и изградњу Лес-

ковац“ са Законом о јавним предузећима („Служ-

бени гласник града Лесковца“ број 50/16), члана

25. став 1. тачка 9. Статута града Лесковца („Служ-

бени гласник града Лесковца“ број 12/08, 7/11,

43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина
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града Лесковца, на 20. седници одржаној 19.

априла 2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ

ПРЕДУЗЕЋА  „УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА

ЛЕСКОВАЦ“

I

МИЛЕНКО МИЛЕНКОВИЋ, дипл.инж.архитек-

туре, разрешава се функције директора Јавног

предузећа „Урбанизам и изградња Лесковац“,

због подношења оставке.

II

Овo Решењe објавиће се у „Службеном гласнику

града Лесковца“.

Број: 06-2/18-I
У Лесковцу, 19. априла 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

207.

На основу члана 24. став 3. и члана 52. став 1, 2.

и 4. Закона о јавним предузећима („Службени

гласник РС“ број 15/16), члана 32. став 1. тачка

9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи

(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14- др.

закон и 101/16-др.закон), члана 41. став 1. и члана

56. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању

Јавног предузећа „Дирекција за урбанизам и из-

градњу Лесковац“ са Законом о јавним пред-

узећима („Службени гласник града Лесковца“

број 50/16), члана 25. став 1. тачка 9. Статута

града Лесковца („Службени гласник града Лес-

ковца“ број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-

испр.), Скупштина града Лесковца, на 20. седници

одржаној 19. априла 2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

„УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ЛЕСКОВАЦ“

I

НОВИЦА НИКОЛИЋ, дипл. инж.електротехнике,

именује се за вршиоца дужности директора Јавног

предузећа „Урбанизам и изградња Лесковац“.

II

Овo Решењe објавиће се у „Службеном гласнику

града Лесковца“.

Број: 06-2/18-I
У Лесковцу, 19. априла 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

208.

На основу чл. 16. став 2, 17. став 3. и 21. став 1.

Закона о јавним предузећима („Службени гласник

РС“, бр.15/16), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о

локалној самоуправи („Службени гласник РС“

бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон),

члана 33. и 37. став 1. Одлуке о усклађивању Од-

луке о оснивању Јавног предузећа „Дирекција за

урбанизам и изградњу Лесковац“ са Законом о

јавним предузећима („Службени гласник града

Лесковца“ број 50/16) и члана 25. став 1. тачка 9.

Статута града Лесковца („Сл.гласник града Лес-

ковца“, бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-

испр.), Скупштина града Лесковца, на 20. седници

одржаној 19. априла 2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ

ПРЕДУЗЕЋА „УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА

ЛЕСКОВАЦ“ 

I

Проф. др Слободан Миленковић, дипл.инж.гра-

ђевине, разрешава се функције председника Над-

зорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам и

изградња Лесковац“, због подношења оставке.

II

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику

града Лесковца“.

Страна 409 - Број 7 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   20. април 2018.



Број: 06-2/18-I

У Лесковцу, 19. априла 2018. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Александар Ђуровић, с.р. 

209.

На основу чл. 16. став 2. и 17. став 3. Закона о

јавним предузећима („Службени гласник РС“,

бр.15/16), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.

129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана

33. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању

Јавног предузећа „Дирекција за урбанизам и из-

градњу Лесковац“ са Законом о јавним пред-

узећима („Службени гласник града Лесковца“

број 50/16) и члана 25. став 1. тачка 9. Статута

града Лесковца („Сл.гласник града Лесковца“,

бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.),

Скупштина града Лесковца, на 20. седници одр-

жаној 19. априла 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ

ПРЕДУЗЕЋА „УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА

ЛЕСКОВАЦ“ 

I

Новица Николић, дипл.инж.грађевине, именује

се за председника Надзорног одбора Јавног пред-

узећа „Урбанизам и изградња Лесковац“.

II

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику

града Лесковца“.

Број: 06-2/18-I

У Лесковцу, 19. априла 2018. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Александар Ђуровић, с.р. 

210.

На основу члана 46. став 1. и члана 47. Закона о

јавним предузећима („Службени гласник РС“

број 15/16), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66.

став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени

гласник РС“, број 129/07, 83/14- др. закон и 101/16

– др.закон), члана 58. став 1. и члана 59. Одлуке

о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног пред-

узећа „Градска аутобуска станица Лесковац“ из

Лесковца са Законом о јавним предузећима

(„Службени гласник града Лесковца“ број 39/16),

члана 25. став 1. тачка 9. Статута града Лесковца

(„Службени гласник града Лесковца“ број 12/08,

7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина

града Лесковца, на 20. седници одржаној 19.

априла 2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

„ГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА

ЛЕСКОВАЦ“

I

ЖИКИЦА СТОЈАНОВИЋ, дипл. економиста,

разрешава се функције вршиоца дужности ди-

ректора Јавног предузећа „Градска аутобуска ста-

ница Лесковац“, због подношења оставке.

II

Овo Решењe објавиће се у „Службеном гласнику

града Лесковца“.

Број: 06-2/18-I
У Лесковцу, 19. априла 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

211.

На основу члана 24. став 3. и члана 52. став 1, 2.

и 4. Закона о јавним предузећима („Службени

гласник РС“ број 15/16), члана 32. став 1. тачка

9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи

(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14- др.

закон и 101/16-др.закон), члана 48. став 1. и члана

63. став 1, 2, 3. и 4. Одлуке о усклађивању Одлуке

о оснивању Јавног предузећа „Градска аутобуска
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станица Лесковац“ из Лесковца са Законом о јав-

ним предузећима („Службени гласник града Лес-

ковца“ број 39/16), члана 25. став 1. тачка 9.

Статута града Лесковца („Службени гласник града

Лесковца“ број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и

9/17-испр.), Скупштина града Лесковца, на 20.

седници одржаној 19. априла 2018. године, донела

је 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

„ГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА

ЛЕСКОВАЦ“

I

ИВАН ЂОРЂЕВИЋ, дипл. правник, именује се

за вршиоца дужности директора Јавног предузећа

„Градска аутобуска станица Лесковац“.

II

Овo Решењe објавиће се у „Службеном гласнику

града Лесковца“.

Број: 06-2/18-I

У Лесковцу, 19. априла 2018. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Александар Ђуровић, с.р.

212.

На основу чл. 16. став 2, 17. став 3. и 21. став 1.

Закона о јавним предузећима („Службени гласник

РС“, бр.15/16), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о

локалној самоуправи („Службени гласник РС“

бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон),

члана 40. и 44. Одлуке о усклађивању Одлуке о

оснивању Јавног предузећа „Градска аутобуска

станица Лесковац“ из Лесковца са Законом о јав-

ним предузећима („Службени гласник града Лес-

ковца“ број 39/16) и члана 25. став 1. тачка 9.

Статута града Лесковца („Сл.гласник града Лес-

ковца“, бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-

испр.), Скупштина града Лесковца, на 20. седници

одржаној 19. априла 2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА

АУТОБУСКА СТАНИЦА ЛЕСКОВАЦ“ 

I

Разрешава се Надзорни одбор Јавног предузећа

„Градска аутобуска станица Лесковац“, због истека

мандата, у саставу:

1. Верољуб Трајковић, председник

2. Слободан Андрејевић, члан

3. Бојан Дунчић, члан из реда запослених.

II

Ово Решење објавити у „Службеном глас-

нику града Лесковца“.

Број: 06-2/18-I
У Лесковцу, 19. априла 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

213.

На основу чл. 16. став 2. и 17. став 3. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“,
бр.15/16), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана
40. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању
Јавног предузећа „Градска аутобуска станица
Лесковац“ из Лесковца са Законом о јавним пред-
узећима („Службени гласник града Лесковца“
број 39/16) и члана 25. став 1. тачка 9. Статута
града Лесковца („Сл.гласник града Лесковца“,
бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.),
Скупштина града Лесковца, на 20. седници одр-
жаној 19. априла 2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА

АУТОБУСКА СТАНИЦА ЛЕСКОВАЦ“ 

I

Именује се Надзорни одбор Јавног предузећа
„Градска аутобуска станица Лесковац“, у саста-
ву:
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1. Будимир Стојиљковић, дипл. машински инже-

њер, председник

2. мр Драгана Ранђеловић, магистар економских

наука, члан

3. Горан Станимировић, дипл.инж.машинства,

члан из реда запослених.

II

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику

града Лесковца“.

Број: 06-2/18-I
У Лесковцу, 19. априла 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

214.

На основу чл. 16. став 2, 17. став 3. и 21. став 1.

Закона о јавним предузећима („Службени гласник

РС“, бр.15/16), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о

локалној самоуправи („Службени гласник РС“

бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон),

члана 40. и 44. Одлуке о усклађивању Одлуке о

оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге

„Дом“ - Лесковац са Законом о јавним предузећима

(„Службени гласник града Лесковца“ број 39/16)

и члана 25. став 1. тачка 9. Статута града Лесковца

(„Сл.гласник града Лесковца“, бр.12/08, 7/11,

43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина

града Лесковца, на 20. седници одржаној 19.

априла 2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ

УСЛУГЕ „ДОМ“ ЛЕСКОВАЦ 

I

Разрешава се Надзорни одбор Јавног предузећа

за стамбене услуге „Дом“ Лесковац, због истека

мандата, у саставу: 

1. Срђан Динић, председник

2. Марија Милосављевић, члан

3. Небојша Ђокић, члан из реда запослених.

II

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику

града Лесковца“.

Број: 06-2/18-I
У Лесковцу, 19. априла 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

215.

На основу чл. 16. став 2. и 17. став 3. Закона о

јавним предузећима („Службени гласник РС“,

бр.15/16), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.

129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана

40. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању

Јавног предузећа за стамбене услуге „Дом“ Лес-

ковац са Законом о јавним предузећима („Служ-

бени гласник града Лесковца“ број 39/16) и члана

25. став 1. тачка 9. Статута града Лесковца

(„Сл.гласник града Лесковца“, бр.12/08, 7/11,

43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина

града Лесковца, на 20. седници одржаној 19.

априла 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ

УСЛУГЕ „ДОМ“ ЛЕСКОВАЦ

I

Именује се Надзорни одбор Јавног предузећа за

стамбене услуге „Дом“ Лесковац, у саставу:

1. Јован Јовић, дипломирани менаџер, председ-

ник

2. др Предраг Стаменковић, доктор наука, члан 

3. Небојша Ђокић, члан из реда запослених

II

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику

града Лесковца“.

Број: 06-2/18-I
У Лесковцу, 19. априла 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.
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216.

На основу члана 22. Закона о јавним службама

(„Службени гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/05-

др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.за-

кона и 83/14-др.закон), члана 32. став 1. тачка 9.

и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи

(„Службени гласник Републике Србије“, бр.129/07,

83/14 – др.закон и 101/16- др.закон), члана 13.

Одлуке о оснивању Туристичке организације

града Лесковца („Службени гласник општине

Лесковац“ бр. 11/95 и 3/97 и „Службени гласник

града Лесковца“ бр. 11/09) и члана 25. став 1.

тачка 9. Статута града Лесковца („Службени глас-

ник града Лесковца“, бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16

и 54/16), Скупштина града Лесковца, на 20. сед-

ници одржаној 19. априла 2018. године, донела

је

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I

МАРИЈА СТОЈАНОВИЋ разрешава се функције

председника Надзорног одбора Туристичке ор-

ганизације града Лесковца због подношења остав-

ке.

II

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику

града Лесковца“. 

Број: 06-2/18-I
У Лесковцу, 19. априла 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

217.

На основу члана 22. Закона о јавним службама

(„Службени гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/05-

др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.за-

кона и 83/14-др.закон), члана 32. став 1. тачка 9.

и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи

(„Службени гласник Републике Србије“, бр.129/07,

83/14 – др.закон и 101/16- др.закон), члана 13.

Одлуке о оснивању Туристичке организације

града Лесковца („Службени гласник општине

Лесковац“ бр. 11/95 и 3/97 и „Службени гласник

града Лесковца“ бр. 11/09) и члана 25. став 1.

тачка 9. Статута града Лесковца („Службени глас-

ник града Лесковца“, бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16

и 54/16), Скупштина града Лесковца, на 20. сед-

ници одржаној 19. априла 2018. године, донела

је 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I

ИВАНА ЦВЕТКОВИЋ, дипл.економиста именује

се за председника Надзорног одбора Туристичке

организације града Лесковца.

II

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику

града Лесковца“. 

Број: 06-2/18-I

У Лесковцу, 19. априла 2018. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Александар Ђуровић, с.р.

218.

На основу члана 45. и 48. а) став 1. и 2. 1) Закона

о култури ("Службени гласник РС" број 72/09,

13/16 и 30/16-испр.), члана 32. став 1. тачка 9. и

члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон

и 101/16-др.закон) и члана 25. став 1. тачка 9.

Статута града Лесковца („Службени гласник града

Лесковца“ број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и

9/17-испр.) Скупштина града Лесковца, на 20.

седници одржаној 19. априла 2018. године, донела

је 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ У

ГРДЕЛИЦИ
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I

МИРОСЛАВ ПЕЈКОВИЋ разрешава се функције

председника Надзорног одбора Дома културе у

Грделици, због подношења оставке.

II

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику

града Лесковца“.

Број: 06-2/18-I
У Лесковцу, 19. априла 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

219.

На основу члана 45. и 48. а) став 1. и 2. 1) Закона

о култури ("Службени гласник РС" број 72/09,

13/16 и 30/16-испр.), члана 32. став 1. тачка 9. и

члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон

и 101/16-др.закон) и члана 25. став 1. тачка 9.

Статута града Лесковца („Службени гласник града

Лесковца“ број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и

9/17-испр.) Скупштина града Лесковца, на 20.

седници одржаној 19. априла 2018. године, донела

је  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ У

ГРДЕЛИЦИ

I

МАРИЈА СТОЈАНОВИЋ ТОДОРОВИЋ, дипл.со-

циолог, именује се за председника Надзорног од-

бора Дома културе у Грделици.

II

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику

града Лесковца“.

Број: 06-2/18-I
У Лесковцу, 19. априла 2018. године

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р. 

220.

На основу члана 41. став 3. и 44 а) став 1. Закона

о култури („Службени гласник РС“, број 72/09),

члана 32. и члана 66. став 3. Закона о локалној

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07,

83/14-др.закон и 101/16-др.закон), и члана 25.

став1. тачка 9. Статута града Лесковца („Службени

гласник града Лесковца“ број 12/08, 7/11, 43/12,

29/16, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина града Лес-

ковца, на 20. седници одржаној 19. априла 2018.

године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ

ОДБОРА ЛЕСКОВАЧКОГ КУЛТУРНОГ

ЦЕНТРА

I

Алекса Костадиновић, разрешава се функције

члана Управног одбора Лесковачког културног

центра, из реда запослених, због истека мандата.

II

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику

града Лесковца“.

Број: 06-2/18-I
У Лесковцу, 19. априла 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р. 

221.

На основу члана 41. став 2. и 3. и 42. став 1.

Закона о култури („Службени гласник РС“, број

72/09), члана 32. и члана 66. став 3. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.

129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), и члана

25. став1. тачка 9. Статута града Лесковца („Служ-

бени гласник града Лесковца“ број 12/08, 7/11,

43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина

града Лесковца, на 20. седници одржаној 19.

априла 2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ

ОДБОРА ЛЕСКОВАЧКОГ КУЛТУРНОГ

ЦЕНТРА
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I

Драган Радовић, проф.књижевности именује се

за члана Управног одбора Лесковачког културног

центра, из реда запослених.

II

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику

града Лесковца“.

Број: 06-2/18-I
У Лесковцу, 19. априла 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

222.

На основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона о

локалној самоуправи („Службени гласник РС“

бр. 129/07 и 83/14-др.закон), чл. 13. и 14. Закона

о локалним изборима („Службени гласник РС“,

бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11), члана 121.

Пословника Скупштине града (''Службени гласник

града Лесковца'', бр. 8/08, 37/12 и 10/13)и члана

25. Статута града Лесковца (''Службени гласник

града Лесковца'', бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16,

54/16 и 9/17-испр.), Скупштина града Лесковца,

на 20. седници одржаној 19. априла 2018. године,

донела је 

РЕШЕЊЕ

I

Разрешавају се дужности председника, заменика

председника, појединих чланова, заменика члана

и заменика секретара Градске изборне комисије

града Лесковца у сталном саставу, и то: 

- Саша Момчиловић, дужности председника

ГИК-а (представника ОГ Александар Вучић –

Србија побеђује),

- Мирослав Крстић, дужности заменика пред-

седника ГИК-а (представника ОГ Александар

Вучић–Србија побеђује),

- Верољуб Мићић, дужности заменика секретара

ГИК-а (представника ОГ Александар Вучић –

Србија побеђује),

- ВладимирБранковић, дужностичлана ГИК-а,

збогподношењаоставке (представника ОГ Алек-

сандар Вучић – Србија побеђује),

- ЈеленaКоцић, дужностичлана ГИК-а (представ-

ника ОГ Александар Вучић – Србија побе-

ђује),

- ДалиборЦветановић, дужностизаменикачлана

ГИК-а (представника ОГ Александар Вучић –

Србија побеђује)

II

Именују се за председника, заменика председника,

чланове, заменика члана и заменика секретара

Градске изборне комисије града Лесковца у стал-

ном саставу, и то: 

- Мирослав Крстић, за председника ГИК-а (пред-

ставника ОГ Александар Вучић – Србија по-

беђује),

- Верољуб Мићић, за заменика председника

ГИК-а (представника ОГ Александар Вучић–

Србија побеђује),

- Јелена Коцић, за заменика секретара ГИК-а

(представника ОГ Александар Вучић – Србија

побеђује),

- МиленаТомић, зачлана ГИК-а (представника

ОГАлександар Вучић – Србија побеђује),

- МиланНичић, зачлана ГИК-а (представника

ОГАлександар Вучић – Србија побеђује),

- МаријаСавић, зазаменикачлана ГИК-а (пред-

ставника ОГАлександар Вучић – Србија побе-

ђује ),

III

Решење објавити у „Службеном гласнику града

Лесковца“.

Број: 06-2/18-I
У Лесковцу, 19. априла 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

223.

На основу члана 116. и 117.став 3. Закона о осно-

вама система образовања и васпитања (''Службени

гласник Републике Србије'', број 88/17), члана

25. Статута града Лесковца (''Службени гласник

града Лесковца'', број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16,

54/16 и 9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75.
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став 3. Пословника Скупштине града Лесковца

(''Службени гласник града Лесковца'' број 8/08,

37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 20.

седници од 19. априла 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ

ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ''11.ОКТОБАР'' 

У ЛЕСКОВЦУ

I

Разрешава се члан Школског одбора Школе за

основно и средње образовање ''11.октобар'' у Лес-

ковцу из реда представника локалне самоуправеи

то:

1. Марко В. Ђорђевић из Лесковца, због подно-

шења оставке.

II

Решење објавити у „Службеном гласнику града

Лесковца“.

Број: 06-2/18-I
У Лесковцу, 19. априла 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

224.

На основу члана 116. и 117.Закона о основама

система образовања и васпитања (''Службени

гласник Републике Србије'', број 88/17), члана

25. Статута града Лесковца (''Службени гласник

града Лесковца'', број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16,

54/16 и 9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75.

став 3. Пословника Скупштине града Лесковца

(''Службени гласник града Лесковца'' број

8/08,37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца

на 20. седници од 19. априла 2018. године, донела

је

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ

ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ''11.ОКТОБАР'' 

У ЛЕСКОВЦУ

I

Именује се члан Школског одбора Школе за ос-

новно и средње образовање ''11.октобар'' у Лес-

ковцу из реда представника локалне самоуправеи

то:

1. Александра Цветановић из Лесковца, Доње

Стопање, ул.Борка Филиповића бр.21, дипл.со-

циолог-мастер дефектолог.

II

Решење објавити у „Службеном гласнику града

Лесковца“.

Број: 06-2/18-I
У Лесковцу, 19. априла 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р. 

225.

На основу члана 116. и 117. став 3. Закона о ос-

новама система образовања и васпитања (''Служ-

бени гласник Републике Србије'', број 88/17),

члана 25. Статута града Лесковца (''Службени

гласник града Лесковца'', број 12/08, 7/11, 43/12,

29/16, 54/16 и 9/17-испр.) и члана 66. став 3. и

члана 75. став 3. Пословника Скупштине града

Лесковца (''Службени гласник града Лесковца''

број 8/08, 37/12 и 10/13), Скупштина града Лес-

ковца на 20. седници од 19. априла 2018. године,

донела је

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДЕСАНКА

МАКСИМОВИЋ'' У ГРДЕЛИЦИ

I

Разрешавају се чланови Школског одбораОсновне

школе ''Десанка Максимовић'' у Грделици из реда

представника локалне самоуправеи то:

1. Славица Валчић из Грделице, ул.Боре Пешића

бр. 27 и

2. Братислав Цветковић из Грделице, ул.Данила

Бошковића бр.4.

20. април 2018.    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   Страна 416 - Број 7



II

Решење објавити у „Службеном гласнику града

Лесковца“.

Број: 06-2/18-I
У Лесковцу, 19. априла 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р. 

226.

На основу члана 116. и 117. став 3. Закона о ос-

новама система образовања и васпитања (''Служ-

бени гласник Републике Србије'', број 88/17),

члана 25. Статута града Лесковца (''Службени

гласник града Лесковца'', број 12/08, 7/11, 43/12,

29/16, 54/16 и 9/17-испр.) и члана 66. став 3. и

члана 75. став 3. Пословника Скупштине града

Лесковца (''Службени гласник града Лесковца''

број 8/08, 37/12 и 10/13), Скупштина града Лес-

ковца на 20. седници од 19. априла 2018. године,

донела је

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДЕСАНКА

МАКСИМОВИЋ'' У ГРДЕЛИЦИ

I

Именују се чланови Школског одбораОсновне

школе ''Десанка Максимовић'' у Грделици из реда

представника локалне самоуправеи то:

1. Марко Јовић и

2. Драгана Пејковић.

II

Решење објавити у „Службеном гласнику града

Лесковца“.

Број: 06-2/18-I

У Лесковцу, 19. априла 2018. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Александар Ђуровић, с.р. 

227.

На основу члана 116. и 117. став 3. Закона о ос-

новама система образовања и васпитања (''Служ-

бени гласник Републике Србије'', број 88/17),

члана 25. Статута града Лесковца (''Службени

гласник града Лесковца'', број 12/08, 7/11, 43/12,

29/16, 54/16 и 9/17-испр.) и члана 66. став 3. и

члана 75. став 3. Пословника Скупштине града

Лесковца (''Службени гласник града Лесковца''

број 8/08, 37/12 и 10/13), Скупштина града Лес-

ковца на 20. седници од 19. априла 2018. године,

донела је

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОСИФ

ПАНЧИЋ'' У ОРАШЦУ

I

Разрешавају се чланови Школског одбора Основне

школе ''Јосиф Панчић'' у Орашцу из реда пред-

ставника локалне самоуправеи то:

1. Бобан Петровић из Лесковца, Рајно Поље и

2. Миша Стаменковић из Лесковца, Рајно Поље.

II

Решење објавити у „Службеном гласнику града

Лесковца“.

Број: 06-2/18-I
У Лесковцу, 19. априла 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р. 

228.

На основу члана 116. и 117. став 3. Закона о ос-

новама система образовања и васпитања (''Служ-

бени гласник Републике Србије'', број 88/17),

члана 25. Статута града Лесковца  (''Службени

гласник града Лесковца'', број 12/08, 7/11, 43/12,

29/16, 54/16 и 9/17-испр.) и члана 66. став 3. и

члана 75. став 3. Пословника Скупштине града

Лесковца (''Службени гласник града Лесковца''

број 8/08, 37/12 и 10/13), Скупштина града Лес-

ковца на 20. седници од 19. априла 2018. године,

донела је
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РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОСИФ

ПАНЧИЋ'' У ОРАШЦУ

I

Именују  се чланови  Школског одбораОсновне

школе ''Јосиф Панчић'' у Орашцу из реда пред-

ставника локалне самоуправеи то:

1. Александар Ђокић из Орашца и

2. Предраг Јовановић из Орашца.

II

Решење објавити у „Службеном гласнику града

Лесковца“.

Број: 06-2/18-I
У Лесковцу, 19. априла 2018. године

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.     
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