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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

БОЈНИК
107.
На основу члана 9. и 10. Закона о буџетском систему 
("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана 
37. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 
61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 и 95/2018) и члана 
70. Статута општине Бојник ("Службени гласник 
града Лесковца", бр. 6/19), Општинско веће општине 
Бојник, на седници одржаној дана 21.03.2019. године, 
доноси

ПРАВИЛНИК

О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
СА ПОДРАЧУНА, ОДНОСНО РАЧУНА 

КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА 
ОПШТИНЕ БОЈНИК

I Уводне одредбе

Члан 1.

Овим Правилником ближе се уређује начин коришћења 
новчаних средстава са подрачуна, односно других 
рачуна директних и индиректних корисника средстава 
буџета општине Бојник, као и рачуна корисника јавних 
средстава који нису укључени у систем консолидованог 
рачуна трезора (у даљем тексту: КРТ), а којима се врши 
пренос средстава из буџета (у даљем тексту: корисници 
буџета општине Бојник).

Члан 2.

Корисници буџета општине Бојник могу имати по
драчуне на којим воде средства за редовно пословање 

и наменске подрачуне отворене за реализацију про
јеката по наменама.
На подрачунима за редовно пословање воде се но
вчана средства у складу са буџетом општине Бојник.
На наменским подрачунима прихода воде се средства 
корисника буџета општине Бојник која се остварују у 
складу са законом.
Корисници јавних средстава буџета морају за сре
дства пренета из буџета отворити посебан наменски 
подрачун код Управе за трезор, који је укључен у 
консолидовани рачун трезора.

Члан 3.

Приходи корисника буџета општине Бојник ко нсо
лидују се на нивоу КРТ општине Бојник.
Ако се корисник буџета општине Бојник финансира из 
буџета различитих нивоа власти, приходи тог корисника 
консолидују се на нивоу трезора према припадности 
директног корисника буџетских средстава.

II Коришћење новчаних средстава

Члан 4.

Одељење за привреду, финансије и локални економски 
развој Општинске управе општине Бојник испоставља 
налоге за плаћање Управи за трезор (у даљем тексту: 
Трезор), на захтев корисника буџета општине Бојник, 
за текуће расходе и издатке за редовно пословање кори
сника буџета општине Бојник у оквиру одобрених 
апропријација, на основу кварталних и месечних пла
нова потрошње, у складу са буџетом општине Бојник за 
буџетску годину.
Одељење за привреду, финансије и локални еконо
мски развој испоставља Трезору налоге за трансфер 
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средстава са рачуна за извршење буџета на подрачуне 
за редовно пословање корисника буџета општине 
Бојник, на захтев корисника буџета општине Бојник 
у оквиру одобрених апропријација, на основу ква
рта лних и месечних планова потрошње, са којих ко
рисници буџета општине Бојник могу испоставити 
налог за плаћање Трезору.
Корисници буџета општине Бојник врше плаћање са 
подрачуна прихода, за намене и до висине утврђене 
законом, другим прописима и општим актом.
Непосредна плаћања врше се испостављањем налога 
за плаћање, у складу са законом.

III Управљање новчаним средствима  
на КРТ општине Бојник

Члан 5.

Свим средствима КРТа општине Бојник управља Оде
љење за привреду, финансије и локални економски ра
звој уз сагласност Председника општине Бојник.
Управљање средствима из става 1. овог члана подра
зумева планирање токова и управљање примањима и 
издацима ради ефикаснијег коришћења тих средстава.
Одељење за привреду, финансије и локални економски 
развој планира токове новчаних средстава са циљем 
несметаног извршења обавеза буџета општине Бојник, 
у складу са законом.

Члан 6.

Директни и индиректни корисници буџета општине 
Бојник, по завршетку буџетске године, подносе налог 
Трезору за пренос неутрошених средстава у тој 
буџетској години са подрачуна за редовно пословање 
на рачун – Извршење буџета општине Бојник.
Уколико корисници из става 1. овог члана не изврше 
пренос неутрошених средстава са подрачуна за ре
довно пословање у тој буџетско години Одељење 

за привреду, финансије и локални економски развој 
тим корисницима неће вршити пренос средстава за 
фи нансирање расхода по апропријацијама одобре
ним одлуком о буџету за текућу годину док директни 
(индиректни) корисник не достави Одељењу доку
ментацију о утрошку тих средстава у целокупном 
изно су из става 1. овог члана, у складу са одобреним 
апро пријацијама.
Стање прихода директних и индиректних корисника 
буџета општине Бојник евидентирано на крају бу џе
тске године преноси се као почетно стање ових сре
дстава на почетку наредне буџетске године.

Члан 7.

Средства из члана 1. овог Правилника, која преостану 
по извршењу обавеза у складу са чланом 5. овог Пра
вилника, могу се пласирати у депозит пословних ба
нака, о чему се достављају месечни извештаји Упра
ви за трезор, до петог у месецу, за претходни ме сец.

Члан 8.

Директни корисници буџета општине Бојник дужни 
су да воде евиденцију података, регистара, писмених 
извештаја и електронских података, који се односе 
на финансијске задатке и активности за себе и своје 
инди ректне кориснике.

Члан 9.

Правилник објавити у "Службеном гласнику града 
Ле сковца", а примењиваће се од дана доношења.

03 Број: 1001451/2019
Бојник, 21.03.2019. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Ненадовић
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ЛЕБАНЕ
108.
На основу члана 46. став 1. тачка 8. Закона о локалним избо
рима ("Службени гласник РС", број 129/07, 34/2010одлука 
УС и 54/2011), члана 34. ст. 2. Статута општине Лебане 
("Службени гласник Града Лесковца", број 16/08, 21/08, 
09/09, 17/09, 04/10, 14/2014, 21/14, 12/2015, 18/2015 и 
27/2015) и члана 146. став 1. алинеја 8. Пословника о раду 
Скупштине општине Лебане ("Слу жбени гласник града 
Лесковца" број 22/16), Ску пштина општине Лебане на 
седници одржаној 21.03.2019. го ди не, донела је:

РЕШЕЊЕ

I 
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборнику Веселину 
Ђокићу из Ждеглова, изабраном са листе "Ивица Дачић
Социјалистичка партија Србије (СПС) Јединствена 
Србија (ЈС)" због наступања смрти одборника. 

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

III
Решење доставити Општинској изборној комисији и 
Одељењу за привреду и за финансије.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 0267

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р.

109.
На основу члана 56. Закона о локалним изборима 
("Сл. гласник РС" бр. 129/2007, 34/2010одлука УС 
и 54/2011), Скупштина општине Лебане, на седници 
одржаној дана 21.03.2019. године, донела је 

ОДЛУКУ

О ПОТВРђИВАЊУ мАНДАТА ОДБОРНИКА

I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат новоизабраном одборнику 
који је изабран на изборима за одборнике Скупштине 
општине Лебане одржаних дана 24.04.2016. године и то:

1. Милан Живковић из Лебана, ул. Бојничка 37, 
одбо рник СПСЈС;

II

Мандат одборника почиње да тече даном потврђива
ња мандата.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 број 0266 

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

110.
На основу члана 126. Закона о социјалној заштити 
("Службени гласник РС", број 24/2011), члана 32. За
ко на о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", број 
129/2007, 83/2014 – др. Закон и 101/2016 и 47/18) и чла
на 39. Статута општине Лебане ("Службени гласник 
гра да Лесковца", број 16/08, 21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 
14/2014, 21/14, 12/2015, 18/2015 и 27/2015), Скупштина 
општине Лебане на седници одржаној 21.03.2019.годи
не, донела је 

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД ЛЕБАНЕ

I

РАЗРЕШАВА СЕ функције директора Центра за со
цијални рад Лебане Драгана Гоцић Вукадиновић, ди
пломирани психолог из Лебана.

II

Решење доставити разрешеном директору и Центру 
за социјални рад у Лебану.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 0264

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

АКТИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА
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111.
На основу члана 124. Закона о социјалној заштити 
("Службени гласник РС", број 24/2011), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", број 
129/2007, 83/2014 – др. Закон и 101/2016 и 47/18) 
и члана 39. Статута општине Лебане ("Службени 
гласник града Лесковца", број 16/08, 21/08, 09/09, 
17/09, 04/10, 14/2014, 21/14, 12/2015, 18/2015 и 
27/2015), Скупштина општине Лебане на седници 
одржаној 21.03.2019.године, донела је 

РЕШЕЊЕ

О ИмЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД ЛЕБАНЕ

I

ИМЕНУЈЕ СЕ за директора Центра за социјални рад 
Лебане, Драгана Гоцић Вукадиновић, дипломирани 
психолог из Лебана.

II

Решење доставити именованом директору и Центру 
за социјални рад у Лебану.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 0265

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

112.
На основу члана 11. и члана 32. тачка 1) Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Србије", број 129/07, 83/14  др. закон, 101/16 – др. 
закон и 47/2018) и члана 131.Статута општине Лебане 
("Сл. гласник општине Лесковац", број 16/2008, 
21/2008, 09/2009, 17/2009, 04/2010, 14/2014, 21/14 
12/2015, 18/2015 и 27/2015), Скупштина општине Ле
бане, на седници одржаној 21.03.2019. године, донела 
је 

СТАТУТ 
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1. 
Овим Статутом, у складу са законом, уређују се наро
чито: права и дужности општине Лебане (у даљем те
ксту: Општина) и начин њиховог остваривања, број 
одбо рника Скупштине општине Лебане (у даљем те
ксту: Скупштина општине), организација и рад органа 
и служби, начин управљања грађана пословима из на
дле жности Општине, услови за остваривање облика 
не посредне самоуправе, спровођење поступка јавне 
ра  справе приликом припреме општих аката утврђених 
овим статутом, оснивање, начин избора органа и рад 
ме сне заједнице и других облика месне самоуправе, 
усло ви и облици остваривања сарадње и удруживања 
Општи не, заштита локалне самоуправе и друга питања 
од значаја за Општину.

Сви појмови у овом статуту употребљени у грама
тичком мушком роду подразумевају мушки и женски 
при родни род.

Положај Општине

Члан 2.

Општина је основна територијална јединица у којој 
грађани остварују право на локалну самоуправу у 
складу са Уставом, законом и овим статутом.
Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на 
територији Општине, управљају пословима Општине 
у складу са законом и овим статутом.
Грађани учествују у остваривању локалне самоуправе 
путем грађанске иницијативе, збора грађана, рефере
ндума, других облика учешћа грађана у обављању по 
слова Општине и преко својих одборника у Ску пшти ни 
општине, у складу са Уставом, законом и овим статутом.

Територија

Члан 3.
Територију Општине, утврђену законом, чине насељена 
места, односно подручја катастарских општина које 
улазе у њен састав, и то:
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Редни број Насељено место Катастарска општина

1. Бачевина Бачевина

2. Бошњаце Бошњаце

3. Бувце Бувце

4. Велико Војловце Велико Војловце

5. Гегља Гегља

6. Голи Рид Голи Рид

7. Горње Врановце Горње Врановце

8. Гргуровце Гргуровце

9. Доње Врановце Доње Врановце

10. Дрводељ Дрводељ

11. Ждеглово Ждеглово

12. Клајић Клајић

13. Коњино Коњино

14. Кривача Кривача

15. Лалиновац Лалиновац

16. Липовица Липовица

17. Лугаре Лугаре

18. Мало Војловце Мало Војловце

19. Нова Топола Нова Топола

20. Лебане Лебане

21. Ново Село Ново Село

22. Пертате Пертате

23. Петровац Петровац

24. Поповце Поповце

25. Пороштица Пороштица

26. Прекопчелица Прекопчелица

27. Радевце Радевце

28. Радиновац Радиновац

29. Рафуна Рафуна

30. Свињарица Свињарица

31. Секицол Секицол

32. Слишане Слишане

33. Тогочевце Тогочевце

34. Ћеновац Ћеновац

35. Цекавица Цекавица

36. Шарце Шарце

37. Шилово Шилово

38. Штулац Штулац

39. Шумане Шумане
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Својство правног лица

Члан 4.

Општина има својство правног лица.
Седиште Општине је у насељеном месту Лебане, 
улица Цара Душана 116.
Општина има своју званичну интернет презентацију 
на адреси www.lebane.org.rs

Печат

Члан 5.

Органи Општине имају печат.

Печат је округлог облика са исписаним текстом: Ре
публика Србија, општина Лебане, назив и седиште 
органа исписан на српском језику и ћириличким 
писмом и грбом Републике Србије у средини. 

Језик и писмо

Члан 6.

На територији Општине у службеној употреби је 
српски језик и ћириличко писмо. 

Симболи Општине

Члан 7.

Општина има грб и заставу. 
Употреба грба и заставе Општине ближе се уређује 
посебном одлуком Скупштине општине.

Употреба симбола Општине

Члан 8.

Застава и грб Општине могу се истицати само уз 
државне симболе.
У службеним просторијама органа Општине истичу 
се само државни симболи и грб и застава Општине.

Празник Општине

Члан 9.

Општина има празник.
Празник Општине je 8. Новембар.
Празник општоне утврђује се статутом или посебном 

одлуком Скупштине општине, уз претходну сагла
сно ст министарства надлежног за локалну само упра
ву.

Слава општине

Члан 10.

Општина прославља Светог Димитрија као славу 
општи не.

Награде и jавна признања

Члан 11.

Општина установљава награде и друга јавна признања 
организацијама и грађанима за значајна остварења у 
привреди, науци, уметности, спорту и другим друштве
ним областима.
Општина додељује звање "почасни грађанин" особи 
чији су рад и достигнућа од посебног значаја за Општи
ну.
Скупштина општине одлучује о додељивању звања 
"почасни грађанин" уз претходну сагласност мини
старства надлежног за послове локалне самоуправе.
Награде и друга јавна признања и звање "почасни 
грађанин" додељују се поводом празника Општине.
Врсте награда и других јавних признања, поступак, 
услови и критеријуми за додељивање јавних при зна
ња и звања "почасни грађанин" уређују се посе бном 
одлуком.

Утврђивање назива делова насељених места 

Члан 12.

Општина утврђује називе улица, тргова, градских че
тврти, заселака и других делова насељених места на 
својој територији посебном одлуком, уз претходну 
сагласност министарства надлежног за послове ло
калне самоуправе.

Јавност рада

Члан 13.

Рад органа Општине је јаван.

Јавност рада по правилу обезбеђује се:
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1. путем издавања билтена, информатора, преко 
средстава јавног информисања, презентовањем одлу
ка и других аката јавности и постављањем инте рнет 
презентације;

2. организовањем јавних расправа у складу са за
коном, овим статутом и одлукама органа Општине,

3. организовањем јавних слушања у складу са 
овим статутом и пословником Скупштине општине и

4. у другим случајевима утврђеним овим статутом 
и другим актима органа Општине.

Имовина Општине

Члан 14.

Општина има своју имовину.
Имовином Општине самостално управљају и распо
лажу органи Општине, у складу са законом, овим ста
тутом и другим актима Општине.
У јавној својини Општине сагласно закону су:

 добра у општој употреби на територији Општине 
(општински путеви, некатегорисани путеви, улице 
које нису део аутопута или државног пута I и II реда, 
тргови и јавни паркови и др.);

 комунална мрежа на територији Општине;
 непокретне и покретне ствари и друга имовинска 

права које користе органи и организације Општине;
 ствари у јавној својини на којима право коришћења 

имају месне заједнице на територији Општине, уста
нове, јавне агенције и друге организације чији је осни
вач Општина;

 друге непокретне и покретне ствари и имовинска 
права, у складу са законом којим се уређује јавна сво
јина.

II. НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ

Надлежности Општине

Члан 15.

Општина врши послове из своје надлежности утврђене 
Уставом и законом, као и послове из оквира права и 
дужности Републике који су јој законом поверени.

Надлежности утврђене Уставом и законом

Члан 16.

Општина, преко својих органа, у складу са Уставом 
и законом:

1) доноси статут, буџет и завршни рачун, просторни 
и урбанистички план и план развоја Општине, као и 
стратешке планове и програме локалног економског 
развоја;

2) уређује и обезбеђује обављање и развој комуна
лних делатности, локални превоз, коришћење грађе
винског земљишта и пословног простора;

3) стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању 
и коришћењу некатегорисаних и општинских путева, 
као и улица и других јавних објеката од општинског 
значаја;

4) стара се о задовољавању потреба грађана у 
области просвете (предшколско васпитање и обра зо
вање и основно и средње образовање и васпитање), 
научноистраживачке и иновационе делатности, ку
лту ре, здравствене и социјалне заштите, дечије за
шти те, спорта и физичке културе;

5) обезбеђује остваривање посебних потреба особа 
са инвалидитетом и заштиту права осетљивих група;

6) стара се о развоју и унапређењу туризма, зана
тства, угоститељства и трговине;

7) доноси и реализује програме за подстицање 
локалног економског развоја, предузима активности 
за одржавање постојећих и привлачење нових инве
стиција и унапређује опште услове пословања;

8) стара се о заштити животне средине, заштити од 
елементарних и других непогода, заштити културних 
добара од значаја за Општину;

9) стара се о заштити, уређењу и коришћењу пољо
привредног земљишта и спроводи политику рура
лног развоја;

10) стара се о остваривању, заштити и унапређењу 
људских и мањинских права, родној равноправности, 
као и о јавном информисању у Општини;

11) образује и уређује организацију и рад органа, 
организација и служби за потребе Општине, орга ни
зује службу правне помоћи грађанима и уређује орга
низацију и рад мировних већа;

12) утврђује симболе Општине и њихову употребу;
13) управља општинском имовином и утврђује 

стопе изворних прихода, као и висину локалних та
кси;
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14) прописује прекршаје за повреде општинских 
прописа;

15) обавља и друге послове од локалног значаја 
одређене законом, као и послове од непосредног 
интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и 
овим статутом.
Послови из надлежности општина утврђени Уставом 
и законом, ближе су одређени Јединственим пописом 
послова јединица локалне самоуправе који обезбеђује 
министарство надлежно за локалну самоуправу у 
складу са законом.

Јавне службе Општине

Члан 17.

За остваривање својих права и дужности и за задо
во љавање потреба локалног становништва, Општи на 
може оснивати предузећа, установе и друге органи
зације које врше јавну службу, у складу са законом и 
овим статутом.
Скупштина општине посебном одлуком оснива пре
дузећа, установе и друге организације које врше јавну 
службу и остварује права оснивача, ако законом или 
овим статутом за вршење појединих права оснивача 
није утврђена надлежност другог органа Општине.

Поверавање послова правном  
или физичком лицу

Члан 18.

Општина може уговором, на начелима конкуренције, 
јавности, економичности, ефикасности и заштите жи
вотне средине, поверити правном или физичком лицу 
обављање појединих послова из своје надлежно сти.
Поверавање послова из става 1. овог члана уређује се 
одлуком Скупштине општине.

III. ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНЕ

Средства за обављање послова  
и извори средстава

Члан 19.

За обављање послова Општине утврђених Уставом и 
законом, као и за обављање законом поверених по
слова из оквира права и дужности Републике, Општи

ни припадају приходи и примања утврђени законом.
Послови Општине финансирају се из изворних и 
усту пљених прихода, трансфера, примања по основу 
за дуживања и других прихода и примања утврђених 
за коном.

Ненаменски карактер средстава

Члан 20.

Сви приходи Општине су општи приход буџета и мо
гу се користити за било коју намену, осим оних при
хода чији је наменски карактер утврђен законом.

Буџет и завршни рачун

Члан 21.

Скупштина доноси буџет Општине за сваку календа
рску годину, у којем се исказују сви приходи и при
мања, задуживања и друге финансијске транса кције, 
расходи и други издаци, у складу са законом који уре
ђује буџетски систем.
По истеку године за коју је буџет донет саставља се 
завршни рачун о извршењу буџета Општине.

Одговорност за извршење буџета и извештавање

Члан 22.

За извршење буџета Општине, председник Општине 
одговара Скупштини општине.
Општинска управа обавезна је да редовно прати 
извршење буџета и по потреби, а најмање два пута 
годишње информише председника Општине, а обаве
зно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, одно
сно деветомесечног периода.
Председник општине, у року од 15 дана од дана до
стављања извештаја из става 2. овог члана, усваја и 
до ставља извештај Скупштини општине.

Самодопринос

Члан 23.

За задовољавање потреба грађана у Општини или ње
ном делу средства се могу прикупљати самодо при
носом.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани 
референдумом, у складу са законом којим је уређено 
непосредно изјашњавање грађана и овим статутом.
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Утврђивање предлога одлуке

Члан 24.

Предлог одлуке о увођењу самодоприноса утврђује 
Скупштина општине.
Иницијативу за доношење одлуке из става 1. овог 
члана може поднети најмање једна трећина одборника 
Скупштине општине и грађани путем грађанске ини
цијативе.
Уз иницијативу се подноси и програм којим се утвр
ђују извори, намена и начин обезбеђивања уку пних 
финансијских средстава за реализацију пројекта који 
је предмет одлуке.
По примљеној уредној иницијативи, Скупштина 
општи не одлучује о покретању поступка за увођење 
само доприноса већином гласова од укупног броја 
одбо рника.
Ако Скупштина општине прихвати иницијативу за 
увођење самодоприноса, доноси закључак којим 
исто времено одређује рок за припрему нацрта одлуке 
о уво ђењу самодоприноса и рок и начин организовања 
ја вне расправе.
Предлог одлуке о увођењу самодоприноса Скупштина 
општине утврђује већином гласова од укупног броја 
одборника.

Доношење одлуке о увођењу самодоприноса

Члан 25.

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани ко
ји имају изборно право и пребивалиште на подручју 
на којем се средства прикупљају.
Одлуку из става 1. овог члана доносе и грађани који 
немају изборно право и пребивалиште на подру чју на 
којем се средства прикупљају, ако на том по дручју имају 
непокретну имовину, а средствима само доприноса се 
побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већи
на од укупног броја грађана из ст. 1. и 2. овог члана.

Објављивање одлуке о увођењу самодоприноса

Члан 26.

Одлука о увођењу самодоприноса се објављује на 
начин на који се објављују акти Општине.

Наменски карактер средстава самодоприноса

Члан 27.
Новчана средства која се прикупљају на основу одлу
ке о самодоприносу приход су буџета и строго су 
наменског карактера.

IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ

Органи Општине

Члан 28.
Органи Општине су: Скупштина општине, предсе
дник Општине, Општинско веће и Општинска управа.
У складу са законом којим се уређује правобра нила
штво, орган Општине је и Општинско правобра нила
штво.

Презумпција надлежности

Члан 29.
Послове Општине врше органи Општине у оквиру 
своје надлежности утврђене законом и овим статутом.
Скупштина општине доноси акте општег карактера.
Ако законом или другим прописом није утврђено 
који орган је надлежан за обављање послова из на
дле жности Општине, све послове који се односе на 
уређивање односа из надлежности Општине врши 
Скупштина општине, а послове који су по својој при
роди извршни, врши председник Општине.

Ако се према природи посла не може утврдити на
длежност у складу са ставом 2. овог члана, надле жна 
је Скупштина општине.

1. Скупштина општине

Положај Скупштине општине

Члан 30.
Скупштина општине је највиши орган Општине који 
врши основне функције локалне власти, утврђене 
Уставом, законом и овим статутом.

Састав Скупштине општине

Члан 31.

Скупштину општине чине одборници које бирају 
грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, 
у складу са законом и овим статутом.
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Сазивање конститутивне седнице

Члан 32.
Седницу новог сазива Скупштине општине сазива 
председник Скупштине општине претходног сазива, у 
року од 15 дана од дана објављивања резултата избо ра.
Уколико председник Скупштине општине из пре
тходног сазива не сазове седницу новог сазива у року 
из става 1. овог члана, седницу новог сазива сазваће 
најстарији одборник новог сазива у року од 15 дана 
од истека рока из става 1. овог члана.
Седницом председава најстарији одборник новог 
сазива до избора председника Скупштине општине.

Конституисање Скупштине

Члан 33.
Скупштина општине се сматра конституисаном избо
ром председника Скупштине општине и поста вље
њем секретара Скупштине општине.

Број одборника

Члан 34.

Скупштина општине имa 31 одборника.

мандат

Члан 35.

Одборници се бирају на четири године.
Одборнику почиње и престаје одборнички мандат 
под условима и на начин утврђен законом. 

Заклетва

Члан 36.

Изабрани одборници полажу заклетву која гласи: 
"Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине Ле
бане придржавати Устава, закона и Статута општине
Лебане, и да ћу часно и непристрасно вршити дужност 
одборника, руководећи се интересима грађана."

Неспојивост функција

Члан 37.

Одборник не може бити запослени у Општинској 
управи и лице које именује, односно поставља Ску
пштина општине.

Ако запослени у Општинској управи буде изабран за 
одборника, права и обавезе по основу рада мирују му 
док траје његов одборнички мандат.
Даном потврђивања одборничког мандата лицима која 
је именовала, односно поставила Скупштина општи
не престаје функција на коју су именована, одно сно 
постављена.

Имунитет одборника

Члан 38.

Одборник не може бити позван на кривичну одго
ворност, притворен или кажњен због изнетог мишље
ња или давања гласа на седници Скупштине општине 
и радних тела.

Права и дужности одборника

Члан 39.

Право је и дужност одборника да учествује у раду 
Скупштине општине и њених радних тела, предлаже 
Скупштини општине расправу о одређеним питањима, 
предлаже радном телу Скупштине општине да организује 
јавно слушање о предлозима прописа и одлука о којима 
одлучује Скупштина општине, подноси предлоге одлука 
и других аката из надлежности Скупштине општине и 
даје амандмане на предлоге прописа, поставља питања 
везана за рад органа Општине и учествује у другим 
активностима Скупштине општине.
Право је одборника да буде редовно обавештаван о 
питањима од утицаја на вршење одборничке дужности, 
да на лични захтев добије од органа и служби Општине 
податке који су му потребни за рад, као и стручну помоћ 
у припремању предлога за Скупштину општине.
За благовремено достављање обавештења, тражених 
података, списа и упутстава одговоран је секретар 
Ску пштине општине, а начелник Општинске управе 
када се обавештење, тражени податак, спис и упутство 
односе на делокруг и рад Општинске управе.
Одборник има право на заштиту мандата, укључујући 
и судску заштиту, која се остварује сходном применом 
закона којим се уређује заштита изборног права у 
избо рном поступку.
Права и дужности одборника ближе се одређују по
словником Скупштине општине.
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Накнаде и друга примања одборника

Члан 40.

Право одборника на изгубљену зараду, путне тро
шкове за долазак и одлазак на седницу Скупштине 
општине и њених радних тела, дневнице и на накнаду 
других трошкова везаних за вршење одборничке 
функције уређује се посебном одлуком Скупштине 
општине.

Надлежност Скупштине општине

Члан 41.
Скупштина општине, у складу са законом:

1) доноси Статут општине и пословник Скупштине 
општине;

2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као 

и начин и мерила за одређивање висине локалних та
кса и накнада;

4) доноси план развоја Општине, планске доку
менте јавних политика, средњорочне планове и друге 
планске документе, у складу са законом;

5) доноси просторни и урбанистички план Општи
не;

6) доноси прописе и друге опште акте из надле
жности општине;

7) бира и разрешава локалног омбудсмана;
8) расписује општински референдум и референдум 

на делу територије Општине, изјашњава се о предло
зима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује 
предлог одлуке о самодоприносу;

9) образује и уређује организацију и рад органи
зација и служби за потребе Општине;

10) оснива јавна предузећа и друштва капитала за 
обављање делатности од општег интереса у складу са 
законом и овим статутом, даје сагласност на законом 
одређене опште и друге правне акте и радње јавног 
предузећа, односно друштва капитала, ради заштите 
општег интереса;

11) оснива установе и организације у области пре
дшко лског образовања и васпитања, основног обра
зо вања, културе, социјалне заштите, примарне здра
вствене заштите, физичке културе, спорта, де чје за
штите и туризма, прати и обезбеђује њихово фу нкци
онисање;

12) именује и разрешава надзорни одбор и дире
ктора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагла
сност на статут јавног предузећа и врши друга права 
оснивача у складу са законом и оснивачким актом;

13) именује и разрешава управни одбор, надзорни 
одбор и директора установе, организације и службе 
чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у 
складу са законом;

14) бира и разрешава председника Скупштине и 
заменика председника Скупштине;

15) поставља и разрешава секретара и заменика 
секретара Скупштине;

16) бира и разрешава председника Општине и, на 
предлог председника Општине, бира заменика пре
дсе дника Општине и чланове Општинског већа;

17) именује и разрешава главног урбанисту;
18) усваја Кадровски план;
19) уређује услове и начин обављања комуналних 

делатности, права и обавезе корисника комуналних 
услуга, обим и квалитет комуналних услуга и на чин 
вршења надзора над обављањем комуналних дела
тности, оснива јавна предузећа за обављање ко му
налне делатности, односно поверава обављање тих 
делатности друштву капитала или предузетнику, про
писује опште услове одржавања комуналног реда и 
мере за њихово спровођење;

20) доноси годишње и средњорочне програме уре
ђивања грађевинског земљишта; одлучује о оту ђе њу 
грађевинског земљишта у складу са законом и про пи
сом Општине;

21) доноси локалну стамбену стратегију у складу са 
Националном стамбеном стратегијом, акциони план за 
њено спровођење и програме стамбене по дршке, може 
основати јавну стамбену агенцију у скла ду са законом, 
као и правно лице за обављање по сло ва од јавног инте
реса у области становања;

22) уређује коришћење пословног простора који је 
у јавној својини Општине, уређује висину закупнине 
пословног простора и врши друге послове у вези са 
коришћењем пословног простора, у складу са зако
ном и другим актима Општине;

23) уређује критеријуме и поступак давања станова 
у закуп и њихове куповине;

24) прописује висину закупнине за коришћење 
ста мбених зграда, станова и гаража у јавној својини 
Општине;
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25) ближе уређује коришћење, одржавање и упра
вљање стварима у јавној својини Општине;

26) уређује начин коришћења превозних средстава 
у јавној својини Општине;

27) уређује ближе услове за обављање такси пре
воза путника;

28) доноси програме коришћења и заштите при
родних вредности и програме заштите животне сре
дине, односно локалне акционе и санационе планове, 
у складу са стратешким документима и интересима 
и специфичностима Општине и утврђује посебну 
накнаду за заштиту и унапређење животне средине;

29) доноси годишњи програм заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта, утврђује 
про тиверозионе мере и њихово спровођење, одлучује 
о привођењу пашњака другој култури;

30) доноси програм развоја туризма у складу са 
Стратегијом; утврђује висину боравишне таксе на те
риторији Општине;

31) доноси локални акциони план за борбу против 
корупције на нивоу Општине и образује стално радно 
тело за праћење спровођења локалног акционог пла на;

32) доноси програм контроле и смањења популације 
напуштених паса и мачака, уређује држање и заштиту 
домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са 
законом;

33) доноси оперативни план за воде II реда, одре
ђује место и начин коришћења воде за рекреацију, 
укљу чујући и купање;

34) доноси акциони план за спровођење Наци она
лне стратегије за младе на територији Општине, мо
же основати канцеларију за младе;

35) доноси програм и план енергетске ефикасности;
36) одлучује о прибављању и отуђењу непокре

тности у јавној својини Општине, заснивању хипотеке 
на непокретностима у јавној својини Општине, као и 
о преносу права својине на другог носиоца права ја
вне својине;

37) одлучује о улагању ствари у јавној својини 
Општине и права у капитал јавног предузећа и дру
штва капитала чији је оснивач, у складу са законом;

38) одлучује о преносу права коришћења на ства
рима у својини Општине, установама, јавним аге
нци јама и другим организацијама чији је оснивач 
Општи на;

39) одлучује о давању концесије када су јавна тела 
и предмет концесије у надлежности Општине, даје 
сагласност на концесиони акт;

40) даје сагласност и усваја предлог пројекта ја
вноприватног партнерства, даје сагласност на на црт 
јавног уговора у пројекту јавноприватног па ртне
рства и даје овлашћење председнику Општине да по
тпише јавни уговор у име Општине;

41) образује Штаб за ванредне ситуације, доноси 
план и програм развоја система заштите и спасавања;

 42) образује робне резерве и утврђује њихов обим 
и структуру;

43) утврђује општинске таксе и друге локалне при
ходе који Општини припадају по закону;

44) утврђује висину доприноса за уређивање гра
ђевинског земљишта;

45) утврђује накнаду за комуналне услуге и даје 
са гласност на одлуку о промени цена комуналних 
услу га, у складу са законом;

46) утврђује критеријуме и поступак за регресирање 
трошкова боравка у предшколској установи за децу 
из материјално угрожених породица;

47) доноси акт о јавном задуживању Општине, у 
складу са законом којим се уређује јавни дуг;

48) прописује радно време угоститељских, тргови
нских и занатских објеката;

49) даје мишљење о републичком, покрајинском и 
регионалном просторном плану;

50) оснива стална и повремена радна тела за разма
трање питања из њене надлежности, утврђене њеним 
пословником;

51) подноси иницијативу за покретање поступка 
оснивања, укидања или промене територије Општине;

52) предлаже Влади Републике Србије утврђивање 
јавног интереса за експропријацију у корист Општи
не;

53) даје мишљење о законима којима се уређују 
пи тања од интереса за локалну самоуправу;

54) разматра извештај о раду и даје сагласност на 
про грам рада корисника буџета;

55) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима 
и општинама, удружењима, хуманитарним и другим 
организацијама;

56) информише јавност о свом раду;
57) покреће поступак за оцену уставности и 
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законитости закона или другог општег акта Репу бли
ке Србије којим се повређује право на локалну са моу
праву;

58) организује службу правне помоћи грађанима;
59) уређује организацију и рад мировних већа;
60) утврђује празник Општине;
61) даје сагласност на употребу имена, грба и дру

гог обележја Општине;
62) уређује поступак, услове и критеријуме за до

дељивање јавних признања и почасних звања ко је 
додељује Општина и одлучује о додели јавних при
зна ња и почасних звања;

63) одлучује о називима улица, тргова, градских 
четврти, заселака и других делова насељених места;

64) разматра и усваја годишње извештаје о раду 
јавних предузећа, установа и других јавих служби 
чији је оснивач или већински власник општина;

65) разматра извештаје Савета за међунационалне 
односе;

66) разматра извештај о раду локалног омбудсмана,
67) разматра годишњи извештај главног урбанисте 

о стању у простору; 
68) усваја Етички кодекс понашања функционера 

(у даљем тексту: Етички кодекс);
69) доноси мере и усваја препоруке за унапређење 

људских и мањинских права;
70) обавља и друге послове утврђене законом и 

овим статутом.

Кворум за рад и одлучивање

Члан 42.

Скупштина општине одлучује ако седници прису
ствује већина од укупног броја одборника.
Скупштина општине одлучује већином гласова при
сутних одборника, уколико законом или овим стату
том није друкчије одређено.
Скупштина општине већином гласова од укупног 
броја одборника:

1) доноси Статут;
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3) доноси план развоја Општине и стратегије који

ма се утврђују правци деловања Општине у одређеној 
области;

4) доноси просторни план;

5) доноси урбанистичке планове;
6) одлучује о јавном задуживању Општине;
7) одлучује о сарадњи и удруживању са другим је

диницама локалне самоуправе и о сарадњи са једи ни
цама локалне самоуправе у другим државама;

8) одлучује о образовању, подручју за које се обра
зује, промени подручја и укидању месних заје дни ца 
и других облика месне самоуправе;

9) одлучује о називима улица, тргова, градских че
тврти, заселака и других делова насељених места;

10) утврђује празник Општине;
11) одлучује о додели звања "почасни грађанин" 

Општи не;
12) усваја Етички кодекс и
13) одлучује и у другим случајевима утврђеним за

коном и овим статутом.

Сазивање

Члан 43.

Седницу Скупштине општине сазива председник 
Ску пштине општине, по потреби, а најмање једном 
у три месеца.
Председник Скупштине општине је дужан да седни
цу закаже на захтев председника Општине, Општи
нског већа или једне трећине одборника, у року од 
седам дана од дана подношења захтева, тако да дан 
одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана 
од дана подношења захтева.
У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању 
седнице, председник Скупштине општине може зака
зати седницу у року који није краћи од 24 часа од при
јема захтева.

Захтев за сазивање седнице из става 3. овог члана 
мора да садржи разлоге који оправдавају хитност са
зивања, као и образложење последица које би на сту
пиле њеним несазивањем.
Минималан рок за сазивање седнице Скупштине општи
не из става 3. овог члана, не односи се на сази вање се
днице Скупштине општине у условима проглашене ва
нредне ситуације.
Ако председник Скупштине општине не закаже се
дницу у року из става 2. овог члана, седницу може 
за казати подносилац захтева, а председава одборник 
кога одреди подносилац захтева.
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Председник Скупштине општине може одложити 
седницу коју је сазвао само у случају када не постоји 
кворум потребан за рад, а у другим случајевима о 
одла гању седнице одлучује Скупштина општине.

Јавност рада

Члан 44.

Седнице Скупштине општине су јавне.
За јавност рада Скупштине општине одговоран је 
председник Скупштине општине.
Позиви и материјал за седнице Скупштине општине 
могу се доставити средствима информисања ради 
упознавања јавности.
Седницама Скупштине општине могу присуствовати 
представници средстава јавног информисања, овла
шће ни представници предлагача, као и друга заинте
ре сована лица, у складу са пословником Скупштине 
општине.
У случају да не постоји могућност да сви заинте
ресовани присуствују седници Скупштине, предсе дник 
Скупштине ће одлучити коме ће омогућити присуство 
седници полазећи од редоследа прија вљивања и 
интереса пријављених за тачке на дневном реду.
Скупштина општине може одлучити да седница Ску
пшти не не буде јавна из разлога безбедности и других 
разлога утврђених законом.

Радна тела Скупштине општине

Члан 45.

Скупштина општине оснива стална и повремена радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности.
Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и 
одлука које доноси Скупштина општине и обављају 
друге послове утврђене овим статутом и пословником 
Скупштине општине.
Пословником Скупштине општине утврђују се број и 
задаци сталних радних тела, избор, права и дужности 
председника и чланова сталних радних тела, као и 
друга питања од значаја за рад сталних радних тела.
Актом о образовању повременог радног тела утврђују 
се његов назив и област за коју се оснива, задаци ра дног 
тела, број чланова радног тела, рок за извршење зада
така, права и дужности председника и чланова радног 
тела и друга питања од значаја за рад радног тела.

Јавно слушање

Члан 46.

Радно тело може организовати јавно слушање о пре
длозима одлука и других прописа о којима одлу чу је 
Скупштина општине.
Организовање и спровођење јавног слушања, као и 
обавештавање председника Скупштине општине и ја
вности о изнетим мишљењима и ставовима на јавном 
слушању, ближе се уређују Пословником Скупштине 
општине.

Посебна радна тела Скупштине општине

Члан 47.

Поред сталних радних тела предвиђених Пословни
ком Скупштине општине, Скупштина општине осни
ва као стална радна тела: Савет за праћење примене 
Ети чког кодекса, Савет за младе, Кориснички савет 
ја вних служби и Комисију за родну равноправност.
Скупштина општине оснива, као стално радно тело за 
спровођење избора за одборнике и за чланове савета 
месних заједница Изборну комисију општине Лебане 
(у даљем тексту: Изборна комисија).
Услове за рад посебних радних тела из ст. 1. и 2. овог 
члана, као и обављање стручних и административно
техничких послова, обезбеђује Општинска управа.

Савет за праћење примене Етичког кодекса

Члан 48.

Савет за праћење примене Етичког кодекса:

1) прати да ли се функционери придржавају одре
даба Етичког кодекса;

2) прикупља информације које се односе на пона
шање функционера у вези са Етичким кодексом;

3) прати и анализира догађаје и појаве од значаја за 
успешну примену Етичког кодекса;

4) промовише примену Етичког кодекса у Општини 
и шире;

5) предлаже и самостално спроводи радње које во
де унапређењу примене Етичког кодекса;

6) Пружа савете и мишљења функционерима, гра
ђанима, средствима јавног информисања, органи ма и 
организацијама у вези са применом Етичког кодекса;
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7) Остварује сарадњу са институцијама које раде у 
сродним делатностима;

8) Обавља друге послове одређене овим статутом 
и другим прописима.

Чланови Савета не могу бити одборници нити изабра
на, постављена и именована лица у Општини.
Број чланова, начин рада и овлашћењаСавета уређују 
се актом Скупштине општине.

Савет за младе:
 

Савет за младе

Члан 49.
1) иницира и учествује у изради локалне омла

динске политике у области образовања, спорта, ко
ришћења слободног времена, повећања запосле но
сти, информисања, активног учешћа, обезбеђивању 
је днаких шанси, здравства, културе, равноправности 
по лова, спречавању насиља и криминалитета, при
сту па правима, одрживог развоја и животне средине 
и другим областима од значаја за младе;

2) учествује у изради посебних локалних акционих 
планова, програма и политика у сагласности са На ци
оналном стратегијом за младе и прати њихово оства
ривање;

3) даје мишљење о питањима од значаја за младе и 
о њима обавештава органе општине;

4) даје мишљење на нацрте прописа и одлука које 
доноси Скупштина општине у областима значајним 
за младе;

5) усваја годишње и периодичне извештаје о оства
ривању локалне омладинске политике и лока лних 
акци  оних планова и програма за младе и подно си их 
Ску пшти ни општине, председнику Општи не и Општи
нском већу;

6) иницира припрему пројеката или учешће Општи
не у програмима и пројектима за младе у циљу уна
пређења положаја младих и обезбеђења оствари вања 
њихових права која су у надлежности Општине;

7) подстиче сарадњу између Општине и омлади
нских организација и удружења и даје подршку реа
ли зацији њихових активности;

8) подстиче остваривање међуопштинске сарадње 
која се односи на омладину и о томе обавештава орга
не општине;

9) даје мишљење о предлозима пројеката од значаја 
за младе који се делимично или потпуно финансирају 
из буџета општине, прати њихово остваривање и даје 
своје мишљење надлежном органу Општине.

Састав и мандат Савета за младе

Члан 50.
Савет за младе има 9 чланова.
Председник и чланови Савета за младе бирају се на 
период од четири године, а по истеку мандата могу 
бити поново изабрани.

 Избор чланова Савета за младе

Члан 51.
Председника и чланове Савета за младе бира Ску
пштина општине на предлог председника Општине, 
председника Скупштине општине, одборничких гру
па, месних заједница, удружења грађана, омлади
нских организација и удружења, школа и других ја
вних служби.
Скупштина општине бира чланове Савета за младе из 
састава грађана, стручњака, представника удружења, 
представника школа и других јавних служби водећи 
ра чуна о равноправности полова и заступљености 
при падника националних мањина у национално ме
шо ви тим срединама.
Најмање половину чланова Савета за младе чине мла
ди узраста од 15 до 30 година који су активностима и 
поступцима значајно афирмисали позитивну улогу 
и значај младих у локалној заједници, односно који 
су добитници школске, факултетске, научне односно 
дру ге награде од значаја за различите области интере
совања младих.
Остале чланове Савета за младе бира Скупштина 
општи не под условом да поседују вишегодишње иску
ство у раду са проблемима младих, доказану стру чност 
одно сно да су активно учествовали у ве ћем броју акти
вности од важности за младе.

Кориснички савет јавних служби

Члан 52.
Скупштина општине образује Кориснички савет ја вних 
служби као стално радно тело састављено од 5 (пет) 
чланова.
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Кориснички савет јавних служби разматра планове, 
програме и извештаје јавних служби и о свом ставу 
обавештава Скупштину општине и јавност.
Кориснички савет јавних служби нарочито разматра 
остварени ниво квалитета и обима услуга јавних 
служби, као и цене комуналних производа и услуга, 
односно висину накнаде за услуге јавних служби.
Чланове Корисничког савета бира Скупштина општи
не на предлог радних тела Скупштине општине, одбо
рничких група и удружења грађана.
Председник и најмање половина чланова Корисни чког 
савета не могу бити из састава одборника, фу нкци онера 
и запослених у Општини, односно у ја вним службама 
чији је оснивач Општина.
Престанком мандата Скупштине општине престаје 
мандат члановима Корисничког савета.

Комисија за родну равноправност

Члан 53.

Комисија за родну равноправност разматра предлоге 
одлука и других општих аката које доноси Скупштина 
општине, прати остваривање родне равноправности, 
предлаже активности и предузимање мера, посебно 
оних којима се остварује политика једнаких могућности 
на нивоу Општине.
У раду Комисије за родну равноправност могу, по 
позиву, учествовати и друга лица без права одлучивања.
Актом о образовању Комисије одређује се број и са
став чланова Комисије, мандат, задаци, начин рада 
Ко мисије и друга питања значајна за рад Комисије.

Изборна комисија општине Лебане

Члан 54.

Изборну комисију чине председник и 6 чланова које 
именује Скупштина општине.
Изборна комисија има секретара кога именује Ску
пштина општине и који учествује у раду Изборне ко
мисије без права одлучивања.
Председник, чланови Изборне комисије и секретар, 
именују се на четири године, а по истеку мандата мо
гу бити поново именовани.
Председник, чланови изборне комисије и њен секре
тар имају заменике.

За председника, заменика председника, секретара 
и заменика секретара Изборне комисије именују се 
лица која имају стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским сту
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, ма
стер академским студијама, мастер струковним сту
дијама, специјалистичким академским студијама, 
спе ци јалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
годи не или специјалистичким студијама на факултету, 
са најмање три година радног искуства у струци.
Изборна комисија спроводи и изборе за чланове Саве
та месне заједнице искључиво у сталном саставу.
Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу 
бити само грађани који имају изборно право, као и 
пребивалиште на територији Општине Лебане.

Задаци и овлашћења Изборне комисије

Члан 55.
Изборна комисија приликом спровођења избора:

1) стара се о законитости спровођења избора;
2) одређује бирачка места;
3) одређује бирачке одборе и именује њихове чла

нове;
4) даје упутства бирачким одборима у погледу 

спровођења поступка избора;
5) прописује обрасце и организује техничке при

пре ме за спровођење избора;
6) утврђује да ли су изборне листе сачињене и по

днете у складу са Упутством за спровођење избора;
7) проглашава изборну листу кандидата;
8) утврђује облик и изглед гласачких листића, број 

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

9) одлучује о приговорима поднетим у поступку 
избо ра;

10) утврђује и објављује резултате избора;
11) доставља министарству надлежном за послове 

локалне самоуправе и републичком органу надлежном 
за послове статистике податке о спровођењу и резу
лта тима избора за одборнике, непосредно по за вр
шетку избора

12) подноси извештај Скупштини општине о спро
веденим изборима за одборнике, као и за чланове са
ве та месне заједнице.
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Задаци и овлашћења Изборне комисије, као и начин 
рада и одлучивања, ближе се утврђују одлуком Ску
пштине општине којом се уређују месне заједнице.

Председник Скупштине

Члан 56.
Скупштина општине има председника Скупштине.
Председник Скупштине организује рад Скупштине 
општине, сазива и председава њеним седницама, оства
рује сарадњу са председником Општине и Општинским 
већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује 
акта која Скупштина општине доноси и обавља друге 
послове утврђене законом и овим статутом.
Председник Скупштине може бити на сталном раду 
у Општини.

Избор председника Скупштине

Члан 57.
Председник Скупштине се бира из реда одборника, 
на предлог најмање трећине одборника, на време од 
четири године, тајним гласањем, већином гласова од 
укупног броја одборника Скупштине општине.
Одборник може да учествује у предлагању само је
дног кандидата.
Ако је предложено више кандидата, а ниједан од 
предложених кандидата не добије потребну већину 
гласова, понавља се поступак кандидовања и избора.

Разрешење председника Скупштине

Члан 58.
Председник Скупштине може бити разрешен пре 
исте ка мандата:

1) на лични захтев,
2) на предлог најмање трећине одборника.

Предлог се подноси у писаној форми и мора бити 
обра зложен.
Разрешење се врши на начин и по поступку који је 
пре двиђен за његов избор.

Заменик председника Скупштине

Члан 59.
Председник Скупштине има заменика који га заме
њу је у случају његове одсутности и спречености да 
обавља своју дужност.

Заменик председника Скупштине бира се и разрешава 
на исти начин као и председник Скупштине.
Ако заменику председника Скупштине мирују права 
из радног односа услед избора на ту функцију, заме
ник председника Скупштине може бити на сталном 
раду у Општини.

Секретар Скупштине

Члан 60.

Скупштина општине има секретара који се стара о 
обављању стручних послова у вези са сазивањем и 
одржавањем седница Скупштине и њених радних те
ла и руководи административним пословима веза ним 
за њихов рад.
Секретар Скупштине се поставља на четири године, 
на предлог председника Скупштине, и може бити по
ново постављен.
За секретара Скупштине општине може бити поста
вљено лице које има стечено високо образовање из 
научне области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, ма
стер академским студијама, специјалистичким ака
демским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким сту
дијама на факултету, са положеним стручним испи
том за рад у органима управе и радним искуством од 
најмање три године.
Скупштина општине може, на образложен предлог 
председника Скупштине, разрешити секретара и пре 
исте ка мандата.
Секретар има заменика који га замењује у случају 
њ е гове одсутности.
Заменик секретара Скупштине општине поставља се 
и разрешава на исти начин и под истим условима као 
и секретар.
Секретар Скупштине је одговоран за благовремено 
достављање података, списа и исправа, када то за
хтева надлежни орган Републике који врши надзор 
над радом и актима Скупштине општине.

Пословник Скупштине

Члан 61.
Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине 
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општине и њених радних тела и друга питања везана 
за њихов рад уређују се пословником Скупштине.
Пословник доноси Скупштина општине већином од 
укупног броја одборника.

2. Извршни органи Општине

Извршни органи

Члан 62.

Извршни органи Општине су председник Општине и 
Општинско веће.

а) Председник Општине

Избор председника и заменика  
председника Општине

Члан 63.

Председника Општине бира Скупштина општине, из 
реда одборника, на време од четири године, та јним 
гласањем, већином гласова од укупног броја одбо
рника Скупштине општине.
Председник Општине има заменика који га замењује 
у случају његове одсутности и спречености да обавља 
своју дужност.
Председник Скупштине општине предлаже кандидата 
за председника Општине.
Кандидат за председника Општине предлаже канди
дата за заменика председника Општине из реда одбо
рника кога бира Скупштина општине на исти начин 
као председника Општине.

Неспојивост функција

Члан 64.

Председнику Општине и заменику председника Општи
не избором на ове функције престаје мандат одбо рни ка 
у Скупштини општине.
Председник Општине и заменик председника Општи
не на сталном су раду у Општини.

Надлежност

Члан 65.

Председник Општине:

1) представља и заступа Општину;
2) предлаже начин решавања питања о којима 

одлу чу је Скупштина општине;
3) наредбодавац је за извршење буџета;
4) оснива буџетски фонд и утврђује програм кори

шћења средстава буџетског фонда, у складу са за
коном;

5) даје сагласност на опште акте којима се уређују 
број и структура запослених у установама које се 
финансирају из буџета Општине и на број и структуру 
запослених и других лица која се ангажују на оства
ривању програма или дела програма корисника буџе
та Општине;

6) усмерава и усклађује рад Општинске управе;
7) представља Општинско веће, сазива и води ње

гове седнице;
8) доноси појединачне акте за које је овлашћен зако

ном, овим статутом или одлуком Скупштине општи не;
9) доноси решење о давању у закуп грађевинског 

земљишта у јавној својини Општине у складу са за
ко ном, другим прописима и програмом коришћења 
грађевинског земљишта;

10) одлучује о давању у закуп, односно на кори
шћење непокретности у јавној својини Општине, у 
складу са законом и прописом Општине;

11) одлучује о прибављању и располагању покре
тним стварима у јавној својини Општине;

12) даје претходну сагласност носиоцима права 
ко ришћења на стварима у јавној својини Општине 
(ме сним заједницама, установама и другим органи за
цијама) за давање у закуп тих ствари;

13) врши распоред службених зграда и пословних 
просторија у јавној својини Општине;

14) закључује уговоре у име Општине, на основу 
овлашћења из закона, статута и одлука Скупштине 
општине;

15) у име Општине закључује колективне уговоре 
за органе и за предузећа, установе и друге јавне слу
жбе чији је оснивач Општина;

16) одлучује о организовању и спровођењу јавних 
радова;

17) закључује уговор о донацији од физичког или 
правног лица;

18) командант је Општинског штаба за ванредне 
ситуације по положају, доноси одлуку о проглашењу 
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и о укидању ванредне ситуације на предлог Општи
нског штаба за ванредне ситуације;

19) доноси одлуку о проглашењу дана жалости у 
Општини;

20) усваја извештаје о извршењу буџета Општине 
и доставља их Скупштини општине;

21) информише јавност о свом раду;
22) подноси жалбу Уставном суду Републике 

Срби је ако се појединачним актом или радњом држа
вног органа или органа Општине онемогућава врше
ње надлежности Општине;

23) образује стручна саветодавна радна тела за 
поједине послове из своје надлежности;

24) поставља и разрешава помоћнике председника 
општине;

25) доноси акта из надлежности Скупштине општи
не у случају ратног стања или елементарних не по года, с 
тим што је дужан да их поднесе на по тврду Скупштини 
чим она буде у могућности да се сасатане;

26) врши и друге послове утврђене овим статутом 
и другим актима Општине.

Председник Општине је одговоран за благовремено 
достављање података, списа и исправа, када то захте
ва надлежни орган Републике који врши надзор над 
радом и актима извршних органа Општине.

Помоћници председника Општине

Члан 66.

Председник Општине може да има 2 помоћника који 
обављају послове из појединих области (економски 
развој, урбанизам, примарна здравствена заштита, за
штита животне средине, туризам, пољопривреда, ко
муналне делатности, развој месних заједница и др.).
Помоћници председника Општине покрећу иниција
тиве, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са 
питањима која су од значаја за развој Општине у обла
стима за које су постављени и врше и друге послове 
по налогу председника Општине.
Председник Општине поставља и разрешава помо
ћни ке, који обављају послове најдуже док траје ду
жно ст председника општине.
Помоћници председника Општине постављају се у 
Кабинету председника Општине.

б) Општинско веће

 Састав и избор

Члан 67. 
Општинско веће чине председник Општине, заменик 
председника Општине, као и 7 (седам) чланова Општи
нског већа.
Председник Општине је председник Општинског ве
ћа.
Заменик председника Општине је члан Општинског 
ве ћа по функцији.
Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, 
на период од четири године, тајним гласањем, већи
ном од укупног броја одборника.
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже 
кандидат за председника Општине.
Када одлучује о избору председника Општине, Ску
пштина општине истовремено и обједињено одлучује 
о избору заменика председника Општине и чланова 
Општинског већа.
Чланови Општинског већа могу бити на сталном ра
ду у Општини.

Неспојивост функција

Члан 68.
Чланови Општинског већа не могу истовремено бити 
и одборници, а могу бити задужени за једно или више 
одређених подручја из надлежности Општине.
Одборнику који буде изабран за члана Општинског 
већа престаје одборнички мандат.
 

Надлежност

Члан 69.

Општинско веће:
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте 

које доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању 

одлука и других аката Скупштине општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у 

случају да Скупштина општине не донесе буџет пре 
почетка фискалне године;

4) оснива општинску службу за инспекцију кори
шћења буџетских средстава и службу за интерну ре
ви зију Општине;
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5) врши надзор над радом Општинске управе, по
ништава или укида акте Општинске управе који ни су 
у сагласности са законом, статутом и другим општим 
актом или одлуком које доноси Скупштина општи не;

6) решава у управном поступку у другом степену о 
правима и обавезама грађана, предузећа и установа и 
других организација у управним стварима из на дле
жности Општине;

7) прописује посебне елементе процене ризика и 
учесталост вршења инспекцијског надзора на осно
ву процене ризика из изворне надлежности Општи
не, као и посебне елементе плана одређеног инспе
кцијског надзора из изворне надлежности Општине;

8) прати реализацију програма пословања и врши 
координацију рада јавних предузећа чији је оснивач 
Општи на;

9) подноси тромесечни извештај о раду јавних 
пре дузећа Скупштини општине, ради даљег извешта
ва ња у складу са законом којим се уређује правни по
ло жај јавних предузећа;

10) предлаже акта које доноси Скупштина општине 
ради заштите општег интереса у јавном предузећу и 
друштву капитала чији је оснивач Општина;

11) одлучује решењем о употреби средстава текуће 
и сталне буџетске резерве;

12) стара се о извршавању поверених надлежности 
из оквира права и дужности Републике;

13) поставља и разрешава начелника Општинске 
управе;

14) поставља општинског правобраниоца;
15) доноси План одбране Општине који је саставни 

део Плана одбране Републике Србије, усклађује при
преме за одбрану правних лица у делатностима из 
на дле жности Општине са Планом одбране Репу бли
ке Србије, доноси одлуку о организовању и функци
онисању цивилне заштите и јединица опште намене;

16) доноси Процену угрожености и План заштите 
и спасавања у ванредним ситуацијама и План зашти
те од удеса;

17) образује жалбену комисију;
18) образује стручна саветодавна радна тела за по

једине послове из своје надлежности;
19) информише јавност о свом раду;
20) доноси пословник о раду на предлог пре дсе

дника Општине; 
21) врши и друге послове, у складу са законом.

Одлуку из тачке 3) овог члана, Општинско веће до
носи већином гласова од укупног броја чланова 
Општи нског већа.

Положај председника Општине  
у Општинском већу

Члан 70.

Председник Општине представља Општинско веће, 
сазива и води његове седнице.
Председник Општине је одговоран за законитост ра
да Општинског већа.
Председник Општине је дужан да обустави од при
ме не одлуку Општинског већа за коју сматра да није 
са гласна закону.

Кворум за рад и одлучивање

Члан 71.

Општинско веће може да одлучује ако седници при
суствује већина од укупног броја његових чланова.
Општинско веће одлучује већином гласова присутних 
чланова ако законом или овим статутом за поједина 
питања није предвиђена друга већина.

Пословник Општинског већа

Члан 72.

Организација, начин рада и одлучивања Општинског 
већа, детаљније се уређују његовим пословником, у 
складу са законом и овим статутом.

Привредни савет

Члан 73.
Општинско веће образује Привредни савет.
Привредни савет даје иницијативе, сугестије и ми
шље ња везана за економски развој, разматра стра те
гије, пла нове, програме и одлуке од значаја за при вре
ду и прати њихово спровођење.
Задаци, начин рада и одлучивања Привредног савета 
ближе се уређују Пословником Општинског већа.

Састав Привредног савета

Члан 74.

Председника и 4 чланова Привредног савета име ну је 
Општинско веће на време трајања мандата Општи
нског већа.
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Чланове Привредног савета могу предлагати удру
жења грађана, месне заједнице, привредна удруже ња 
и предузетници.
Председник и најмање једна половина чланова При
вредног савета именују се из састава привредника и 
предузетника, односно њихових удружења.

Подношење извештаја Скупштини општине

Члан 75.

Председник Општине и Општинско веће дужни су 
да редовно извештавају Скупштину општине, по со
пственој иницијативи или на њен захтев, а најмање 
је дном годишње, о извршавању одлука и других ака
та Скупштине општине.
Општинско веће је дужно да Скупштини општине по
дноси тромесечни извештај о раду.

Разрешење и оставка председника Општине

Члан 76.

Председник Општине може бити разрешен пре истека 
времена на које је биран, на образложен предлог на
јмање трећине одборника, на исти начин на који је 
иза бран.
О предлогу за разрешење председника Општине мора 
се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од 
да на достављања предлога председнику Скупштине 
општине, уз примену минималног рока за сазивање 
седнице из члана 42. ст. 3. и 5. овог статута.
Ако Скупштина не разреши председника Општине, 
одборници који су поднели предлог за разрешење не 
могу поново предложити разрешење председника 
Општине пре истека рока од шест месеци од одбијања 
претходног предлога.
Председник општине може поднети оставку.
О поднетој оставци председника Општине, предсе
дник Скупштине општине обавештава одборнике на 
почетку прве наредне седнице Скупштине.

Дејство разрешења и оставке  
председника Општине

Члан 77.

Разрешењем, односно оставком председника Општи
не престаје мандат заменика председника Општине и 
Општинског већа.

Разрешење и оставка заменика председника 
Општине, односно члана Општинског већа

Члан 78.

Заменик председника Општине, односно члан Општи
нског већа, може бити разрешен пре истека вре мена на 
које је биран, на предлог председника Општине или 
најмање једне трећине одборника, на исти начин на који 
је изабран.
Председник Општине је дужан да истовремено са пре
длогом за разрешење заменика председника Општи
не или члана Општинског већа, Скупштини општине 
поднесе предлог за избор новог заменика председника 
Општине или члана Општинског већа, која истовремено 
доноси одлуку о разрешењу и о избору.
У случају да Скупштина општине разреши заменика 
председника Општине или члана Општинског већа на 
предлог једне трећине одборника, председник општи
не је дужан да на првој наредној седници Скупштине 
општине поднесе предлог за избор новог заменика 
председника Општине, односно члана Општинског 
већа.
О поднетој оставци заменика председника Општине 
или члана Општинског већа, председник Скупштине 
општине обавештава одборнике на почетку прве на
ре дне седнице Скупштине општине.
У случају из става 4. овог члана, председник Општине 
је дужан да на наредној седници Скупштине општине 
поднесе предлог за избор новог заменика председника 
Општине, односно члана Општинског већа.

Вршење текућих послова по престанку мандата 
због разрешења или оставке

Члан 79.

Председник Општине, заменик председника Општине 
или члан Општинског већа који су разрешени или су 
поднели оставку, остају на дужности и врше текуће по
слове, до избора новог председника Општине, заме ника 
председника Општине или члана Општинског већа.

Престанак мандата извршних органа Општине 
због престанка мандата Скупштине

Члан 80.

Престанком мандата Скупштине општине престаје 
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мандат председнику Општине и Општинском већу, с 
тим да они врше текуће послове из своје надлежности 
до ступања на дужност новог председника Општине 
и Општинског већа, односно председника и чланова 
привременог органа ако је Скупштини мандат пре
стао због распуштања Скупштине.

3. Општинска управа

Општинска управа

Члан 81.

Управне послове у оквиру права и дужности Општи
не и одређене стручне и административнотехничке 
послова за потребе Скупштине општине, председника 
Општине и Општинског већа, врши Општинска упра
ва.

Надлежност

Члан 82.

Општинска управа:
1) припрема прописе и друге акте које доноси Ску

пштина општине, председник Општине и Општи нско 
веће;

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине 
општи не, председника Општине и Општинског већа;

3) решава у управном поступку у првом степену о 
правима и дужностима грађана, предузећа, установа 
и других организација у управним стварима из надле
жности Општине;

4) обавља послове управног надзора над изврша
вањем прописа и других општих аката Скупштине 
општи не;

5) извршава законе и друге прописе чије је изврша
вање поверено Општини;

6) води законом прописане евиденције и стара се о 
њиховом одржавању;

7) обавља стручне и административнотехничке 
послове за потребе рада Скупштине општине, предсе
дника Општине и Општинског већа;

8) пружа помоћ месној заједници у обављању 
адми нистративнотехничких и финансијскоматери
ја лних послова;

9) доставља извештај о свом раду на извршењу 
по слова из надлежности Општине и поверених по

слова, председнику Општине, Општинском већу и 
Ску пштини општине, по потреби, а најмање једном 
годишње.

Начела деловања општинске управе

Члан 83.

Општинска управа поступа према правилима струке, 
непристрасно и политички неутрално и дужна је да 
сва ком омогући једнаку правну заштиту у оства ри ва
њу права, обавеза и правних интереса.
Општинска управа дужна је да грађанима омогући 
брзо и делотворно остваривање њихових права и пра
вних интереса.
Општинска управа дужна је да грађанима даје потре
бне податке и обавештења и пружа правну помоћ.
Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима 
и да поштује личност и достојанство грађана.
Када органи Општине решавају о правима, обавезама 
или правним интересима физичког или правног лица, 
односно друге странке, Општинска управа по слу
жбе ној дужности врши увид, прибавља и обрађује 
по да тке из евиденција, односно регистара које у 
скла ду са посебним прописима воде државни органи, 
орга ни територијалне аутономије, јединица локалне 
са моуправе и имаоци јавних овлашћења, у складу са 
законом.
Увид, прибављање и обрада података из евиденција, 
односно регистара који се воде у електронском облику 
у поступку из става 5. овог члана, врши се путем 
инфо рмационог система који обезбеђује сигурност и 
за штиту података о личности.
У поступку из става 5. овог члана Општинска управа 
може вршити увид, прибављати и обрађивати само 
оне податке који су законом или посебним прописом 
утврђени као неопходни за решавање о одређеном 
пра ву, обавези или правном интересу странке.

Организација Општинске управе

Члан 84.

Општинска управа образује се као јединствени орган.
Општинској управи образују се унутрашње органи
зационе јединице за вршење сродних управних, стру
чних и других послова.
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Руковођење

Члан 85.

Општинском управом руководи начелник.
За начелника Општинске управе може бити постављено 
лице које има стечено високо образовање из научне 
обла сти правне науке на основним академским сту ди
јама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, ма стер ака
демским студијама, специјалистичким ака де мским сту
дијама, специјалистичким струковним сту дијама, одно
сно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање пет година радног искуства у струци и положен 
државни стручни испит за рад у органима државне 
управе.

Постављење начелника и заменика начелника 
Општинске управе

Члан 86.

Начелника Општинске управе поставља Општинско 
веће, на основу јавног огласа, на пет година.
Начелник Општинске управе може имати заменика 
ко ји га замењује у случају његове одсутности и спре
че ности да обавља своју дужност.
Заменик начелника Општинске управе се поставља 
на исти начин и под истим условима као начелник.
Руководиоце организационих јединица у управи ра
споређује начелник Општинске управе.

Одговорност начелника

Члан 87.

Начелник за свој рад и рад Општинске управе одго
вара Општинском већу.

Уређење Општинске управе

Члан 88.

Одлуку о Општинској управи доноси Скупштина 
општи не на предлог Општинског већа.
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији 
Општинске управе, посебних органа, служби и орга
низација обједињује начелник Општинске управе и 
доставља Општинском већу на усвајање.
 

Овлашћења у вршењу управног надзора

Члан 89.

Општинска управа у обављању управног надзора мо
же:

1) наложити решењем извршење мера и радњи у 
одређеном року;

2) изрећи новчану казну;
3) поднети пријаву надлежном органу за учињено 

кривично дело или привредни преступ и поднети за
хтев за покретање прекршајног поступка;

4) издати привремено наређење, односно забрану;
5) обавестити други орган, ако постоје разлози, за 

предузимање мера за које је тај орган надлежан;
6) предузети и друге мере за које је овлашћена за

коном, прописом или општим актом.

Овлашћења и организација за обављање послова из 
става 1. овог члана, ближе се уређују одлуком Ску
пшти не општине.

Примена прописа о управном поступку

Члан 90.

У поступку пред Општинском управом, у коме се ре
шава о правима, обавезама и интересима грађана и 
правних лица, примењују се прописи о управном по
ступку.

Сукоб надлежности

Члан 91.

Општинско веће решава сукоб надлежности између 
Општинске управе и других предузећа, установа и 
орга низација кад на основу одлуке Скупштине општине 
одлу чују о појединим правима грађана, правних лица 
или других странака.
Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности 
између унутрашњих организационих јединица.

Услови за обављање управних послова

Члан 92.

Послове Општинске управе који се односе на оства
ривање права, обавеза и интереса грађана и правних 
лица могу обављати лица која имају прописану 
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шко лску спрему, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе и одговарајуће радно иску
ство, у складу са законом и другим прописом.

Изузеће

Члан 93.
О изузећу начелника Општинске управе решава Општи
нско веће. О изузећу службеног лица у Општи нској 
упра ви решава начелник.

4. Општинско правобранилаштво

Члан 94.
Послове правне заштите имовинских права и интереса 
Општине обавља Општинско правобранилаштво.
Образовање, уређење и организација, као и друга питања 
од значаја за рад Општинског правобранилаштва, 
утвр ђују се одлуком Скупштине општине у складу са 
основама за уређење и организацију правобранилаштва 
прописаних законом.

V. НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАђАНА У 
ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САмОУПРАВЕ

Облици непосредног учешћа грађана

Члан 95.

Грађани Општине непосредно учествују у оствари
вању послова Општине путем грађанске иницијативе, 
збо ра грађана и референдумом.

Грађанска иницијатива

Члан 96.

Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Ску
пштини општине доношење акта којим ће се уредити 
одређено питање из надлежности Општине, промену 
статута или других аката и расписивање референдума 
у складу са законом.
Општинска управа је дужна да грађанима пружи 
стру чну помоћ приликом формулисања предлога са
др жаног у грађанској иницијативи.
Грађанска иницијатива пуноважно је покренута ако је 
листа потписника грађанске иницијативе састављена 
у складу са законом и ако је исту потписало 5% од 
укупног броја грађана са бирачким правом.

О предлогу из става 1. овога члана, Скупштина општи
не је дужна да одржи расправу и да достави обра зложен 
одговор грађанима у року од 60 дана од да на добијања 
предлога.

Збор грађана

Члан 97.
Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима 
из надлежности органа Општине.

Сазивање збора

Члан 98.
Збор грађана сазива се за насељено место или део 
насељеног места, који може бити: заселак, улица, део 
градског насеља, подручје месне заједнице или дру
гог облика месне самоуправе.
Збор грађана сазива председник Општине, председник 
Скупштине општине, овлашћени представник месне 
заједнице или другог облика месне самоуправе, 
најмање 50 грађана са пребивалиштем на подручју за 
које се збор сазива и најмање једна четвртина одбо
рника, најмање осам дана пре дана одржавања.
Општинска управа је дужна да пружи помоћ сазивачу 
у сазивању и припремању одржавања збора грађана.
Предлог за сазивање збора може упутити орган 
Општине надлежан за одлучивање о питању које се 
ра зма тра на збору.
О сазваном збору, грађани се обавештавају истицањем 
акта о сазивању збора на интернет презентацији 
Општине, на огласној табли Општине, преко средста 
ва информисања или на други уобичајен начин.
Сазивач је обавезан да обавести Општинску управу о 
одржавању збора.

Рад збора и утврђивање ставова збора

Члан 99.

Збором грађана председава сазивач или лице које он 
овласти.
Збор грађана разматра предлоге и заузима ставове 
о њима ако му присуствује 5% грађана са бирачким 
правом са подручја за које је збор сазван.
Право учешћа у разматрању питања, покретању ини
цијатива и предлагању појединих решења, имају сви 
пунолетни грађани Општине.
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Право одлучивања на збору грађана имају и грађани 
чије је пребивалиште или имовина на подручју за ко
је је збор сазван.

Одлуке на збору грађана се доносе већином прису
тних грађана са правом одлучивања.

Општинска управа дужна је да пружи стручну помоћ 
грађанима приликом формулисања предлога, односно 
захтева збора грађана, а пре њиховог упућивања на
длежним органима Општине.

Начин рада и начин утврђивања ставова збора уређују 
се одлуком Скупштине општине.

Поступање надлежног органа Општине по 
одржаном збору

Члан 100.

Органи Општине дужни су да у року од 60 дана од 
дана одржавања збора грађана, размотре захтеве и пре
длоге грађана, заузму став о њима, односно донесу 
одговарајућу одлуку или меру и о томе обавесте грађане.

Референдум

Члан 101.

Скупштина општине може на сопствену иницијативу, 
већином гласова од укупног броја одборника, да ра
спише референдум о питањима из своје надле жности.

Скупштина општине дужна је да распише референдум 
о питању из своје надлежности на захтев грађана 
Општи не.

Захтев грађана из става 2. овог члана пуноважан је ако 
је листа потписника захтева састављена у складу са 
законом и ако је исту потписало најмање 10% грађана 
са бирачким правом на територији Општине.

Одлука путем референдума донета је ако се за њу изја
снила већина грађана са бирачким правом на те риторији 
Општине која је гласала, под условом да је гла сало више 
од половине укупног броја грађана са бира чким правом 
на територији Општине.

Одлука донета на референдуму је обавезна, а Скупштина 
општине је не може ставити ван снаге, нити изменама и 
допунама мењати њену суштину у периоду од годину 
дана од дана доношења одлуке.

Референдум на делу територије Општине

Члан 102.

Скупштина општине дужна је да распише референдум 
на делу територије Општине о питању које се односи 
на потребе, односно интересе становништва тог дела 
те риторије, ако је листа потписника захтева за ра спи
сивање референдума састављена у складу са за ко ном 
и ако је исту потписало најмање 10% бирача са пре би
валиштем на делу територије Општине за који се тражи 
расписивање референдума.

Петиција грађана

Члан 103.

Петиција је писано обраћање појединца или групе 
грађана са пребивалиштем на територији Општине, 
којим се од одређеног органа Општине тражи да по
крене поступак или предузме меру или радњу из сво
је надлежности.

Петиција обавезно садржи:
1) Назив органа коме се упућује,
2) Правни основ за подношење петиције са захте

вом да се на петицију одговори,
3) Јасно формулисан захтев, односно предлог по

дно  сиоца, са образложењем,
4) Име, презиме и пребивалиште подносиоца пе

тиције и
5) Потпис подносиоца петиције

Орган Општине коме је упућена петиција је дужан 
да у року од 30 дана од дана достављања, обавести 
по дносиоца петиције о свом ставу поводом захтева, 
односно предлога садржаних у петицији.
Општинска управа је дужна да грађанима пружи стру
чну помоћ у формулисању петиције, као и да им пру жи 
потребне податке и обавештења од значаја за фо рму
лисање образложеног захтева, односно предлога са др
жаних у петицији.

Притужбе грађана

Члан 104.

Органи Општине дужни су да свима омогуће подно
шење притужби на свој рад и на неправилан рад 
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запослених у Општинској управи и њихов однос пре
ма грађанима.
Органи Општине дужни су да испитају наводе иста
кнуте у притужби, који указују на пропусте и непра
вилности у њиховом раду и да у складу са законом 
покрену одговарајући поступак за санкционисање и 
отклањање пропуста и неправилности.
Органи Општине дужни су да дају подносиоцу 
притужбе, одговоре и информације о томе да ли је и 
како по притужби поступљено у року од 30 дана, ако 
подносилац притужбе то захтева.

VI. ДРУГИ ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ГРАђАНА У 
ПОСЛОВИмА ОПШТИНЕ

Савет за развој oпштине

Члан 105.

Оснива се Савет за развој општине као самостално 
радно тело. 
Савет за развој општине:

1) иницира утврђивање приоритета у области ра
звоја Општине;

2) учествује у изради стратешких и појединачних 
планова развоја у областима од значаја за развој 
Општи не;

3) подстиче развој и прати партнерства између 
Општине и надлежних органа и организација, месних 
заједница и удружења грађана, у циљу стварања и 
спро вођења развојних пројеката;

4) иницира и учествује у утврђивању локалне 
политике и мера у социјалној заштити, образовању, 
здра вственој заштити, запошљавању, одрживом ра
звоју, као и у другим областима од значаја за развој 
Општине;

5) предлаже моделе финансирања активности у 
области социјалне политике, образовања, здравствене 
заштите, запошљавања, одрживог развоја, као и у 
другим областима од значаја за развој Општине;

6) иницира припрему пројеката или учешће у про
грамима или пројектима у циљу унапређења услу га 
и обезбеђења права грађана, која су у надле жно сти 
Општине;

7) прати и даје мишљење о реализацији стратешких 
и појединачних планова развоја Општине;

8) даје мишљење о предлозима развојних проје
ката у општини који се делимично или потпуно фина
нсирају из буџета општине, прати њихово оствари
вање и даје своје мишљење о томе, надлежном органу 
Општи не;

9) на основу одлуке надлежног органа Општи не 
учествује у партнерским програмима и пројекти ма 
које спроводи Општина са републичким ипокра ји
нским органима и установама, јединицама лока лне 
самоуправе и домаћим и међународним организа ци
јама и партнерима.

Састав и мандат
Савета за развој општине

Члан 106.

Савет за развој општине има 5 чланова.
Чланови Савета за развој општине бирају се на период 
од четири године, а по истеку мандата могу бити поново 
изабрани.
Чланове Савета за развој општине бира Скупштина 
општине из реда грађана и стручњака у областима од 
значаја за локалну самоуправу, на предлог председника 
Општине, Општинског већа, одборничких група, ме
сних заједница, удружења грађана, струковних и про
фе сионалних удружења или јавних служби Општи не, 
водећи рачуна о равноправности полова и засту пље
ности припадника националних мањина.
За члана Савета за развој општине може бити изабран 
кандидат који испуњава најмање један од следећих 
усло ва:

1) доказану стручност и дугогодишње ангажовање 
на унапређењу Општине у питањима од значаја за ра
звој Општине;

2) активно учешће у већем броју реализованих 
акти вности – пројеката од важности за Општину;

3) вишегодишње искуство и доказану стручност у 
професионалном раду у установама и организацијама и 
удружењима грађана у областима од значаја за Општи
ну, као што су: локални економски развој, ту ри зам, по
љопривреда, комунална инфраструктура и урба ни сти
чки развој, култура, просвета, здравствена и со ција лна 
заштита и др.
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Начин рада Савета за развој општине

Члан 107.

Председник Савета за развој општине организује рад 
Савета за развој општине, сазива и председава седни
цама, остварује сарадњу са органима Општине, и оба
вља друге послове утврђене пословником Савета за ра
звој општине.
Председника Савета за развој општине бирају чланови 
Савета за развој општине у складу са пословником Са
вета за развој општине.
Седнице Савета за развој општине сазива председник 
Савета најмање једном у три месеца или на писани за
хтев органа Општине или једне трећине чланова Са ве та 
за развој општине у року од 15 дана од дана подно шењa 
захтева.
Стручне и административне послове у вези са радом 
Савета за развој општине обавља Општинска управа.
Средства за рад Савета обезбеђују се из буџета Општи
не, а могу се обезбеђивати и из других извора, у складу 
са законом.
Начин рада Савета за развој општине ближе се уређује 
пословником Савета за развој општине.

Јавна анкета

Члан 108.

Органи Општине могу консултовати грађане о пита
њи ма из своје надлежности.
Консултације из става 1. овог члана врше се путем 
ја вне анкете.

Јавна расправа

Члан 109.

Јавна расправа представља скуп различитих акти
вности, предузетих у унапред предвиђеном време
нском оквиру, у циљу прибављања предлога и ставова 
грађана о нацрту неког акта.
Јавна расправа обавезно укључује организовање на
јма ње једног отвореног састанка представника на дле
жних органа Општине, односно јавних служби са заи
нтересованим грађанима, представницима удру жења 
грађана и средстава јавног обавештавања (окру гли 
сто лови, трибине, презентације и сл.) и при купљање 
пре длога, сугестија и мишљења грађана и осталих уче

сника у јавној расправи у писаној или електронској 
форми.
Орган надлежан за организовање јавне расправе је 
дужан да грађанима из свих делова Општине омогући 
учешће у јавној расправи.
Начин и поступак организовања и спровођења ја вне 
расправе ближе се уређује посебном одлуком Ску
пштине општине.

Време трајања јавне расправе

Члан 110.

Јавна расправа траје најмање 15 дана.

Објављивање отпочињања рада на припреми 
прописа

Члан 111.

Надлежни орган Општине је дужан да на интернет 
пре зентацији Општине, односно на други примерен 
на чин обавести јавност да је отпочео рад на припреми 
прописа које доноси скупштина.

Обавезна јавна расправа

Члан 112.

Органи Општине дужни су да одрже јавну расправу:

1) у поступку припреме статута;
2) у поступку припреме буџетa Општине (у делу 

пла нирања инвестиција);
3) у поступку припреме стратешких планова ра

звоја;
4) у поступку утврђивања стопа изворних прихода 

Општине;
5) у поступку припреме просторних и урбани сти

чких планова;
6) у другим случајевима предвиђеним законом и 

статутом Општине.
Јавна расправа из става 1. овог члана спроводи се о 
на црту акта (одлуке, плана и другог акта у припреми), 
а може се спровести и раније на предлог органа на
длежног за припрему и утврђивање нацрта.
Јавну расправу из става 1. овог члана организује Општи
нско веће на начин и у време које предложи орган 
надлежан за утврђивање нацрта, ако овим статутом или 
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посебном одлуком из члана 109. став 4. овог статута 
није другачије одређено.

Јавна расправа на основу предлога,  
односно захтева

Члан 113.

Јавна расправа може се спровести у поступку до ношења 
других општих аката из надлежности Ску пштине 
општине, на основу захтева предлагача општег акта, 
једне трећине одборника или предлога 100 грађана.
Ради спровођења јавне расправе, предлог грађана је 
потребно да својим потписима подржи најмање 100 
грађана са бирачким правом на територији Општине.
Прикупљање потписа грађана за спровођење јавне 
расправе из става 1. овог члана, спроводи се у складу 
са прописима који уређују грађанску иницијативу.
Надлежно радно тело Скупштине општине одлучује 
по примљеном предлогу, односно захтеву из става 1. 
овог члана.
Уколико надлежно радно тело Скупштине општине 
прихвати предлог, односно захтев из става 1. овог 
члана, Општинско веће организује јавну расправу, по 
правилу, на начин и у време које је у тим поднесцима 
предложено.

Организовање јавне расправе

Члан 114.
Општинско веће организује јавну расправу, одређује 
начин спровођења, место и време трајања јавне ра
справе.
Општинско веће упућује јавни позив грађанима, удру
жењима, стручној и осталој јавности, за учешће у ја вној 
расправи.
Јавни позив за учешће на јавној расправи, објављује 
се на интернет презентацији Општине и на други 
погодан начин. Уз јавни позив обавезно се објављује 
програм спровођења јавне расправе, као и нацрт акта 
који је предмет јавне расправе.
Општинско веће може упутити позив за учешће на јавној 
расправи одређеним појединцима, предста вницима 
органа, организација и удружења за које сматра да су 
заинтересовани за акт који се разматра.
О току јавне расправе сачињава се извештај који садржи 
све предлоге и сугестије изнете у јавној расправи, као и 

ставове органа надлежног за припрему предлога акта о 
поднетим предлозима и сугестијама са образложењем 
разлога за њихово прихватање, односно неприхватање.
Извештај из става 5. oвог члана објављује се на 
интернет презентацији Општине и на други погодан 
начин.

Утврђивање предлога акта  
после споведене расправе

Члан 115.

Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем 
је спроведена јавна расправа, дужан је да приликом 
утврђивања предлога акта води рачуна о сугестијама 
и предлозима датим у јавној расправи.

VII. мЕСНА САмОУПРАВА

Облици месне самоуправе

Члан 116.

Ради задовољавања потреба и интереса од непосредног 
значаја за грађане са одређеног подручја, у Општини се 
оснивају месне заједнице и други облици месне само
управе.
Месна заједница се оснива за једно или више села.
Месна заједница, односно други облик месне самоу
праве (у даљем тексту: месна заједница) оснива се за: 
насељено место, два или више насељених места, део 
насељеног места, градску четврт, рејон, стамбени блок, 
улицу, део једне или више улица, који представља про
сторну, функционалну и урбанистичку целину и где 
постоји међусобна интересна повезаност грађана и мо
гућност њиховог организовања.

Правни статус месне заједнице

Члан 117.
Месна заједница има својство правног лица, у оквиру 
права и дужности утврђених овим статутом и одлуком 
о оснивању.
Месна заједница има свој печат и рачун.

Имовина месних заједница

Члан 118.
Месна заједница има своју имовину коју могу чини
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ти: покретне ствари, новчана средства, као и права и 
обавезе.
Месна заједница има право коришћења на непокре
тностима које су у јавној својини општине.

Предлог за образовање, односно укидање  
месне заједнице

Члан 119.

Предлог за образовање, односно укидање месне заје
днице могу поднети најмање 10% бирача са преби ва
лиштем на подручју на које се предлог односи, најма ње 
једна трећина одборника и Општинско веће.
Скупштина општине, уз претходно прибављено ми
шље ње грађана, одлучује о образовању, подручју за ко је 
се образује, промени подручја и укидању месних заје
дница.
Нова месна заједница се образује спајањем две или 
више постојећих месних заједница или издвајањем 
дела подручја из једне или више постојећих месних 
заједница у нову месну заједницу.
Месна заједница се може укинути и њено подручје 
припојити једној или више постојећих месних заје
дница.
Променом подручја месне заједнице сматра се и изме
на граница подручја уколико се извршеном изменом 
део подручја једне месне заједнице припаја подручју 
друге месне заједнице.
Одлука из става 2. члана доноси се већином гласова 
од укупног броја одборника.

Одлука о месним заједницама

Члан 120.
Одлуком о месним заједницама уређује се образовање, 
односно укидање или променa подручја месне заје
дни це, правни статус месне заједнице, имовина месне 
за једнице, права и дужности месне заједнице, број 
чла но ва савета, надлежност савета месне заједнице, 
по  ступак избора чланова савета месне заједнице, ра
спу штање савета месне заједнице, престанак ма нда та 
чланова савета месне заједнице, финансирање ме сне 
заједнице, учешће грађана у вршењу послова ме сне 
заједнице, сарадња месне заједнице са другим ме сним 
заједницама, поступак за оцену уставности и за ко
нитости аката месне заједнице, као и друга питања од 

значаја за рад и фунционисање месних заједница на 
територији Општине.

Савет месне заједнице

Члан 121.

Савет месне заједнице је основни представнички 
орган грађана на подручју месне самоуправе.
Избори за савет месне заједнице спроводе се по пра
вилима непосредног и тајног гласања на основу општег 
и једнаког изборног права, у складу са актом о оснивању.
Мандат чланова савета месне заједнице траје 4 го
дине.
Изборе за савет месне заједнице расписује председник 
Скупштине општине. Председника савета месне заје
днице бира савет из реда својих чланова,
тајним гласањем, већином гласова од укупног броја 
чланова савета месне заједнице.
Савет месне заједнице:

1) доноси статут месне заједнице;

2) доноси финансијски план месне заједнице и 
програме развоја месне заједнице;

3) бира и разрешава председника савета месне за
је днице;

4) предлаже мере за развој и унапређење комуна
лних и других делатности на подручју месне заједни
це;

5) доноси пословник о раду савета месне заједнице 
и друге акте из надлежности месне заједнице;

6) покреће иницијативу за доношење нових или 
изме ну постојећих прописа Општине;

7) врши друге послове из надлежности месне за
једнице утврђене статутом Општине, актом о осни
ва њу месне заједнице или другим општинским про
писима.
Савет месне заједнице је дужан да имовином месне 
заједнице, као и непокретностима у јавној својини 
Општине на којима има право коришћења, управља, 
ко ристи и располаже у складу са законом, одлукама 
Скупштине општине, и Статутом месне заједнице.
Ангажовање председника и чланова савета, као и чла
нова других органа месне заједнице не подра зу ме ва 
стварање додатних финансијских обавеза ме сној за
једници.
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Распуштање савета месне заједнице

Члан 122.

Савет месне заједнице може се распустити ако:
1) савет не заседа дуже од три месеца;
2) не изабере председника савета у року од месец 

дана од дана одржавања избора за чланове савета ме
сне заједнице или од дана његовог разрешења, одно
сно подношења оставке;

3) не донесе финансијски план у року одређеном 
одлуком Скупштине општине.

Одлуку о распуштању савета месне заједнице доноси 
Скупштина општине на предлог Општинског већа 
које врши надзор над законитошћу рада и аката месне 
заједнице.
Председник Скупштине општине расписује изборе за 
савет месне заједнице, у року од 15 дана од ступања на 
снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице, 
с тим да од датума расписивања избора до датума 
одржавања избора не може протећи више од 45 дана.
До конституисања савета месне заједнице, текуће и 
неодложне послове месне заједнице обављаће пове ре
ник Општине кога именује Скупштина општине исто
времено са доношењем одлуке о распуштању са вета 
месне заједнице.

Финансирање месне заједнице

Члан 123.

Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:
1) средстава утврђених одлуком о буџету Општине, 

укључујући и самодопринос,
2) донација и
3) прихода које месна заједница оствари својом 

акти вношћу.
Месна заједница доноси финансијски план на који 
са гласност даје Општинско веће, у складу са одлуком 
о буџету Општине.

Поверавање послова месној заједници и 
организовање рада управе у месним заједницама

Члан 124.

Одлуком Скупштине општине може се свим или 
по је диним месним заједницама поверити вршење 

одређених послова из надлежности Општине, уз обе
збеђивање за то потребних средстава.
Приликом одлучивања о поверавању послова из става 
1. овог члана полази се од значаја тих послова за за
довољавање свакодневних и непосредних потреба 
гра ђана са одређеног подручја.
За обављање одређених послова из надлежности 
Општи нске управе, посебно у вези са остваривањем 
права грађана, може се организовати рад управе у ме
сним заједницама.
Послове из става 3. овог члана, начин и место њи хо
вог вршења, одређује председник општине, на пре
длог начелника Општинске управе.

Стручна помоћ у обављању послова  
месне заједнице

Члан 125.

Општинска управа је дужна да месној заједници пру
жа помоћ у обављању административнотехни чких и 
финансијскоматеријалних послова.

Поступак за оцену уставности и законитости 
општег акта месне заједнице

Члан 126.

Општинско веће покренуће поступак за оцену уста
вности и законитости општег акта месне заједнице пред 
Уставним судом, ако сматра да тај акт није у сагласности 
са Уставом или законом.
Председник општине дужан је да обустави од извр
шења општи акт месне заједнице за који сматра да 
није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа 
на снагу објављивањем у "Службеном гласнику града 
Ле сковца".
Решење о обустави од извршења престаје да важи ако 
Општинско веће у року од пет дана од објављивања 
решења не покрене поступак за оцену уставности и 
законитости општег акта.

Указивање савету месне заједнице на 
предузимање одговарајућих мера 

Члан 127.

Када Општинско веће сматра да општи акт месне за
једнице није у сагласности са статутом Општине, актом 
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о оснивању месне заједнице или другим општи нским 
прописом, указаће на то савету месне заједнице ради 
предузимања одговарајућих мера.
Ако савет месне заједнице не поступи по предлозима 
органа из става 1. овог члана, председник општине 
поништиће општи акт месне заједнице решењем које 
ступа на снагу објављивањем у ''Службеном гласнику 
града Лесковца''.
Општинско веће, предлаже председнику општине обу
стављање финансирања активности месне заје днице 
у којима се финансијска средства не користе у складу 
са финансијским планом месне заједнице, одлу ком о 
буџету или законом.

VIII. САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ ОПШТИНЕ

Сарадња и удруживање Општине  
са општинама и градовима у земљи

Члан 128.
Општина, органи и службе Општине, као и предузећа, 
установе и друге организације чији је оснивач, удружује 
се и остварује сарадњу са другим општинама и гра
довима и њиховим органима и службама у областима од 
заједничког интереса и ради њиховог остваривања могу 
удруживати средства и образовати заједничке органе, 
предузећа, установе и друге организације и установе, у 
складу са законом и статутом.
Сарадња из става 1. овог члана подразумева и уступање 
обављања појединих послова из надлежности Општи
не другој јединици локалне самоуправе или пре ду зећу, 
установи и другој организацији чији је она осни вач.
Ако Општина закључи споразум о сарадњи са другим 
општинама или са градом ради заједничког обављања 
послова из области комуналних делатности, ти 
послови заједнички се обављају у складу са законом 
који уређује комуналне делатности.

Споразум о сарадњи

Члан 129.
Споразумом о сарадњи Општине са другим једини
цама локалне самоуправе уређују се: назив и седиште 
заједничког органа, предузећа, установе или друге 
организације, врста, обим и начин обављања послова, 
начин финансирања, управљање и надзор над радом, 
приступање споразуму других јединица локалне 

самоуправе, поступак иступања односно одустајања 
од споразума јединице локалне самоуправе, права и 
обавезе запослених, као и друга питања од значаја за 
оснивање, рад и престанак рада, у складу са законом.
Скупштина општине одлучује о закључивању спора
зума из става 1. овог члана већином гласова од уку
пног броја одборника и дужна је да га достави мини
старству надлежном за локалну самоуправу у року од 
30 дана од дана закључења споразума.

Заједничко извршавање поверених послова

Члан 130.

Општина може, заједно са једном или више општина, 
односно са градом, предложити министарству надле
жном за локалну самоуправу заједничко извршавање 
одређених поверених послова, у складу са законом 
којим се уређује државна управа и уредбом Владе 
Републике Србије којом се уређују ближи услови и 
начин заједничког извршавања поверених послова.
Општина може прихватити предлог надлежног органа 
државне управе да са једном или више општина, 
односно са градом, заједнички обезбеди извршавање 
одређених поверених послова, у складу са законом 
којим се уређује државна управа и уредбом Владе 
Републике Србије којом се уређују ближи услови и 
начин заједничког извршавања поверених послова.
Скупштина општине одлучује о предлогу из става 2. 
овог члана у року од 30 дана од дана достављања пре
длога.
Уколико прихвати предлог из става 2. овог члана, Ску
пштина општине закључује са једном, односно више 
општина, односно са градом, споразум о сарадњи 
којим се уређује заједничко извршавање поверених 
послова и доставља га министарству надлежном за 
локалну самоуправу.
Споразум о сарадњи из става 4. овог члана објављује 
се после прибављања сагласности Владе Републике 
Србије.

Оснивање заједничког органа, службе, предузећа 
или друге организације

Члан 131.
Споразумом о сарадњи Општине са другим општи
нама, односно са градом, може се предвидети осни
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вање заједничког органа, службе, предузећа или дру
ге организаације.
У случају из става 1. овог члана, надлежни орган 
Општи не заједно са надлежним органом другог, одно
сно других оснивача, одлучује о постављењу, одно сно 
име новању руководиоца заједничког органа, службе, 
пре дузећа или друге организације, разрешењу и њи
ховој одговорности и престанку дужности, у складу са 
законом.
Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да заједни
чки орган одлучује о правима и обавезама грађана са 
пребивалиштем на територији Општине у управном 
поступку, о правима и обавезама тих грађана у дру го
степеном поступку одлучује Општинско веће, у скла
ду са законом.
Средства за рад заједничког органа обезбеђују се у 
бу џету Општине, сразмерно обиму послова које за 
Општи ну обавља заједнички орган.

Уступање послова другој општини, односно граду

Члан 132.

Споразумом о сарадњи Општина може уступити одре
ђене послове из своје надлежности другој општи ни, 
односно граду.
Средства за рад органа општине, односно града који 
обавља уступљене послове, обезбеђују се у буџету 
Општине, сразмерно обиму уступљених послова.
Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да уступљени 
послови обухватају одлучивање о правима и обавезама 
грађана са пребивалиштем на територији Општине у 
управном поступку, о правима и обавезама тих грађана 
у другостепеном поступку одлучује Општинско веће, у 
складу са законом.
Уступљени послови обављају се у име и за рачун 
Општи не, а за њихово обављање одговорна је Општи
на.

Престанак важења споразума о сарадњи

Члан 133.
Споразум о сарадњи престаје да важи на захтев Општи
не или друге јединице локалне самоуправе уче снице 
споразума.
Скупштина општине упућује писани захтев другој 
учесници споразума најкасније шест месеци пре да

на са којим споразум о сарадњи престаје да важи и 
истовремено о томе обавештава министарство надле
жно за локалну самоуправу.
Споразум о сарадњи који је закључило више јединица 
локалне самоуправе, на захтев Општине престаје да 
важи само у делу који се односи на Општину.

Сарадња са јединицама локалне самоуправе 
других држава

Члан 134.

Општина може да остварује сарадњу у областима од 
заједничког интереса са јединицама локалне самоуправе 
у другим државама, у оквиру спољне политике Републи
ке Србије, уз поштовање територијалног јединства и 
правног поретка Републике Србије, у складу са Уставом 
и законом.
Одлуку о сарадњи са одговарајућим територијалним 
заједницама, општинама и градовима доноси Скупшти
на општине, уз сагласност Владе Републике Србије.
Споразум или други акт о успостављању сарадње по
тпи сује председник Општине или лице које он овла сти.
Акт из става 3. овог члана објављује се и ступа на сна
гу после прибављања сагласности Владе Републике 
Србије.

Удруживање у асоцијације градова и општина

Члан 135.

Општина може бити оснивач или приступати асоци
јацијама градова и општина, ради унапређења развоја 
локалне самоуправе, њене заштите и остваривања 
заједничких интереса.
Општина оснива или приступа асоцијацијама градова 
и општина које заступају интересе свог чланства пред 
државним органима, а посебно у поступку доношења 
закона и других аката од значаја за остваривање по
слова јединица локалне самоуправе.

Сарадња са удружењима и другим 
организацијама

Члан 136.

Органи Општине могу сарађивати са удружењима, 
хуманитарним и другим организацијама, у интересу 
Општине и њених грађана.
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Учешће у европским интеграцијама

Члан 137.

Општина у оквиру својих надлежности, преко сво јих 
органа, прати процес европских интеграција Ре пу
блике Србије и развија за то потребне админи стра
тивне капацитете, у складу са законом и утврђе ном 
политиком Републике Србије.

IX. ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ САмОУПРАВЕ

Заштита права Општине

Члан 138.

Заштита права Општине обезбеђује се на начин и по 
поступку утврђеном законом.

Покретање поступка за оцену уставности и 
законитости

Члан 139.

Скупштина општине покреће поступак за оцену уста
вности и законитости закона или другог општег акта 
Републике Србије којим се повређује право на ло ка
лну самоуправу.

Право жалбе Уставном суду

Члан 140.

Председник Општине има право жалбе Уставном су
ду ако се појединачним актом или радњом државног 
органа или органа Општине онемогућава вршење на
длежности Општине.

Локални омбудсман

Члан 141.

У Општини се установљава локални омбудсман.
Локални омбудсман независно и самостално шти
ти права грађана од повреда учињених од стране 
Општинске управе као и установа, органа и органи
зација који врше јавна овлашћења, а чији оснивач је 
Општина; контролише рад Општинске управе и шти
ти право грађана на локалну самоуправу, ако је реч о 
повреди општих аката Општине.

Самосталност и независност

Члан 142.

Локални омбудсман поступа и делује на основу и у 
окви ру Устава, закона, потврђених међународних уго
вора и општеприхваћених правила међународног пра ва 
као и статута Општине.
У свом деловању локални омбудсман се руководи 
при нципима законитости, непристрасности, незави
сно сти и правичности.
Одлуком Скупштине општине ближе се уређују на
чин обраћања локалном омбудсману и правила по
ступања и рада локалног омбудсмана.

Поступање локалног омбудсмана

Члан 143.
О појавама незаконитог и неправилног рада Општи
нске управе и јавних служби које врше јавна овла
шћења, а чији је оснивач Општина, којима се крше 
права или интереси грађана, локални омбудсман упо
зорава ове органе и службе, упућује им критике, да је 
препоруке за рад, иницира покретање поступака за 
отклањање повреда права и о томе обавештава ја
вност.
У домену заштите људских и мањинских права, ло
кални омбудсман:

1) прати остваривање људских и мањинских права 
и даје препоруке за унапређење остваривања људских 
и мањинских права;

2) прикупља информације о примени закона и дру
гих прописа из области људских права и права на 
локалну самоуправу;

3) саставља годишњи извештај о остваривању љу
дских и мањинских права;

4) обавештава ширу јавност о кршењу људских и 
ма њинских права;

5) прима и испитује представке које се односе на 
повреду људских и мањинских права;

6) посредује у мирном решавању спорова везаних 
за кршење људских права;

7) иницира покретање одговарајућих поступака 
пред надлежним органима у случају кршења људских 
права;

8) организује и учествује у организовању стручних 
са станака, саветовања и кампања информисања ја
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вности о питањима значајним за остваривање љу
дских и мањинских права;

9) иницира и подстиче образовање о људским и 
мањинским правима;
10)обавља и друге послове утврђене законом, ста
тутом и одлуком Скупштине општине.

Избор локалног омбудсмана

Члан 144.
Локалног омбудсмана бира и разрешава Скупштина 
општине већином од укупног броја одборника.
Предлог за избор локалног омбудсмана подноси одбо
рничка група, најмање једна трећина одборника или 
радно тело Скупштине општине које обавља послове 
у вези са кадровским питањима.
Локални омбудсман се бира на период од пет година 
и може поново бити биран.
За локалног омбудсмана може бити бирано лице које, 
поред општих услова за стицање бирачког права 
(држављанство, пунолетство, пословна способност), 
има стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака де
мским студијама, специјалистичким академским 
сту ди јама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, има најмање пет година радног искуства 
у струци, професионално искуство на пословима у 
области заштите људских и мањинских права, ужива 
морални интегритет и није кривично осуђивано нити 
се против њега води кривични поступак.
Локални омбудсман не може бити члан политичке 
странке и не може обављати ниједну јавну функцију 
нити било коју професионалну делатност.

Разрешење локалног омбудсмана

Члан 145.
Локални омбудсман се разрешава дужности пре истека 
мандата ако буде осуђен за кривично дело на казну 
затвора, ако не обавља послове из своје надлежности на 
стручан, непристрасан, независан и савестан начин или 
се налази на положајима (функцијама), односно обавља 
послове који су неспојиви са положајем локалног омбу
дсмана.

Образложени предлог за разрешење локалног омбу
дсмана може поднети одборничка група или најмање 
једна трећина одборника.
О разрешењу локалног омбудсмана одлучује Ску
пштина општине већином од укупног броја одборни
ка.

Подношење извештаја Скупштини општине

Члан 146.

Локални омбудсман доставља годишњи извештај 
Ску пштини општине.
Ако процени да је то потребно због разматрања одре
ђених питања, локални омбудсман може Ску пштини 
општини достављати и ванредне извештаје.
Скупштина општине разматра извештаје локалног 
омбудсмана на првој наредној седници.

Право присуствовања седницама Скупштине 
општи не и њених радних тела

Члан 147.

Локални омбудсман има право да присуствује седницама 
Скупштине општине и радних тела Скупштине 
општине, као и да учествује у расправи када се разматра 
извештај о раду Општинске управе, односно расправља 
о питањима из његове надлежности.

Средства за рад локалног омбудсмана

Члан 148.

Средства за рад локалног омбудсмана обезбеђују се у 
буџету Општине, а могу се обезбеђивати и из других 
изво ра, у складу са законом.

Савет за међунационалне односе

Члан 149.

Оснива се Савет за међунационалне односе као са мо
стално радно тело које чине представници српског на
рода и националних мањина, у складу са законом.

Савет за међунационалне односе (у даљем тексту: 
Савет) разматра питања остваривања, заштите и уна
пре ђивања националне равноправности у Општи ни, а 
посебно у областима културе, образовања, информи
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са ња и службене употребе језика и писма; учествује у 
утвр ђивању општинских планова и програма који су 
од значаја за остваривање националне равноправности 
и предлаже мере за постизање националне равнопра
вности; предлаже изворе, обим и намену буџетских 
средстава за остваривање националне равноправности.
Савет промовише међусобно разумевање и добре 
односе међу свим заједницама које живе у општини.

Избор и састав Савета

Члан 150.

Скупштина општине бира чланове Савета међу иста
кнутим припадницима српског народа и национа
лних мањина.
Члан Савета не може бити одборник Скупштине 
општи не.
Представнике у Савету могу имати припадници српског 
народа и националних мањина са више од 1% учешћа у 
укупном броју становника у Општини.
Чланове Савета који су припадници националних мањи
на предлажу национални савети националне мањине, 
а чланове Савета који су припадници националних 
мањина који немају национални савет националне ма
њине и чланове српске националности, предлаже радно 
тело Скупштине општине које обавља послове у вези са 
кадровским питањима.
Начин предлагања и избора чланова Савета треба да 
обезбеди равномерну заступљеност припадника ср
пског народа и националних мањина, с тим да ни српски 
народ, нити једна национална мањина не може имати 
већину чланова Савета.
Листа кандидата садржи најмање двоструко више ка
ндидата од броја који се бира.
Мандат чланова Савета траје три године и тече од 
тре нутка избора у Скупштини општине.
Делокруг, састав, избор чланова и начин рада Савета 
уређују се одлуком Скупштине општине, која се до
носи већином гласова од укупног броја одборника.

Начин одлучивања Савета

Члан 151.

Одлуке Савета доносе се консензусом чланова Са
вета.

Савет о својим ставовима и предлозима обавештава 
Скупштину општине, која је дужна да се о њима изја
сни на првој наредној седници, а најкасније у року од 
30 дана.
Скупштина општине и извршни органи Општине 
дужни су да предлоге свих одлука који се тичу на
ционалне равноправности претходно доставе на ми
шљење Савету.
Надлежни орган општине дужан је да обезбеди да 
ставови и мишљења Савета буду доступни јавности, 
најкасније 30 дана од дана заузимања става или да
вања мишљења од стране Савета.
Пословником Скупштине општине ближе се уређује 
положај Савета у поступку доношења општинских 
одлука и других правних аката.

Подношење извештаја Скупштини општине

Члан 152.

Савет подноси Скупштини општине шестомесчни 
извештај о свом раду.
Савет подноси Скупштини општине годишњи извештај 
о стању у области националне равноправности, међуна
ционалних односа и остваривању мањинских права 
на територији Општине. Саставни део извештаја су и 
предлози мера и одлука за остваривање и унапређење 
националне равноправности.
Савет може да поднесе и посебан извештај Скупштини 
општине ако оцени да то захтевају нарочито важни 
разлози или ако Скупштина општине тражи такав 
извештај од њега.

Заштита права припадника српског народа и 
националних мањина

Члан 153.

Савет има право да пред Уставним судом покрене 
поступак за оцену уставности и законитости одлуке 
или другог општег акта Скупштине општине ако сматра 
да су њиме непосредно повређена права припадника 
српског народа и националних мањина представљених 
у Савету и право да под истим условима пред Управним 
судом покрене поступак за оцену сагласности одлуке 
или другог општег акта Скупштине општине са Ста
тутом.
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Пословник о раду Савета

Члан 154.

Савет доноси пословник о раду.
Стручне и административнотехничке послове за 
потребе Савета врши Општинска управа.

Средства за рад Савета

Члан 155.

Средства за рад Савета обезбеђују се у буџету Општи
не, а могу се обезбеђивати и из других извора, у скла
ду са законом."

X. АКТИ ОПШТИНЕ

Акти Општине

Члан 156.

У вршењу послова из своје надлежности Општина 
доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, ре ше
ња, закључке, препоруке и друге потребне акте.
Одлуке доноси само Скупштина општине, осим када 
је законом предвиђено да одлуку доноси други орган 
Општине.

Хијерархија аката Општине

Члан 157.

Одлуке и општи акти Скупштине општине морају 
бити сагласни са законом и овим статутом.
Акти председника Општине и Општинског већа морају 
бити сагласни са законом, овим статутом, одлукама и 
општим актима Скупштине општине.
Акти Општинске управе морају бити сагласни са за ко
ном, овим статутом, одлукама и општим актима органа 
Општине.

Предлагање прописа и других општих аката 
Скупштине општине

Члан 158.

Право предлагања прописа и других општих аката 
из надлежности Скупштине општине имају: сва ки 
одборник Скупштине општине, радно тело Ску пшти
не општине, Општинско веће и грађани путем гра
ђанске иницијативе.

Објављивање и ступање на снагу општих аката

Члан 159.

Општи акти органа Општине објављују се у "Слу
жбеном гласнику града Лесковца".
Акти из става 1. овог члана ступају на снагу осмог 
дана од дана објављивања, осим ако доносилац у 
поступку доношења не одреди да исти ступи на снагу 
и раније.
Остали акти Општине објављују се у "Службеном 
гла снику града Лесковца" када је то тим актима пре
дви ђено.

XI. ТУмАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ И ПРОмЕНА 
СТАТУТА

Аутентично тумачење Статута

Члан 160.

Аутентично тумачење Статута доноси Скупштина 
општи не на предлог надлежног радног тела Ску пштине 
општи не.

Поступак за промену или доношење Статута

Члан 161.

Предлог за доношење или промену Статута општине 
може поднети најмање 5% грађана са бирачким пра
вом на територији Општине, трећина одборника, пре
дседник Општине и надлежно радно тело Скупшти не 
општине.
Предлог се подноси у писаном облику са обра зло
жењем.
О предлогу из става 1. овог члана Скупштина одлучује 
већином гласова од укупног броја одборника.
Ако Скупштина општине одлучи да се приступи до
ношењу или промени Статута општине, истим актом 
одређује Комисију за израду нацрта статута, одно сно 
одлуке о промени Статута општине, одређује ње не 
задатке и рок за израду нацрта.
Нацрт статута, односно одлуке о промени статута 
утвр ђује Општинско веће већином гласова од укупног 
броја чланова Општинског већа.
О нацрту статута, односно одлуке о промени статута 
спроводи се јавна расправа на начин и у року који 
одреди Општинско веће.
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Општинско веће, након спроведене јавне расправе, 
утврђује предлог статута, односно одлуке о промени 
статута, већином гласова од укупног броја чланова 
Општинског већа. Приликом утврђивања предлога 
ста тута, односно одлуке о промени статута, Општи
нско веће водиће рачуна о предлозима и сугестијама 
да тим у јавној расправи.
Скупштина општине усваја статут, односно одлуку о 
промени Статута већином гласова од укупног броја 
одборника.

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање прописа Општине  
са овим статутом

Члан 162.
Прописи Општине ускладиће се са одредбама овог 
статута у року од девет месеци од дана ступања на 
снагу Закона о измени и допуни Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", 
број 47/2018).
Прописи Општине остају на снази до њиховог ускла
ђивања са овим статутом.

Доношење прописа Општине  
на основу овог статута

Члан 163.
Одлуке на основу овог статута Скупштина општине 
донеће у року од девет месеци од дана ступања на 
снагу Закона о измени и допуни Закона о локалној 
са моуправи ("Службени гласник Републике Србије", 
број 47/2018).

Образовање Изборне комисије 

Члан 164.
Скупштина општине именоваће председника, чла
нове и секретара Изборне комисије и њихове заме
нике, у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог 
статута.

Локални омбудсман

Члан 165.
Заштитник грађана наставља са радом као локални 
омбудсман до истека мандата на који је изабран.

Доношење планских докумената  
у складу са овим статутом

Члан 166.
Скупштина општине донеће План развоја Општине 
најкасније до 1.1.2021. године.
Скупштина општине донеће Средњорочни план у 
складу са законом који уређује плански систем РС, 
почев од средњорочног плана за 2021. годину.
Важећи документи јавних политика ускладиће се са 
законом из става 2. овог члана, приликом првих изме
на и допуна тих докумената.

Одложена примена појединих  
одредаба овог статута

Члан 167.
Члан 66. у делу који се односи на постављење помо
ћника председника Општине, примењиваће се на кон 
спроведених избора за одборнике Скупштине општи
не одржаних после ступања на снагу овог статута.
Члан 67. став 1. у делу који се односи на број чланова 
Општинског већа, примењиваће се након спроведених 
избора за одборнике Скупштине општине одржаних 
после ступања на снагу овог статута.
Члан 112. став 1. тачка 2), која се односи на спровођење 
обавезног поступка јавне расправе за планирање 
инвестиција у одлуци о буџету, примењиваће се по
чев од припреме Одлуке о буџету за 2019. годину.

Престанак важења Статута

Члан 168.
Даном ступања на снагу овог Статута, престаје да важи 
Статут општине Лебане ("Службени гласник општине 
Лесковац", број 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009, 
04/2010, 14/2014, 21/14, 12/2015, 18/2015 и 27/2015).

Ступање на снагу

Члан 169.
Овај Статут ступа на снагу даном доношења а обја
виће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 број 0274

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић



Страна 458 – Број 8 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 28. март 2019.

113.
На основу члана 32. став 1. тачка 1, члана 41. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 129/07, 83/14  други закон, 101/16  дру
ги закон и 47/18) и члана 41. Статута општине Лебане 
02 бр. 0274 од 21.03.2019. год, Скупштина општине 
Лебане, на седници одржаној дана 21.03.2019. го ди
не, донела је

ПОСЛОВНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

1. Предмет уређивања

Члан 1.

Пословником Скупштине општине Лебане (у даљем 
тексту: Пословник) уређује се конституисање, органи
зација и рад Скупштине општине Лебане (у да љем те
ксту: Скупштина), начин остваривања права и дужно
сти одборника, јавност рада, као и друга питања везана 
за рад Скупштине и њених радних тела.

Члан 2.

Скупштина је највиши орган општине који врши 
основне функције локалне власти, утврђене Уставом, 
законом и Статутом општине (у даљем тексту: Ста
тут). 
Скупштину чине одборници, које бирају грађани на 
непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са 
законом и Статутом. 

Члан 3.

Скупштину представља и заступа председник Ску
пштине.

2. Језик, писмо и родна неутралност израза

Члан 4.

У Скупштини је Лебане у службеној употреби српски 
језик и ћириличко писмо, у складу са Уставом, зако
ном и Статутом. 
 

Члан 5.

Сви појмови у овом Пословнику употребљени у гра
матичком мушком роду подразумевају мушки и же
нски природни род.
Именице које означавају службене позиције, по
ложаје и функције у Општини Лебане (у даљем те
ксту: Општина), користе се у облику који изражава 
пол лица које је њихов носилац.

3. Печат Скупштине

Члан 6.

Печат Скупштине је округлог облика, пречника 32 
мм, са грбом Републике Србије у средини.
Текст печата на српском језику, ћириличким писмом, 
исписан је у концентричним круговима око грба Ре
публике Србије.
У првом, спољашњем кругу, исписан је назив ''Ре пу
блика Србија''.
У следећем, унутрашњем кругу, исписан је текст: 
''Општина Лебане  Скупштина општине''.
У дну печата исписано је седиште  Лебане.
Печат Скупштине поверава се на чување секретару 
Скупштине.

II КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ 

1. Сазивање конститутивне седнице 

Члан 7.

Конститутивну седницу новог сазива Скупштине, 
после спродених избора за одборнике Скупштине, 
сазива председник Скупштине из претходног сазива, 
у року од 15 дана од дана објављивања коначних ре
зултата избора.
Ако је председник Скупштине из претходног сази ва 
одсутан, спречен или не жели да сазове консти тутивну 
седницу у року из става 1. овог члана, то мо же учинити 
најстарији одборник из претходног сази ва који то 
прихвати, који је овлашћен да сазове конститутивну 
седницу у року од 15 дана од истека рока из става 1. 
овог члана.
Уз позив за конститутивну седницу организациона 
јединица Општинске управе надлежна за скупшти
нске послове сваком кандидату за одборника оба везно 
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доставља Статут, Пословник, Извештај Избо рне 
комисије општине (у даљем тексту: Изборна коми
сија) о спроведеним изборима и Етички кодекс пона
шања функционера локалне самоуправе у Србији (у 
даљем тексту: Етички кодекс). 

2. Председавање конститутивном седницом 

Члан 8.

Конститутивном седницом, до избора председника 
Ску пштине, председава најстарији кандидат за одбо
рни ка који је присутан на седници и који се прихвата 
те дужности (у даљем тексту: председавајући), а у раду 
му помажу секретар Скупштине из претходног сазива 
и најмлађи кандидат за одборника који је присутан на 
седници и који се прихвати те дужности.
Пре почетка седнице, организациона јединица Општи
нске управе надлежна за скупштинске послове утвр ђује 
укупан број присутних и обавештава предсе давајућег 
да ли је присутан потребан број кандидата за одборнике 
за рад и одлучивање.
Одредбе овог Пословника које се односе на овлашћења 
председника Скупштине, сходно се примењују и на 
овлашћења председавајућег конститутивне седнице.

3. Дневни ред седнице

Члан 9.

На конститутивној седници Скупштине врши се по
тврђи вање мандата одборника, избор председника и 
постављење секретара Скупштине. 
Осим обавезних тачака дневног реда из става 1. овог 
Пословника, конститутивна седница Скупштине 
може имати следеће тачке дневног реда:

 извештај Изборне комисије о спроведеним избо
рима;

 именовање чланова Верификационог одбора;
 разматрање извештаја Верификационог одбора;
 доношење одлуке о потврђивању мандата одбо

рни ка;
 полагање заклетве изабраних одборника;
 избор заменика председника Скупштине;
 избор извршних органа општине;
 избор чланова Одбора за административнома

нда  тна питања.

Скупштина се сматра конституисаном избором пре
дседника Скупштине и постављењем секретара Ску
пштине.

4. Потврђивање мандата одборника

Члан 10.

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања 
мандата и траје 4 године, односно до престанка ма
ндата одборника тог сазива Скупштине. 
О потврђивању мандата одборника одлучује Ску
пшти на на конститутивној седници. 
Потврђивање мандата одборника врши се на основу 
уверења о избору за одборника и извештаја Изборне 
комисије о спроведеним изборима за одборнике.
Потврђивањем мандата новоизабраних одборника 
пре стају функције председника и заменика предсе
дни ка Скупштине из претходног сазива.

5. Верификациони одбор

Члан 11.

На почетку конститутивне седнице, на предлог пре дсе
давајућег, Скупштина већином гласова присутних ка
ндидата за одборнике именује Верификациони одбор од 
3 члана, које предлажу три изборне листе које су добиле 
највећи број одборничких мандата у Скупштини. 
Верификационим одбором председава његов најста
рији члан. 
Верификациони одбор ради на седници којој прису
ствују сви чланови одбора и одлучује већином гласова 
чланова одбора.
Када Скупштина потврди мандате одборника, Ве
рифи кациони одбор престаје са радом.

Члан 12.

По именовању Верификационог одбора, председа
вајући одређује паузу у раду Скупштине најдуже до 
15 минута, како би се састао Верификациони одбор. 
На основу извештаја Изборне комисије, Верифи ка ци
они одбор утврђује да ли су подаци из уверења о избору 
сваког кандидата за одборника истоветни са пода цима 
из извештаја Изборне комисије, као и да ли је уверење 
издато од Изборне комисије, као на длежног органа, те о 
томе подноси писани изве штај Скупштини који садржи 
предлог да ли треба потврдити мандате одборника.
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Извештај и предлог из става 2. овог члана Верифи
кациони одбор доноси већином гласова.

Члан 13.

Извештај Верификационог одбора садржи предлог:
 за потврђивање мандата одборника;
 да се не потврде мандати појединих кандидата за 

одборника, са образложењем (у случају смрти канди
дата за одборника или наступања другог разлога за 
недодељивање мандата новом одборнику);

 да се одложи потврђивање мандата појединих 
кандидата за одборника (у случају неслагања, одно
сно неистоветности података из уверења о избору и 
извештаја Изборне комисије или издавања уверења о 
избору од стране неовлашћеног органа).

Члан 14.

Председавајући Верификационог одбора подноси 
Ску пштини извештај.
О извештају Верификационог одбора Скупштина ра
справља у целини.
После завршене расправе, уколико Верификациони 
одбор не оспори ни један мандат, о његовом извештају 
Скупштина одлучује у целини, јавним гласањем.
Ако Верификациони одбор у свом извештају, односно 
поједини кандидат за одборника на самој седници, пре
дложи да се потврђивање мандата поједином кандидату 
за одборника одложи или да му се мандат не потврди, 
Скупштина о томе посебно гласа.

Члан 15.

О потврђивању мандата одборника, на основу изве
штаја Верификационог одбора, Скупштина одлучује 
јавним гласањем. 
У гласању могу учествовати кандидати за одборнике 
којима су мандати додељени у складу са Законом о 
ло калним изборима и који имају уверење Изборне ко
мисије да су изабрани. 

Члан 16.
Скупштина може да ради и одлучује када су потврђени 
мандати више од 1/2 одборника.
Скупштина може одложити верификацију мандата по
јединог кандидата за одборника и затражити од Избо
рне комисије да изврши проверу ваљаности уве рења 
о избору за одборника и о томе обавести Ску пштину 
најкасније у року од 8 дана. 

По извршеној провери из става 2. овог члана, канди дату 
за одборника коме је верификација мандата одло жена, 
мандат се потврђује или се мандат доде љу је другом 
кандидату за одборника са листе, у скла ду са законом.

Члан 17.

Даном потврђивања мандата новоизабраних одборни
ка престаје мандат одборника Скупштине из пре тхо
дног сазива.

6. Потврђивање мандата одборника после 
конституисања Скупштине

Члан 18.

Када Скупштина после конституисања одлучује о по
тврђивању мандата нових кандидата за одборника, у 
гласању поред одборника могу учествовати и ка ндидати 
за одборнике којима су мандати додељени у складу са 
законом и који имају уверење Изборне ко мисије да су 
изабрани.

7. Заклетва

Члан 19.

После доношења одлуке о потврђивању мандата, ново
изабрани одборници полажу заклетву, гласно изго ва
рајући текст заклетве који чита председавајући, која 
гласи: "Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине 
Лебане придржавати Устава Републике Србије, закона 
и Статута општине и да ћу часно и одговорно вршити 
дужност одборника у интересу грађана општине Ле
бане".

По обављеној заклетви, одборници потписују текст 
заклетве који се прилаже изборном материјалу.
Истовремено, одборник може да потпише и изјаву да 
је упознат са садржином Етичког кодекса.
Одборници који нису присуствовали конститутивној 
седници, или им је мандат био оспорен па касније по
тврђен, заклетву дају појединачно на првој наредној 
седници којој присуствују, после потврђивања њи
хових мандата.
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III ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЗАмЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ И 

ПОСТАВЉЕЊЕ СЕКРЕТАРА И ЗАмЕНИКА 
СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ

1. Избор председника Скупштине

Члан 20.
Председник Скупштине бира се на конститутивној се
дници из реда одборника, на предлог најмање 1/3 одбо
рника, на мандатни период од 4 године, тајним гла са
њем, већином гласова од укупног броја одборника Ску
пштине. 

Члан 21.
Предлог кандидата за председника Скупштине по
дно си се председавајућем у писаном облику, након 
по твр ђивања мандата одборника.
Ради припреме предлога из става 1. овог члана, пре дсе
давајући може, на предлог сваког одборника коме је ма
ндат потврђен, да одреди паузу у трајању до 30 ми нута. 
Одборник може да учествује у предлагању само је
дног кандидата. 
Предлог из става 1. овог члана садржи: име и презиме 
кандидата, податак о страначкој припадности канди
да та, краћу биографију, образложење, потписе предла
гача, име и презиме известиоца у име предлагача и са
гласност кандидата у писаном облику. 
Председавајући доставља одборницима све поднете 
предлоге кандидата за председника Скупштине. 
Представник предлагача има право да у име пре дла
гача усмено образложи предлог. 
Предложени кандидат за председника Скупштине има 
право да се представи у виду краћег обраћања Ску
пшти ни.
О предлогу кандидата за председника Скупштине 
отва ра се расправа. 
После расправе, председавајући утврђује листу канди
дата за председника Скупштине по азбучном реду пре
зимена, а испред имена сваког кандидата ставља се редни 
број. 

2. Спровођење гласања

Члан 22.
По утврђивању листе кандидата из члана 21. овог По
словника, образује се Комисија за спровођење и утвр
ђивање резултата тајног гласања од 3 члана (у даљем 
тексту: Комисија). 

За члана Комисије одређује се по један одборник са три 
изборне листе које су добиле највећи број одбо рни чких 
места у Скупштини.
Чланове Комисије бира Скупштина јавним гласањем, 
већином гласова присутних одборника.
Председника Комисије бирају међусобно чланови Ко
мисије. 

Члан 23.
Кад се утврди листа кандидата за председника Ску
пштине, приступа се гласању. 
Избор председника Скупштине врши се тајним гла
сањем у просторији где се одржава конститутивна 
седница. 

Члан 24.
Одборник може гласати само за једног кандидата за 
председника Скупштине. 

Члан 25.
Гласање се врши гласачким листићима. 
Сви гласачки листићи су исте величине, облика и боје 
и оверени су печатом Скупштине.
Текст гласачког листића исписује се на српском је
зику, ћириличким писмом. 
Број штампаних гласачких листића једнак је броју 
одбо рника. 
Гласачки листић садржи: ознаку да се гласа за избор 
председника Скупштине, колико се кандидата бира, 
редни број који се ставља испред имена кандидата, 
презиме и име кандидата према редоследу утврђеном 
на листи кандидата и његова страначка припадност, 
као и начин гласања. 
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред 
имена кандидата за кога одборник гласа, а гласа се за 
једног од кандидата између кандидата чија су имена 
наведена на гласачком листићу. 
У случају да је предложен само један кандидат за 
председника Скупштине, на гласачком листићу, испод 
његовог имена, стоји реч ''за'' на левој, а реч ''против'' 
на десној страни. Гласање се врши заокруживањем 
речи ''за'' или ''против''.

3. Ток гласања
Члан 26.

Председник Комисије објављује почетак гласања, про
зива одборнике према списку изабраних одборника, 
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уручује им гласачки листић и заокружује редни број 
испред имена и презимена одборника, као доказ да је 
одборнику уручен гласачки листић, а одборник по тпи
сује списак одборника. 
За гласање се обезбеђује гласачка кутија каква је про
писана за избор одборника, као и одговарајући пара
ван, како би се обезбедила сигурност и тајност гласања. 
Гласа се иза паравана за гласање. Гласачка кутија мора 
бити од провидног материјала, празна и пре почетка 
гласања запечаћена.
Кад одборник попуни гласачки листић, пресавија га 
тако да се не види за кога је гласао, прилази месту 
где се налази гласачка кутија и лично убацује у њу 
гласачки листић.

Члан 27.

Гласање се закључује онда када гласа и последњи одбо
рник који жели да гласа, а најкасније 5 минута на  кон 
што је гласачки листић уручен последњем про зва ном 
одборнику.
Када је гласање завршено, председник Комисије конста
тује да је свим присутним одборницима омогу ћено да 
гласају и закључује поступак гласања. 
Комисија утврђује резултат гласања у истој просторији у 
којој је гласање и обављено и о томе сачињава записник. 

4. Утврђивање резултата гласања

Члан 28.

Утврђивање резултата гласања спроводи се на се
дници следећим редом:

1. утврђује се број припремљених гласачких ли
сти ћа; 

2. утврђује се број одборника који присуствују се
дници;

3. утврђује се број одборника који су гласали;
4. утврђује се број неупотребљених, а неуручених 

гласачких листића, који се печате у посебан коверат; 
5. отвара се гласачка кутија и ако се утврди да је број 

гласачких листића у кутији већи од броја одборника 
који су гласали, поступак се поништава и спроводи се 
понављање гласања, а употребљени гласачки листићи 
се печате у посебан коверат; 

6. ако се утврди да у гласачкој кутији има једнак 
или мањи број гласачких листића од броја одборника 
који су гласали, наставља се поступак тако што се 

неважећи гласачки листићи одвајају и печате у по
себан коверат; 

7. са сваког важећег гласачког листића чита се име 
кандидата који је добио глас, што се евидентира на 
посебном обрасцу,

8. утврђује се број гласова који је добио сваки од 
предложених кандидата. 
Утврђивање резултата гласања обухвата и конста та
цију који кандидат је изабран, односно да ни један 
кандидат није изабран прописаном већином.

Члан 29.
Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки 
листић, гласачки листић који је попуњен тако да се 
не може утврдити за који је предлог одборник гласао, 
односно да ли је одборник гласао ''за'' или ''против'' 
предлога, гласачки листић на коме је заокружен већи 
број кандидата од броја који се бира, као и гласачки 
листић на коме је заокружен нови кандидат који је 
дописан.

Члан 30.
О утврђивању резултата гласања Комисија саставља 
записник који потписују сви чланови Комисије. 
У записник се обавезно уноси датум и време гласања.
Председник Комисије је дужан да прочита записник 
из става 1. овог члана и објави који кандидат је иза
бран, односно да ниједан кандидат није изабран про
пи саном већином.

Члан 31.
За председника Скупштине изабран је одборник који 
је добио већину гласова од укупног броја одборника.

Члан 32.
Ако у првом кругу гласања ни један од предложених 
кандидата не добије потребну већину, у другом кругу 
гласаће се о два кандидата која су у претходном кругу 
имала највећи број гласова. 
У другом кругу изабран је кандидат који добије ве
ћину гласова од укупног броја одборника. 
Ако ни у другом кругу ни један од предложених ка
ндидата не добије потребну већину гласова, поступак 
кандидовања и избора се понавља.

Члан 33.

Председник Скупштине ступа на дужност по обја
вљи вању резултата и преузима даље вођење седнице. 
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Ако изабрани председник Скупштине није присутан 
на седници, председавајући одборник наставља са 
пре дседавањем до избора заменика председника Ску
пштине.

5. Избор заменика председника Скупштине 

Члан 34.
Предлагање и избор заменика председника Ску пштине 
спроводи се по истом поступку који је овим По сло
вником утврђен за избор председника Ску пшти не. 

6. Постављење секретара и заменика секретара 
Скупштине

Члан 35.
Скупштина поставља секретара Скупштине на ко
нсти тутивној седници Скупштине, а за секретара 
Ску пшти не може бити постављено лице које има 
сте чено високо образовање из научне области правне 
на уке на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, 
са положеним стручним испитом за рад у органима 
управе и радним искуством од најмање три године.
Кандидата за секретара Скупштине предлаже предсе
дник Скупштине. 
Предлог кандидата за секретара Скупштине подноси се 
Скупштини усмено или у писаном облику. 
Предлог из става 1. овог члана садржи: име и презиме 
кандидата, краћу биографију, образложење и сагласност 
кандидата дату у писаном облику. 

Члан 36.
Секретар Скупштине поставља се јавним гласањем, 
на четири године и може бити поново постављен. 
За секретара Скупштине постављен је кандидат за 
кога гласа већина од присутног броја одборника.
Постављењем секретара Скупштине престаје функција 
секретара Скупштине из претходног сазива.

Члан 37.
Уколико предложени кандидат не добије потребну 
већину гласова, председник Скупштине поново ће 
пре дложити кандидата за секретара Скупштине. 

До постављења секретара Скупштине послове из 
његове надлежности обављаће секретар из претхо
дног сазива Скупштине.

Члан 38.

Заменик секретара Скупштине поставља се на исти 
начин и под истим условима као и секретар Ску пшти не.

IV ИЗБОР И РАЗРЕШЕЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА 

1. Избор извршних органа

Члан 39.

Извршне органе Скупштина, по правилу, бира на 
конститутивној или првој наредној седници, а најкасније 
у року од месец дана од дана конституисања.
Председника општине и заменика председника општине 
бира Скупштина, из реда одборника, на време од 4 го
дине, тајним гласањем, већином гласова од укупног 
броја одборника Скупштине.
Чланове Општинског већа бира Скупштина, на време 
од 4 године, тајним гласањем, већином гласова од 
уку пног броја одборника Скупштине.
Чланови Општинског већа не могу истовремено бити 
и одборници.

Члан 40.

Председник Скупштине предлаже кандидата за предсе
дника општине. 
Предлог кандидата за председника општине подноси се 
Скупштини у писаном облику. 
Предлог из става 2. овог члана садржи име и презиме 
кандидата, личну и радну биографију, образложење и 
са гласност кандидата у писаном облику. 

Члан 41.

Кандидат за председника општине предлаже канди
дата за заменика председника општине из реда одбо
рника, кога бира Скупштина на исти начин као пре
дседника општине. 
Кандидат за председника општине предлаже и ка
ндидате за чланове Општинског већа. 
Предлог из ст. 1. и 2. овог члана садржи име и презиме 
кандидата, назначење функције за коју се кандидат 
предлаже, личну и радну биографију, образложење и 
сагласност кандидата у писаном облику.
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О кандидатима за председника општине, заменика пре
дседника општине и чланове Општинског већа во ди се 
обједињена расправа.

Члан 42.
Скупштина истовремено и обједињено одлучује о 
избору председника општине, заменика председника 
општине и чланова Општинског већа. 

Члан 43.
Скупштина бира извршне органе општине непосредном 
применом поступка који је утврђен законом, Статутом 
и овим Пословником за избор председника и заменика 
председника Скупштине.

Члан 44.
Председнику општине и заменику председника општи
не избором на ове функције престаје мандат одборника 
у Скупштини. 
Председник општине и заменик председника општине 
су на сталном раду у Општини.
Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа 
престаје одборнички мандат. 
Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду 
у Општини. 

2. Разрешење и оставка извршних органа

Члан 45.
Председник општине може бити разрешен пре истека 
времена на које је биран, на образложени предлог на
јмање 1/3 одборника, на исти начин на који је изабран. 
О предлогу за разрешење председника општине мора 
се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана 
достављања предлога председнику Скупштине, уз 
примену минималног рока за сазивање седнице, у скла
ду са законом. 
Ако Скупштина не разреши председника општине, 
одбо рници који су поднели предлог за разрешење не мо
гу поново предложити разрешење председника општи
не, пре истека рока од 6 месеци од одбијања претхо дног 
предлога.
Разрешењем председника општине престаје мандат 
заменика председника општине и Општинског већа.

Члан 46.

Заменик председника општине, односно члан Општи
нског већа, могу бити разрешени пре истека времена 

на које су бирани, на предлог председника општине 
или најмање 1/3 одборника, на исти начин на који су 
изабрани. 
Истовремено са предлогом за разрешење заменика пре
дседника општине или члана Општинског већа, пре
дседник општине је дужан да Скупштини поднесе пре
длог за избор новог заменика председника општине или 
члана Општинског већа, која истовремено доноси одлу
ку о разрешењу и о избору, у складу са одредбама овог 
Пословника о њиховом избору.
У случају да Скупштина општине разреши заменика 
пре дседника Општине или члана Општинског већа на 
предлог једне трећине одборника, председник општи
не је дужан да на првој наредној седници Скупштине 
општине поднесе предлог за избор новог заменика 
председника Општине, односно члана Општинског 
већа. 

Члан 47.

О поднетој оставци председника општине, заменика 
пре дседника општине или члана Општинског већа се 
не отвара расправа, већ се престанак функције због по
дне те оставке само констатује, без гласања, тако што то 
чини председник Скупштине у име Скупштине.
Председник општине, заменик председника општине 
или члан Општинског већа који су разрешени или су 
поднели оставку, остају на дужности и врше текуће 
послове, до избора новог председника општине, заме
ника председника општине или члана Општинског већа. 
Престанком мандата Скупштине престаје мандат 
извршних органа Општине, с тим да они врше текуће 
послове из своје надлежности до ступања на дужност 
новог председника општине и Општинског већа, 
односно председника и чланова привременог органа, 
ако је Скупштини мандат престао због распуштања 
Скупштине. 

V ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПШТИНЕ

1. Председник Скупштине

Члан 48.
Председник Скупштине организује рад Скупштине, 
сазива седнице, предлаже дневни ред, председава се
дницама, стара се о примени Пословника и остваривању 
јавности рада Скупштине, потписује акта која доноси 
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Скупштина, представља Скупштину, остварује сарадњу 
са председником општине и Општинским већем, стара 
се о благовременом и усклађеном раду радних тела 
Скупштине и врши друге послове утврђене законом и 
Статутом.

Члан 49.
Председнику Скупштине престаје функција пре истека 
времена на које је изабран, уколико поднесе оставку, 
буде разрешен или му престане мандат одборника, на 
начин утврђен законом.
Ако је оставка поднета на седници Скупштине усмено 
или у писаној форми, Скупштина на истој седници, 
без отварања расправе и без гласања, констатује да је 
председнику Скупштине престала функција.
Ако је оставка поднета између две седнице Скупштине 
у писаној форми, о оставци председника Скупштине 
оба вештавају се одборници Скупштине на почетку прве 
на редне седнице Скупштина, без отварања расправе и 
без гласања.
Председник Скупштине може бити разрешен и пре 
истека времена на које је изабран, на исти начин на који 
се бира.
Скупштина је обавезна да се о предлогу за разрешење 
председника Скупштине изјасни на првој наредној 
седници од дана подношења захтева за разрешење.

Члан 50.
У случају престанка функције председника Скупштине 
пре истека времена на које је изабран, Скупштина ће 
на истој, а најкасније на наредној седници, започети 
поступак избора председника Скупштине, у складу са 
одредбама Пословника. 
У случају из става 1. овог члана, дужност председника 
Скупштине, до избора новог, врши заменик председника 
Скупштине.

Члан 51.
У случају престанка мандата одборника, председнику 
Скупштине престаје функција председника даном одр
жа вања седнице на којој је утврђено да му је мандат 
пре стао.

2. Заменик председника Скупштине

Члан 52.
Председник Скупштине има заменика који помаже 
председнику у обављању послова из његове надле

жности и замењује га у случају његове одсутности 
или спречености да обавља своју дужност.

Члан 53.
Ако заменику председника Скупштине мирују права 
из радног односа услед избора на ту функцију, заменик 
председника Скупштине може бити на сталном раду у 
Општини.
Заменик председника Скупштине може поднети оста
вку или бити разрешен са функције по поступку 
предвиђеном овим Пословником за подношење оставке, 
односно разрешење председника Скупштине.

3. Секретар Скупштине

Члан 54.
Секретар Скупштине стара се о обављању стручних 
и других послова у вези са сазивањем и одржавањем 
се дни ца Скупштине и њених радних тела и руководи 
адми ни стративним пословима везаним за њихов рад.
Се кретар Скупштине присуствује седницама Ску пшти
не и по потреби даје стручно мишљење у вези при
мене Пословника и других питања везаних за рад Ску
пштине.
Секретар Скупштине одговоран је за благовремено 
до стављање обавештења, тражених података, списа и 
упу тстава, када се они односе на делокруг и рад Ску
пшти не.

Члан 55.
Скупштина може, на предлог председника Ску пшти не 
разрешити секретара Скупштине и пре исте ка времена 
на које је постављен.
Секретар Скупштине може поднети оставку. У случају 
подношења оставке, секретару Скупштине престаје 
функција даном одржавања седнице на којој је поднео 
оставку, односно на првој наредној седници Скупштине, 
ако је оставку поднео у периоду између две седнице. 
О поднетој оставци не отвара се расправа, нити се 
одлучује, већ се престанак функције секретара по овом 
основу само констатује.

4. Заменик секретара Скупштине
Члан 56.

Секретар Скупштине може има заменика, који га за
мењује у случају његове одсутности или спречености 
да обавља своју дужност.
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Заменик секретара Скупштине се поставља и разре
шава на исти начин и под истим условима као и се
кретар Скупштине и може поднети оставку.

VI ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ

1. Образовање одборничке групе

Члан 57.
Одборници Скупштине имају право да образују одбо
рничке групе. 
Одборничку групу чине одборници једне политичке 
странке, коалиције политичких странака или групе 
грађана која има најмање 3 одборника у Скупштини. 
Одборничку групу од најмање 3 одборника могу 
удруживањем да образују и одборници политичких 
странака, коалиције политичких странака или групе 
грађана које имају мање од 3 одборника.
О образовању одборничке групе обавештава се предсе
дник Скупштине, коме се подноси списак са потписима 
чланова одборничке групе. На списку се посебно на
значава шеф одборничке групе и његов заменик. 
Одборник може бити члан само једне одборничке 
групе. 
Одборник који није члан ниједне одборничке групе, 
доставља обавештење председнику Скупштине да ће 
у Скупштини иступати самостално.

Члан 58.
Одборничка група учествује у раду Скупштине на на
чин утврђен овим Пословником. 
Одборничка група заузима ставове о питањима која 
разматра Скупштина, покреће иницијативу за разма
тра ње појединих питања, предлаже доношење општих 
аката Скупштине и предузима и друге активности у 
складу са овим Пословником. 

2. Шеф одборничке групе

Члан 59.
Одборничку групу представља шеф одборничке гру
пе. 
Одборничка група има заменика шефа одборничке гру
пе који га замењује у случају одсутности или спре че
ности. 
У току седнице Скупштине, одборничка група може 
овла стити једног свог члана да представља одборничку 

групу по одређеној тачки дневног реда, о чему шеф 
одборничке групе писмено обавештава председника 
Ску пштине, најкасније до отварања расправе по тој та
чки дневног реда. 
Ако одборничку групу представља заменик шефа, 
односно овлашћени представник, он преузима овла
шће ња шефа одборничке групе. 

Члан 60.
Шеф одборничке групе, у писаном облику, обаве штава 
председника Скупштине о промени састава одбо рни чке 
групе. 
Приликом приступања нових чланова одборничкој 
групи, шеф одборничке групе доставља председнику 
Скупштине њихове потписане изјаве о приступању.
У случају да одборник иступа из састава одборничке 
групе, о томе писаним путем обавештава председника 
Скупштине.
О образовању нове или о промени састава у посто
јећим одборничким групама, председник Скупшти не 
оба вештава одборнике на првој наредној седници.

Члан 61.
Стручне и административнотехничке послове за по
требе одборничких група обавља организациона једи
ница Општинске управе надлежна за скупштинске 
по слове.

VII РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ 

1. Стална радна тела

Члан 62.
За разматрање појединих питања из надлежности 
Скупштине, давање мишљења на предлоге прописа 
и одлука које доноси Скупштина и вршење других 
послова у складу са Статутом и овим Пословником, 
образују се стална радна тела Скупштине. 
Стално радно тело прати стање у области за коју је 
образовано, извештава Скупштину о томе и Скупштини 
предлаже мере за побољшање стања у области за коју је 
основано.
Чланови сталних радних тела бирају се из реда одбо
рника и грађана, на мандатни период за који су иза бра
ни и одборници Скупштине.
Стално радно тело Скупштине има председника и 4 
члана.
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Члан 63.

Чланове сталних радних тела Скупштине предлажу 
одбо рничке групе сразмерно броју одборника које има
ју у Скупштини, осим за избор чланова Одбора за адми
нистративномандатна питања.
Одборник може бити члан највише 3 стална радна тела 
Скупштине.
Чланови Општинског већа не могу бити чланови радних 
тела Скупштине.
Поред одборника, чланови сталних радних тела Ску
пшти не морају бити и грађани, стручњаци за поје дине 
области, с тим да њихов број мора бити мањи од броја 
чланова који су одборници.
Чланове сталних радних тела из реда грађана  стру
чњаке за поједине области, одборничким групама могу 
предлагати месне заједнице, јавне службе, као и удру
же ња грађана основана у области за коју се радно тело 
образ ује.

Члан 64.

О предложеној листи за избор чланова сталног радног 
тела Скупштина одлучује у целини, јавним гласањем.
Стално радно тело је изабрано ако је за њега гласала 
већина присутних одборника.
Ако стално радно тело не буде изабрано, цео поступак 
се понавља са новим кандидатима.

Члан 65.

Председник Скупштине сазива прву седницу сталног 
радног тела.
Стално радно тело на првој седници бира председника 
и заменика председника већином гласова од укупног 
броја чланова, уколико законом није другачије пре
дви ђено.
До избора председника сталног радног тела, првом 
се дницом председава најстарији одборник, члан ста
лног радног тела.

Члан 66.
Председник сталног радног тела организује рад, сазива 
и председава седницама сталног радног тела, форму
лише закључке и о томе обавештава председника и се
кре тара Скупштине.
Заменик председника сталног радног тела замењује 
пре дседника сталног радног тела у случају његове 
одсу тности или спречености.

Члан 67.

Скупштина може, и пре истека времена на који су иза
брани, разрешити поједине чланове сталних радних те
ла и изабрати нове путем појединачног предлагања и 
избора.
Предлог за разрешење члана сталног радног тела може 
поднети председник Скупштине, председник сталног 
радног тела или одборничка група на чији је предлог тај 
члан и изабран.
Члан сталног радног тела разрешен је када за то гласа 
већина одборника који присуствују седници Скупштине.

2. Седнице сталних радних тела

Члан 68.

Председник сталног радног тела дужан је да сазове 
седницу на захтев најмање 1/3 чланова сталног ра дног 
тела, као и на захтев председника Скупштине. Рок за 
сазивање седнице је 8 дана од дана подношења за хтева. 
Ако то не учини председник сталног радног тела у 
захтеваном року, седницу сталног радног тела може 
сазвати председник Скупштине.

Члан 69.

Радна тела Скупштине раде у седницама којима прису
ствује већина чланова, а одлучују већином гласова од 
уку пног броја чланова.
Обавештење о датуму одржавања, дневном реду и мате
ријали за седницу сталног радног тела достављају се 
чла новима сталног радног тела најкасније 24 сати пре 
одр жавања седнице.
Изузетно од става 2. овог члана, обавештење о датуму, 
дневном реду и материјали за седницу могу се доставити 
и у краћем року, у ком случају је председник радног те
ла дужан да на седници радног тела образложи такав 
поступак.
Изузетно од става 2. овог члана, седница радног тела 
мо же се сазвати и непосредно пре почетка или у паузи 
заседања Скупштине, осим у случају када је на дневном 
реду седнице радног тела предлог општег акта. 

Члан 70.

На седницу сталног радног тела обавезно се позива 
представник предлагача, као и обрађивача акта који 
се на седници разматра.
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У раду сталног радног тела по позиву могу учествовати 
стручни и научни радници из области која се разматра 
на седници сталног радног тела, без права одлучивања.
Седници сталног радног тела могу присуствовати и 
учествовати у раду без права одлучивања и одборници 
који нису чланови тог сталног радног тела, као и Лока
лни омбудсман.

Члан 71.

У извршавању послова из свог делокруга, радно тело 
Скупштине може тражити од надлежних органа и слу
жби податке и информације од значаја за свој рад.
На предлог Секретара Скупштине, у циљу боље сара
дње и координације и зависно од сродности тачака дне
вног реда, два или више радних тела могу одржати заје
дничку седницу радних тела.

Члан 72.

По завршеној седници стално радно тело подноси 
Скупштини извештај који садржи мишљења и предлоге 
сталног радног тела.
Мишљења и предлоге радних тела Скупштине потпи
сују председник и записничар.
Стално радно тело одређује известиоца који на седници 
Скупштине, по потреби, образлаже извештај сталног 
ра дног тела.

Члан 73.

На захтев појединог члана радног тела, његово издво
јено мишљење изнеће се пред Скупштину у изве шта
ју, односно предлогу тог радног тела.
Члан радног тела Скупштине који је издвојио мишљење 
има право да га образложи пре отварања расправе на 
седници Скупштине.

Члан 74.

На седници сталног радног тела води се записник, у који 
се обавезно уносе имена присутних, предлози изнети на 
седници, ставови сталног радног тела, резултати сваког 
гласања, свако издвојено мишљење, као и известиоци.
Записник са претходне седнице радног тела усваја се 
пре преласка на дневни ред.

3. Јавна слушања

Члан 75.
Стално радно тело може организовати јавно слушање 

о предлозима општих аката које доноси Скупштина. 
Јавно слушање из става 1. овог члана организује се ра
ди прибављања информација, односно стручних ми
шљења о предлогу општег акта који је у ску пшти нској 
процедури, разјашњења појединих решења из пре
дложеног или важећег општег акта, разјашњења питања 
значајних за припрему предлога општег акта или другог 
питања које је у надлежности сталног радног тела, као 
и ради праћења спровођења и примене важећег општег 
акта.

Члан 76.
Предлог за организовање јавног слушања може да по
днесе сваки члан сталног радног тела.
Предлог из става 1. овог члана садржи тему јавног слу
шања и списак лица која би била позвана.
Одлуку о организовању јавног слушања доноси стално 
радно тело.
О одлуци из става 3. овог члана, председник сталног 
радног тела обавештава председника Скупштине.
Председник сталног радног тела на јавно слушање по
зива чланове сталног радног тела, одборнике и дру га ли
ца чије је присуство од значаја за тему јавног слу шања.
Позив из става 5. овог члана садржи тему, време и ме
сто одржавања јавног слушања, као и обавештење о по
званим учесницима.
Јавно слушање се одржава без обзира на број присутних 
чланова сталног радног тела.
Након јавног слушања, председник сталног радног те ла 
доставља информацију о јавном слушању предсе днику 
Скупштине, члановима сталног радног тела и уче сни
цима јавног слушања. Информација садржи имена уче
сника на јавном слушању, кратак преглед излагања, ста
вова и предлога изнетих на јавном слушању.
Чланови сталног радног тела и учесници јавног слушања 
могу да поднесу писане примедбе на информацију о 
јавном слушању председнику сталног радног тела, који 
их доставља лицима из става 8. овог члана.

4. Одбори

Члан 77.

Стална радна тела Скупштине образују се као одбори. 
Одбори Скупштине су:

1. Одбор за административномандатна питања,
2. Одбор за избор и именовања,
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3. Одбор за прописе и управу, 
4. Одбор за друштвеноекономски развој, привреду 

и финансије,
5. Одбор за друштвене делатности,
6. Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено

комуналне делатности,
7. Одбор за рад и развој месних заједница,
8. Одбор за пољопривреду и развој села,
9. Одбор за заштиту и унапређење животне сре ди

не,
10. Одбор за представке и притужбе,
11. Одбор за награде и признања,
12. Одбор за утврђивање предлога назива улица, 

трго ва, заселака и делова насељених места, 
13. Одбор за односе са верским заједницама,
14. Одбор за борбу против корупције,
15. Одбор за социјална питања.

а) Одбор за административно-мандатна питања

Члан 78.

Одбор за административномандатна питања припрема 
и предлаже прописе којима се уређују питања оства
ривања права и дужности одборника, доноси поје ди
начне акте о статусним питањима одборника и лица 
која бира, именује и поставља Скупштина, разматра 
пре длоге за престанак мандата појединих одборника и 
о томе подноси Скупштини извештај са предлогом за 
утвр ђивањем престанка мандата одборника, разматра 
изве штај Изборне комисије и уверења о избору одбо
рника и подноси Скупштини извештај са предлогом за 
потврђивање мандата, а разматра и друга питања у вези 
са мандатноимунитетним правима одборника.

б) Одбор за избор и именовања

Члан 79.

Одбор за избор и именовања припрема предлоге за 
избор, именовања, постављења и разрешења, за које 
посебним актима није предвиђен други предлагач.
Одбор припрема предлоге за избор, именовања, по ста
вљења и разрешења чланова органа и предста вника 
Скупштине у органе одређене законом и Стату том, за 
које није предвиђено предлагање од стране других орга
на.

Одбор одлучује у првом степену о правима по основу 
рада лица која бира, именује или поставља Ску пштина, 
и даје предлоге и мишљења Скупштини о испу њености 
услова за спровођење поступка разре ше ња тих лица.

в) Одбор за прописе и управу

Члан 80.

Одбор за прописе и управу разматра усклађеност пре
длога одлука и других општих аката које усваја Ску
пштина са Уставом, законом, Статутом и другим пропи
сима и даје своје предлоге и мишљења Скупштини.
Одбор прати стање у области нормативне делатности 
Скупштине и указује на потребу доношења, односно 
усаглашавања одлука и других општих аката, утврђује 
пречишћене текстове одлука и других прописа Ску
пшти не, разматра и утврђује предлоге аутентичног ту
ма чења прописа чији је доносилац Скупштина.
Одбор даје мишљење о предлогу Статута, његовој 
изме ни и допуни. Одбор прати спровођење Статута и 
да је предлог аутентичног тумачења његових одредби, 
а ра зматра и питања везана за промену статута преду
зе ћа, установа и других организација чији је оснивач 
Општина и о томе доставља Скупштини своје мишље
ње.
Овај Одбор утврђује предлог Пословника о раду Ску
пштине, односно предлог о измени и допуни овог акта.
Одбор, у складу са законом, утврђује предлог мишљења 
или одговора Уставном суду Републике Србије у посту
пку за оцену уставности, односно законитости Статута, 
одлука и других општих аката које је донела Скупштина.
Одбор разматра остваривање система локалне самоу
праве у Општини, остваривање послова државне управе 
које Република повери Општини, разматра питања орга
низације рада управе и даје мишљење о предлогу Одлу
ке о организацији Општинске управе, разматра пи тања 
међуопштинске сарадње и подноси предлоге на дле
жном органу за успостављање, одржавање и даље раз
ви јање односа и веза Општине са другим општинама 
и градовима у земљи и иностранству, питања оствари
вања слобода, права и дужности грађана, као и друга 
пи тања из области локалне самоуправе и управе.

г) Одбор за друштвено-економски развој, привреду 
и финансије
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Члан 81.
Одбор за друштвеноекономски развој, привреду и 
фи нансије разматра и даје мишљење на предлог про
грама развоја Општине и појединих делатности и пре
длаже мере за његово спровођење, разматра стра тешке 
планове и друга документа од значаја за еко но мски 
ра звој Општине, разматра предлоге одлука из обла сти 
привреде, занатства, туризма, угоститељства и трго
вине. 
Одбор разматра предлоге одлука и других општих аката 
који се односе на финансирање послова Општине, таксе, 
накнаде и друге јавне приходе, програме развоја дела
тности за које је надлежна Скупштина, буџет, одлуку о 
завршном рачуну буџета, зајмове и задуживање Општи
не и друга економскофинансијска питања, предлаже 
Ску пштини доношење одговарајућих одлука и даје ми
шљења о предлозима других овлашћених предлагача.

д) Одбор за друштвене делатности

Члан 82.
Одбор за друштвене делатности разматра годишње 
про граме и извештаје о раду установа чији је оснивач 
Општина из области основног и средњег образовања, 
ку лтуре, спорта, здравства, друштвене бриге о деци, 
со ци јалне заштите, информисања, разматра питања и 
про блеме у областима уметничког стваралаштва, бри ге 
о мла дима, малолетничке деликвенције, бриге о особа
ма са посебним потребама, родне равноправности и је
днаких могућности за све, заштите породице и слично.
Одбор разматра предлог буџета Општине, посебно у 
делу који се односи на финансирање програма дру
штвених делатности, а своје мишљење, ставове, за
кљу чке и сугестије доставља Скупштини ради до но
шења одговарајућих одлука.
Одбор је дужан да разматра евентуалне приговоре уста
нова чије програме финансира Општина из свог буџета, 
а који се односе на реализацију усвојеног програма и 
финансијског плана одређене делатности, установе или 
организације, и да о томе обавести Скупштину.

ђ) Одбор за урбанизам, грађевинарство и ста мбе-
но-комуналне делатности

Члан 83.
Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбенокому на
лне делатности разматра питања из области урбани зма, 

стамбенокомуналних делатности и уређивања грађе
винског земљишта, предлаже Скупштини доношење 
одговарајућих одлука и других општих аката који се 
односе на обављање и развој комуналних делатности, 
уређивање грађевинског земљишта, стамбену изградњу 
и стамбене односе, просторног планирања и урбанизма 
на територији Општине, јавни градски и приградски 
превоз путника (линијски и ванлинијски), изградњу, 
одржавање и коришћење локалних и некатегорисаних 
путева и улица, као и друга питања из ове области, као 
и давање мишљења о предлозима других овлашћених 
предлагача.

е) Одбор за рад и развој месних заједница

Члан 84.
Одбор за рад и развој месних заједница разматра питања 
образовања месних заједница и усклађивања односа у 
месним заједницама, подстиче развој инфраструктуре 
на подручју месних заједница, контролише и подстиче 
рад месних заједница, разматра и друга питања од 
интереса за грађане у месним заједницама, предлаже 
Ску пштини доношење одговарајућих одлука и даје 
мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.

ж) Одбор за пољопривреду и развој села

Члан 85.
Одбор за пољопривреду и развој села разматра пи
тања из области развоја и планирања, усмеравања и 
по дстицања развоја пољопривреде и уређења сеоских 
подручја и развоја села, шумарства и водопривреде, 
пре длаже Скупштини доношење одговарајућих одлука 
и даје мишљење о предлозима других овлашћених пре
длагача. 

з) Одбор за заштиту и унапређење животне средине

Члан 86.
Одбор за заштиту и унапређење животне средине 
прати и разматра питања везана за екологију, заштиту 
и унапређење животне средине, ваздуха, природе и 
природних добара, заштиту од буке и прати активности 
на спречавању и отклањању штетних последица које 
угрожавају животну средину, предлаже Скупштини 
доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о 
предлозима других овлашћених предлагача.
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и) Одбор за представке и притужбе

Члан 87.
Одбор за представке и притужбе разматра представке 
и притужбе које грађани упућују Скупштини, предсе
днику општине и Општинском већу, као и пре дставке 
уступљене од стране републичких органа, испитује 
њи хову основаност, предлаже Скупштини доношење 
одго варајуће одлуке и мере које треба предузети у циљу 
откла њања утврђених неправилности у раду органа 
Општи не, о чему обавештава подносиоце.
У поступку разматрања представки и притужби, овај 
Одбор прибавља извештаје од органа и организација 
на које се наведени поднесци односе, у року који сам 
одре ђује.
Ако орган или организација из става 2. овог члана не 
доставе извештај у одређеном року, Одбор о томе оба
ве штава Скупштину, односно орган који је уступио пре
дста вку.

ј) Одбор за награде и признања

Члан 88.
Одбор за награде и признања разматра предлоге за на
граде, похвале и друга општинска признања, стара се о 
њиховом уручењу, обезбеђује одговарајући публи ци тет 
у средствима јавног информисања или на други одго
варајући начин, врши друге послове који се односе на 
награде и признања које додељује Скупштина, пре дла
же Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје 
ми шљење о предлозима других овлашћених пре дла га ча.

к) Одбор за утврђивање предлога назива улица, 
тргова, заселака и делова насељених места

Члан 89.
 Одбор за утврђивање предлога назива улица, тргова, 
заселака и делова насељених места, утврђује предлоге 
на зива улица, тргова, заселака и делова насељених ме
ста на територији Општине, предлаже Скупштини до
ношење одговарајућих одлука и даје мишљење о пре
длозима других овлашћених предлагача. 
 
л) Одбор за односе са верским заједницама

Члан 90.
Одбор за односе са верским заједницама прати и 
ра зматра питања односа и сарадње Скупштине са 

верским заједницама, помаже им у решавању про
блема на које наилазе, стара се о стварању и очувању 
до брих међуконфесионалних односа, међусобног 
ува жавања и верске и међунационалне толеранције, 
врши друге послове из области односа са верским 
заје дницама, предлаже Скупштини доношење одго
вара јућих одлука које се односе на верске заједнице 
и да је мишљења о предлозима других овлашћених 
пре дла гача. 

љ) Одбор за борбу против корупције

Члан 91.

Одбор за борбу против корупције врши анализу поја
вних облика корупције на локалном нивоу, разматра и 
даје Скупштини мишљење на предлог Локалног акци
оног плана за борбу против корупције (у даљем тексту: 
ЛАП), активно учествује у едукацији о анти кору
пцијским механизмима, начину и значају надзора над 
спровођењем ЛАПа, помаже у спро вођењу кампања 
за информисање грађана о ме ханизмима ЛАПа, пра
ти и разматра стање и појаву корупције у свим обла
стима друштвеног живота и сагледава активности у 
борби против корупције, предлаже Скупштини мере 
које треба предузети, прати њихово спровођење и 
даје иницијативе за доношење одговарајућих аката 
и мера у овој области, како би органи Општине и 
носиоци јавних овлашћења на локалном нивоу своја 
овлашћења вршили у складу са начелима владавине 
права, нулте толеранције на корупцију, одговорности, 
ефикасности и транспарентности.

м) Одбор за социјална питања

Члан 92.

Одбор за социјална питања разматра питања из области 
социјалне политике и социјалне сигурности грађана, 
ради реализације својих задатака остварује тесну 
сарадњу са институцијама из области социјалне заштите, 
предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука 
и мера за превазилажење проблема. 

5. Посебна стална радна тела

Члан 93.

Поред сталних радних тела предвиђених овим Посло



Страна 472 – Број 8 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 28. март 2019.

вником, Скупштина оснива посебна стална радна 
тела Скупштине, у складу са законом и Статутом, и 
то:

1. Савет за младе,
2. Комисија за родну равноправност,
3. Савет за здравље,
4. Савет за праћење примене Етичког кодекса,
5. Кориснички савет јавних служби.
6. Савет за миграције
7. Савет за запошљавање
8. Савет за међунационалне односе
9. Савет за заштиту животне средине
10. Савет за привреду
11. Савет за безбедност
12. Савет за развој
13. Комисија за планове
14. Комисија за израду годишњег програма зашти

те, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
15. Комисија за спровођење поступка јавног надме

тања за давање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини

16. Штаб за ванредне ситуације

Поред одборника, чланови посебних сталних радних 
тела Скупштине морају бити и грађани, стручњаци за 
поједине области, с тим да њихов број може бити и 
већи од броја чланова који су одборници.

а) Савет за младе

Члан 94.

Савет за младе разматра питања у вези са унапређивањем 
положаја младих, даје мишљења на предлоге одлука и 
других општих аката које доноси Скупштина у обла
стима од значаја за младе, иницира припрему пројеката 
и учешће Општине у пројектима и програмима за уна
пре ђење положаја младих, подстиче сарадњу Општи
не и омладинских организација и удружења и даје по
дршку реализацији њихових активности, даје мишље
ње о предлозима пројеката од значаја за младе који 
се делимично или у целини финансирају из буџета 
Општи не и прати њихово остваривање, иницира и уче
ству је у изради стратегије и локалних акционих плано
ва из области положаја младих, прати њихово оства ри
вање, као и друге послове од интереса за младе, у ци
љу стварања услова за квалитетнији живот младих и 

њихово активно учешће у савременим токовима развоја 
друштва.
Савет има председника и 6 чланова, с тим што најмање 
1/2 чланова Савета морају бити старости од 15 до 30 
го дина.
Актом о образовању Савета уређује се састав, надле
жност, начин рада, права и дужности председника и 
чла но ва Савета и друга питања од значаја за рад Савета, 
у скла ду са законом.

б) Комисија за родну равноправност

Члан 95.

Комисија за родну равноправност разматра предлоге 
одлука и других општих аката које доноси Скупштина 
са становишта унапређивања родне равноправности, 
сагледава резултате вођења политике и извршавања 
аката Скупштине од стране извршних органа Општине 
и других органа и функционера одговорних Скупштини 
у погледу поштовања родне равноправности, посебно 
оних којима се остварује политика једнаких могућносати 
на нивоу Општине, разматра локалне акционе планове 
из области родне равноправности и примене стандарда 
о равномерној заступљености жена и мушкараца на 
ме стима одлучивања у јавном и политичком животу 
Општи не. 
Комисија има председника и 6 чланова, с тим да најма
ње 4 члана Комисије морају бити припадници мање за
ступљеног пола.
Актом о образовању Комисије уређује се састав, надле
жност, начин рада, права и дужности председника и 
члано ва Комисије и друга питања од значаја за рад Ко
мисије, у складу са законом.

в) Савет за здравље

Члан 96.
Савет за здравље разматра питања и предлоге из обла
сти примарне здравствене заштите, као и из области 
развоја и унапређивања здравствених услуга у оквиру 
надлежности Општине и предлаже Скупштини до
ношење одговарајућих одлука и мера ради спровођења 
дру штвене бриге за здравље, обезбеђивање услова за 
обављање делатности здравствене установе, планирања 
и спровођења програма у области здравља и подизање 
свести о томе да је здравље врхунска вредност.
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Савет за здравље обавља и одређене задатке из 
области заштите права пацијената, и то:

 разматра приговоре о повреди појединачних права 
пацијената на основу достављених и прикупљених 
доказа и утврђених чињеница;

 о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца 
приговора и директора здравствене установе, односно 
оснивача приватне праксе на коју се приговор односи 
и даје одговарујуће препоруке;

 разматра извештаје Заштитника права пацијената, 
прати остваривање права пацијената на територији 
Општине и предлаже мере за заштиту и промоцију пра
ва пацијената;

 подноси Скупштини, као и министарству надле
жном за послове здравља, годишњи извештај о свом 
ра ду и о предузетим мерама за заштиту права паци
јената.
Савет има председника и 6 чланова. 
Актом о образовању Савета уређује се састав, надле
жност, начин рада, права и дужности председника и 
чла нова Савета и друга питања од значаја за рад Савета, 
у складу са законом.

г) Савет за праћење примене Етичког кодекса

Члан 97.

Савет за праћење примене Етичког кодекса прати при
мену Етичког кодекса понашања функционера лока лне 
самоуправе у Србији, пружа објашњења и даје ми шље
ња у вези са његовом садржином, прати да ли се фу
нкционери Општине придржавају одредаба Етичког ко
декса, анализира догађаје и појаве од значаја за успешну 
примену Етичког кодекса, промовише његову примену 
преко средстава јавног информисања и даје препоруке 
функционерима, грађанима и медијима.
Савет за праћење примене Етичког кодекса даје савете и 
смернице у вези са пријављивањем приватног интереса 
одборника, води евиденцију о пријавама приватног 
инте ре са, прати извршавање обавезе пријављивања при
ва тних интереса одборника и о томе сачињава изве штај.
Савет има председника и 6 чланова. 
Актом о образовању Савета уређује се састав, надлежност, 
начин рада, права и дужности председника и чланова 
Савета и друга питања од значаја за рад Савета, у складу 
са законом.

д) Кориснички савет јавних служби

Члан 98.

Кориснички савет јавних служби разматра планове, про
граме и извештаје јавних служби, а нарочито оства рени 
ниви обима и квалитета услуга јавних служби, цене 
комуналних услуга, односно висину накна ди за услуге 
јавних служби и о свом ставу извештава Скупштину и 
јавност.
Кориснички савет има председника и 6 чланова. 
Актом о образовању Корисничког савета уређује се 
састав, надлежност, начин рада, права и дужности пре
дседника и чланова Корисничког савета и друга питања 
од значаја његов за рад, у складу са законом.

ђ) Савет за миграције

Члан 99.

Савет за миграције има 7 чланова и његова улога је 
да: 

 Унапређује сопствене капацитете за планирање 
кроз одговарајуће обуке организоване од стране ИОМа,

 Обезбеђује потребе податке непосредно од циљних 
група и социјалних актера у систему подршке избеглим 
и интерно расељеним лицима,

 Размењује информације и учествује на састанцима 
од значаја за процес планирања,

 Примењује усвојене методе планирања током 
процеса планирања, 

 Дефинише циљеве, правце развоја и сагађује са ра
зличитим релевантним локалним и републичким акте
рима, 

 Планира праћење и оцењивање успешности при
мене локалног акционог плана,

 Ради на писању завршног документа,
 Иницира јавну расправу о нацрту документа и до

приносе да финална верзија буде предложена Скупшти
ни општине на усвајање и

 Прати миграције становништва на територији 
општи не Лебане.

е) Савет за запошљавање

Члан 100.

Савет за запошљавање има 5 чланова и његова улога 
је да:
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 обавештава грађане о могућностима и условима 
за запошљавање, 

 посредује у запошљавању, 
 професионална оријентациоја и саветовање о 

избо ру занимања, 
 организује додатно образовање и обуку, у складу 

са законом, 
 спроводи програм и мере активне политике запо

шљавања и
 врши друге послове у складу са законом.

ж) Савет за међунационалне односе

Члан 101.

Савет за међунационалне односе има 6 чланова и ње
гова улога је да: 
Разматра питања остваривања, заштите и унапређивања 
националне равноправности, у складу са Законом. Де
ло круг, састав, избор чланова и начин рада савета за 
међу националне односе уређује се одлуком скупштине 
једи нице локалне самоуправе која се доноси већином 
гласова од укупног броја одборника у складу са стату
том. 

з) Савет за заштиту животне средине

Члан 102.

Савет за заштиту животне средине има 5 чланова и 
ње гова улога је да: 
Савет се оснива у циљу обезбеђивања услова, предла
гања и предузимања мера у областима: 

  очувања животне средине,
  заштите природних вредности,
  одрживог развоја, 
  као и у другим питањима из ове области у скла ду 

са Законом, ратификованим међународним уговорима и 
конвенцијама, плановима, програмима и стратегијама 
заштите животне средине Републике Србије и општине 
Лебане, Статутом општине Лебане и овом Одлуком.

и) Савет за привреду

Члан 103.

Савет за привреду има 9 чланова и његова улога је: 
 давање иницијатива у вези економског развоја, ра

зматрање Стратегије и планова економског развоја и 

праћење спровођења планова и програма економског 
развоја, а нарочито:

 Доношење закључака, препорука и мишљења, од 
важности за унапређење пословне климе у локалној 
заједници

 Достављање наведених аката Скупштини општи
не, Општинском већу и председнику општине са пре
длогом за предузимање одговарајућих мера из надле
жности тих органа,

 Припрема, измена и допуна постојећег стратешког 
и акционог плана,

 Припрема годишњих планова имплементације 
(План имплементације пројеката економског развоја),

 Праћење и оцена реализације пројеката и проје
ктних задатака из Стратегије развоја,

 Пружање подршке председнику општине и Општи
нском већу у одлучивању везаном за све оста ле еко
номске и развојне програме,

 Давање мишљења и предлога за унапређење рада 
Општинске управе јавних предузећа, установа, орга
низација и служби чији је оснивач општина Лебане ра
ди побољшања услова за привређивање у општини.

ј) Савет за безбедност

Члан 104.

Задаци чланова Савета за безбедност су да, у складу 
са Одлуком о оснивању Савета за безбедност општине 
Лебане, спроводе активности у циљу унапређења нивоа 
опште безбедности на територији општине Лебане. Ради 
ефикаснијег рада, Савет може да формира радне групе 
за поједина питања и поједине области безбедности у 
локалној заједници. 
Актом о образовању Савета уређује се састав, надле
жност, начин рада, права и дужности председника и 
чла нова Савета и друга питања од значаја за рад Савета, 
у складу са законом.

к) савет за развој

Члан 105.

Савет за развој има 5 чланова
Разматра предлоге Одлука и других општих аката 
који се односе на финансирање послова општине, та
ксе, накнаде и друге дажбине, буџет и завршни ра
чун, покреће иницијативе за побољшање услова рада 
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постојећих и отварања нових предузећа, прати и ра
зматра питања која се односе на занатство, туризам и 
угоститељство, робне резерве, уређење, обезбеђење и 
коришћење пословног простора као и друга питања од 
значаја за развој привредних грана,
разматра предлоге одлука и других општих аката у 
области јавних служби, урбанизма и стамбено кому
налне делатности на територији општине,
прати и разматра питања из области пољопривреде, 
шумарства, водопривреде и снабдевања општине по
љопривредно прехрамбеним производима.

л) Комисија за планове

Члан 106.

Комисија за планове има 5 члана.
Ради обављања стручних послова у поступку израде 
и спровођења планских докумената, стручне провере 
усклађености урбанистичког пројекта са планским до
кументом и законом, као и давања стручног мишљења 
по захтеву надлежних органа управе, скупштина једи
нице локалне самоуправе образује комисију за планове 
(у даљем тексту: Kомисија).
Председник и чланови Kомисије именују се из реда 
стручњака за област просторног планирања и урбанизма 
и других области које су од значаја за обављање стру
чних послова у области планирања, уређења про стора и 
изградње, са одговарајућом лиценцом, у складу са овим 
законом.
Једна трећина чланова именује се на предлог министра 
надлежног за послове просторног планирања и урба
низма.
Мандат председника и чланова Kомисије траје чети
ри године.
Средства за рад Kомисије обезбеђују се у буџету је
ди нице локалне самоуправе.
За обављање појединих стручних послова за потребе 
Kомисије, орган надлежан за образовање Kомисије 
може ангажовати друга правна и физичка лица.

љ) Комисија за израду годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта

Члан 107.

Комисија има 5 члана.
Задатак комисије је да спроведе све потребне радње у 

скаду са Законом, и изради Предлог годи шњег про
грама заштите, уређења и коришћења пољо при вре
дног земљишта на територији општине Леба не и до
стави га Скупштини општине Лебане на разма трање 
и усвајање

м) Комисија за спровођење поступка јавног надме-
тања за давање у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини

Члан 108.

Комисија има 5 члана.
Задатак комисије је давање предлога председники 
општи не Лебане за доношење Одлуке о давању на ко
ри шће ње без плаћања накнаде пољопривредног земљи
шта у државној својини, Одлуке о давању у закуп по
љо привредног земљишта у државној својини по праву 
пречег закупа, спровођење поступка давања у за куп по
љопривредног земљишта у државној својини по основу 
јавног надметања, вођење записника и давање предлога 
председнику општине Лебанеза доношење одлуке за 
избор најповољнијег понуђача, односно Одлуке о да
ва њу у закуп пољопривредног земљишта у државној 
сво ји ни.

н) Штаб за ванрадне ситуације

Члан 109.

Општински штаб за ванредне ситуације (у даљем те
ксту: општински штаб) чине командант штаба, заме ник 
команданта штаба, начелник и чланови штаба.
Kомандант општинског штаба је председник општи
не, по положају.
Заменик команданта општинског штаба је заменик 
пре дседника општине или члан општинског већа, по 
по ложају.
Начелник општинског штаба је руководилац надлежне 
службе, или један од руководиоца, односно представник 
подручне организационе јединице надлежне службе 
кога он предложи за постављење.
Чланови општинског штаба су:

1) чланови извршног органа општине у чијем де
локругу су послови из области: здравља, пољопри
вреде, водо привреде и шумарства, рада и социјалне 
политике, за штите животне средине;
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2) представници општинских органа управе у чијем 
делокругу су послови из области: саобраћаја, грађевине, 
енергетике, јавног информисања, трговине и услуга. 

3) руководиоци јавних предузећа, привредних дру
штава, руководиоци организационих јединица одбра
не, полиције, хуманитарних организација, удру жења 
гра ђана, других правних лица и установа у чијем дело
кругу су послови од значаја за заштиту и спасавање у 
ванредним ситуацијама.
Надлежност штабова за ванредне ситуације:
Штаб за ванредне ситуације обавља следеће послове:

1) руководи и координира рад субјеката система сма
њења ризика од катастрофа и управљања ванредним си
туацијама на спровођењу утврђених задатака;

2) руководи и координира спровођење мера и зада
така цивилне заштите;

3) разматра процене ризика, планове заштите и спа
савања и друга планска документа и даје препоруке за 
њихово унапређење;

4) прати стање и организацију система смањења ри
зика од катастрофа и управљања ванредним ситуа ци
јама и предлаже мере за њихово побољшање;

5) наређује употребу снага система смањења ризика 
од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, 
средстава помоћи и других средстава која се користе у 
ванредним ситуацијама;

6) стара се о редовном информисању и обавештавању 
становништва о ризицима и опасностима и предузетим 
мерама.

7) процењује угроженост од настанка ванредне си
туације и доставља предлог за проглашење и укидање 
ванредне ситуације;

8) наређује приправност субјеката и снага система 
смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним 
ситуацијама;

9) сарађује са другим штабовима за ванредне си
туације;

10) ангажује субјекте од посебног значаја;
11) учествује у организацији и спровођењу мера и 

за датака обнове, реконструкције и рехабилитације, узи
мајући у обзир смањење ризика од будућих ванре дних 
си туација;

12) израђује предлог годишњег плана рада и предлог 
го ди шњег извештаја о раду и доставља надлежном 
орга ну на усвајање;

13) образује стручнооперативне тимове за изврша
вање специфичних задатака из области заштите и спа
савања.
Члан штаба за ванредне ситуације је дужан да се ода
зове и учествује у обуци.
Штаб за ванредне ситуације обавља и следеће по сло
ве:

1) именује поверенике и заменике повереника ци
вилне заштите;

2) ставља у приправност и ангажује субјекте од по
себног значаја за заштиту и спасавање у јединицама 
локалне самоуправе;

3) предлаже субјекте од посебног значаја за једи
ницу локалне самоуправе;

4) обавља друге послове у складу са законом.

6. Повремена радна тела

Члан 110.

Скупштина, по потреби, на предлог одборника, предсе
дника општине или Општинског већа, оснива повремена 
радна тела ради разматрања одређених питања, односно 
за обављање одређеног задатка из надлежности Ску
пштине, која не спадају у делокруг сталних радних те
ла, а њихов мандат престаје извршењем посла и по дно
шењем извештаја Скупштини.

Члан 111.

Скупштина оснива повремена радна тела актом којим 
се утврђују назив радног тела и област за коју се оснива, 
задаци радног тела, број и састав чланова радног тела, 
рок за извршење задатка, права и дужности председника 
и чланова радног тела и друга питања од значаја за рад 
радног тела.
Актом о оснивању повременог радног тела уређује се 
и обављање стручних и административнотехничких 
послова за то радно тело.
Председник и чланови повременог радног тела бирају 
се из реда одборника и грађана, већином гласова при
сутних одборника.
Број чланова повременог радног тела који се бирају 
из реда грађана може бити и већи од броја чланова 
иза браних из реда одборника.
На рад повремених радних тела сходно се примењују 
одредбе овог Пословника о раду сталних радних тела.
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7. Анкетни одбор

Члан 112.

Скупштина може из реда одборника образовати анкетни 
одбор ради сагледавања стања у одређеној области и 
утвр ђивања чињеница о појединим појавама или дога
ђа јима. 
Скупштина обавезно образује анкетни одбор ако то 
затражи најмање 1/3 одборника. 
Одлуком о образовању анкетног одбора утврђује се са
став и задатак одбора. 
Анкетни одбор не може вршити истражне и друге су
дске радње. 
Одбор има право да тражи од државних органа, преду
зећа, установа, организација и служби податке, исправе 
и обавештења, као и да узима изјаве од појединаца које 
су му потребне. 
Представници државних органа, предузећа, установа, 
организација и служби, као и грађани, достављају исти
ни те изјаве, податке, исправе и обавештења у раду анке
тног одбора. 
После обављеног рада, анкетни одбор подноси Ску
пшти ни извештај са предлогом мера. 
Анкетни одбор престаје са радом даном одлучивања о 
његовом извештају на седници Скупштине. 

VIII СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 

1. Припремање и сазивање седнице

Члан 113.

Скупштина ради и одлучује у седницама.
Седнице Скупштине могу бити:

 хитне, у складу са чланом 122. овог Пословника.
 редовне, које се одржавају по потреби, а обавезно 

је дном у 3 месеца; 
 свечана седница, која се одржава поводом 8. но ве

мбра  Празника општине Лебане.

Члан 114.

Седнице Скупштине одржавају се по правилу радним 
даном, а изузетно могу се одржати и нерадним данима 
а образложени предлог овлашћеног предлагача.

Члан 115.
О припремању седница Скупштине стара се председник 

Скупштине, уз помоћ секретара Скупштине, који се 
стара о обављању стручних послова у вези са сазива
њем и одржавањем седница.
Пре заказивања седнице Скупштине, председник Ску
пштине може да сазове заједнички састанак са ше фо
вима одборничких група ради упознавања и дого вора 
о предложеном дневном реду и раду на седници Ску
пштине. На састанак се могу позвати и одборници који 
не припадају ни једној одборничкој групи.

2. Предлог дневног реда

Члан 116.

Дневни ред седнице предлаже председник Скупшти
не. 
Предлози који се могу уврстити у дневни ред седнице 
председнику Скупштине могу поднети: Општинско ве
ће, одборничка група, одборник, радна тела Скупшти не, 
као и предлагачи овлашћени законом, Статутом и одлу
кама Скупштине. 
У дневни ред седнице могу се уврстити само предлози 
који су председнику Скупштине достављени сачињени 
у складу са одредбама Статута и овог Пословника. 
Уколико су предлагачи одборничка група или 1/3 одбо
рника, а предлог не садржи име и презиме представника 
предлагача, сматраће се да је представник предлагача 
шеф одборничке групе, односно првопотписани одбо
рник. 
Општинско веће као предлагач, за образлагање подне
тог материјала на седници, може одредити више пре
дставника предлагача. 

Члан 117.

Материјали из члана 116. овог Пословника, који се као 
предлози упућују председнику Скупштине ради увр
шћивања у дневни ред седнице, достављају се у писаној 
форми, у 1 примерку са образложењем. 
Предлог општег акта подноси се у облику у коме га Ску
пштина доноси, са образложењем сачињеним у скла ду 
са одредбама члана 170. овог Пословника. 
Предлог појединачног акта подноси се у облику у коме 
га Скупштина доноси, са образложењем. 
Предлози који немају карактер општег, односно поједи
начног акта, као што су препоруке, извештаји, планови, 
програми и слично, подносе се Скупштини у облику 
у коме их Скупштина разматра, са предлогом акта у 
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облику у коме га Скупштина прихвата, доноси, усваја 
или даје сагласност. 

Члан 118.
У предлог дневног реда седнице Скупштине могу се 
уврстити само они предлози аката који су припремљени 
у складу са Статутом и овим Пословником. 

Члан 119.
Председник Скупштине се стара да материјали који су 
увршћени у предлог дневног реда седнице, као и ма
теријали који су у складу са одредбама овог Посло вника 
упућени као предлози за измену и допуну предло женог 
дневног реда, изузев предлога за допуну дне вног реда 
по хитном поступку, буду разматрани на надлежном 
радном телу Скупштине. 

Члан 120.
Седнице Скупштине сазива председник Скупштине по 
потреби, а најмање једанпут у 3 месеца. 
Председник Скупштине је дужан да на захтев 1/3 одбо
рника, Општинског већа или председника општи не 
закаже седницу Скупштине и одреди дан и час њеног 
одржавања најкасније у року од 7 дана од дана подно
шења писаног захтева, уколико су уз захтев достављени 
материјали сачињени у складу са одредбама овог По
словника, с тим да дан одржавања седнице буде најка
сније у року од 15 дана од дана подношења захтева.
Ако председник Скупштине не закаже седницу Ску
пштине у року из става 2. овог члана, седницу може за
ка зати подносилац захтева, који предлаже дневни ред 
седни це, а седницом председава одборник кога одреди 
подносилац захтева.

Члан 121.
Председник Скупштине писаним путем одређује дан и 
час одржавања седнице Скупштине, са предлогом дне
вног реда, најмање 3 дана пре дана за који се сазива се
дница. 
Изузетно, обавештење о времену одржавања седнице 
и дневном реду може се доставити и у краћем року од 
рока утврђеног у претходном ставу овог члана, при 
че му је председник Скупштине дужан да, на почетку 
седни це, образложи такав поступак.

Члан 122.

У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању 
се днице Скупштине, председник Скупштине може 

заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од 
пријема захтева.
Захтев за сазивање седнице из става 1. овог члана мора 
да садржи разлоге који оправдвају хитност сазивања, 
као и образложење последице које би наступиле њеним 
несазивањем.
Минималан рок за сазивање седнице Скупштине из 
става 1. овог члана не односи се на сазивање седнице 
Скупштине у условима проглашене ванредне ситуације. 

3. Позив за седницу

Члан 123.
Седнице Скупштине сазивају се писаним, телефонским 
или електронским путем. 
Позив за седницу обавезно садржи: место и време одр
жавања седнице, предлог дневног реда, потпис пре дсе
дника, односно сазивача из члана 120. овог По сло вника 
и печат Скупштине.
Позив и материјал за седницу обавезно се доставља 
свим одборницима, председнику општине, заменику 
пре дседника општине, начелнику Општинске управе, а 
по потреби може се доставити и члановима Општи нског 
већа, помоћницима председника општине, заме ни ку 
начелника Општинске управе, руководио цима уну тра
шњих организационих јединица Општи нске упра ве и 
представницима средстава јавног инфо рми са ња.
У случају сазивања седнице телефонским путем ма
тери јал за седницу се доставља на самој седници Ску
пштине.

Члан 124.
Уз позив за седницу одборницима се обавезно доставља 
материјал који се односи на предложени дневни ред и 
извод из записника са предходне седнице. 
Материјал за седницу, као и извод из записника са 
претходне седнице може се одборницима доставити 
у електронском облику, по претходном договору са 
шефовима одборничких група или са појединим 
одборницима.
Изузетно, материјал који се односи на предложени 
дневни ред и извод из записника са предходне седнице 
може се одборницима доставити и на самој седници 
Скупштине, пре утврђивања дневног реда седнице, у 
ком случају је председник Скупштине дужан да обра
зложи разлоге за такво поступање.
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Постојање изузетних околности из претходног става 
цени председник Скупштине.
Материјали који се из техничких разлога не могу на 
економичан и целисходан начин умножити и доставити 
одборницима уз позив за седницу (просторни план, 
урба нистички планови са графичким прилозима, ски
це у ве ћој размери, обимније студије и извештаји и 
сли чно), стављају се на увид код секретара Скупштине 
најка сније на 3 дана пре дана одређеног за одржавање 
седнице, а када је то технички могуће, овакав материјал 
се може одборницима доставити у електронској фо
рми.
 
4. Промене предложеног дневног реда

Члан 125.

На предложени дневни ред седнице Скупштине, овла
шћени предлагачи из члана 116. став 2. Пословника, 
могу предлагати измене и допуне предложеног дневног 
реда. 
Предлози се достављају председнику Скупштине, у 
писаној форми, непосредно на писарници Општинске 
управе. 
Предлози за допуну дневног реда који се односе на 
избор, именовања, постављење, разрешења и престанак 
фу нкције, достављају се председнику Скупштине на
јка сније 24 сата пре одређеног сата почетка седнице 
Ску пштине. 
Ако је предлагач одборничка група, односно 1/3 одбо
рника, у предлогу мора бити назначен један предста
вник предлагача. Ако то није учињено, сматра се да је 
пре дставник предлагача шеф одборничке групе, одно
сно први потписани одборник.

Члан 126.

Предлог за повлачење поједине тачке дневног реда 
може поднети само њен предлагач. 
Предлог за повлачење из става 1. овог члана може се 
поднети писаним путем председнику Скупштине, или 
усмено на седници Скупштине, све до закључења ра
спра ве по тој тачки дневног реда. 
О предлогу за повлачење поједине тачке дневног реда 
Скупштина се не изјашњава, већ председник Скупшти
не о томе само обавештава одборнике и констатује по
вла чење.

Члан 127.
О предлозима за измене и допуне предложеног дневног 
реда не отвара се расправа, a само их предлагач може 
образлагати, најдуже 3 минута. 

5. Отварање седнице и учешће на седници

Члан 128.
Седницом Скупштине председава председник Ску
пшти не, кога у случају одсутности или спречености за
мењује заменик председника Скупштине. 

Члан 129.
Уколико заказаној седници Скупштине не присуствују 
председник и заменик председника Скупштине, или пре
дседник и заменик председника Скупштине одбију да 
председавају заказаном седницом, седницом ће пре дсе
давати најстарији одборник који ту дужност при хва ти. 

Члан 130.
Седници Скупштине присуствују позвана лица.
У раду седнице Скупштине од позваних лица могу да 
узму учешће по тачкама дневног реда само лица којима 
председник Скупштине да реч.
Представници јавних предузећа и установа чији је осни
вач Општина позивају се на седницу када се разма трају 
питања из њиховог делокруга. 
На седницу Скупштине могу се позивати посланици, 
начелник управног Округа, представници других држа
внигх органа, представници верских заједница и друга 
лица за која председник Скупштине процени да је 
потребно њихово присуство или учешће у раду седнице, 
о чијем учешћу ће се изјаснити Скупштина. 

Члан 131.
На почетку рада, председник Скупштине обавештава 
Скупштину о одборницима који су спречени да при
суствују седници Скупштине, као и о томе ко је по
зван на седницу. 
Истовремено, председник Скупштине даје потребна 
објашњења у вези са радом на седници и другим 
питањима, уколико оцени да за тим има потребе. 

6. Кворум

Члан 132.

По отварању седнице, пре утврђивања дневног ре
да, председник Скупштине, на основу извештаја се 
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кретара Скупштине, утврђује да ли седници при су
ствује довољан број одборника, односно више од по
ло вине од укупног броја одборника (у даљем те ксту: 
кворум). 
Кворум се утврђује пребројавањем одборника. 
Ако се утврди да седници није присутна потребна 
већина одборника за рад Скупштине, односно да нема 
кворума, председник Скупштине одлаже почетак 
седнице док се кворум не обезбеди, а најдуже 2 сата. 
Ако се утврди да ни после одлагања седници није 
присутна потребна већина одборника, председник 
одлаже седницу за одговарајући дан и сат. 

Члан 133.

Скупштина заседа, расправља и одлучује уколико се
дници присуствује већина од укупног броја одбо рни
ка. 
Ако председник Скупштине у току седнице пре гла
сања посумња да седници не присуствује већина 
одбо рника, наложиће прозивање или пребројавање. 
Прозивка или пребројавање пре гласања извршиће се 
и кад то затражи неки од одборника. Прозивање на 
седници врши секретар Скупштине.

7. Ток седнице

Члан 134.

Пре утврђивања дневног реда усваја се записник са 
претходне седнице Скупштине. 
О примедбама на записник Скупштина одлучује без 
расправе. 

Члан 135.

Скупштина одлучује посебно о сваком предлогу за 
измену и допуну предложеног дневног реда, следе
ћим редоследом предлога: 

 за хитан поступак; 
 за измену дневног реда;
 за допуну дневног реда;
 за промену редоследа појединих тачака; 
 за спајање расправе. 

Члан 136.

Нове тачке које су унете у дневни ред на основу пре
длога за допуну дневног реда, предлога за спајање 

расправе или предлога за хитан поступак, увршћују 
се у дневни ред по редоследу предлагања, осим ако 
је предлагач или председник Скупштине предложио 
други редослед разматрања, о чему се Скупштина 
изјашњава без претреса.

Члан 137.

О дневном реду у целини Скупштина одлучује без 
расправе, већином гласова присутних одборника. 
Скупштина у току седнице, на предлог председника 
Скупштине, без расправе, може да одлучи о промени 
редоследа тачака у дневном реду.

8. Расправа

Члан 138.

По одлучивању о дневном реду у целини, председник 
Скупштине отвара расправу по тачкама усвојеног 
дневног реда, осим оних за које је овим Пословником, 
односно посебном одлуком Скупштине, уређено да о 
њима Скупштина одлучује без расправе.

Члан 139.

Одборници су дужни да поштују достојанство Ску
пшти не и одредбе Етичког кодекса. 
Одборници су дужни да се једни другима обраћају са 
уважавањем. 
Није дозвољено коришћење увредљивих израза, као 
ни изношење чињеница и оцена које се односе на 
приватни живот других лица. 

Члан 140.

Нико не сме прићи говорници док му председник 
Ску пштине то не дозволи. 
Нико не може да говори на седници Скупштине пре 
не го што затражи и добије реч од председника Ску
пшти не. 

Члан 141.
Пријава за реч подноси се председнику чим расправа 
почне и може се поднети све до закључења расправе 
по тачки дневног реда за коју се говорник пријављује, 
у усменој или писаној форми. 
Председник Скупштине даје реч говорницима по редо
следу пријаве, осим председнику општине и заменику 
председника општине, којима даје реч одмах пошто је 
затраже. 
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Члан 142.

На седници Скупштине има право да говори сваки 
одбо рник, председник општине, заменик председника 
општи не и члан Општинског већа, као и руководиоци 
орга на Општине, у складу са одредбама овог Посло вни
ка. 
Предлагач, односно представник предлагача, има право 
да говори 10 минута и то 5 минута одмах по отварању 
расправе по тачки дневног реда чији је предлагач, одно
сно представник предлагача, односно известилац, као и 
да буде последњи говорник пре закључења расправе по 
тој тачки, у трајању од 5 минута. 
Уколико предлагач, у складу са одредбама овог Посло
вника, одреди више од једног лица за представника пре
длагача, време за њихово укупно излагање не може би
ти дуже од времена утврђеног ставом 2. овог члана. 
Шеф сваке одборничке групе, председник општине, за
меник председника општине и члан Општинског ве ћа, 
има право да говори укупно 10 минута по свакој та чки 
дневног реда. 
Говор одборника у расправи по тачки дневног реда мо
же трајати до 5 минута, с тим што одборник о истом 
пи тању може добити реч само једанпут.
Скупштина може да одлучи да по одређеним питањима 
говори представник појединих предузећа, установа и 
других облика организовања, као и поједини грађани, 
највише до 5 минута.
Изузетно, на предлог председника Скупштине, Ску
пшти на може да одлучи да време трајања говора поје
диних представника из става 6. овог члана траје и дуже 
од утврђеног времена.
Председник Скупштине ће у случају прекорачења вре
мена излагања утврђеног одредбама овог члана, опо
менути говорника да је време протекло, а ако овај у току 
наредног минута не заврши говор, одузеће му реч. 

Члан 143. 

Свако питање се расправља док о њему има пријавље
них говорника. 
Расправу по одређеној тачки дневног реда закључује 
председник Скупштине, када се исцрпи листа прија
вљених говорника излагањем предлагача, уколико 
предлагач то право жели да искористи. 
Кад се закључи расправа о одређеном питању, не мо
же се поново отварати.

Члан 144.

Нико не може прекидати говорника нити га опоми
њати, осим председника Скупштине у случајевима 
пре двиђеним овим Пословником. 
Председник Скупштине је дужан да се стара да гово
рник не буде ометан у свом излагању.
За време говора одборника или других учесника у 
расправи није дозвољено добацивање, односно оме
тање говорника. 
Говорник може да говори само о питању које је на 
дне вном реду.
Ако се говорник удаљи од тачке дневног реда о којој 
траје расправа, или од дефинисања повреде По сло
вни ка, председник ће га опоменути. 
Уколико одборник и поред опомене настави да говори 
чинећи повреду из става 5. овог члана, председник ће 
му одузети реч. 

Члан 145.

Председник Скупштине, када председава седницом 
Скупштине, ако жели да учествује у расправи, препу
шта председавање заменику председника Скупштине. 

9. Реплика

Члан 146.

Уколико се говорник у свом излагању на седници 
Скупштине увредљиво изрази о одборнику, односно 
другом позваном лицу на седници, на расној, верској, 
националној или родној основи, или на други начин 
увреди његов углед и достојанство наводећи његово 
име и презиме или функцију, или говори о стварима 
које се односе на његов приватни живот или приватни 
живот чланова његове породице, одборник, односно 
друго позвано лице на кога се излагање односи, има 
право на реплику. 
Уколико се увредљиви изрази односе на одборничку 
групу, односно политичку странку чији одборници 
чине неку од одборничких група, у име одборничке 
групе право на реплику има шеф одборничке групе. 
Постојање основа за реплику процењује председник 
Скупштине.
Председник Скупштине може ускратити право на ре
плику, уколико оцени да нису испуњени услови из 
ста ва 1. и 2. овог члана.
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Уколико председник Скупштине процени постојање 
основа за реплику, лицима из става 1. и 2. овог члана 
даје реч чим је затраже. 
Реплика не може трајати дуже од 3 минута. 
Није дозвољена реплика на реплику. 

Члан 147.

Уколико одборник, шеф одборничке групе, односно 
друго позвано лице при коришћењу права на репли
ку, увреди одборника, друго позвано лице или одбо
рничку групу на начин утврђен чланом 135. овог По
словника, председник Скупштине ће га опоменути, а 
уколико након опомене настави са повредама из чла
на 135. овог Пословника, председник Скупштине ће 
му одузети реч. 

10. Повреда Пословника

Члан 148.

Одборнику који затражи да говори о повреди овог 

Пословника, председник даје реч чим је затражи. 

Одборник може да укаже на повреду Пословника у 

сваком тренутку, и пре отварања расправе.

Образложење повреде овог Пословника не може 

трајати дуже од 3 минута. 

Одборник који је затражио да говори о повреди По

словника обавезан је да пре образложења повреде, 

на веде члан овог Пословника који је по његовом ми

шљењу повређен. 

Ако одборник пре почетка образложења не наведе 

члан овог Пословника који је по његовом мишљењу 

по вређен, председник је дужан да га опомене. 

Ако и после изречене опомене одборник настави 

да говори чинећи повреде из става 4. овог члана 

или нa други oчиглeдaн нaчин злoупoтрeби право 

на указивање на повреду Пословника, председник 

Скупштине ће му одузети реч. 

Председник Скупштине може да да објашњење пово

дом изречене примедбе на повреду Пословника. 

Ако одборник не буде задовољан датим објашњењем, 

председник Скупштине одмах позива одборнике да 

одлу че о изреченој повреди наведеног члана овог По

сло вника. 

11. Одлагање, прекид и паузе у току седнице

Члан 149.

Председник Скупштине може одложити седницу ка
да утврди недостатак потребне већине одборника за 
почетак седнице Скупштине, док се кворум не обе
збеди, а најдуже 2 за сата. 
Ако се утврди да ни после одлагања у случају из 
става 1. овог члана, седници није присутна потребна 
већина одборника, председник Скупштине одлаже 
седницу за одговарајући дан и сат. 
У случају из става 2. овог члана председник Ску
пшти не обавестиће одборнике и друга лица која су 
по одредбама овог Пословника позвана, о почетку се
днице која је одложена, у складу са одредбама овог 
Пословника. 

Члан 150.

Седница Скупштине може се одложити и када услед 
обимности дневног реда или из других разлога, не 
може да се заврши расправа или одлучивање по свим 
тачкама дневног реда у заказани дан, у случајевима 
кој и онемогућавају рад Скупштине, као и из других 
опра вданих разлога. 
У случајевима из става 1. овог члана, председник Ску
пштине или шеф одборничке групе могу предложити да 
се седница Скупштине одложи. 
О одлагању седнице Скупштине у случају из става 
1. овог члана, Скупштина одлучује већином гласова 
при сутних одборника, одмах по изношењу предлога. 

Члан 151.

Председник Скупштине одређује прекид седнице Ску
пштине у случајевима настанка инцидентних око  лности 
због којих Скупштина не може да настави рад. 
О дану и часу наставка прекинуте седнице из става 1. 
овог члана, председник Скупштине обавештава одбо
рни ке одмах по прекиду седнице или накнадно, пи са
ним путем.
Наставак седнице почиње тачком дневног реда код 
које је прекид и наступио. 

Члан 152.

Председник Скупштине може да одреди паузу у раду 
Скупштине и утврђује трајање паузе.
У току седнице Скупштине, председник Скупштине 
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може одредити паузу седнице, не дужу од 20 минута, 
како би одржао заједнички састанак са ше фо вима 
одбо рничких група ради усаглашавања ставо ва о одре
ђеним тачкама дневног реда, као и ради обе збеђивања 
нормалног рада и одлучивања у Ску пшти ни. О резу
лтатима усаглашавања председник Скупштине обаве
зно извештава одборнике у наставку седнице Ску
пштине.
Скупштина може на предлог председника Скупштине 
или на предлог шефа одборничке групе, да одлучи да 
ради без паузе, о чему одлучује одмах по изношењу 
предлога. 

12. Одржавање реда на седници

Члан 153.
О реду на седници Скупштине стара се председник 
Ску пштине.
Председник Скупштине, због повреде реда на се дни
ци, изриче мере: 

 опомену и
 одузимања речи.

Скупштина, на предлог председника Скупштине, 
изри че и меру удаљења са седнице, већином гласова 
при су тних одборника. 
Евиденцију о изреченим мерама води секретар Ску
пштине. 

Члан 154.
Опомена се изриче одборнику:

 који говори пре него што је затражио и добио реч;
 који, и поред упозорења председника Скупштине, 

говори о питању које није на дневном реду;
 ако на било који начин омета излагање говорника;
 ако износи чињенице и оцене које се односе на 

приватни живот других лица;
 ако употребљава псовке и друге увредљиве изра

зе;
 ако другим поступцима нарушава ред на седници 

или поступа противно одредбама овог Пословника. 

Члан 155.
Мера одузимања речи изриче се одборнику коме је 
претходно изречена опомена, а који и после тога чини 
повреду из члана 154. овог Пословника. 
Одборник коме је изречена мера одузимања речи 
дужан је да се, без одлагања, удаљи од говорнице. У 

супротном председник Скупштине налаже искљу
чење озвучења, а по потреби одређује прекид седнице 
Скупштине. 
Мера одузимања речи не односи се на право одбо
рника на реплику у даљем току седнице. 

Члан 156.

Мера удаљења са седнице изриче се одборнику који и 
после изречене мере одузимања речи омета или спре
чава рад на седници, не поштује одлуку предсе дника 
Скупштине о изрицању мере одузимања речи, или на
ставља да чини друге прекршаје у смислу члана 154. 
овог Пословника, као и у другим случајевима одре ђе
ним овим Пословником. 
Мера удаљења са седнице изриче се одборнику и без 
претходно изречених мера опомене и одузимања речи, 
у случају физичког напада, односно другог сличног 
поступка којим се угрожава физички или морални 
интегритет учесника седнице у сали Скупштине. 
Одборник коме је изречена мера удаљења са седнице 
дужан је да се одмах удаљи из сале у којој се одржава 
седница Скупштине. 
Уколико одборник одбије да се удаљи из сале у којој се 
седница Скупштине одржава, председник Скупштине 
ће наложити Служби физичкотехничког обезбеђења 
овлашћеној за одржавање реда у згради коју користе 
органи Општине, да тог одборника удаљи са седнице 
и одредиће прекид до извршења мере удаљења. 
Одборник коме је изречена мера удаљења са седнице 
нема право на накнаду трошкова насталих вршењем 
одборничке дужности из члана 208. овог Пословника, 
за седницу на којој је мера изречена.

Члан 157.

Ако председник Скупштине редовним мерама не мо
же да одржи ред на седници, одредиће прекид у тра
јању потребном да се успостави ред. 

Члан 158.

Мере опомене, одузимања речи и удаљења са седнице 
примењују се за седницу Скупштине на којој су изре
че не. 

Члан 159.

У просторији у којој се одржава седница Скупштине 
забрањено је уношење оружја, коришћење мобилних 
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телефона и других средстава и предмета који могу 
ометати рад Скупштине. 
На седницу није дозвољен долазак лица која су под 
дејством наркотика или су у алкохолисаном стању.

13. Одлучивање

Члан 160.
По закључивању расправе по тачки утврђеног дне
вног реда, Скупштина прелази на одлучивање. 

Члан 161.

Скупштина одлуке доноси већином гласова прису
тних одборника, уколико законом или Статутом није 
утврђено другачије. 
Изузетно од става 1. овог члана, Скупштина, већином 
гласова од укупног броја одборника: 

1) доноси Статут; 

2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 

3) доноси план развоја Општине и стратегије који
ма се утврђују правци деловања Општине у одређеној 
обла сти; 

4) доноси просторни план; 

5) доноси урбанистичке планове; 

6) одлучује о јавном задуживању Општине; 

7) одлучује о сарадњи и удруживању са другим једи
ницама локалне самоуправе и о сарадњи са једини ца ма 
локалне самоуправе у другим државама; 

8) одлучује о образовању, подручју за које се образује, 
промени подручја и укидању месних заједница и других 
облика месне самоуправе; 

9) одлучује о називима улица, тргова, градских че
тврти, заселака и других делова насељених места; 

10) утврђује празник Општине; 

11) одлучује о додели звања "почасни грађанин" 
Општине; 

12) усваја Етички кодекс и 

13) одлучује и у другим случајевима утврђеним зако
ном и Статутом.

Члан 162.

Скупштина одлучује гласањем одборника, на начин, 
по поступку и већином утврђеном законом, Статутом, 
одлукама Скупштине и овим Пословником.

Гласање на седници Скупштине је јавно, осим када 
је законом, Статутом или овим Пословником уређено 
другачије. 
Одборници гласају изјашњавањем "за" предлог или 
"против" предлога или се уздржавају од гласања. 
Гласање се врши дизањем руке. 
Председник Скупштине прво позива да се изјасне 
одборници који гласају "за", затим они који гласају 
"против" а потом они који се уздржавају од гласања.

Члан 163. 

На захтев одборника или одборничке групе, Скупштина 
може, без расправе, одлучити да се гласа прозивком, на 
начин одређен овим Пословником. 
Ако Скупштина одлучи да се гласа прозивком, секретар 
Скупштине прозива одборнике по списку одборника, а 
сваки прозвани одборник изговара реч "за", "против", 
или "уздржан". Председник Скупштине понавља име 
и презиме одборника који је гласао и његову изјаву, 
односно утврђује да је одсутан или да не жели да гласа. 
Секретар Скупштине записује изјаву одборника или 
његову одсутност, уз његово име и презиме на списку. 
Ако Скупштина одлучи да се гласа прозивком у 
поступку именовања, односно постављења у коме је 
предложено два или више кандидата одборници који 
приступају гласању изговарају пуно име и презиме 
кандидата за које гласају.

Члан 164.

Након обављеног гласања, председник Скупштине 
закључује гласање и саопштава резултат гласања. 
Одлука се сматра донетом ако је за њу гласало више 
од половине присутних одборника, односно законом, 
Статутом или одлуком Скупштине утврђена већина 
за њено доношење. 

Члан 165.

Седницу Скупштине закључује председник Скупшти
не после спроведеног одлучивања по дневном реду.

14. Записник

Члан 166.

О раду на седници Скупштине води се записник.
Ток седнице Скупштине бележи се тонским или диги
талним записом и трајно се чува. 
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Са седнице се прави извод из записника који се 
доставља одборницима уз позив за наредну седницу. 
Извод из записника обавезно садржи: време и место 
одржавања седнице, имена председавајућег и секре
тара, имена оправдано и неоправдано одсутних одбо
рника, кратак ток седнице са назнаком питања о 
којима се расправљало и одлучивало и именима го во
рника, резултат гласања о појединим питањима, име 
и презиме одборника који је издвојио мишљење (уко
лико је одборник захтевао да се издвајање мишљења 
унесе у записник) и назив свих аката доне тих на 
седници. 
Извод из записника потписују председник и секретар 
Скупштине.

IX ПОСТУПАК ДОНОШЕЊA ОДЛУКА И 
ДРУГИХ АКАТА У СКУПШТИНИ

1. Акта Скупштине и поступак предлагања аката

Члан 167.

Скупштина као основни правни акт доноси Статут. 
Скупштина у вршењу послова из своје надлежности 
доноси: одлуку, пословник, решење, закључак, де
кла рацију, резолуцију, препоруку, план, програм и 
дру ге акте у складу са законом, Статутом и овим По
словником. 

Члан 168.

Одлуком се на општи начин уређују питања из надле
жности Скупштине. 
Пословником се уређују питања од значаја за органи
зацију и рад Скупштине. 
Решењем се одлучује о појединачним правима, обаве
зама и правним интересима лица у складу са законом, 
Статутом и одлукама Скупштине. 
Закључком се одлучује о процедуралним питањима, 
о прихватању одређених предлога, утврђују ставови 
о томе, шта, како и на који начин треба убудуће посту
пати у појединачним питањима, односно ства ри ма, 
иницира доношење одлука, односно другог општег 
или појединачног акта. 

Члан 169.

Предлог за доношење или промену Статута општине 
може поднети најмање 5% грађана са бирачким правом 

на територији Општине, 1/3 одборника, председник 
општине и надлежно радно тело Скупштине. 
Право предлагања одлука и других аката имају Општи
нско веће, одборник, односно одборничка гру па, радна 
тела Скупштине, као и предлагачи овла шћени законом 
и Статутом.

Члан 170.

Овлашћени предлагач акта из члана 169. овог Посло
вника подноси предлог акта у облику у коме се акт 
доноси, са образложењем. 
Образложење би требало да садржи урађену анализу 
ефеката прописа, а у сваком случају оно мора да 
садржи: 

 правни основ; 
 разлоге за доношење акта;
 објашњење циља који се доношењем акта жели 

постићи; 
 објашњење основних правних института и обра

зложење конкретних решења; 
 процену износа финансијских средстава потре

бних за спровођење акта; 
 преглед одредаба одлуке које се мењају, односно 

допуњују, ако се предлаже одлука о изменама, одно
сно допунама. 
Предлог акта који је утврђен након спроведене јавне 
расправе обавезно садржи и извештај који садржи 
приказ свих предлога и сугестија датих у јавној распра
ви, са образложењем разлога због којих поједини пре
длози или сугестије нису прихваћени.
Предлог акта из става 3. овог члана објављује се на 
зва ничној интернет презентацији Општине најкасније 
8 дана пре разматрања на седници Скупштине.

Члан 171.
Предлог акта који је упућен Скупштини, председник 
Скупштине одмах по пријему обавезно доставља на
дле жним одборима и Општинском већу, ако Општи нско 
веће није предлагач. 
Ако предлог акта није припремљен у складу са овим 
Пословником, председник Скупштине затражиће од 
предлагача да предлог акта усклади са одредбама овог 
Пословника, при чему ће прецизно навести у че му се 
састоји та неусклађеност. 
Предлагач акта може у року од 15 дана да поднесе 
предлог акта усклађен са одредбама овог Пословника. 
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Уколико предлагач не усклади предлог акта у складу 
са ставом 1. и 2. овог члана, предлог акта сматра се 
повученим. 

Члан 172.

Председник Скупштине, на основу извештаја секре
тара Скупштине о пристиглим материјалима, одлу
чује на којој седници ће се материјали, односно акти 
упућени и достављени председнику Скупштине у 
складу са одредбама овог Пословника, уврстити у 
предлог дневног реда седнице, осим када се ради о 
предлозима за које је овим Пословником утврђено 
да се морају уврстити у предлог дневног реда прве 
наредне седнице. 

Члан 173.

Предлог акта, пре разматрања у Скупштини, могу да 
разматрају надлежни одбори и Општинско веће, ако 
Општинско веће није предлагач аката. 
Надлежни одбори и Општинско веће, ако није предла
гач акта, у својим извештајима, могу предложити 
Скупштини да прихвати или не прихвати предлог акта. 
Уколико надлежни одбори и Општинско веће предложе 
прихватање акта, дужни су да наведу да ли акт при хва
тају у целини или са изменама које предлажу у фо рми 
амандмана. 

2. Амандман

Члан 174.
Амандман  предлог за промену члана предлога општег 
акта, могу поднети Општинско веће, одборничка група, 
одборник и радна тела Скупштине. 
Амандман садржи назив предлога акта на који се ама
ндман односи, пун текст измене, образложење са раз
лозима за подношење амандмана и назив подносиоца 
ама ндмана. 
Предлог за промену члана предлога општег акта којим 
се исправљају очигледне, односно штампарске грешке 
на које у току седнице скупштине укаже одборник или 
надлежно радно тело скупштине, не подноси се у форми 
амандмана и предлагач акта га може одмах прихватити 
у ком случају постаје саставни део општег акта.

Члан 175.
Амандман се подноси председнику Скупштине у 
пи саном облику, са образложењем, почев од дана 

до ста вљања предлога акта, а најкасније 48 сати 
пре сата одређеног за одржавање седнице за коју је 
пре дложено разматрање тог предлога акта, осим у 
случајевима из чл.184. овог Пословника. 
Подносилац амандмана не може да сам или заједно 
са другим одборницима, поднесе више амандмана на 
исти члан предлога акта. 

Члан 176.

Поднете амандмане председник Скупштине упућује 
предлагачу акта, надлежним одборима и Општинском 
већу ако оно није предлагач акта.
Амандмане које Одбор за прописе и управу одбаци као 
неблаговремене, непотпуне, супротне закону, увредљиве 
или упућене супротно одредбама овог Пословника, не 
могу бити предмет расправе, ни одлучивања на седници 
Скупштине. 
О амандманима из става 2. овог члана Одбор сачињава 
посебан извештај и доставља га Скупштини. 

Члан 177.

Предлагач акта, надлежни одбори и Општинско веће, 
дужни су да, пре седнице Скупштине, размотре ама
ндмане који су поднети на предлог акта и да Скупштину 
обавесте за које амандмане предлажу да их Скупштина 
прихвати, а за које да их одбије.

Члан 178.

Амандман са којим се сагласи предлагач акта постаје 
саставни део предлога акта и о њему се Скупштина 
посебно не изјашњава. 
Уколико предлагач акта поднесе амандман на акт чији 
је предлагач, амандман постаје саставни део предлога 
акта и о њему се Скупштина посебно не изјашњава. 

Члан 179.

О поднетом амандману отвара се расправа. 
Излагање о поднетом амандману не може трајати ду
же од 3 минута.

Члан 180.
Скупштина одлучује о поднетим амандманима по 
редоследу чланова предлога општег акта. 
Ако је поднето више амандмана на исти члан пре
дло га акта, прво се одлучује о амандману којим се 
пре длаже брисање одредбе тога члана, а затим о ама
ндману којим се предлаже измена целог члана. 
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О амандманима одборници гласају "за", "против" или 
се уздржавају од гласања. 
О амандманима на акт се одлучује истом већином 
гласова која је потребна за доношење акта.

3. Доношење аката по хитном поступку

Члан 181.
Акт се изузетно може донети и по хитном поступку. 
Ако за доношење појединог акта постоји неодложна 
потреба или ако би недоношење таквог акта у одређеном 
року имало или могло имати штетне последице по 
интересе грађана или правних лица, односно за оба
вљање послова из надлежности Општине, предлог 
акта може се изнети Скупштини на разматрање и одлу
чивање без претходног разматрања у радним телима 
Скупштине.

Члан 182.
Предлог акта за чије се доношење предлаже хитни 
поступак може се ставити на дневни ред седнице 
Ску пштине ако је поднет најкасније до утврђивања 
дне вног реда те седнице. 

Члан 183.
Предлог се подноси председнику Скупштине у писаној 
форми. Скупштина се одмах изјашњава о томе да ли 
прихвата предлог. 
Предлог акта, који је предмет разматрања, расправе 
и одлучивања на седници Скупштине заказаној по 
хитном поступку, не разматрају надлежни одбори.

Члан 184.

О предлогу акта посебно се изјашњава Општинско 
веће, у писаној или усменој форми, уколико оно није 
предлагач акта. 
Амандман на предлог акта који се доноси по хитном 
поступку може бити дат у писаној или усменој форми 
до закључивања расправе по тој тачки дневног реда.
О амандману из става 3. овог члана Скупштина одлучу
је без изјашњавања надлежних одбора.

4. Поступак за доношење појединачних аката по 
скраћеном поступку

Члан 185.

У скраћеном поступку Скупштина одлучује без пре
тходне расправе.

Члан 186.

У скраћеном поступку Скупштина може да одлучује 
о појединачним актима.
Одлучивање по скраћеном поступку може да се спро
веде само ако су предлози из става 1. овог члана, у 
предлогу дневног реда седнице Скупштине посебно 
груписани и означени као "предлози о којима се 
одлучује по скраћеном поступку".

Члан 187.

У материјалу који се одборницима доставља уз позив 
за седницу, мора се у прописаној форми доставити 
предлог акта о коме се одлучује по скраћеном посту
пку, и образложење предлога.

5. Израда, потписивање и објављивање аката

Члан 188.

Акта Скупштине израђују се на основу изворника 
записника о раду седнице на којој су донети. 
Акта Скупштине потписује председник Скупштине.
На основу изворника акта сачињавају се отправци акта 
који су истоветне садржине као изворник акта, које 
оверава секретар скупштине.
О изради изворника аката и њихових отправака, о чу
вању изворника аката и њиховој евиденцији, обја вљи
вању аката Скупштине и њиховом достављању заи
нте ресованим органима и организацијама стара се 
органи зациона јединица Општинске управе надлежна 
за скупштинске послове.
Акта Скупштине објављују се у "Службеном гласнику 
града Лесковца", у складу са посебном одлуком Ску
пштине. 

X СВЕЧАНА СЕДНИЦА

Члан 189.

Свечану седницу Скупштине сазива председник Ску
пштине поводом 8. новембра  Празника општине Ле
бане. 
Седница Скупштине сазвана поводом 8. новембра је 
свечаног и протоколарног карактера. 
Свечана седница Скупштине одржава се у сали Ску
пштине или на другом прикладном месту које одго
вара свечарском поводу њеног одржавања. 
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Члан 190.

Свечану седницу Скупштине сазива председник Ску
пштине свечаном позивницом.
Свечана позивница садржи програм свечаности пово
дом обележавања празника Општине и у њој је обавезно 
назначен дан и час одржавања седнице, односно сала у 
којој ће седница бити одржана. 
На свечаној седници Скупштине уручују се признања и 
награде Општине.

Члан 191.

За одржавање свечане седнице Скупштине није 
потребно присуство већине од укупног броја одборника. 
На свечаној седници Скупштине не отвара се расправа. 
На свечану седницу Скупштине обавезно се позивају 
добитници признања почасног и заслужног грађанина. 
На свечаној седници Скупштине, поред председника 
Скупштине, односно председника општине који уручују 
признања и награде, могу говорити лауреати, односно 
добитници признања и награда за годину у којој им 
се признање и награда додељује, као и истакнути 
гости који желе да се обрате одборницима и позваним 
гостима. 

XI РАД СКУПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ НЕПОСРЕ-
ДНЕ РАТНЕ ОПАСНОСТИ, РАТНОГ СТАЊА 
ИЛИ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Члан 192.

У случају непосредне ратне опасности или ванредног 
стања Скупштина ради по овом Пословнику, ако 
конкретне прилике и околности то дозвољавају. 
Ако у наведеним условима није могућ рад по овом 
Пословнику, Скупштина на првој седници доноси 
по себан Пословник о свом раду и остваривању фу
нкци ја у насталим околностима. 

Члан 193.

Председник Скупштине у случају непосредне ратне 
опасности или ванредног стања:

 одређује време и место одржавања седнице Ску
пштине;

 одлучује о начину позивања одборника на седницу 
и о начину и роковима достављања материјала за се
дни цу;

 по потреби може одредити посебан начин вођења 
и чувања записника, бележака и других докумената 
Скупштине и њених органа, наложити да се одређени 
материјали не стављају на располагање средствима 
јавног информисања и предузети друге мере у циљу 
безбедности и заштите;

 успоставља контакте и сарадњу са одговарајућим 
државним и војним органима Републике Србије и 
предузима мере за реализацију донетих закона, одлу
ка, закључака, наређења и других аката ових органа;

 одлучује о начину рада Општинске управе у циљу 
што успешнијег остваривања послова и задатака у 
насталим околностима. 

Члан 194.

Одборници су дужни да у случајевима непосредне ра
тне опасности, ратног или ванредног стања, изве шта
вају секретара Скупштине о свакој промени адресе, 
пре бивалишта или боравишта. 

Члан 195.
У случају ратног стања Општинско веће доноси акте 
из надлежности Скупштине, с тим што је дужно да 
их поднесе на потврду Скупштини, чим она буде у 
могућности да се састане. 

XII ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ И РАДНИХ 
ТЕЛА СКУПШТИНЕ 

Члан 196.

Рад Скупштине је јаван.

Члан 197.

Представници средстава јавног информисања могу 
при суствовати седницама Скупштине ради обавешта
вања јавности о њиховом раду.
Седнице Скупштине могу присуствовати и грађани, 
осим када се седница држи без присуства јавности.
О присуству средстава јавног информисања и грађана 
седницама скупштине одлучује председник Скупштине.

Члан 198.

Представницима средстава јавног информисања 
могу се доставити на располагање предлози одлука и 
других прописа и општих аката, као и информативни 
и документациони материјали о питањима из рада 
Скупштине, о чему одлучује председник Скупштине.
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Члан 199.

Радио и телевизијске станице могу преносити ток се
днице Скупштине, о чему одлучује председник Ску
пштине.

Члан 200.

Скупштина може издати службено саопштење за сре
дства јавног информисања. Текст саопштења саста вља 
надлежна служба Скупштине или лице које она овласти.
Председник или заменик председника Скупштине могу 
одржати конференцију за штампу ради упознавања 
јавности са радом и питањима која су разматрана на 
седницама Скупштине.

Члан 201.

Седница Скупштине може бити у целини или делимично 
затворена за јавност, из разлога безбедности и одбране 
земље, и другим случајевима предвиђеним законом.
Образложени предлог за искључење јавности може 
дати председник Скупштине, Општинско веће или 
најмање 1/3 одборника и о њему се гласа без претреса.
 Одлука о искључењу јавности је донета ако се за њу 
изјаснила већина од укупног броја одборника.
Седници Скупштине која је затворена за јавност могу 
присуствовати само одборници, председник општине и 
стручна лица која помажу у раду седнице Скупштине.
Председник Скупштине је дужан да лица из става 4. 
овог члана упозори на обавезу да чувају као тајну оно 
што сазнају током седнице која је затворена за јавност.
Скупштина може одлучити да објави кратак извештај о 
раду са седнице која није јавна.

XIII ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ 

1. Права и дужности одборника

Члан 202.

Право је и дужност одборника да бира и буде биран на 
функције у Скупштини, органе Општине и радна тела 
Скупштине, да учествује у раду Скупштине и радних 
тела чији је члан, подноси амандмане на предлог 
општег акта, тражи информације и податке који су 
му потребне за остваривање функције одборника и да 
учествује у другим активностима Скупштине.

Одборник је дужан да присуствује седницама Ску
пштине и седницама радних тела Скупштине у која 
је биран.
У случају оправдане спречености да присуствује се
дни ци, одборник је дужан да благовремено пријави 
сво је одсуство секретару Скупштине.
Председник Скупштине, односно председник радног 
тела Скупштине може да одобри одборнику одсуство 
са седнице, о чему обавештава присутне на седници.
У случају поступања супротно ставу 2. овог члана, 
одбо рник нема право на накнаду из члана 208. овог 
Пословника. 

Члан 203.

Одборник је дужан да одмах по сазнању, а најкасније 
првог наредног радног дана, Савету за праћење примене 
Етичког кодекса писмено пријави постојање приватног 
интереса, у смислу закона којим се уређује спречавање 
сукоба интереса при вршењу јавних функција, у погледу 
предмета предлога одлуке или другог општег акта о 
којем ће бити расправљано и да о томе обавести јавност. 
Сматраће се да приватни интерес одборника не постоји 
уколико се ради о предлогу одлуке или другом општем 
акту који се односи на све грађане на територији 
Општи не.

Члан 204.

Одборник не може бити позван на кривичну одгово
рност, притворен или кажњен због изнетог мишљења 
или давања гласа на седници Скупштине или радних 
тела. 

Члан 205.

Одборник има право да предлаже Скупштини расправу 
о одређеним питањима.
Одборник има право да буде обавештаван о свим пита
њима чије му је познавање потребно ради вршења фу
нкције одборника.
Одборник има право да му се редовно достављају слу
жбене публикације, информативни материјали и доку
ментациони материјали о питањима која су на дневном 
реду Скупштине, као и о другим питањима из делокруга 
Скупштине.
Одборник има право да од председника Скупштине, 
председника сталних радних тела Скупштине, осталих 
функционера Скупштине и начелника Општинске упра
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ве тражи податке, обавештења и објашњења о питањи
ма која се односе на послове из оквира њихових права 
и дужности, а која су му потребна за вршење функције 
одборника. 
За благовремено достављање обавештења, тражених 
података, списа и упутстава одговоран је секретар 
Скупштине општине, а начелник Општинске управе 
када се обавештење, тражени податак, спис и упутство 
одно се на делокруг и рад Општинске управе.

2. Одборничка питања

Члан 206.
Одборник има право да поставља одборничка питања 
на крају седнице, пошто Скупштина заврши рад по 
свим тачкама дневног реда, с тим што је дужан да пи
тање достави непосредно председнику Скупштине у 
писаном облику.
Одборничка питања морају бити јасно формулисана.
Лица којима су упућена одборничка питања морају 
одборнику дати одговор.
Објашњења, обавештења и одговори на постављена 
одборничка питања дају се, ако је могуће, на истој 
се дници, а ако то није могуће, на првој наредној се
дни ци.
Када се одговор на одборничко питање не даје на 
истој седници на којој је питање постављено, одговор 
се, по правилу, даје у писаном облику одборнику који 
је одборничко питање поставио, најкасније у року од 
30 дана од дана одржавања седнице на којој је питање 
постављено. 
Изузетно, ако је у припреми одговора из става 3. овог 
члана потребно утврдити одређене чињенице чије 
утврђивање захтева дуже време или сложенију анализу, 
рок за давање одговора на одборничко питање може се 
продужити, али не више од 15 дана.
На захтев одборника који је питање поставио, одговор 
се доставља свим одборницима.
Одговор на одборничко питање треба бити кратак, јасан 
и директан и, по правилу, треба да садржи предлоге за 
решавање проблема на које се питање односи.
Ако одборник није задовољан одговором, може 
предложити Скупштини да се лице коме је питање 
постављено позове на наредну седницу Скупштине, 
а може тражити и да се о одговору отвори расправа на 
једној од наредних седница Скупштине. О предлогу 
одборника Скупштина се изјашњава без претреса.

Члан 207.

Општинска управа обезбеђује, у оквиру својих 
задатака, услове за вршење функције одборника и 
на њихово тражење, по налогу начелника:

 пружа им стручну и административнотехничку 
помоћ у изради предлога које они подносе Скупштини 
и радним телима Скупштине;

 обезбеђује им коришћење "Службеног гласника 
града Лесковца", као и допунску документацију за 
поједина питања која су на дневном реду Скупштине 
или њених радних тела;

 стара се о обезбеђењу услова за рад одборничких 
група, у складу са просторним могућностима.

3. Накнада трошкова одборницима

Члан 208.

Одборник има право на накнаду трошкова насталих 
вршењем одборничке дужности у случајевима и у 
висини утврђеној посебном одлуком Скупштине. 

4. Одборничка легитимација

Члан 209.

Одборнику се, после извршене потврде мандата, издаје 
одборничка легитимација, у року од 15 дана од дана 
комплетирања документације. Одборничку легити ма
цију потписује председник Скупштине.
Одбор за административномандатна питања прописује 
садржину, облик и начин издавања легитимације и 
вођење евиденције издатих легитимација.

5. Престанак мандата одборника

Члан 210. 

Одборнику престаје мандат пре истека времена на 
које је изабран:

1. подношењем оставке;
2. доношењем одлуке о распуштању Скупштине;
3. ако је правноснажном судском одлуком осуђен 

на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 
ме сеци;

4. ако је правноснажном одлуком лишен пословне 
спо собности;
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5. преузимањем посла, односно функције које су, у 
складу са законом, неспојиве с функцијом одборника;

6. ако му престане пребивалиште на територији 
Општине;

7. губљењем држављанства и
8. ако наступи смрт одборника.

Члан 211.
Одборник може поднети оставку на функцију одбо рни
ка.
Одборник може поднети оставку усмено на седници 
Скупштине, а између две седнице подноси је у форми 
ове рене писане изјаве.
После подношења усмене оставке одборника, Ску
пшти на без одлагања, на истој седници утврђује да је 
одбо рнику престао мандат.
О оставци коју је одборник поднео између две седнице, 
Скупштина је дужна да одлучи на првој наредној 
седници.
Одборник може опозвати поднету оставку све док 
Скупштина не утврди престанак његовог мандата.
Ако одборнику престаје мандат наступањем случаја из 
члана 199. тачке 2. до 8, Скупштина на првој наредној 
седници, после обавештења о наступању таквог случаја, 
утврђује да је одборнику престао мандат.
Када одборнику престане мандат пре истека времена на 
које је изабран, мандат новог одборника утврђује се у 
складу са Законом о локалним изборима.

Члан 212.

Одборник лично подноси оставку, оверену код органа 
надлежног за оверу потписа, председнику Скупштине, 
у року од 3 дана од дана овере.
Председник Скупштине је дужан да поднету оставку 
стави на дневни ред Скупштине на првој наредној се
дни ци, са предлогом да то буде прва тачка дневног реда.

XIV САРАДЊА СКУПШТИНЕ СА СКУ ПШТИ-
НАмА ДРУГИХ ОПШТИНА И ГРАДОВА

Члан 213.

Скупштина сарађује са скупштинама, односно пре
дста вничким телима других општина у земљи и ино
странству. 
Скупштина сарађује и са невладиним организацијама, 
хуманитарним и другим организацијама. 

Члан 214.

Сарадња се остварује у складу са програмом који Ску
пштина доноси сваке године на предлог председника 
Скупштине и шефова одборничких група. 
Сарадња се остварује узајамним посетама делегација 
Скупштине или њених функционера скупштинама дру
гих општина и градова, давањем мишљења о поје ди
ним значајним питањима из надлежности Скупштине, 
као и разменом информација и других материјала и 
публикација. 
Састав делегација, као и циљеве и задатке сваке по сете 
утврђују председник Скупштине и шефови одбо рни
чких група. Делегација мора одражавати састав Ску
пштине. 
Делегација, односно функционер или одборник је дужан 
да у року од 15 дана од завршетка посете Скупштини 
по днесе извештај о обављеној посети. 

XV АУТЕНТИЧНО ТУмАЧЕЊЕ АКТА СКУ-
ПШТИ НЕ, ТУмАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ, ПРОмЕ-
НА И ПРИмЕНА ПОСЛОВНИКА

Члан 215.

Предлог за доношење аутентичног тумачења акта Ску
пштине може поднети свако правно или физичко лице. 
Предлог мора бити поднет у писаном облику и обра
зложен. Скупштина, на предлог Одбора за прописе и 
управу Скупштине, доноси аутентично тумачење акта 
чији је доносилац.
Када се на седници Скупштине постави питање прави
лне примене одредби Пословника, стручно тумачење 
даје секретар Скупштине.

Члан 216.

Предлог за доношење и промену Пословника може 
поднети 1/3 одборника, одборничка група, Одбор за 
прописе и управу, као и председник Скупштине. 
О предлогу из става 1. овог члана се отвара расправа. 
О предлогу из става 1. овог члана се одлучује јавним 
гласањем, већином од присутног броја одборника. 
Одлуком да се приступи доношењу, односно промени 
Пословника, Скупштина одређује надлежно радно тело 
за израду нацрта пословника. 
Скупштина доноси, односно врши промену Пословни
ка већином гласова од присутног броја одборника. 
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Уколико се доношењу или промени Пословника при
ступа пре конституисања радних тела у чијој је на дле
жности разматрање истог, Скупштина може усво ји ти 
Пословник, односно измене и допуне Посло вника, без 
разматрања Пословника на надлежном радном телу. 

Члан 217.

На све што није регулисано одредбама овог Пословника, 
примењују се посебне одлуке Скупштине и важећи 
прописи којима је уређена област локалне самоуправе.
Одредбе овог Пословника примењују се на све учеснике 
седнице, а сходно се примењују на седницама радних 
тела Скупштине. 

XVI ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ 
ПОСЛОВА 

Члан 218.

Стручне и административнотехничке послове за по
тре бе Скупштине, њених радних тела, одборника и 
одбо рничких група, врши организациона јединица 
Општи нске управе надлежна за скупштинске послове, 
што се уређује Одлуком о Општинској управи.
Одржавање реда у згради Скупштине и у другим про
сторијама у којима Скупштина ради, обезбеђује Слу жба 
физичкотехничког обезбеђења, коју ангажује Општи
нска управа. 

XVII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 219.

Даном ступања на снагу овог Пословника престаје да 
важи Пословник о раду Скупштине општине Лебане 
("Службени гласник града Лесковца", број 22/2016).

Члан 220.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 0272

ПРЕДСЕДНИК 
Срђан Јовић

114.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС", број 129/2007, 83/2014 
– др. Закон и 101/2016 и 47/18), Закона о социјалној 
заштити ("Службени гласник РС", бр.24/11) и члана 39. 
Статута општине Лебане ("Сл. гласник града Лесковца" 
бр. 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009 и 04/2010, 
14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015) Скупштина 
општине Лебане на седници одржаној дана 21.03.2019. 
године доноси:

ОДЛУКУ 

О ИЗмЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИмА 
И УСЛУГАмА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

Члан 1.

Врши се измена и допуна Одлуке о праима и услугама 
у социјалној заштити општине Лебане ("Службени 
гласник града Лесковца" 12/2017, 11/2018) и то:

Члан 2.

У члану 4.став 2. додаје се тачка 9. која гласи : "Смештај 
у прихватилиште за жене и децу жртве породичног 
насиља у породици", додаје се тачка 10. која гласи: 
"Персонална асистенција", додаје се тачка 11. која гласи: 
" Лични пратилац детета", додаје се тачка 12. која гласи 
"Саветодавнотерапијске и социјално – едукативне 
услу ге" .

Члан 3.

После члана 21а. додаје се члан 21 б. Који гласи: 
"Персонална асистенција".

Члан 21б.

Услуге Персоналне асистенције доступне су пуно ле
тним лицима са инвалидитетом са пребивалиштем на 
територији општине Лебане са процењеним I или II 
сте пеном подршке, која остварују право на увећани до
датак за туђу негу и помоћ, имају способности за са
мо стално доношење одлука, радно су ангажована или 
активно укључена у рад различитих удружења грађана, 
спортских друштаваи других облика друштвеног анга
жмана, односно укључене су у редовни или инди
ви ду ални образовни програм, ради пружања одгова
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рајуће индивидуалне практичне подршке која је кори
снику неопходна за задовољавање личних потре ба и 
укључиваље у образовне, радне и друштвене акти вно
сти у заједници, ради успостављања што већег ни воа 
самосталности. 
Активности услуге Персоналне асистенције, по себни 
минимални структурални и функционални ста нда рди 
услуге остварују се у складу са законом и одре дбама 
подзаконских аката којима се прописују и бли же 
уређују услови и стандарди пружања услуга соци
јалне заштите.
За плаћање трошкова ове услуге средства се обе збе
ђују у буџету Општине Лебане за сваку текућу го
дину.

Члан 4.

После члана 21б. додаје се члан 21в. који гласи: 
"Лични пратилац детета".

Члан 21в.

Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом, 
односно са сметњама у развоју, коме је потребна 
подршка за задовољавање основних потреба у свако
дневном животу у области кретања, одржавања л и
чне хигијене, храњења, облачења и комуникације са 
другима, под условом да је укључено у васпитно
обра зовну установу, односно школу, до краја редовног 
шко ловања, укључујући завршетак средње школе. За 
пла ћање трошкова ове услуге средства се обезбеђују 
у Бу џету Општине Лебане за сваку текућугодину.

Активности личног пратиоца детета, планирају се и 
реализују у складу са индивидуалним потребама детета 
ради укључивања у редовно школовање, активности у 
заједници и успостављања већег нивоа самосталности 
и укључују: а) помоћ код куће у облачењу и одржавању 
личне хигијене; б)помоћ у заједници, што укључује: 
помоћ у коришћењу међуградског превоза, помоћ у 
кретању, одлазак на места за провођење слободног 
времена и друге врсте подршке. 

Услуга личног пратиоца детета обезбеђује се у трајању 
до 40 часова недељно, у складу са процењеним потре
бама корисника, о чему одлучује Центар за соци јални 
рад Лебане, решењем. При утврђивању портеба и 
целисходности обезбеђивања услуге лични пратилац 

детета, Центар за социјални рад посебно ће ценити 
породични статус домаћинства детета са сметњама у 
развоју, као и степен подршке, а у складу са прописаним 
стандардима за пружање услуга социјалне заштите. 
Предност ће имати деца из једнородитељских породица, 
које немају других чланова породичног домаћинства 
који могу преузети бригу о детету, као и деца са I и II 
степеном подршке.

Члан 5.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 0273

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

115.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – др. Закон и 
101/2016 и 47/18), члана 39. Статута општине Лебане 
(«Службени гласник града Лесковца», број 16/08 и 
21/08, 09/09, 17/09, 04/10,14/14, 21/14, 12/15, 18/15, 
27/15) и члана 13. става 3. Одлуке о општинским и 
некатегорисаним путевима на територији општине 
Лебане ("Службени гласник града Лесковца", број 
19/08)  Скупштина општине Лебане на седници 
одржаној дана 21.03.2019. године, донела је

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Годишњи програм одржавања, уређења 
и изградње атарских и некатегорисаних путева на 
територији општине Лебане за 2019. годину.

2. Одлуку доставити  ЈП "Лебане" Лебане, Одељењу за 
привреду, пољопривреду, водопривреду и финансије 
Општинске управе Лебане и објавити у "Службеном 
гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 0280

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић
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116.
На основу члана 39. Статута општине Лебане ("Слу
жбени гласник града Лесковца", број 16/08, 21/08, 
09/09, 17/09, 04/10, 14/2014, 21/14, 12/2015, 18/2015 
и 27/2015), а у вези са чланом 12. став 2. Уредбе о 
условима, начину и поступку под којима се гра ђе
винско земљиште у јавној својини може отуђити 
или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, 
односно закупнине или без накнаде, као и услове, 
начин и поступак размене непокретности ("Службени 
гласник РС", бр. 61/15 и 88/15), Скупштина општине 
Лебане, на седници одржаној дана 21.03.2019. године, 
донела је:

ОДЛУКУ 

1. Прихвата се Елаборат о оправданости отуђења 
грађевинског земљишта на катастарској парцели број 
1538/8 КО Лебане уписаној у лист непокретности бр. 
3034 КО Лебане, који је саставни део ове Одлуке.

2. Ову Одлуку доставити Влади Републике Србије 
ради добијања претходне сагласности за отуђење 
грађевинског земљишта без накнаде.

3. Ову Одлуку објавити у "Службеном гласнику 
Града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 0283

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић
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ЕЛАБОРАТ ОПРАВДАНОСТИ 
отуђења грађевинског земљишта 

за давање предходне сагласности Владе у поступку отуђења грађевинског земљишта 
непосредном погодбом 
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С А Д Р Ж А Ј 

 
 

1. Подаци о грађевинском земљишту катастарске парцеле 1538/8 у К.О. Лебане. 
 

2. Подаци из планског документа. 
 

3. Процена министарства финансија-пореске управе о тржишној вредности 
катастарске парцеле. 

 
4. Подаци о субјекту који се овлашћује за потпис уговора о отуђењу по добијању 

сагласности Владе. 
 

5. Подаци о стицаоцу права својине на грађевинском земљишту, к.п. бр. 1538/6 у 
К.О. Лебане. 

 
6. Износ умањења. 

 
7. Изјава стицаоца права својине да обезбеди бакарску гаранцију по добијању 

сагласности Владе, за испуњење уговорних обавеза. 
 

8. Економска анализа очекиваних трошкова и очекиване користи од реализације 
пројекта. 

 
9. Преглед других подстицајних мера и средстава које општина Лебане 

обезбеђује за реализацију пројекта-инвестиције. 
 

10. Други подаци битни за оправданост оваквог располагања грађевинским 
земљиштем. 
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1. Подаци о грађевинском земљишту катастарске парцеле 1538/8 у К.О. Лебане 
 
        Катастарска парцела број 1538/8 у К.О. Лебане, у улици Николе Тесле у 
Лебану, је грађевинско земљиште у јавној својини општине Лебане, уписана у 
листу непокретности број 3034 К.О. Лебане, укупне површине 28549м2. 
       Планом детаљне регулације „Пословне зоне у улици Николе Тесле“ 
(„Службени гласник града Лесковца“ број 1/2019)  од катастарске парцеле за 
изградњу саобраћајнице улица Никола Тесла, формира се површина јавне намене 
од 3595м2, за изградњу зелене пијаце, формира се површина јавне намене од 
2650м2, и за изградњу зелених површина, формира се површина јавне намене од 
747м2 и исте се формирају непосредном применом Плана, уз пројекат геодетског 
обележавања, није предвиђена израда посебног пројекта парцелције. 
       Површина од 2602м2 катастарске парцеле је обухваћена већ изграђеном обалом 
утврде регулације реке Јабланице кроз насељено место Лебане. 
      Будући инвеститор је изразио потребу да му је за реализацију планираног 
програма потребно  око 19000м2 грађевинског земљишта од карастарске парцеле 
1538/8 у К.О. Лебане, па је наш предлог да нам дате предходну сагласност за 
уступање грађевнског земљишта у јавној својини у реалном делу од 19000/28594 
катастарске парцеле 1538/8 у К.О. Лебане, које му одговарају у постојећим мерама 
и границама.  

 
2. Подаци из планског документа на основу кга се могу издати локацијски 

услови и грађевинска дозвола 
 

          План детаљне регулације „Пословне зоне у улици Николе Тесле“ („Службени 
гласник града Лесковца“ бр. 1/2019). 
          Предметно подручје припада Целини III, подцелина III5, у Плану генералне 
регулације Лебане 2025 („Службени гласник града Лесковца“ број 3/2012). 
          Границе обухвата плана: 
          Границом Плана обухваћена је површина од 5,73ha, која се налази у оквиру КО 
Лебане. Граница плана и грађевинског подручја се поклапају и обухватају следеће целе и 
делове катастарских парцела у КО Лебане и то:  

- целе к.п. бр. 724/3, 724/4, 724/5, 1538/5, 1538/6, 1538/7, 1538/9 1538/10 
- делови к.п. бр. 724/2, 724/6, 725/1 1538/8, 2937, 3841/2 3866 3867 

         Постојеће стање:  
         Подручје у обухвату Плана се налази у источном делу насеља Лебане, непосредно 
ослоњено на десну обалу реке Јабланице, као и простор девастираног производног погона, 
који представља „brownfield“ локацију. Предметно подручје је делимично опремљено 
потребном саобраћајном и комуналном инфраструктуром. 
        Концепција уређења карактеристичних урбанистичких зона: 
        У односу на претежнев намене и карактеристике планиране изградње, планско 
подручје је подељено на две урбанистичке зоне: 
        Зона 1. „Радни садржаји“, планиране су пословно-производне делатности. Зона је 
подељена на две подзоне: 
        Подзона 1/1, која садржи блок, намењен за развој индустрије и производње; 
        Подзона 1/2, у којој се налази постојећи, изграђени објекат, која је намењена за 
услужно комерцијалне делатности свих врста. 
        Зона 2. „Јавни садржаји“, садржи површине и објекте јавних намена који су 
заступљени у планском подручју и то, саобраћајне површине, паркинг простор и зелену 
пијацу локалног карактера. 
       Правила грађења за индустрију и производњу 
       Дозвољена је изградња индустријских и пословно-производних објеката, који немају 
непосредан или посредан штетан утицај на животну средину, као и помоћних објеката у 
функцији главног објекта.  
       Компатибилне намене: садржаји/делатности које су са индустријом и производњом 
компатибилни. 
      Није дозвољена изградња стамбених објеката. 
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      Полпжај објекта у односу на границе парцеле, мин. 4,0м. 
      Положај објекта у односу на објекте на истој или суседној парцели ми. 1/2висине вишег 
објекта, али не мање од 8,0м. 
     Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле износи 60%. 
     Највећа дозвољен спратност објекта износи, за индустријске и производне објекте, 
приземље са технолошки потребном висином, административни део, пословни објекти до 
П+2.  

 
3. Процена министарства финансија-пореске управе о тржишној вредности 

катастарске парцеле. 
 

            Тржишна вредност грађевинског земљишта катастарске парцеле 1538/8 у 
К.О.Лебане је 380,00 динара по метру квадратном, што укупно износи 7.220.000,00 динара. 

 
4. Подаци о субјекту који се овлашћује за потпис уговора о отуђењу по добијању 

сагласности Владе. 
 

             По добијању сагласности Владе, уговор о отуђењу грађевинског земљишта ће у име 
општине Лебане, Цара Душана број 116, потписати председник општине Богдановић Иван, 
са ЈМБГ: 1910984740018, из Лебана , улица Раданска број 40.  

 
5. Подаци о стицаоцу права својине на грађевинском земљишту, к.п. бр. 1538/8 у 

К.О. Лебане. 
 

           Стицаоц права својине на преметном грађевинском земљишту је “NAM 
Investment” doo – Beograd, МБ: 21379620, ПИБ: 110722949, са седиштем у Београду, 
улица Ресавска број 21, чији је законски заступник Слободанка Влајчић.   

 
6. Износ умањења. 

 
            Предметно грађевинско земљиште уступа се непосредном погодбом, без накнаде у 
функцији инвестиционог пројекта којим се унапређује локални економски развој. 

 
7. Изјава стицаоца права својине да ће обезбедити бакарску гаранцију по 

добијању сагласности Владе, за испуњење уговорних обавеза. 
 
Изјава да ће стицаоц права својине обезбедити банкарску гаранцију, дата је у 
прилогу. 
 

8. Економска анализа очекиваних трошкова и очекиване користи од реализације 
пројекта. 

 
          Циљ овог Елабората је да из угла Општине Лебане, економско и финансијски 
вреднујемо користи од предметне инвестиције, у односу на материјална средства која 
улаже локална самоуправа, у виду уступања земљишта – парцеле 1538/8 КО Лебане. 

 
За потребе израде економско-финансијске анализе коришћени су следећи улазни 

подаци: 
• заинтересовани инвеститор је компанија “NAM Investment” doo – Beograd 
• инвеститор планира да у општини Лебане инвестира укупно 6,7 милиона евра, за време 

од 5 година.  
• У првој години, у првих 6 месеци након потписивања Уговора, стицања у посед 

предметног земљишта и прибављања дозвола и сагласности Локалне самоуправе, 
инвеститор ће уложити 1.700.000 евра, и то: 1.200.000 евра за адаптацију постојећег и 
изградњу новог објекта, 500.000 евра за набавку нових машина и опреме неопходних за 
почетак производње. 
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• укупан број запослених који се планира је 150, а планирана квалификациона структура и 
динамика запошљавања предвиђена је у следећем обиму: 

 
Година 1 2 3 4 5 укупно 
ВСС 10 2 2 2 2 18 
ССС 25 15 15 15 15 85 
ВКВ 15 8 8 8 8 47 
укупно 50 25 25 25 25 150 
 

 
• с oбзиром на захтевану квалификациону структуру ново запослених просечна бруто 

зарада пројектована је са приближно 450 ЕУР са припадајућим порезима и доприносима; 
• површина земљишта која је потребна за реализацију пословних намера инвеститора 

износи 19.000 м² грађевинског земљишта; 
• површина објеката који ће бити стављени у функцију (ново изграђени и 

адаптирани) у првој фази је око 3.500 м²; 
• поред основних проиводних објеката (фабрика), инвеститор намерава да на 

највећем делу предметне грађевинске парцеле изгради и друге пратеће објекте. 
• почетак изградње објеката планиран је одмах по завршетку процедуре око доделе 

земљишта и прибављања потребних дозвола и сагласности, а највећи део 
инвестиције и радова на изградњи, биће завршен већ у првих 6 месеци; 

• курс за ЕУР рачунат је на паритету 1 ЕУР = 118 РСД. 
 

     Процена јавних прихода буџета општине Лебане, у првих 5 година 
реализације инвестиције коју намерава да покрене “NAM Investment” doo – 
Beograd, рађена је на основу на основу обрачуна очекиваних прихода у локални 
буџет и то по основу пореза на зараде, пореза на имовину, општинских такси и 
комуналних услуга које пружају општинске службе, јавна предузећа и установе у 
систему локалне самоуправе. 

 
Обрачун директних ефеката на приходну страну локалног буџета рађен је на 

бази постојећих прописа на нивоу државе и важећих одлука донетих на нивоу 
општине, а приказан је у наредној табели у еврима: 

 
Директни финансијски ефекти 

 
Ефекти на 
буџетске 
приходе 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Укупно 

Порез на 
доходак 
грађана 

22.410 € 33.615 € 44.820 € 56.025 € 67.230 € 224.100 € 

Број 
запослених 

50 75 100 125 150  

Број 
месеци 

12 12 12 12 12  

Просечна 
месечна 
зарада 

450 450 450 450 450  

Стопа 
пореза на 
зараде 

10% 10% 10% 10% 10%  
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Напомена: Израчунавање износа средстава која ће се слити у буџет, урађено 
је на основу динамике запошљавања према нацрту Уговора и планиране просечне 
бруто зараде. 

 
Ефекти на 
буџетске 
приходе 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Укупно 

Порез на 
имовину 

3.750 € 3.750 € 3.750 € 3.750 € 3.750 € 18.750 € 

Основица – 
метода фер 
вредности 

1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000  

Коефицијент 
зоне где је 
земљиште 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  

Стопа пореза 
на имовину 

0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 %  

 
Напомена: Као основица за обрачун пореза на имовину узета је вредност 

инвестиције у објекте у првој години, односно пре почетка процеса производње. 
Оно што је наведено у инвестиционом плану компаније. Ширење простора – 
изградња нових објеката у другој и наредним годинама је такође планирана, али 
пројекцију радимо само на основу простора у коме ће извесно радити 150 радника, 
односно само на основу иницијалне инвестиције у објекте. 
  
        У претходне две табеле дати су подаци који су доста прецизни, уколико 
пратимо улазне податке из Инвестиционог плана и нацрта Уговора са компанијом 
“NAM Investment” doo – Beograd. Уколико ове извесне приходе у буџет, који укупно 
износе 242.850 евра, упоредимо са тржишном вредношћу земљишта које се уступа 61.186 
евра (7.220.000 динара), долазимо до закључка да је Општини Лебане у интересу, односно 
да остварује вишеструку корист од уступања овог земљишта инвеститору.  
     Пропорција – однос прихода у односу на уложену вредност земљишта је 3,97. Дакле, 
само на основу ових извесних, реалних и лако мерљивих прихода, општина Лебане 
оствариће значајну економску корист од предметне инвестицији. 
 
     У наставку анализе приказани су очекивани приходи јавног комуналног предузећа 
Водовод у Лебану, у првих 5 година. Цена по метру кубном 1,47 Еур (174 динара) 
укључује таксу за одвођење отпадних вода – 0,4 Еур (47 динара) и цену воде – 1,07 Еур 
(127 динара) по метру кубном. 
 

Индиректни 
финансијски 
ефекти 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Укупно 

Приход од 
испоручене 
воде 

160,5 € 
 

    1.926 € 

240,75 € 
 
    2.889 € 

321 € 
 
   3.852 € 

401,25 € 
 
    4.815 € 

481,5 € 
 
    5.778 € 

 
  19.260 € 

Приход од 
одвођења 
отпадних 
вода 

60 € 
 
     720 € 

90 € 
 
   1.080 € 

120 € 
 
    1.440 € 

150 € 
 
   1.800 € 

180 € 
 
    2.160 € 

 
   7.200 € 

Процењени 
број 
утрошених 
кубика 

150 месец 
 

1800 год. 

225 месец 
 
2.700 год. 

300 месец 
 
3600 год. 

375 месец 
 
4500 год. 

450 месец 
 
5400 год. 
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     Напомена: У табели изнад приказани су процењени приходи од испоручене воде 
и од услуге одвођења отпадних вода за ЈКП Водовод из Лебана. Цене по кубику су 
актуелне и важеће, а процењена потрошња је обрачуната на основу квадратуре 
производних објеката, броја упошљених радника и  упоредне анализе са 
привредним субјектима који већ послују на територији општине. 
     Потрошња воде зависиће од производне технологије и од низа других фактора. 
У приказаној анализи ми смо користили улазне податке којима располажемо, али је 
могуће да постоје и извесна одступања процене од реално остварене потрошње – 
прихода. 
      

Остали економски и социјални ефекти по локалну заједницу 
 
     Упошљавањем 150 лица са пребивалиштем у општини Лебане, поправила би се 
неповољна стопа запослености радника у привреди. У општини Лебане, тренутно је 
у привреди запослено око 1800 људи. То значи да бисмо само овом инвестицијом, 
подигли проценат запослених у привредним делатностима за 8,33%. Лебане је мала 
општина и ова инвестиција би имала изузетно велики позитиван ефекат на 
економске прилике. 
 
     Узимајући у обзир просечну нето зараду радника који ће радити у компанији 
“NAM Investment” doo Beograd – 300 евра, у периоду када буду упослени сви 
капацитети, односно када доходак остваре сви планирани радници (150), зараде 
радника износиће на годишњем нивоу укупно 540.000 Евра (150 особа * 12 месеци 
* 300 Е). Највећи део ових примања радника биће потрошен у општини Лебане. 
Ова средства биће снажан подстицај за развој трговине, угоститељства, услужних 
делатности и предузетништва у општини Лебане. 
     Дакле, у овом делу анализе подвлачимо да ће реализација ове инвестиције 
дирекно допринети повећању потрошње, а самим тим и развоју постојеће привреде 
у Лебану. 
 
     Не толико снажан, али вредан помена је и ефекат на локалну привреду који ће се 
остварити и пре пуштања у рад производних погона компаније “NAM Investment” 
doo – Beograd. У периоду изградње и опремања објеката и инфраструктуре, биће 
упослена домаћа грађевинска оператива која је у пракси увек отворена за радну 
снагу из локалне средине. У току изградње позитивне ефекте осетиће набавна 
тржишта и транспортни сервиси. 
 

Закључак о економској оправданости 
 

     Економско – финансијска анализа, показала је да ће општина Лебане уступањем 
земљишта за потребе отварања фабрике, реализацијом инвестиције у складу са 
пословним плановима и елаборатом, као и Уговором са компанијом “NAM 
Investment” doo – Beograd, у првих пет година остварити приход од 269.310 Евра, и 
то: 

- Приход по основу пореза на доходак грађана ....... 224.100 € 
- Приход од пореза на имовину.....................................18.750 € 
- Приход који ће остварити ЈКП Водовод Лебане.......26.460 € 

 
     Томе додајемо и годишњу нето зараду запослених у компанији у периоду рада 
пуним капацитетом, у износу од 540.000 €. Ова средства ће већим делом, кроз 
потрошњу бити пласирана такође у привредне субјекте у општини Лебане. 
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     Са друге стране, тржишна вредност земљишта које се уступа, на основу 
званичне процене Пореске управе, износи 61.186  € (7.220.000 динара). 
 
     На основу чињеница, егзактних података и објективних процена изнетих у 
Елаборату, може се закључити да је предлог отуђења неизграђеног грађевинског 
земљишта у општини Лебане, за потребе реализације инвестиције компаније “NAM 
Investment” doo – Beograd, у потпуности економски оправдан. Краткорични и 
дугорочни ефекти су позитивни. 

 
9. Преглед других подстицајних мера и средстава које општина Лебане 

обезбеђује за реализацију пројекта-инвестиције. 
 
Општина Лебане, ће из својих средстава, изградити недостајућу комуналну 

инфраструктуру (водовод и канализацију) и савремену саобраћајницу у складу са Планом 
детаљне регулације „Пословне зоне у улици Николе Тесле“ („Службени гласник града 
Лесковца“ бр. 1/2019), чију израду је такође финансирала својим средствима. 

 
10. Други подаци битни за оправданост оваквог располагања грађевинским 

земљиштем. 
 

 Општина Лебане је по Уредби о утврђивању јединствене листе развијености 
региона и јединица локалне самоуправе за 2014 годину („Службени гласник РС“ број 
104/2014), јединица локалне самоуправе, из четврте групе, чији је степен развијености 
испод 50% републичког просека.   
 Реализацијом ове инвестиције унапредиће се локални економски развој општине и 
отворити 150 нових радних места што је за општину од изузетног значаја, како у јавној 
потрошњи, тако и у остваривању буџетских прихода. 
 
 
  Председник 
    Општине Лебане 
 
 Иван Богдановић 
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117.
На основу члана 92. Закона о буџетском систему ("Слу
жбени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2012, 108/2013, 142/2014, 
68/2015др. Закон, 103/2015 113/2017, 95/2018 и 
99/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – др. Закон и 
101/2016 и 47/18) и члана 39. Статута општине Лебане 
("Слу жбени гласник града Лесковца" бр. 16/08, 21/08, 
09/09, 17/09, 04/10, 14/2014, 21/14, 12/2015 и 27/2015), 
Ску пштина општине Лебане је на својој седници одр
жаној дана 21.03.2019. године донела:

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 
ПРИБАВЉАЊЕ ПОНУДА У ВЕЗИ СА 

ПЛАСмАНИмА СЛОБОДНИХ СРЕДСТАВА 
КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА 

ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

1. Даје се сагласност за прибављање понуде у вези 
са пласманима слободних средстава консолидованог 
рачуна трезора општине Лебане.

2. Одлуку о давању сагласности за прибављање по
нуда у вези са пласманом слободних средстава ко нсо
лидованог рачуна трезора општине Лебане до ставити 
одељењу за привреду и финансије општине Лебане.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 0270

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић 

118.
На основу члана 54. став 2. Закона о основа система 
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015) члана 32. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/2007) и члана 39. Статута општине Лебане 
(''Службени гласник града Лесковца'', број 16/2008, 

21/2008, 09/2009, 17/2009 и 04/2010), Скупштина 
општина Лебане на седници одржаној дана 21.03.2019. 
го  дине, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИмЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА 

"ДЕЧИЈА РАДОСТ" У ЛЕБАНУ

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Управног одбора 
Дечјег вртића "Дечја радост" у Лебану, и то:

1. Бојан Павловић, из Бошњаца,
2. Илинка Додић, економиста, из Лебана, и
3. Александар Јовић, дипл. инг. Пољопривреде, из 

Цекавице, из реда локалне самоуправе;

1. Биљана Гроздановић, васпитач, из Лебана,
2. Славица Драшковић, васпитач, из Лебана, и 
3. Зорица Ристић, васпитач, из Шумана, из реда 

запослених;

1. Далиборка Станковић, из Лебана,
2. Ивана Тошић, из Лебана,
3. Маја Пешић, из Лебана, из реда родитеља.

II

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Дечјег 
вртића "Дечја радост" у Лебану, и то:

1. Бојан Павловић, из Бошњаца
2. Илинка Додић, економиста, из Лебана, и
3. Александар Јовић, дипл. инг. Пољопривреде, из 

Цекавице, из реда локалне самоуправе;

1. Милица Јовановић, васпитач, из Лебана,
2. Андријана Стаменковић, васпитач, из Лебана, и 
3. Сања Цветковић, сарадникмед. сестра за пре ве

нтивну здравствену заштиту и негу, из Тогоче вца, из 
реда запослених;

1. Далиборка Станковић, из Лебана,
2. Милена Стојановић, дипл. економиста, из Ле

бана, и
3. Ивана Тошић, из Лебана, из реда родитеља.
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III

Решење доставити разрешеним и именованим чла
новима Управног одбора и Дечјем вртићу "Дечја ра
дост" у Лебану.

IV

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

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02 44/1

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р.

119.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – др. Закон и 
101/2016 и 47/18) и члана 39. Статута општине Лебане 
("Службени гласник града Лесковца", број 16/08, 21/08, 
09/09, 17/09, 04/10, 14/2014, 21/14, 12/2015, 18/2015 
и 27/2015), Скупштина општина Лебане на седници 
одржаној дана 21.03.2019. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ФИНАНСИРАЊУ БОРАВКА ДЕЦЕ У 
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ДЕЧЈИ ВРТИЋ 

"ДЕЧЈА РАДОСТ" ЛЕБАНЕ КОЈА ИмАЈУ 
СТАТУС ТРЕЋЕГ И СВАКОГ НАРЕДНОГ 

ДЕТЕТА 

I

ОДОБРАВА СЕ у 2019. години финансирање из 
буџета општине Лебане боравка деце у Предшколској 
установи Дечји вртић "Дечја радост" Лебане која 
имају статус трећег и сваког наредног детета. 

II

Одлуку доставити ПУ Дечји вртић "Дечја радост" 
Лебане, Одељењу за привреду, пољопривреду, водопри
вреду и финансије општине Лебане.

III 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 400212/1

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

120.
На основу члана 92. Закона о буџетском систему ("Слу
жбени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
68/2015др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 
95/2018) и члана 39. Статута општине Лебане ("Сл. 
гла сник града Лесковца" бр. 16/08, 21/08,09/09, 17/09, 
04/10, 14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015), Ску
пштина општине Лебане је на својој седници одржаној 
дана 21.03.2019. године, донела следећу:

ОДЛУКУ

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ КОНСОЛИДОВАНОГ 

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
ЛЕБАНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

1. Даје се САГЛАСНОСТ за ангажовање ревизора 
за обављање екстерне ревизије консолидованог за
вршног рачуна буџета општине Лебане за 2018. го
дину.

2. Уз претходну сагласност Државне ревизорске 
институције бр.: 400476/201904 од 01.02.2019.го
дине, екстерну ревизију консолидованог завршног 
рачуна општине Лебане за 2018.годину обавиће дру
го лице које испуњава услове за обављањепослова 
ре визије финансијских извештаја прописане законом 
ко јим се уређује рачуноводство и ревизија.

3. Поступак јавне набавке за услуге ревизије ко
нсолидованог завршног рачуна буџета општине Ле
бане за 2018.годину, вршиће се у складу са Законом о 
јавним набавкама.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 400493/1

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић
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121.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – др. Закон и 
101/2016 и 47/18), члана 39. Статута општине Лебане 
("Службени гласник града Лесковца", број 16/08 и 
21/08, 09/09, 17/09, 04/10,14/14, 21/14, 12/15, 18/15, 
27/15), Скупштина општине Лебане, разматрајући 
Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта, на седници одржаној 
дана 21.03.2019. године, донела је

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Годишњи програм заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта општине 
Лебане за 2019. годину, на који је сагласност дало 
Министарство пољопривреде и заштите животне 
сре дине број 3201101891/201914 од 07.03.2019. го
дине.

2. Одлуку доставити Министарству за пољо при
вреду, шумарство и водопривреду РС, Одељењу за 
привреду, пољопривреду, водопривреду и финансије 
Општинске управе Лебане и објавити у "Службеном 
гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 32020

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

122.
На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014 други 
закон, 101/2016  други закон и 47/2018), члана 181. став 
1. Закона о државном премеру и катастру ("Службени 
гласник РС", бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 
47/17 – аутентично тумачење), члана 9. Уредбе о адре
сном регистру ("Службени гласник РС", број 63/17) и 
члана 39. став 1. тачка 7. и члана 50. Статута општине 
Лебане ("Службени гласник општине Лесковац", број 
16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009, 04/2010, 14/2014, 
21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015), уз прибављену 
сагласност Министарства државне управе и локалне 
самоуправе број 015054/201924 од 19.02.2019. године, 

Скупштина општине Лебане, на седници одржаној дана 
21.03.2019. године, донела је

ОДЛУКУ

О УТВРђИВАЊУ НАЗИВА ТРГОВА, УЛИЦА, 
ЗАСЕЛАКА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ 

мЕСТА У ОПШТИНИ ЛЕБАНЕ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се називи тргова, улица, за 
сеока и других делова насељених места на тери то
рији општине Лебане.

Члан 2.

Скупштина општине Лебане утврђује Одлуком називе 
улица, тргова и других делова насељених места на 
територији општине Лебане, на предлог комисије за 
утврђивање назива улица, тргова насељених места на 
подручју општине Лебане.

Члан 3.

У насељеном месту Бачевина утврђују се следећи 
називи улица :

Улица број 1 - Улица ЦАРА ЈУСТИНИЈАНА Опис 
предложене Улице бр.1– Улица почиње од границе 
са насељеним местом Свињарица, између КП806 
и КП677, пружа се дуж КП2667 где се и завршава 
између КП7686 и КП1694, КО Бачевина. 

Улица број 2 – Улица ЛАЗЕ КОСТИЋА  Опис 
предложене Улице бр.2– Улица почиње од предложене 
Улице 1 између КП1827/1 и КП1828, пружа се дуж 
КП1827/1, 2672, 2673 и КП2547, где се завршава 
између КП2557/2 и КП2536, КО Бачевина.

Улица број 3 - Улица мИЛАНА РАКИЋА  Опис 
предложене Улице бр. 3– Улица почиње од предложе
не Улице 1 између КП1103 и КП1134. Пролази дуж 
КП1024, 2675 и КП2679 где се и завршава, између 
КП2611 и КП2602, КО Бачевина. 

Улица број 4 – мОКРАЊЧЕВА улица  Опис пре
дложене Улице бр.4 –Улица почиње од предложене 
Улице бр. 1 између КП2670 и КП1106, наставља дуж 
КП1158 прелази у КП2670 потом сече КП969, 970 и 
поново се враћа у КП969 где се и завршава између 
КП9968 и КП971, КО Бачевина.
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Улица број 5 – ПРВОмАЈСКА улица  Опис 
предложене Улице бр. 5 – Улица почиње од предло
жене Улице бр 6, у КП2667 и КП2666. Пролази 
кроз КП1105, 1104, 1900, 1898/1 и КП2666 где се и 
завршава, између КП1486 и КП1344, КО Бачевина. 

Улица број 6 – РАДНИЧКА улица  Опис предложене 
Улице бр.6– Улица почиње од предложене Улице бр. 
1, између КП1163 и КП1105. Креће се дуж КП2666 
сече КП1159, 2664, 1231, опет наставља дуж КП2666, 
2665, где се и завршава између КП483 и КП641, КО 
Бачевина. 

Улица број 7 – СТУДЕНИЧКА улица  Опис 
предложене Улице бр.7 – Улица почиње између КП372 
и КП1364, пружа се дуж КП2662 сече КП1358, 1360, 
1357, 1357, 1350, 1349, 1348, 1347, 1346, 1344, потом 
наставља дуж КП2666, где се и завршава између 
КП1417 КО Бачевина и КП7632 КО Слушане.

Улица број 8 – Улица ЦАРИЦЕ ТЕОДОРЕ Опис 
предложене улице бр. 8  Улица почиње од границе 
са насељеним местом Слишане између КП649 КО 
Бачевина и КП37 КО Свињарица , наставља дуж 
КП2664 КО Бачевина где се и завршава између КП14 
КО Свињарица и КП603 КО Бачевина. 

Заселак број 1 – Засеок ПРВИ РАВЊАК  Опис 
предложеног засеока бр. 1  Засеок обухвата КП406, 
КО Бачевина

Заселак број 2 – Засеок ДРУГИ РАВЊАК  Опис 
предложеног засеока бр. 2  Засеок обухвата КП62, 
КП75, КП76, КП78, КП69 и КП22, КО Бачевина.

Заселак број 3 – Засеок РИД  Опис предложеног 
засеока бр. 3  Засеок обухвата КП982 и КП985, КО 
Бачевина.

Заселак број 4 – Засеок ЦАРЕВ ПОТОК  Опис 
предложеног засеока бр. 4  Засеок обухвата КП2575, 
КО Бачевина

Образложење: Засеоци по бројем 1 па до броја 4 са 
својим радним називима дати су према локалним 
називима тих засеока и као такви су познати и 
препознатљив од давнина у овим крајевима.

Заселак број 5 – Засеок ШОПЕТАРЦИ  Опис пре
дложеног засеока бр. 5 – Засеок обухвата КП69, КО 
Бачевина

Образложење: Засеок је заједнички са насељеним 
местом Мијајлица (Општина Бојник), где је званично 
усвојен под тим именом

Члан 4.

У насељеном месту Бошњаце, утврђују се следећи 
на зиви улица:

Улица број 1- Улица КОСТЕ СТАмЕНКОВИЋА 
 Опис предложене улице бр. 1 Улица почиње од 
незваничне улице Косте Стаменковића између 
КП3413/7 и КП3434 пружа се дуж КП3413/8, КП3414 
и КП3418 где се и завршава између КП3417/2 и 
КП3448, КО Бошњаце. 

Улица број 2 – ЈЕЗЕРСКА улица  Опис предложене 
улице бр. 2  Улица почиње од незваничне Карађорђеве 
улице између КП3177/72 и КП3177/78 пружа се дуж 
КП3177/76 и КП3177/77, сече КП2868 и КП2044 где 
се и завршава између КП2090 и КП2871, КО Бошња
це.

Образложење: Улица 2 – радни назив улице је ЈЕ
ЗЕРСКА јер спаја насеље Бошњаце са вештачки ство
реним језером и по том локалном називу је позната.

Улица број 3 – Улица ЦРНИ мАРКО  Опис пре
дложене улице бр. 3  Улица почиње од незваничне 
улице Црни Марко између КП3964 и КП4063 пружа 
се дуж КП3914 и КП3930/2 где се и завршава између 
КП3954 и КП3930/1, КО Бошњаце 

Улица број 4 – ВИНОГРАДАРСКА улица  Опис 
предложене улице бр. 4  Улица која се налази на 
КП3177/75 почиње од предложене улице 2, тј између 
КП3177/39 и КП3177/17 и иде ка Новој Тополи

Образложење: радни назив улице је ВИНОГРА
ДАРСКА јер води од Бошњаца до Нове Тополе преко 
атара у којем су сви виногради мештана Бошњаце и 
као таква је локално позната.

Улица број 5 – Улица СВЕТОЗАРА мИЛЧИЋА  
Опис предложене улице бр. 5  Улица која се налази 
на КП3177/74, почиње од претходно предложене ули
це 4 и завршава се до КП2092/4.

Образложење: Улица 5 – радни назив улице је СВЕ
ТОЗАРА МИЛЧИЋА (крај 19.  почетак 20.в.) из Ле
бана, према капетану Српске војске чувеног Дру гог 
пешадијског пука *Кнез Михајло* познатијег као 
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Гвоздени пук, носиоцу бројних одликовања међу 
којима и Карађорђеве звезде.

Члан 5. 

У насељеном месту Бувце, утврђују се следећи на
зиви улица :

Улица број 1 – мИЛОШЕВА улица  Опис предложене 
улице бр. 1 –Улица почиње од границе са насељеним 
местом Пороштица између КП14 и КП15, пружа се дуж 
КП2038 где се и завршава између КП2402/1 и КП466 
КО Бувце. 

Образложење: Улица 1 – радни назив улице је МИ
ЛО ШЕВА улица према српском кнезу Милошу Обре
новићу, кнезу Србије од 1817. а пре тога други врхо вни 
вожд од 1815. године. Године 1830. добио је достојанство 
наследног Кнеза. Владао је Србијом од 1815. до 1839. и 
од 1858. до 1860. године.

Улица број 2 – ДОСИТЕЈЕВА улица Улица почи
ње од предложене Улице 1 између КП2401 и КП470 
наставља дуж КПсече КП2028, затим прелази у КП2840 
и пружа се границом са насељеним местом Горња Ло
пашница где се завршава између КП1487 и КП1119, КО 
Бувце. 

Образложење: Улица 2 – радни назив улице је ДО
СИТЕЈЕВА улица према великану српске књижевности 
и просветитељу Доситеју Обрадовићу.

Улица број 3 – ДОБРОВОЉАЧКА улица . Ули ца 
почиње од предложене Улице 2 између КП1040 и КП 
559. Пролази кроз КП1403 и КП2042 где се и завр шава, 
између КП1225 и КП983, КО Бувце. 

Улица број 4 –Улица СРПСКИХ ЈУНАКА  Опис 
предложене улице бр. 4 –Улица почиње од предложене 
Улице бр. 2 између КП577 и КП485, наставља дуж 
КП2042 и КП2045 где се и завршава између КП512/1 и 
КП641/2, КО Бувце. 

Улица број 5 – Улица ВОЈВОДЕ ПУТНИКА  Опис 
предложене улице бр. 5  Улица почиње на раскрсници 
предложене Улице бр 1 и предложене Улице бр 2, 
између КП470 и КП466, пружа се дуж КП2044 где се и 
завршава, између КП967 и КП937, КО Бувце.

Улица број 6 – Улица НИКОЛЕ ТЕСЛЕ  Опис пре
дложене улице бр. 6 – Улица почиње од предложене 

Улице бр. 1, између КП27 и КП24. Креће се дуж КП26 
затим сече КП35 и наставља дуж КП2039 и КП2049 где 
се и завршава између КП126 и КП90, КО Бувце. 

Улица број 7 –Улица 8. НОВЕмБРА  Опис предложе
не улице бр. 7 – Улица почиње од границе са насељеним 
местом Клајић између КП1455 и КП1469, пружа се дуж 
КП2053 затим прелази у КП2051 и прелази у КП852 где 
се и завршава између КП851 и КП849, КО Бувце. 

Улица број 8 – Улица КРАЉА мИЛАНА  Опис пре
дло жене улице бр. 8  Улица почиње од предложене 
Улице бр 7 у КП1504 између КП2051 и КП1507, на
ставља дуж КП2051 и наставља дуж КП6961 (КО Кла
јић) где се и завршава између КП1712 и КП1594 КО 
Бувце. 

Улица број 9 – СВЕТОГОРСКА улица  Опис 
предло жене улице бр. 9 – Улица почиње од границе са 
насељеним местом Клајић, пружа се дуж КП6961 и КП 
2048, 2049 где се и завршава између КП 1519 и КП 1670, 
КО Бувце. 

Улица број 10 –Улица мИХАЈЛА ПУПИНА  Опис 
предложене улице бр. 10  Улица почиње од предложене 
Улице бр 9 између КП1747 и КП1729, пружа се кроз 
КП2054 где се и завршава између КП1958 и КП1999, 
КО Бувце.

Улица број 11 – Улица ЦАРА ЛАЗАРА  Опис предло
жене улице бр. 11  Улица почиње од предложене Улице 
бр 9 између КП1684 и КП1753, пружа се дуж КП2048 
потом сече КП1658 и КП1660, потом наставља дуж 
КП2048 и КП2047 где се и завршава између КП1615 и 
КП1648, КО Бувце. 

Засеок број 1 – ИШЉАНСКА мАХАЛА  Опис пре
дложеног засеока бр. 1  Засеок обухвата КП1799 и 
КП1804, КО Бувце.

Засеок број 2 – ГРЧКА мАХАЛА  Опис предло
женог засеока бр. 2  Засеок обухвата КП1115, КО Бувце

Засеок број 3 – БУШТРАНСКА мАХАЛА  Опис 
пре дложеног засеока бр. 3  Засеок обухвата КП823 и 
КП821, КО Бувце

Засеок број 4 – КУРАДИНСКА мАХАЛА  Опис 
пре дложеног засеока бр. 4  Засеок обухвата КП340, КО 
Бувце. 
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Засеок број 5 – ОСмАНСКА мАХАЛА  Опис 
предложеног засеока бр. 5  Засеок обухвата КП186, КО 
Бувце

Образложење: Засеоци по бројем 1 па до броја 5 
са својим радним називима дати су према локалним 
називима тих засеока и као такви су познати и пре
познатљиви од давнина у овим крајевима.

Члан 6.

У насељеном месту Цекавица, утврђују се следећи 
називи улица :

Улица број 1 – Улица КРАЉА ПЕТРА  Опис пре
дло жене улице бр. 1 Улица почиње од границе 
са насељеним местом Тогочевце између КП879 и 
КП881, наставља се дуж КП3286 где се и завршава 
између КП59 и КП1984, КО Цекавица. 

Улица број 2 – Улица СРПСКИХ ВЛАДАРА  Опис 
предложене улице бр. 2  Улица почиње од пре дло
жене Улице бр.1, између КП75 и КП76. Пружа се дуж 
КП36 где се и завршава између КП101 и КП37, КО 
Цекавица.

Улице број 3- КАРАђОРђЕВА улица  Опис предло
жене улице бр. 3  Улица почиње од предложене Улице 
бр.2, између КП49 и КП65. Пружа се дуж КП51 где се 
и завршава између КП52 и КП50, КО Цекавица. 

Улица број 4 – Улица НАРОДНИХ ХЕРОЈА  Опис 
предложене улице бр. 4  Улица почиње од предло
жене Улице бр.1, између КП83 и КП233/2, наставља 
дуж КП65 где се и завршава између КП143 и КП221, 
КО Цекавица. 

Улица број 5- Улица ПЕТРА КОЧИЋА  Опис пре
дложене улице бр. 5  Улица почиње од предложене 
Улице бр.1, између КП1951 и КП1944, наставља дуж 
КП1950 где се и завршава између КП1954 и КП1948, 
КО Цекавица. 

Улица број 6 – ПРВОмАЈСКА улица  Опис пре
дло жене улице бр. 6 – Улица почиње од предложене 
Улице бр. 1, између КП1984 КО Цекавица и КП219 
КО Мало Војловце, наставља дуж КП3286, где се и 
завршава између КП870 КО Мало Војловце и КП3139 
КО Цекавица

Улица број 7 – ГРАДСКИ ПУТ  Опис предложене 
улице бр. 7  Улица почиње од границе са насељеним 
местом Горња Бунуша између КП2978 и КП2977. 
Пролази дуж КП3297 сече КП3300, наставља дуж 
КП3296, 1589 КО Дврводеља где се и завршава 
између КП186 КО Дрводеља и КП2779, КО Цекавица 

Члан 7.

У насељеном месту Ћеновац, утврђују се следећи 
називи улица :
Улица број 1 – Улица ХЕРОЈА СА КОШАРА  Опис 
предложене улице бр. 1 Улица почиње од улице Косте 
Стаменковића између КП1356/1 и КП1359 пружа 
се дуж КП1358 где се и завршава између КП1353 и 
КП1366, КО Ћеновац.

Члан 8. 

У насељеном месту Доње Врановце, утврђују се 
следећи називи улица :

Улица број 1 – Улица КРАЉА ПЕТРА  Опис пре
дложене улице бр. 1 Улица почиње између кп786/2 и 
КП788/6, наставља се дуж КП3133/1 где се и завршава 
између КП724 и КП1799, КО Доње Врановце. 

Улица број 2 – Улица ЈЕЗЕРСКА  Опис предложене 
улице бр. 2  Улица почиње од предложене Улице бр 
1 у КП3133/1 између КП1763 и КП3133/2, наставља 
дуж КП1755 сече КП3151 наставља дуж КП3137 
где и завршава између КП1701 и КП1702, КО Доње 
Врановце.

Улице број 3 - ЈАБЛАНИЧКА улица  Опис предло
жене улице бр. 3  Улица почиње од предложене 
Ули це бр 2 између КП1141 и КП1647, пружа се дуж 
КП3135 где се и завршава између КП1090 и КП1170, 
КО Доње Врановце. 

Улица број 4 – Улица ЦВЕТКА ВРАНОВАЧКОГ  
Опис предложене улице бр. 4  Улица почиње од пре
дло жене Улице бр 1 између КП747 и КП773, пру жа 
се дуж КП3131 где се и завршава између КП712 и 
КП827, КО Доње Врановце. 

Образложење: Улица 6 – радни назив улице је ЦВЕ
ТКА ВРАНОВАЧКОГ према Цветку Поповићу Вра
новачком који је рођен је Доњем Врановцу општина 
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Лебане око 1775. године. Био је угледни трговац, 
мехаџија у свом крају.Био је вођ јабланичких устаника 
у Првом српском устанку и Карађорђев бимбаша. У 
току Првог српског устанка имао је око седамсто 
људи из овога краја под оружијем. Покренуо је 
обнављање цркве Свете Петке у Бошњацу и бранио 
је од непријатеља. Погинуо је код Копај Кошаре код 
Ниша, 20. маја 1809. године. 

Улица број 5 - КАРАђОРђЕВА улица  Опис пре
дло жене улице бр. 5  Улица почиње од предложене 
Улице бр 1 између КП725 и КП731/3, пружа се дуж 
КП778 где се и завшава између КП720 и КП716, КО 
Доње Врановце. 

Улица број 6 – ВОЈЛОВАЧКИ ПУТ  Опис предло
жене улице бр. 6 – Улица почиње од границе са на
сељеним местом Велико Војловце између КП158 и 
КП356, пружа се дуж КП3129 где се и завшава између 
КП59 и КП229/2, КО Доње Врановце. 

Улица број 7 – Улица ПАЛИХ БОРАЦА  Опис 
предложене улице бр. 7  Улица почиње од предложене 
Улице 1 измеђа КП1763 и КП1762/1 дуж КП3136 и 
завршава се између КП1753 и КП1767

Члан 9.

У насељеном месту Дрводељ, утврђују се следећи 
називи улица

Улица број 1 – Улица СРПСКИХ ВЛАДАРА  Опис 
предложене улице бр. 1 Улица почиње између КП268 
и КП514, пружа се дуж КП2471, затим кроз КП1220 и 
КП1219 где се и завршава на граници са насељеним 
местом Бувце. 

Улица број 2 – Улица КРАЉА ПЕТРА  Опис пре
дложене улице бр. 2  Улица почиње од предложене 
Улице 1 у КП267 и КП514, наставља дуж КП2471 где 
се завршава између КП2428 и КП2074, КО Дрводељ

Улице број 3- Улица ПОЈАТЕ  Опис предложене 
улице бр. 3  Улица почиње на граници са насељеним 
Равна Бања ( Општина Медвеђа), поред кп 1984 КО 
Радевце, иде дуж кп 3532 КО Равна Бања, дуж кп 3534 
КО Медвеђа, и завршава се поред кп 2187 КО Радевце.

Улица број 4 – Улица ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА 
мИШИЋА  Опис предложене улице бр.4 Улица 

почиње између КП1840 КО Дрводељ и КП1297 КО 
Радевце, наставља дуж КП2680, КО Радевце где се и 
завршава између КП1149 КО Радевце и КП1643 КО, 
КО Дрводељ. 

Улица број 5 – Улица СОЛУНСКИХ РАТНИКА  
Опис предложене улице бр. 5  Улица почиње од гра
нице са насељеним местом Радевце, у КП1445 сече 
КП1444 и наставља дуж КП1435. Потом наставља кроз 
КП2480 и наставља дуж КП2474, 1524 и наставља дуж 
КП2474 где се и завршава, између КП1634 и КП1592, 
КО Дрводељ.

Улица број 6 – СВЕТОГОРСКА улица  Опис пре
дложене улице бр. 6 – Улица почиње између КП1432 КО 
Дрводељ и КП6004 КО Клајић, пружа се дуж КП6961 
КО Клајић целом дужином где се и завршава између 
КП6004 КО Клајић и кп1425, КО Дрводељ 

Улица број 7 – Улица КРАЉА мИЛАНА  Опис пре
дложене улице бр. 7  Улица почиње од предложене 
Улице бр 2 између КП704 и КП707 , пружа се дуж 
КП706 и КП120 где се и завршава између КП119 и 
КП153 КО Дрводељ. 

Улица број 8 – Улица ЦАРА ЛАЗАРА  Опис предло
жене улице бр. 8  Улица почиње од предложене Улице 
бр 2 између КП686 и КП906, наставља дуж КП2472 где 
се и завршава између КП964 и КП585, КО Дрводељ. 

Заселак број 1 – Засеок ТУПАЛСКИ ВИС  Опис 
предложеног засеока бр. 1  Засеок обухвата КП14 , 
КО Дрводељ

Заселак број 2 – ШАИНСКА мАХАЛА  Опис пре
дложеног засеока бр. 2 – Засеок обухвата КП421, КО 
Дрводељ

Заселак број 3 – Засеок ШАИНЦИ  Опис предло же
ног засеока бр. 3  Засеок обухвата КП376, КО Дрво дељ

Заселак број 4 – БУДАВСКА мАХАЛА  Опис 
предло женог засеока бр. 4  Засеок обухвата КП1725, 
1720, 1365 и КП1366, КО Дрводељ. 

Заселак број 5 – АНТИНИ  Опис предложеног 
засеока бр. 5  Засеок обухвата КП104, КО Дрводељ

Заселак број 6 – СОЛУНКИНА мАХАЛА  Опис 
предложеног засеока бр. 6  Засеок обухвата простор 
између КП2203, 2158, 2123 у 2299, КО Дрводељ 
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Заселак број 7 – ПОЈАТСКА мАХАЛА  Засеок 
обухвата простор између кп 1965, 1955 и кп 1936, КО 
Дрводељ.

Образложење: Засеоци по бројем 1 па до броја 7 
са својим радним називима дати су према локалним 
називима тих засеока и као такви су познати и 
препознатљив од давнина у овим крајевима.

Члан 10.

У насељеном месту Гегља, утврђују се следећи 
називи улица

Улица број 1 – Улица ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА  Опис 
предложене улице бр. 1 Улица почиње од границе 
са насељеним местом Кривача између КП1519 КО 
Гегља и КП32 КО Шилово, наставља се дуж КП2859 
КО Гегља, потом прелази у КП786 КО Радиновац, 
3228 КО Лалиновац где се и завршава између КП3232 
КО Лалиновац и КП2362 КО Гегља. 

Улица број 2 – Улица ПЕТРА БОЈОВИЋА  Опис 
предложене улице бр. 2  Улица почиње од предложене 
Улице бр.1, у КП2859 између КП1529 и КП2, наставља 
дуж КП2856, где се и завршава између КП1232 и 
КП1227, КО Гегља. 

Улице број 3 - РАДАНСКА улица  Опис предложене 
улице бр. 3  Улица почиње од предложене Улице бр.1 
у КП2859, између КП1802 и КП1680 пружа се дуж 
КП1694, 1663,1664 у наставку се враћа у КП1694 где 
се и завршава између КП1637 и КП1706, КО Гегља.

Улица број 4 – Улица СТАРИНЕ НОВАКА  Опис 
предложене улице бр. 4  Улица почиње од предложене 
Улице бр.1, између КП2532 и КП2578 у КП2859, 
наставља дуж КП2577 потом сече КП2548 наставља 
кроз 2178, 2852. У наставку сече КП345 и КП341, 
наставља кроз КП444 и КП373 где се завршава између 
КП375 и КП372, КО Гегља. 

Улица број 5 - ЊЕГОШЕВА улица  Опис предложене 
улице бр. 5  Улица почиње од предложене Улице бр.2 
у КП2856, између КП1353 и КП1629, наставља дуж 
КП2857 потом сече КП1293 и наставља дуж КП2854 
где се завршава између КП917 и КП628, КО Гегља. 

Улица број 6 – Улица КРАЉА мИЛАНА  Опис 
предложене улице бр. 6 – Улица почиње од предложене 
Улице бр. 4, између КП2541 и КП2180, наставља дуж 

КП2852, прелази у КП2471, 2850, затим скреће (лево) 
и пружа се кроз КП2383 и КП2384 где се и завршава 
између КП2390 и КП2388, КО Гегља. 

Заселак број 1 – Засеок ПАДИНЕ  Опис предло
женог засеока бр. 1  Засеок обухвата КП1783 и 
КП1782, КО Гегља

Заселак број 2 – Засеок БУНАЈА  Опис предложе
ног засеока бр. 2 – Засеок обухвата простор између 
КП232/2, 126, 138, и КП145, КО Гегља 

Заселак број 3 – Засеок РИД КОД БУНАРА  Опис 
предложеног засеока бр. 3  Засеок обухвата простор 
изме ђу КП194, 677, 702 и КП529 и КП1782, КО Гегља 

Образложење: Засеоци по бројем 1 па до броја 3 са 
својим радним називима дати су према локалним на
зивима тих засеока и као такви су познати и препо
знатљив од давнина у овим крајевима.

Члан 11.
У насељеном месту Голи рид утврђују се следећи 
називи улица

Улица број 1 – Улица НИКОЛЕ ТЕСЛЕ  Опис 
пре дло жене улице бр. 1 Улица почиње од границе 
са насељеним местом Нова Топола између КП277 и 
КП279, пружа се дуж КП278 целом дужином где се и 
за вр шава између КП365 и КП207, КО Голи Рид.

Улица број 2 – Улица ЖИВОЈИНА мИШИЋА  
Опис предложене улице бр. 2 Улица почиње од границе 
са насељеним местом Нова Топола између КП277 и 
КП279, пружа се дуж КП278 целом дужином где се и 
завршава између КП365 и КП207, КО Голи Рид.

Улице број 3 - Улица ЛЕБАНСКИ ПУТ Опис пре
дложене улице бр. 3  Улица почиње на граници са на
сељеним местом Ново Село између КП1787 КО Ново 
Село и КП512 КО Голи Рид, пружа се дуж КП2430 КО 
Ново Село, КП1690 КО Мрвеш целом дужином где се 
и завршава између КП963 КО Мрвеш и КП396 КО Голи 
Рид. 

Заселак број 1 – махала ЋЕЋЕЗ  Опис предложеног 
засеока бр. 1  Засеок обухвата КП86, 54, 54/2 и КП96/1, 
КО Голи Рид. 

Заселак број 2 – ВРАЊАНСКА мАХАЛА  Опис 
предложеног засеока бр. 2 – Засеок обухвата простор 
између КП118, 128, 18 и КП22, КО Голи Рид. 
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Образложење: Засеоци по бројем 1 па до броја 2 
са својим радним називима дати су према локалним 
називима тих засеока и као такви су познати и пре
познатљив од давнина у овим крајевима.

Члан 12.

У Насељеном месту Гргуровце утврђују се следећи 
називи улица

Улица број 1 – СВЕТОГОРСКА улица  Опис пре
дло жене улице бр. 1 Улица почиње од границе са на
сељеним местом Поповце између КП3569 КО Поповце 
и КП321 КО Гргуровце, пружа се дуж КП540 сече 
КП5220 и наставља дуж КП5215 целом дужином. У 
наставку сече КП5221, наставља дуж ко 5216, затим 
сече КП5222 наставља дуж КП5217 потом сече КП5223 
наставља дуж КП5218 сече КП5224 и наставља дуж 
КП5219 где се завршава између КП5012 и КП5009, КО 
Гргуровце

Улице број 2- Улица ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА  Опис пре
дложене улице бр. 2  Улица почиње од предложене 
Улице 1 између КП2116 и КП2120/1. Пролази кроз 
КП2119 сече КП5225 где се и завршава, између КП4012 
и КП4239, КО Гргуровце. 

Улица број 3 – ЈУГ БОГДАНОВА улица  Опис 
предложене улице бр. 3  Улица почиње од предложене 
Улице бр. 3 између КП2028/2 и КП2118, сече КП5225, 
2074, 2071, 2075, 2076, 2077, 2078, 1936, 1935, 1934, 
1931, 5225 ,1904, 1869, 1870 сече КП5225, 1894, 1713 
потом се поново враћа у КП5225 где се и завршава 
између КП2461/1 и КП1712, КО Гргуровце.

Улица број 4- Улица ЦАРИЦЕ мИЛИЦЕ  Опис 
предложене улице бр. 4  Улица почиње на раскрсници 
предложене Улице бр 1, између КП2451 и КП2449/2 
сече КП2449/1, 2461/2, 2461/1 сече КП5225 и наставља 
дуж КП5208 скреће (лево) у КП501, КП511, КП512 и 
завршава се у КП5225, КО Грргуровце

Улица број 5 – Улица мИЛОША ОБИЛИЋА  Опис 
предложене улице бр. 5 – Улица почиње од предложене 
Улице бр. 5, између КП497 и КП1096. Креће се дуж 
КП5208 где се и завршава између КП450 и КП1138, КО 
Гргуровце. 

Улица број 6 – Улица мИХАЈЛА ПУПИНА  Опис 

предложене улице бр. 6  Улица почиње од предложене 
Улице бр. 1 између КП641 и КП928, пружа се дуж 
КП5220 сече КП900, КП893 , наставља дуж КП5220, 
КП5206, КП819, КП815, КП812 и КП813 где се и 
завршава између КП814 и КП811, КО Гргуровце

Улица број 7 – ДОСИТЕЈЕВА улица  Опис предло
жене улице бр. 7  Улица почиње од предложене Улице 
бр 7 у КП833 и КП835 наставља дуж КП834 сече 
КП5205, КП780, КП781, КП5205, КП113 и КП117 где 
се и завршава између КП111 и КП116, КО Гргуровце. 

Образложење: Улица 2 – радни назив улице је ДОСИ
ТЕ ЈЕВА улица према великану српске књижевности 
и просветитељу Доситеју Обрадовићу.

Улица број 8 – СИНђЕЛИЋЕВА улица  Опис пре
дло жене улице бр. 8 . Улица почиње од предложене 
Ули це бр 8 настваља дуж КП774, 775, 773, 776, 771, 777, 
779, 100, 110, 118 и КП20, где се и завршава између КП3 
и КП18, КО Гргуровце. 

Улица број 9 – Улица ХАЈДУК ВЕЉКОВА  Опис 
предложене улице бр. 9 – Улица почиње од предложене 
Улице бр. 1 у КП2406 сече КП2399, 2396, 2397/3, 2397/2, 
2397/1 и КП5221 где се и завршава између КП2434 и 
КП2988, КО Гргуровце. 

Заселак број 1 – БАЧЕВИНЕ КОД ЧЕСмУ  Опис 
предложеног засеока бр. 1  Засеок обухвата КП4916, 
4908, 4905, 4871 и КП4868, КО Гргуровце. 

Заселак број 2 – НИСИНА КУЋА  Опис предложе
ног засеока бр. 2 – Засеок обухвата КП4364 и КП4358, 
КО Гргуровце

Заселак број 3 – Засеок ЧУКИЦА  Опис предложе
ног засеока бр. 3  Засеок обухвата КП823 и КП4330, 
КО Гргуровце.

Заселак број 4 – ЛОЈЗИШТЕ  Опис предложеног 
за се ока бр. 4  Засеок обухвата кп1283/1, КО Гргу
ровце

Заселак број 5 – Засеок КОЛУН  Опис предложеног 
засеока бр. 5  Засеок обухвата КП3359 и КП3374, КО 
Гргуровце.

Заселак број 6 – Засеок КОЛЦИ  Опис предложеног 
засеока бр. 6  Засеок обухвата КП3300, 3302, 3320 и 
КП3315, КО Гргуровце. 
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Заселак број 7 – КОЛУЈИН КОД БУНАРА  Опис 
пре дложеног засеока бр. 7  Засеок обухвата КП3262, 
КО Гргуровце. 

Образложење: Засеоци по бројем 1 па до броја 7 
са својим радним називима дати су према локалним 
на зивима тих засеока и као такви су познати и пре
познатљив од давнина у овим крајевима.

Члан 13.

У насељеном месту Клајић утврђују се следећи 
називи улица

Улица број 1 – КАРАђОРђЕВА улица  Опис 
предложене улице бр. 1 Улица почиње између 
КП1395 и КП1342 на граници са насељеним местом 
Бувце. Пружа се дуж КП1387, сече КП1385, 1384, 
1382, 209, 2129, 2134 сече КП2438, 2439, 2442, 2436, 
2447/1, 2448, 2451, 2453, 2456, 2457, 2460, 2461, 2462, 
2465, 2776, 2767/1 и КП2802 где се и завршава између 
КП2766 и КП802, КО Клајић

Улица број 2 – ОБИЛИЋЕВА улица  Опис предложене 
улице бр. 2  Улица почиње између КП2766 и КП2762 
пружа се дуж КП6963, сече КП6987 и наставља дуж 
КП4889. У наставку сече КП6988 наставља дуж КП5496 
сече КП5483 и пружа се дуж КП6980, где се завршава 
између КП6379 и КП6981, КО Клајић. 

Улице број 3 - Улица СРПСКИХ ВЛАДАРА  Опис 
предложене улице бр. 3  Улица почиње од предложене 
Улице бр 2 између КП5491 и КП5483. Улица почиње у 
КП5587 и пружа се дуж КП6971 потом скреће (лево) у 
КП4502 где се и завршава, између КП4539 и КП4486, 
КО Клајић

Улица број 4 – Улица СРПСКИХ ВЛАДАРА  Опис 
предложене улице бр. 4  Улица почиње од предложене 
Улице бр. 2 између КП5489 и КП5488, наставља дуж 
КП5477 сече КП6984, наставља дуж КП5664 сече 
КП6989, 5363, 5362, 5358, сече КП5353 и наставља дуж 
КП6975, где се и завршава између КП5988 и КП5969, 
КО Клајић. 

Образложење: Предложене Улице бр 3 и 4 усвојене 
су као једна улица јер је улица 4 наставак улице 3.

Улица број 5- Улица СТЕВАНА СИНђЕЛИЋА 

 Опис предложене улице бр. 5  Улица почиње од 
предложене Улице бр 2, између КП2761 и КП2763/2. 
Пружа се дуж КП2762, 2763/2, 6984, 6962, скреће 
кроз КП2669 и враћа се у КП6962, где се и завршава 
52585 и КП2617, КО Клајић

Улица број 6 – Улица БРАНКА ЋОПИЋА  Опис 
предложене улице бр. 6 – Улица почиње од предложене 
Улице 5, између КП2673 и КП2674 иде дуж КП2672, 
2667/1, 6973, скреће кроз КП6004 где се и завршава 
између КП1615 и пк 6002, КО Клајић. 

Улица број 7 – Улица 8.НОВЕмБРА  Опис предложене 
улице бр. 7  Улица почиње од предложене Улице бр 5 
између КП2734 и КП2735, креће се дуж КП2736, 6985 
и КП6960 сече КП1855, 1856, 857, потом наствља дуж 
КП6960 сече 1450, 1455, 1456 у наставку се пружа дуж 
КП2053 (КО Бувце) где се и завршава између и КП1455 
(КО Бувце) КП1469, све остало у КО Клајић 

Образложење: Улица 7 – радни назив улице је 8. 
НОВЕМБРА према дану општине Лебане и Крсној 
Слави општне ЛебанеМитровдану и дану ослобођења 
након Другог Светског рата.

Улица број 8 – Улица 7. ЈУЛА  Опис предложене 
улице бр. 8  Улица почиње од границе са насељеним 
местом Радевце, између КП6010 и КП6004, наставља 
дуж КП6009, 6978, 6179 сече КП6979, 6284 и КП6979 
где се завршава између КП6343 и КП6336, КО Клајић

Образложење: Улица 8 – радни назив улице је 7.ЈУЛА 
према дану устанка у Србији против фашистичке 
окупације на почетку Другог Светског рата.

Улица број 9 – ДЕЧАНСКА улица  Опис предложене 
улице бр. 9  Улица почиње од предложене Улице бр.8 
између КП6156/1 и КП6178, наставља дуж КП6978 
где се и завршава између КП5774 и КП5709, КО Кла
јић. 

Улица број 10 – КЛАЈИЋКИ ПУТ  Опис предложене 
улице бр. 10 – Улица почиње између КП320 КО Радевце 
и КП44 КО Клајић, пружа се дуж КП558 КО Клајић где 
се и завршава између КП332 КО Радевце и КП80 КО 
Клајић. 

Улица број 11 – Улица НАРОДНИХ ХЕРОЈА  
Опис предложене улице бр. 11  Улица почиње између 
КП237 КО Радевце и КП6012 КО Клајић и наставља 
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дуж 2677 КО Радевце где се и завршава између КП850 
КО Радевце и КП1 КО Клајић. 

Улица број 12 – СВЕТОГОРСКА улица  Опис пре
дложене улице бр. 12  Улица почиње од границе са 
насељеним местом Бувце између КП1731 КО Бувце и 
КП1553 КО Клајић, пружа се дуж КП6961 КО Клајић, 
наставља дуж ко 2677 КО Радевце, где се и завршава 
између КП6 КО Радевце и КП6004, КО Клајић. 

Улица број 13 – Улица КРАЉА мИЛАНА  Опис 
предложене улице бр. 13 – Улица почиње од предложене 
Улице бр 12 између КП1553 КО Кривача и КП1729 
КО Бувце, пружа се дуж КП1961 КО Кривача где се и 
завршава између КП1710 КО Бувце и КП1528, КО Кла
јић. 

Улица број 14 –ХИЛАНДАРСКА улица  Опис 
предложене улице бр. 14  Улица почиње од предложене 
Улице бр 1 између КП1342 и КП1386 пружа се дуж 
КП6958 сече КП1115, 116, 1119, 1123, 1124, 1135 , затим 
наставља дуж КП6958 где се и завршава између КП1171 
и КП1174 и КП174/2, КО Клајић. 

Улица број 15 – Улица ДЕСПОТА СТЕВАНА  
Опис предложене улице бр. 15 – Улица почиње од 
предложене Улице бр 1 између КП2128 и КП2135, 
наставља дуж КП6959 потом скреће (десно) дуж 
КП2151 у наставку се враћа у КП6959 где се и 
завршава између КП1182 и КП3048, КО Клајић.

Улица број 16 – Улица КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ  Опис 
предложене улице бр. 16  Улица почиње од предложене 
Улице бр 2 између КП2804 и КП2803 пружа се кроз 
КП2804, 2806, 2807, наставља дуж КП6964 сече КП2815, 
2816, и наставља дуж КП6964 где се и завршава између 
КП3005 и КП2998 КО Клајић. 

Улица број 17 – ђУРђЕВДАНСКА улица  Опис 
предложене улице бр. 17  Улица почиње од предложене 
Улице бр 21 између КП3077 и КП3098, наставља дуж 
КП6965, 6982, где се и завршава између КП6831 и 
КП433, КО Клајић 

Улица број 18 – ТОПЛИЧКА улица  Опис предложене 
улице бр. 18 . Улица почиње од предложене Улице бр 
17 између КП3077 и КП3458 и КП3603, наставља дуж 
КП6966, где се и завршава између КП3527 и КП3578, 
КО Клајић 

Улица број 19 – Улица ВОЈВОДЕ ВУКА  Опис 
предложене улице бр. 19 – Улица почиње од предло
жене Улице бр 17 између КП6982 пружа се кроз 4334, 
3899, 3901, 3904, 3897 потом скреће и пружа се дуж 
КП6965 где се и завршава између КП4045 и КП4157, 
КО Клајић

Улица број 20 – Улица ГАВРИЛА ПРИНЦИПА 
 Опис предложене улице бр. 20  Улица почиње од 
предложене Улице бр 19 између КП6983 и КП4165 
и наставља дуж КП4182 сече КП4181, 4186 сече 
КП4211, 4212, наставља и враћа се дуж КП6983 где 
се и завршава између КП6915 и КП6916, КО Клајић

Улица број 21 – ДРВАРСКА улица  Опис предложене 
улице бр. 21  Улица почиње од границе са насељеним 
местом Пороштица између КП1069 и КП1072, наставља 
дуж КП6965 потом скреће (лево) дуж КП3099 и КП3157 
сече КП3153, 3160 и КП3162 где се и завршава између 
КП3161 и КП3158, КО Клајић 

Улица број 22 – ЗмАЈЕВА улица  Опис предложене 
улице бр. 22 – Улица почиње од предложене Улице бр 
22 између КП809 и КП784/1, наставља дуж КП806 
, потом прелази у КП6957 где се и завршава између 
КП695 и КП696, КО Клајић 

Улица број 23 – КРФСКА улица  Опис предложене 
улице бр. 23 – Улица почиње од предложене Улице бр 
21 између КП1066 и КП914, наставља дуж КП6956 
где се и завршава између КП570 и КП588, КО Клајић 

Заселак број 1 – Засеок СмРЕКЕ  Опис предложеног 
засеока бр. 1  Засеок обухвата КП1497, КО Клајић

Заселак број 2 – СТАРА ОПШТИНА  Опис пре
дло женог засеока бр. 2 – Засеок обухвата КП1701 и 
КП1722 , КО Клајић

Заселак број 3 – Засеок СмРЕКЕ КУЋА  Опис 
предложеног засеока бр. 3  Засеок обухвата КП1649, 
КО Клајић

Заселак број 4 – ЦВЕТАНОВО  Опис предложеног 
засеока бр. 4  Засеок обухвата КП5953 и КП5920 , 
КО Клајић

Заселак број 5 – ђОРђИНЦИ  Опис предложеног 
засеока бр. 5  Засеок обухвата КП269, 208, 161 и 
КП146, КО Клајић
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Заселак број 6 – КОРУБЕ  Опис предложеног 
засеока бр. 6  Засеок обухвата КП937, КО Клајић

Заселак број 7 – КАЗАЧКЕ КОРУБЕ  Опис предло
женог засеока бр. 7  Засеок обухвата КП856, 867, 877 
и КП872, КО Клајић

Заселак број 8 – АмБАРИШТЕ  Опис предложеног 
засеока бр. 8  Засеок обухвата КП3697, 3661, 6967 и 
КП3702, КО Клајић 

Заселак број 9 – ГОЛЕм ЧУКАР  Опис предложе
ног засеока бр. 9  Засеок обухвата простор између 
КП4098, 4108, 4137 и КП4082, КО Клајић 

Заселак број 10 – ЈЕЗЕРИШТЕ  Опис предложеног 
засеока бр. 10  Засеок обухвата простор између 
КП472, 399, 462 и КП484, КО Клајић. 

Заселак број 11 – РЕКА КОД ТРЕШЊЕ  Опис 
предложеног засеока бр. 11  Засеок обухвата простор 
између КП5026, 5048, 5118 и КП5128, КО Клајић. 

Заселак број 12 – ГУРИБАБА  Опис предложеног 
засеока бр. 12  Засеок обухвата КП3847, КО Клајић.

Заселак број 13 – Засеок СВЕТОГ ИЛИЈЕ  Опис 
предложеног засеока бр. 13  Засеок обухвата КП6496, 
6498, 6486, 6506 и КП6505, КО Клајић. 

Образложење: Засеоци по бројем 1 па до броја 13 
са својим радним називима дати су према локалним 
називима тих засеока и као такви су познати и препо
знатљив од давнина у овим крајевима.

Члан 14.

У насељеном месту Коњино, утврђују се следећи 
називи улица

Улица број 1 – Улица ЦАРА ДУШАНА  Опис 
предло жене улице бр. 1 Улица почиње од границе са 
насељеним местом Ждеглово између КП2152 КО Коњи
но и КП601 КО Ждеглово, пружа се дуж КП3878, затим 
где се и завршава на граници са насељеним местом 
Лебане између КП3301/4 и КП3303 КО Бучумет. 

Улица број 2 – Улица СРђАНА СИмОНОВИЋА 
 Опис предложене улице бр. 2  Улица почиње од 
предложене Улице 1 у КП2146 и КП2048/1, наставља 
дуж КП3870/1 и КП2048/1 сече КП3870/2 где се 
завршава између КП2096/4 и КП2080/1, КО Коњино.

Образложење: Улица 7 – радни назив је улица СРЂА
НА СИМОНОВИЋА према војнику војске Србије 
који је храбро погинуо 02.10.1998.год. у борбама на 
Косову на караули Горозуп током НАТО агресије на 
Србију. Рођен је 26.09.1978.год.у Коњину где је и 
живео је у поменутој улици, те је предлог грађана да 
улица носи назив овог јунака Српске војске.

Улице број 3- Улица РАДОВАНА КОВАЧЕВИЋА 
 Опис предложене улице бр. 3  Улица почиње од 
предложене Улице 1 између КП2182 и КП2166/1. 
Пролази кроз КП3879 и КП3881/1 где се и завршава, 
између КП2494 и КП2493, КО Коњино.

Улица број 4 – Улица ВУКА КАРАЏИЋА  Опис 
предложене улице бр. 4  Улица почиње од предложене 
Улице бр. 3 између КП2438/1 и КП2425, наставља 
дуж КП2437 где се и завршава између КП2441/1 и 
КП2456, КО Коњино. 

Улица број 5 - Улица РАДОЈА ДОмАНОВИЋА 
 Опис предложене улице бр. 5  Улица почиње од 
предложене Улице бр 3, у КП3881/1 између КП2348 
и КП2345., пружа се дуж КП2347 где се и завршава, 
између КП2349 и КП2345, КО Коњино. 

Улица број 6 – Улица ПЕТРА КОЧИЋА  Опис 
предложене улице бр. 6 – Улица почиње од предложене 
Улице бр. 3 у КП3881/1, између КП2365 и КП2378. 
Креће се дуж КП2367, где се и завршава између КП2369 
и КП2366, КО Коњино. 

Улица број 7 – Улица 1. мАЈА  Опис предложене 
улице бр. 7  Улица почиње од предложене Улице 
бр. 3 у КП3881/1 између КП2380 и КП2301, пружа 
се дуж КП2385 где се и завршава између КП2384 и 
КП2300, КО Коњино.

Улица број 8 – Улица 8. НОВЕмБРА  Опис предло
жене улице бр. 8  Улица почиње од предложене Улице 
бр 3 у КП3879 између КП2309 и КП2323, наставља 
дуж КП2312 где се и завршава између КП2322 и 
КП2310/2, КО Коњино. 

Улица број 9 – Улица ВОЈВОДЕ мИШИЋА  Опис 
предложене улице бр. 9  Улица почиње од предло
жене Улице бр. 1 у КП3878 између КП2610 и КП2608, 
пружа се дуж КП2669 и КП3880, где се и завршава 
између КП2170 и КП2253, КО Коњино. 
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Улица број 10 – Улица КРАЉА ПЕТРА  Опис 
предложене улице бр. 10 – Улица почиње од 
предложене Улице бр 2 у КП2096/17 између КП2142/1 
и КП2141, пружа се кроз КП2141, где се и завршава 
између КП2140 и КП2148/1, КО Коњино. 

Улица број 11 – Улица НИКОЛЕ ТЕСЛЕ  Опис 
предложене улице бр. 11  Улица почиње од предло
жене Улице бр 1 у КП3876 између КП2012 и 
КП1957/1, пружа се дуж КП3875 где се и завршава 
КП1970 и КП1482, КО Коњино

Улица број 12 – КАРАђОРђЕВА улица  Опис 
предло жене улице бр. 12  Улица почиње од предло
жене границе са насељеним местом Ново Село изме
ђу КП879 и КП892, пружа се дуж КП3871, где се и 
завршава између КП277 и КП237, КО Коњино. 

Улица број 13 – Улица КРАЉЕВИЋА мАРКА  
Опис предложене улице бр. 13 – Улица почиње од 
предло жене Улице бр 12 између КП882 и КП880, 
пружа се дуж КП881 и наставља дуж КП2431 КО 
Ново Село где се и завршава између КП1955 КО 
Ново Село у КП593, КО Коњино. 

Улица број 14 – Улица СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА 
 Опис предложене улице бр.14 – Улица почиње од 
предложене Улице бр 3 у КП3881/1 и пружа се дуж 
исте парцеле где се и завршава између КП2325/1 КО 
Коњино и КП1018/1 КО Ждеглово . 

Члан 15.

У насељеном месту Кривача, утврђују се следећи 
називи улица

Улица број 1 – Улица СВЕТОЗАРА мАРКОВИЋА 
 Опис предложене улице бр. 1 Улица почиње од 
границе са насељеним местом Пороштица између 
КП2224 и КП3381 (КО Лебане) пружа се дуж КП2680 
где се и завршава између КП43 и КП650, КО Кривача. 

Улица број 2 – Улица ђУРЕ ЈАКШИЋА  Опис пре
дложене улице бр. 2  Улица почиње од предложене 
Улице 1 у КП510 између КП2698/1 и КП1964/1 сече 
КП606, 608, 609 наставља дуж КП619 скреће кроз 
КП611, затим прелази у КП2684, 1015, 773 и КП774. 
Наставља дуж КП2685 и скреће (десно) у КП800 где се 
завршава између КП804 и КП798, КО Кривача.

Улице број 3 – ЦЕРСКА улица  Опис предложене 
улице бр. 3  Улица почиње од предложене Улице 3 
између КП2686 и КП1018. Пролази кроз КП1015 и 
КП2686 и КП1115 где се и завршава, између КП114/2 
и КП1350, КО Кривача.

Улица број 4 – Улица ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА  Опис 
предложене улице бр. 4  Улица почиње од границе 
са насељеним местом Лебане између КП1911 и 
КП512/2, наставља дуж КП2688 затим скреће (лево) 
дуж КП1528 где се и завршава између кп1489 и 
КП1531, КО Кривача. 

Улица број 5 –ШКОЛСКА улица  Опис предложене 
улице бр. 5  Улица почиње од предложене Улице бр 4 
у КП2688 и предложене Улице бр 2, између КП186081 
и КП522., пружа се кроз КП520/1 сече КП2684, 
наставља дуж КП606, 2684 где се и завршава, између 
КП603 и КП572, КО Кривача.

Улица број 6 – Улица КРАЉА ПЕТРА  Опис пре
дло жене улице бр. 6 – Улица почиње између КП185 
КО Шилово и КП1670 КО Кривача, креће се дуж 
КП1684, 2690, обе у КО Кривача, где се и завршава 
између КП44 КО Шилово и КП1610 КО Кривача. 

Улица број 7 – Улица ЦАРА ДУШАНА  Опис пре
дло жене улице бр. 7  Улица почиње од границе са 
на сељеним местом Лебане између КП3422 и КП1900, 
пру жа се дуж КП2691 сече КП2691, 1716, 1715 и 
КП1714 где се и завршава између КП1713 и КП1716, 
КО Кривача. 

Улица број 8 – Улица ПАЛИХ БОРАЦА  Опис 
предложене улице бр. 8  Улица почиње од предложене 
Улице бр 4 између КП1852 и КП1911, наставља дуж 
КП1898 где се и завршава између КП1894 и КП1851, 
КО Кривача. 

Улица број 9 – РЕКАРСКИ ПУТ  Опис предложене 
улице бр. 9 . Улица почиње између КП1800 и КП2339 
пружа се дуж КП2692 и КП1761 где се и завршава 
између КП1773 и КП1760/2, КО Кривача.

Образложење: Улица 9 – радни назив је улица РЕКА
РСКИ ПУТ према делу насеља који има локални назив 
Рекарце.

Улица број 10 – Улица мИЛОША ОБИЛИЋА  
Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње изме
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ђу КП3510 (КО Лебане) и КП2471/1, пружа се кроз 
КП2474 затим сече КП2486, 2485, 2669, 2670/5, 2664 
, 2663/2, 2663/1, 2671/3, 2672/1 и КП2673/6, где се и 
завршава између КП2673 и КП2700, КО Кривача. 

Улица број 11 – Улица ВОЈВОДЕ СТЕПЕ  Опис 
предложене улице бр. 11  Улица почиње од границе 
са насељеним местом Лебане и званичне улице 
Војводе Степе пружа се дуж КП2694 и КП2695, где 
се и завршава између КП2657 и КП2676, КО Кривача.

Улица број 12 – Улица САВЕ КОВАЧЕВИЋА  
Опис предложене улице бр. 12  Улица почиње од 
границе са насељеним местом Лебане, пружа се 
дуж КП2428/2, 2428/6 и КП2425/2 где се и завршава 
између КП2426 и КП2425/1, КО Кривача. 

Улица број 13 – РАДНИЧКА улица  Опис предложене 
улице бр. 13 – Улица почиње од границе са насељеним 
местом Лебане пружа се дуж КП2429/3, 2427/8 где се 
и завршава између КП2427/7 и КП2427/9 КО Кривача. 

Улица број 14 – ХАЈДУК ВЕЉКОВА улица  Опис 
предложене улице бр. 14 – Улица почиње од границе 
са насељеним местом Лебане пружа се дуж КП3861/1 
и КП2682 где се и завршава између КП2040 и КП2130, 
КО Кривача. 

Улица број 15 – Улица НАРОДНИХ ХЕРОЈА  
Опис предложене улице бр. 15 – Улица почиње од 
предложене Улице бр. 1 између у КП474/1, где се и 
завршава између КП2013/8 и КП2680, КО Кривача

Улица број 16 – Улица ДЕСАНКЕ мАКСИмОВИЋ 
 Опис предложене улице бр. 16  Улица почиње од 
предложене Улице бр 1 у КП474/1 пружа се дуж 
КП2681 и КП188 где се и завршава између КП158 и 
КП205, КО Кривача.

Улица број 17 – мИЛОШЕВА улица  Опис предло
жене улице бр. 17  Улица почиње од предложене Улице 
бр 16 између КП427 и КП474/1, пружа се дуж КП2681 
где се и завршава између КП295 и КП343, КО Кривача.

Образложење: Улица 1 – радни назив улице је МИ
ЛО ШЕВА улица према српском кнезу Милошу Обре
новићу, кнезу Србије од 1817. а пре тога други врховни 
вожд од 1815. године. Године 1830. добио је достојанство 
наследног Кнеза. Владао је Србијом од 1815. до 1839. и 
од 1858. до 1860. године

Улица број 18 – Улица КРАЉА мИЛУТИНА  Опис 
предложене улице бр. 18  Улица почиње од предложене 
Улице бр 1 између КП150/1 и КП508/1, пружа се дуж 
КП186/1, 186/2, потом наставља дуж КП185/4 где се и 
завршава између КП184/4 и КП497/2, КО Кривача.

Улица број 19 – мИЛЕНКОВСКИ ПУТ  Опис 
предло жене улице бр. 19 – Улица почиње од предло
жене Улице бр 4 између КП1400 и КП1466, пружа се 
дуж КП2689, потом наставља дуж КП1453/3 где се и 
завршава између КП1453/2 и КП1422, КО Кривача.

Образложење: Улица 19 – радни назив улице је МИ
ЛЕНКОВСКИ ПУТ према Засеоку Миленковци из 
суседног насеља.

Члан 16.
У насељеном месту Лалиновац, утврђују се следећи 
називи улица

Улица број 1 – КАРАУЛСКИ ПУТ  Опис предложене 
улице бр. 1 Улица почиње између КП3227 и КП3249, 
простире се дуж КП3228 и КП3461/3 и завршава се 
између КП3111 и КП3358, КО Лалиновац

Образложење: Улица 1 – радни назив је улица 
КАРАУЛСКИ ПУТ према локалном називу овог пута 
који је раније па и у новије време водио до граничне 
ка рауле која је постојала у близини овог места а пове
зује више насењених места Доњи Бучумет, Гегљу, 
Гургутово и Рујковац.

Улица број 2 – Улица БОРЕ СТАНКОВИЋА  Опис 
предложене улице бр. 2  Улица почиње од предло
жене Улице 1 у КП2756 и КП3461/1, наставља дуж 
КП3642 где сезавршава између КП2782 и КП3174, 
КО Лалиновац.

Улице број 3- Улица ВУКА КАРАЏИЋА  Опис 
предло жене улице бр. 3  Опис предложене Улице 
бр.3 – Улица почиње од предложене Улице 1 између 
КП3451/2 и КП5972. Пролази кроз КП3468 потом 
скреће у КП3467 где се и завршава, између КП3083 и 
КП2893, КО Лалиновац. 

Улица број 4 – Улица КОСТЕ СТАмЕНКОВИЋА 
 Опис предложене улице бр. 4  Улица почиње од 
предложене Улице бр. 3 између КП2914 и КП2855, 
наставља дуж КП3466 где се и завршава између 
КП2520 и КП2570, КО Лалиновац. 
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Улица број 5- Улица ђУРЕ ЈАКШИЋА  Опис 
предложене улице бр. 5  Улица почиње од предложене 
Улице бр 1, у КП2801 и КП2750/2. Пролази кроз 
КП3464 и КП3465 где се и завршава, између КП1764 
и КП596, КО Лалиновац. 

Улица број 6 – Улица БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 
 Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње од 
предложене Улице бр. 1, између КП3227 и КП2362. 
Креће се дуж КП3224 сече КП3461/3, наставља дуж 
КП2071 потом сече КП2007, 208, 1935, 1936, 1937, 
1938, потом наставља дуж КП3459, где се и завршава 
између КП1928 и КП3469, КО Лалиновац

Улица број 7 – РАДАНСКА улица  Опис предложене 
улице бр. 7  Улица почиње од предложене Улице бр. 
6 између КП2069 и КП4922, пружа се дуж КП3461/3 
целом дужином где се и завршава између КП351 и 
КП4892, КО Лалиновац. 

Улица број 8 – Улица КРАЉА мИЛАНА  Опис 
предложене улице бр. 8  Улица почиње од предложене 
Улице бр 6 између КП2044 и КП2040, наставља дуж 
КП2041 где се и завршава између КП2031 и КП2042, 
КО Лалиновац. 

Улица број 9 – ЗмАЈЕВА улица  Опис предложене 
улице бр. 9 . Улица почиње од предложене Улице бр. 
5 између КП1877 и КП2250, пружа се дуж КП3464 и 
КП3459, где се и завршава између КП1932 и КП1938, 
КО Лалиновац. 

Улица број 10 – ЦЕРСКА улица  Опис предложене 
улице бр. 10 – Улица почиње од предложене Улице бр 
5 између КП1768 и КП2325, пружа се дуж КП2353/2, 
3457 и КП3468, где се и завршава између КП2494 и 
КП2545, КО Лалиновац. 

Улица број 11 – БОРОВАЧКИ ПУТ  Опис предло
же не улице бр. 11  Улица почиње од границе са насе
љеним местом Бачевина између КП821 и КП109, 
пружа се дуж КП3452, потом наставља кроз КП827, 
828, сече КП829, 830, 861, 862/1, 863, 864, 865, 866, 
867, 873, 874, 875, 887 где се наставља дуж КП3454 
и КП226 завршава између КП199 КО Лалиновац и 
КП2541 КО Свињарица. 

Заселак број 1 – Засеок БОГУЈЕВАЦ  Опис пре
дло женог засеока бр. 1  Засеок обухвата КП3307, 
3311 и КП3313, КО Лалиновац 

Заселак број 2 – ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ  Опис предло
женог засеока бр. 2 – Засеок обухвата КП1219, КО 
Ла линовац

Заселак број 3 – КРАЈЊИ РИД  Опис предложеног 
засеока бр. 3  Засеок обухвата КП1545, 1495, 1496, 
1498 и КП1486, КО Лалиновац

Образложење: Засеок број 3 – радни назив засеока је 
КРАЈЊИ РИД према локалном називу тог засеока и 
као такав је познат и препознатљив од давнина.

Члан 17.
У насељеном месту Лебане, утврђују се следећи на
зиви улица

Улица број 1 – Улица ГВОЗДЕНОГ ПУКА  Опис 
предложене улице бр. 1 Улица почиње од званичне 
улице Војловачка између КП252 и КП253/2 пружа 
се дуж КП253/1 и наставља дуж КП56, 1753, 1754/6 
и КП2912, где се и завршава између КП1736/3 и 
КП1763, КО Лебане.

Улица број 2 – Улица ПАЛИХ БОРАЦА  Опис 
предложене улице бр. 2 Улица почиње од званичне 
улице Лазе Лазаревића између КП212/2 и КП212/3 
пружа се дуж КП70/4, 64/1, 65/1, 67/4, 68/4 и КП1756/1 
где се и завршава између КП1755/4 и КП1760/1, КО 
Лебане

Улице број 3 - Улица СВЕТОЗАРА КОСТИЋА Опис 
предложене улице бр. 3  Улица почиње од пре дложене 
Улице 2 између КП68/4 и КП65/4 пружа се дуж КП67/4, 
68/4 и КП1757/1, где се и завршава између КП1758/4 и 
КП1757/2, КО Лебане.

Образложење: Улица 1  радни назив је улица СВЕТО
ЗАРА КОСТИЋА према Светозару Костићу који је 
био Архијерејски намеснику Јабланички у периоду 
19251955. године. Био је учесник Првог светског рата, 
пре шао преко Албаније и био избеглички саветник у 
Солуну. Био је учитељ у Лебану и околним местима и 
велики национални радник који је прикупљао бројне 
податке за локалну историју.

Улица број 4 – Улица мИЛУТИНА ДРАГОВИЋА 
 Опис предложене улице бр. 4  Улица почиње од 
званичне улице Војловачка између КП1697/1 и КП6 
пружа се дуж КП2914 где се и завршава између 
КП1689 и КП1706, КО Лебане.
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Образложење: Улица 1 – радни назив је улица 
МИЛУТИНА ДРАГОВИЋА према према Милутину 
Драговићу(1881.  ****),Учесник је ослободилачких 
ратова Србије од 1912. до 1918. године. У рату 
са Турцима 1912. године, Драговић је окупио 80 
добровољаца из Јабланице и учествовао у борбеним 
окршајима на Голаку. Истакао се у Првом светском 
рату на Церу, Дрини и Колубари. Прешао је 1915. 
албанске гудуре и учествовао на Солунском фронту. 
У рату је унапређен у чин поручника и одликован 
Карађорђевом звездом са мачевима. У периоду 
између два Светска рата био је позната личност 
Лебана када је био народни посланик, председник 
општине и сенатор. Допринео је развоју Општине 
Лебане као трговачке варошице и помогао отварању 
прве болнице у Лебану и добијање сталног лекара. 
Његов највећи допринос био је подизање цркве 
Светог Јована у Лебану.

Улица број 5 – Улица мИТЕ РАКИЋА  Опис 
предложене улице бр. 5  Улица почиње од званичне 
улице 1. мај између КП25/9 и КП24/4 пружа се дуж 
КП27/9, 1684 и КП1682/9 где се и завршава између 
КП1682/4 и КП1389, КО Лебане.

Образложење: Улица 1 – радни назив је улица МИТЕ 
РАКИЋА према према првом хроничару лебанског 
краја а налог да опише наше крајеве након другог 
рата 1878 и ослобођења од Турака, добио је лично од 
Краља. Оставио је врло значајне податке из историје и 
географије за насеље Лебане који се и данас користе. 
Отац је познатог српског песника Милана Ракића.

Улица број 6 – ЦВИЈИЋЕВА улица  Опис предложене 
улице бр. 6 – Улица почиње од званичне улице 1. мај 
између КП1669/3 и КП30/1 пружа се дуж КП28/3 где 
се и завршава између КП30/6 и КП1669/1, КО Лебане.

Улица број 7 – мОКРАЊЧЕВА улица  Опис предло
жене улице бр. 7  Улица почиње од званичне улице 1. 
мај између КП28/2 и КП29/1 пружа се дуж КП28/1 где 
се и завршава између КП31/5 и КП287/1, КО Лебане.

Улица број 8 – Улица мИЛУТИНА мИЛАНКОВИ-
ЋА  Опис предложене улице бр. 8  Улица почиње 
од званичне улице 19. август између КП112/1 и 
КП1992/1 пружа се дуж КП2924/1 где се и завршава 
између КП118 и КП2921, КО Лебане.

Улица број 9 – Улица мИЛУНКЕ САВИЋ  Опис 
предложене улице бр. 9 .Улица почиње од званичне 
улице 19. август између КП1992/2 и КП1993/1 пру
жа се дуж КП1992/1 сече КП1986/9 и наставља дуж 
КП2920/1 где се и завршава између КП1988/2 и 
КП2002/3, КО Лебане

Улица број 10 – ПАНЧИЋЕВА улица  Опис предло
жене улице бр. 10 – Улица почиње од предложене 
Ули це бр 9 између КП1989/1 и КП1990/5 пружа се 
дуж КП1986/9 где се и завршава између КП1989/22 и 
КП1989/13, КО Лебане.

Улица број 11 – Улица СРПСКИХ ВЛАДАРА  Опис 
предложене улице бр. 11  Улица почиње од званичне 
улице 19. август између КП1992/5 и КП1996/2 пружа 
се дуж КП1995/5 где се и завршава између КП1996/22 
и КП1995/4, КО Лебане.

Улица број 12 – Улица мИКРО НАСЕЉЕ  Опис 
предложене улице бр. 12  Улица почиње од званичне 
улице Раданска између КП452 и КП456/7 пружа се 
дуж КП456/26, 456/1, 456/27, 455/1 сече КП3840/2 и 
КП460 где се и завршава између КП461/1 и КП3855, 
КО Лебане

Улица број 13 – ЈУГ БОГДАНОВА улица  Опис 
предложене улице бр. 13 – Улица почиње од званичне 
улице Немањина између КП3231 и КП3842 пружа 
се дуж КП3228, 3225/1 и КП2169 где се и завршава 
између КП2205 и КП2171/1, КО Лебане.

Улица број 14 – ТОПЛИЧКА улица  Опис предло
жене улице бр. 14  Улица почиње од званичне улице 
Немањина између КП3236 и КП3234 пружа се дуж 
КП3235, 2218/1 и КП2215/4 где се и завршава између 
КП2215/2 и КП2218/1, КО Лебане.

Улица број 15 – Улица ГАВРИЛА НИКОЛИЋА 
 Опис предложене улице бр. 15 – Улица почиње од 
зва ни чне улице Никола Тесла између КП1538/5 и 
КП2937 пружа се дуж КП1538/8 сече КП1537, 2547, 
2546, 2552/2, 2565/2, 2565/1, 3576, 2577, 2571/1, 
2517/2 и КП2519 где се и завршава између КП2518/3 
и КП247/2, КО Лебане.

Образложење: Улица 1 – радни назив је улица ГАВРИ
ЛА НИКОЛИЋА према Гаврилу Гаји Николићу који је 
био посланик Народне скупштине Краљевине Србије, 
учеснику Првог Светског рата и који је значајно 
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допринео попуни редова српске војске 1915.г. и помогао 
спасу Друге српске армије која се провлачила кроз 
Лебане под налетом Бугарске војске. Био је учесник 
Скупштине на Крфу и представник Краљевине Србије 
при Црвеном Крсту у Женеви. Био је супруг Магдалене 
Николић чије име носи улица у Лебану

Улица број 16 – КОСмАЈСКА улица  Опис предло
жене улице бр. 16  Улица почиње од предложене 
Улице бр 15 између КП2547 и КП2580/5 пружа се дуж 
КП2546, 2545/2, 2545/1, 2544/2, 2541/6 и КП2540 где се 
и завршава између КП2541/4 и КП2542/1, КО Лебане

Улица број 17 – Улица мАХАТмА ГАНДИЈА  
Опис предложене улице бр. 17  Улица почиње од 
званичне улице Јабланичка између КП725/1 и КП739 
пру жа се дуж КП3867 сече КП3839/1, 3839/2 и 
КП3839/1 где се и завршава између КП800 и КП824, 
КО Лебане

Улица број 18 – БАЛКАНСКА улица  Опис предло
жене улице бр. 18 Улица почиње од званичне улице 
Јабланичка између КП815 и КП807 пружа се дуж 
КП810, 800 и КП825/4 где се и завршава између КП827 
и КП825/1, КО Лебане.

Улица број 19 – Улица БРАНИСЛАВА НУШИЋА 
 Опис предложене улице бр. 19 – Улица почиње од 
званичне улице Јабланичка између КП829/2 и КП832/2 
пружа се дуж КП831/2 сече КП3839/1 и КП2590/5 где 
се и завршава између КП2590/2 и КП2590/1, КО Лебане 

Улица број 20 – ОБРЕНОВИЋЕВА улица  Опис 
предложене улице бр. 20  Улица почиње од званичне 
улице Шуманска између КП2590/1 и КП2590/2 пружа 
се дуж КП2585/8 где се и завршава између КП2581 и 
КП2585/2, КО Лебане.

Улица број 21 – Улица ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА  
Опис предложене улице бр. 21  Улица почиње од ули
це Карађорђева између КП3676/2 и КП2929/1 пружа 
се дуж КП2440,2446/9 и КП2451/4 где се и завршава 
између КП2451/4 и КП2448/1, КО Лебане 

Улица број 22 – Улица ПАТРИЈАРХА ПАВЛА  Опис 
предложене улице бр. 22 –Улица почиње од званичне 
улице 8. марта између КП3587 и 3588/3 пружа се дуж 
КП3588/1, 2353/17 и КП2356/1 где се и завршава између 
КП2353/20 и КП2356/10, КО Лебане.

Улица број 23 – Улица мИХАЈЛА ОБРЕНОВИЋА 
 Опис предложене улице бр. 23 –Улица почиње од 
званичне улице Ђурђевданска између КП3526 и 
КП2279/4 пружа се дуж КП2925, 2278/7 и КП2276/11, 
где се и завршава између КП2276/16 и КП2276/5, КО 
Лебане. 

Улица број 24 – Улица ВОЈВОДЕ СТЕПЕ  Опис 
предложене улице бр. 24 –Улица почиње од границе 
са насељеним местом Кривача између КП3505 и 
КП2500 пружа се дуж КП2694 где се и завршава 
између КП2423/3 (КО Кривача) и КП3484/11, КО 
Лебане

Улица број 25 – Улица СРЕмСКА  Опис предло
жене улице бр. 25 –Улица почиње од званичне улице 
8. новембра између КП3818 и КП3820 пружа се 
дуж КП3819/2, све у КО Лебане, где наставља као 
предложена Улица бр 3 у насељеном месту Шумане 

Улица број 26 – Улица КОСТЕ ПЕЋАНЦА  Опис 
предложене улице бр. 26 –Улица почиње од зва
ничне улице Гаврила Принципа између КП2397/8 и 
КП2397/2 пружа се дуж КП2396/4 и КП2396/1 где 
се и завршава између КП2395/3 и КП2397/111, КО 
Лебане.

Заселак број 1 – ШАРАЧКО  Опис предложеног 
засеока бр. 1  Засеок обухвата КП2897, КО Лебане.

Члан 18.

У насељеном месту Липовица утврђују се следећи 
називи улица

Улица број 1 – СВЕТОГОРСКА улица  Опис пре
дложене улице бр. 1 Улица између КП1948 и КП1952 
, пружа се кроз КП1949 1951, 1950, 1947, 1935, 1925 
затим наставља дуж КП4239, затим између КП2483 и 
КП2521, КО Липовица па од границе са насељеним 
местом Клајић између КП448, 4239, 449, потом се 
враћа у КП4239, пружа се дуж КП447, 4239, 4260, 487 
потом се поново враћа у КП4239 , потом наставља 
кроз КП938, 960, 961, 957 и КП1172, где се завршава 
између КП1173 и КП4245, КО Липовица.

Улице број 2- Улица КРАЉА мИЛАНА  Опис пре
дложене улице бр. 2  Улица почиње од предложене 
Улице 2 између КП938 и КП4239. Пролази дуж 
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КП1257, 1238, 4237, затим наставља кроз КП95, 98 
и КП91 где се и завршава, између КП94 и КП93, КО 
Липовица

Улица број 3 – Улица ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА  Опис 
предложене улице бр. 3  Улица почиње од предложене 
Улице бр. 3 између КП177 и КП1338, наставља 
дуж КП4242, затим наставља дуж КП1351 где се и 
завршава између КП1356 и КП1396, КО Липовица. 

Улица број 4 - ОБИЛИЋЕВА улица  Опис предло же
не улице бр. 4  Улица почиње од предложене Улице бр 
2, у КП811 и КП818. Пролази кроз КП815 и КП814, где 
се и завршава, између КП763 и КП746, КО Липовица. 

Улица број 5 – СИНђЕЛИЋЕВА улица  Опис 
предложене улице бр. 5 – Улица почиње између КП1172 
и КП1952. Креће се дуж КП4245, сече КП1111/1 ,1090, 
1108, 4245, 1130, 2119, 2144, 2143 и КП2141 где се и 
завршава између КП2109 и КП2142, КО Липовица

Улица број 6 – Улица ГВОЗДЕНОГ ПУКА  Опис 
предложене улице бр. 6  Улица почиње између 
КП1809 и КП1831, пружа се дуж КП1830 и КП1856 
потом наставља дуж КП1911 и КП1875 КО Липовица

Улица број 7 – Улица ЦАРА УРОША  Опис предло
жене улице бр. 7  Улица почиње од предложене Ули
це бр 1 између КП2248 и КП2257, наставља дуж 
КП2256, 4247 затим наставља кроз КП3722, 3727 и 
КП3730 где се и завршава између КП3731 и КП3739, 
КО Липовица

Улица број 8 – Улица КРАЉА ПЕТРА  Опис предло
жене улице бр. 8 .Улица почиње од предложене 
Улице бр 1 између КП2680 и КП2645, пружа се дуж 
КП2861, затим се враћа у КП4248 и наставља дуж 
2678 и КП4249. Наставља кроз КП2781 сече КП4249, 
2780, 1249, враћа се дуж КП4250 и КП3845, где се и 
завршава између КП4255 и КП3839, КО Липовица. 

Улица број 9 – Улица мАРКА КРАЉЕВИЋА  Опис 
предложене улице бр. 9 – Улица почиње између КП2941 
и КП2934, наставља дуж КП4253 сече КП2947, 2949, 
2950, 2953, 2954, 2956, 2933, 2984, 2985 и КП2973. дуж 
КП4253 сече КП3068, 3305 и КП3309 потом наставља 
дуж КП4253,потом дуж КП4022/2, 4024, 4025, 4042, 
4040, 4045, 4046, 4044, 4013, 3988, 4002, 4006 и КП4007 
где се и завршава између КП4004/3 и КП4012, КО 
Липовица.

Улица број 10 – ЈУГ БОГДАНОВА улица  Опис 
предложене улице бр. 10  Улица почиње између 
КП3087 и КП3109, наставља КП3088 сече КП3249, 
3248, 3255 и КП3254 и завршава се између КП3255 и 
3253, КО Липовица. 

Улица број 11 – СЕИДСКИ РИД  Опис предложене 
улице бр. 11  Улица почиње између КП2520 и 
КП2521, наставља КП4252 и завршава се између 
КП3486 и КП2532, КО Липовица. 

Заселак број 1 – ВРБОВЦЕ ЗАПАД  Опис предло
женог засеока бр. 1  Засеок обухвата КП3186 и 
КП3196, КО Липовица

Заселак број 2 – ВРБОВЦЕ ЈУГ Опис предложеног 
засеока бр. 2 – Засеок обухвата КП3289 и КП3321, 
КО Липовица.

Заселак број 3 – ВРБОВЦЕ  Опис предложеног за
сеока бр. 3  Засеок обухвата КП2588, 2587 и КП2589, 
КО Липовица. 

Заселак број 4 – ДВОКАТНИЦА  Опис предложеног 
засеока бр. 4  Засеок обухвата КП2739 и КП3499, КО 
Липовица. 

Заселак број 5 – РАВНИШТЕ  Опис предложеног 
засеока бр. 5  Засеок обухвата КП3583, 3595 и 
КП3540, КО Липовица. 

Образложење: Засеок број 5 – радни назив засеока 
је РАВНИШТЕ према локалном називу тог засеока и 
као такав је познат и препознатљив од давнина.

Заселак број 6 – РАВНИШТЕ ИСТОК  Опис пре
дло женог засеока бр. 6  Засеок обухвата КП3751, 
3785 и КП3806, КО Липовица. 

Заселак број 7 – РИСТИНА АРТИНА  Опис пре
дложеног засеока бр. 7  Засеок обухвата КП1529, КО 
Липовица 

Образложење: Засеок број 7 – радни назив засеока 
је РИСТИНА АРТИНА према локалном називу тог 
за сеока и као такав је познат и препознатљив од да
внина.

Заселак број 8 – АРТИНА  Опис предложеног засе
ока бр. 8  Засеок обухвата КП204, КО Липовица 

Образложење: Засеок број 8 – радни назив засеока 
је АРТИНА према локалном називу тог засеока и као 
такав је познат и препознатљив од давнина.
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Заселак број 9 – ПРИСОЈЕ  Опис предложеног 
засеока бр. 9  Засеок обухвата КП129 и КП116/1, КО 
Липовица 

Образложење: Засеок број 9 – радни назив засеока је 
ПРИСОЈЕ према локалном називу тог засеока и као 
такав је познат и препознатљив од давнина.

Члан 19.

Унасељеном месту Лугаре, утврђују се следећи 
називи улица

Улица број 1 – Улица ЦАРА ДУШАНА  Опис 
предложене улице бр. 1 Улица почиње између КП432 
и КП439, наставља се дуж КП1874 сече КП324 и 
наставља дуж КП1873 где се и завршава између 
КП514 и КП325, КО Лугаре. 

Улица број 2 – Улица ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА  Опис 
пре дложене улице бр. 2  Улица почиње од предложене 
Улице бр 1 између КП487 и КП479/1, наставља дуж 
КП485 сече КП553 и наставља дуж кp 1877 где се и 
завршава између КП1142 и КП1304, КО Лугаре

Улице број 3 –Улица НИКОЛЕ ТЕСЛЕ  Опис пре
дло жене улице бр. 3 Улица почиње од предложене 
Улице бр 2 између КП962/2 и КП965, пружа се дуж 
КП964 и КП1875, целом дужином где се и завршава 
између КП933 и КП924, КО Лугаре. 

Улица број 4 – ЖДЕГЛОВАЧКА улица  Опис пре
дложене улице бр. 4 Улица почиње од предложене 
Улице бр 2 између КП1035 и КП1037, пружа се дуж 
КП1038 и КП1878 где се и завршава између КП1106 
и КП1061, КО Лугаре. 

Улица број 5 – Улица СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА  
Опис предложене улице бр. 5  Улица почиње између 
КП1178 и КП1171. Пружа се дуж КП1172 где се и 
завршава између КП1177 и КП1171, КО Лугаре . 

Члан 20.

У насељеном месту мало Војловце, утврђују се 
следећи називи улица

Улица број 1 – Улица КРАЉА ПЕТРА  Опис пре
дложене улице бр. 1 Улица почиње од границе са 
насељеним местом Цекавица између КП116 и КП219, 
наставља се дуж КП1494 где се и завршава између 

КП396 и КП298, КО Мало Војловце. 

Улица број 2 – ПРВОмАЈСКА улица  Опис предло
жене улице бр. 2  Улица почиње од предложене Улице 
бр 1 између КП219 КО Мало Војловце и КП1984 
КО Цекавица, наставља дуж КП3286 КО Цекавица 
између КП870 КО Мало Војловце и КП2028 КО 
Цекавица. 

Улице број 3 – ЈАБЛАНИЧКА улица  Опис предло
жене улице бр. 3  Улица почиње од предложене Ули
це бр 1 између КП116 и КП117, пружа се дуж КП69 
целом дужином где се и завршава између КП70 и 
КП1501, КО Мало Војловце. 

Члан 21.

У насељеном месту Нова Топола утврђују се следећи 
називи улица

Улица број 1 – Улица ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА  Опис 
предложене улице бр. 1 улица почиње у КП1043, 
између КП937/2 и КП1045, протеже се дуж КП1043, 
КП1292 у којој се и завршава, између КП1122 и 
КП1116/1, а све у КО Нова Топола

Улица број 2 – Улица ВОЈВОДЕ мИШИЋА  Опис 
предложене улице бр. 2  улица почиње од предложене 
Улице 1 (КП1292), почиње у КП1292, између КП1042 и 
КП1165, протеже се дуж КП1292 у којој се и завршава, 
између КП1227 и КП1260 (КО Бошњаце), а све у КО 
Нова Топола

Улице број 3 – ЦЕРСКА улица  Опис предложене 
улице бр. 3  улица почиње од предложене Улице 
2 (КП1292), почиње у КП1293, између КП1165 и 
КП1031, протеже се дуж КП1293 у којој се и завршава, 
између КП1266 и КП1271, а све у КО Нова Топола.

Улица број 4 – ШКОЛСКА улица  Опис предложене 
улице бр. 4  улица почиње од предложене Улице 
2 (КП1292), почиње у КП1288 , између КП948 и 
КП953, протеже се дуж КП1288, КП1287, КП1286 у 
којој се и завршава, између КП447 и КП450, а све у 
КО Нова Топола.

Улица број 5 –Улица ЛИПАРСКА  Опис предло
жене улице бр. 5  улица почиње у КП1292, између 
КП1226 и КП1229, протеже се дуж КП1292, КП246/4, 
КП1282, КП1280, КП46 у којој се и завршава, између 
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КП3233/2 (КО Ђинђуша) и КП3246 (КО Ђинђуша), а 
све у КО Нова Топола

Улица број 6 – Улица ВУКА КАРАЏИЋА  Опис 
предложене улице бр. 6 – улица почиње од предло
жене Улице 5 (КП1292), почиње у КП1285 , између 
КП1217 и КП1218/1, протеже се дуж КП1285, КП309, 
КП1286, КП326, КП334 у којој се и завршава, између 
КП333/1 и КП336, а све у КО Нова Топола

Улица број 7 – ДЕЛИГРАДСКА улица  Опис 
предложене улице бр. 7  улица почиње од предложене 
Улице 1 (КП1292), почиње у КП518 (КО Голи Рид) 
, између КП1122 и КП277 (КО Голи Рид), протеже 
се дуж КП518 (КО Голи Рид), КП1289 у којој се и 
завршава, између КП526/1 и КП528/1, а све у КО 
Нова Топола. 

Заселак број 1 – Засеок ОТОКА  Опис предложеног 
засеока бр. 1  засеок се простире унутар површине 
КП360, све у КО Нова Топола. 

Образложење: Засеок број 1 – радни назив засеока 
је ОТОКА према локалном називу тог засеока и као 
такав је познат и препознатљив од давнина.

Заселак број 2 – Засеок БРАЈОВИЋИ  Опис 
предложеног засеока бр. 2 – засеок се простире 
унутар површине КП26, све у КО Нова Топола. 

Образложење: Засеок број 2 – радни назив засеока 
је БРАЈОВИЋИ према локалном називу тог засеока и 
као такав је познат и препознатљив од давнина.

Члан 22.

У насељеном месту Ново Село, утврђују се следећи 
називи улица

Улица број 1 – Улица ЈОВАНА ДУЧИЋА  Опис 
предложене улице бр. 1 Улица почиње од границе са 
насељеним местом Голи Рид и предложене Улице бр 
8 између КП1751 и КП1606, пружа се дуж КП2429, 
1661, 1396 и КП2429 сече КП691, 2435, 696, 701 и 
КП698 где се и завршава између КП1395 и КП701, 
КО Ново Село. 

Улица број 2 – Улица КРАЉА мИЛАНА  Опис 
предложене улице бр. 2  Улица почиње од предложене 
Улице бр. 1 између КП1540 и КП1584, наставља дуж 

КП1556 сече КП1535/1, 1531, 1530, 1531, 1533, 1532 
и КП1556 где се завршава између КП1529 и КП1557, 
КО Ново Село

Улице број 3 –Улица КНЕЗА мИЛОША  Опис 
предложене улице бр. 3  Улица почиње од предложене 
Улице бр. 1 између КП1660 и КП1410. Пролази кроз 
КП1661, 1410, 1409 и КП1396, где се и завршава, 
између КП1420 и КП1402/2, КО Ново Село. 

Улица број 4 – Улица КРАЉА ПЕТРА  Опис предло
жене улице бр. 4  Улица почиње од предложене Улице 
бр. 1 између КП701 и КП700, наставља дуж КП696 
сече 701, 698 потом се враћа у КП701 сече КП2434, 
наставља дуж КП597 где се и завршава између КП596 
и КП598, КО Ново Село

Улица број 5 – Улица ЦАРИЦЕ ТЕОДОРЕ  Опис 
предложене улице бр. 5  Улица почиње између 
КП1395 и КП695. Пружа се дуж КП2428, потом скре
ће у КП2427, где се и завршава, између КП1279 и 
КП1307, КО Ново Село. 

Улица број 6 – КАмЕНИЧКА улица  Опис предло
жене улице бр. 6 – Улица почиње, између КП1307 и 
КП1257. Креће се дуж КП2427, скреће (лево) наста
вља дуж КП1183, 1426 и КП2424, где се и завр шава 
између КП935 и КП933, КО Ново Село. 

Улица број 7 – Улица ЦАРИЦЕ мИЛИЦЕ  Опис 
предложене улице бр. 7  Улица почиње од предложене 
Улице бр. 6 између КП1182 и КП1201, пружа се дуж 
КП2427 и КП2426 целом дужином где се и завршава 
између КП1225 и КП925, КО Ново Село. 

Улица број 8 – ЛЕБАНСКИ ПУТ  Опис предложене 
улице бр. 8  Улица почиње од границе са насељеним 
местом Лебане између КП2069 и КП2038, наставља 
дуж КП2430 где се и завршава између КП1605 и 
КП420, КО Ново Село. 

Улица број 9 – РАДАНСКА улица  Опис предложене 
улице бр. 9 . Улица почиње од предложене Улице 
бр. 8 између КП2051/1 и КП1934/2, пружа се дуж 
КП2432 потом скреће (десно) кроз КП1719, где се и 
завршава између КП1715 и КП2433, КО Ново Село. 

Улица број 10 – Улица ПЕТРА КОЧИЋА  Опис 
предложене улице бр. 10 – Улица почиње између 
КП1714 и КП1689, пружа се дуж КП2483, 1710, 1720 
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и дуж КП1736 где се и завршава између КП1701 и 
КП1733, КО Ново Село.

Улица број 11 – Улица КРАЉЕВИЋА мАРКА  Опис 
предложене улице бр. 11  Улица почиње од границе са 
насељеним местом Коњино, између КП1969 КО Ново 
Село и КП865 КО Коњино , пружа се дуж КП2434 КО 
Ново Село где се и завршава између КП1954 КО Ново 
Село и КП853 КО Коњино. 

Улица број 12 – ЦАРИЧИНА улица  Опис предло
жене улице бр. 12  Предложена Улица почиње између 
КП1277 и КП1279, пружа се дуж КП1278, где се и 
завршава између КП1284 и КП1282, КО Ново Село

Члан 23.

У насељеном месту Пертате, утврђују се следећи 
називи улица

Улица број 1 – Улица СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА 
 Опис предложене улице бр. 1 Улица почиње од 
незваничне улице Лепше Стаменковић између 
КП3439/30 и КП3439/31 пружа се дуж КП3439/49 где се 
и завршава између КП3439/12 и КП3439/7, КО Пертате. 

Улица број 2 – Улица ИВЕ АНДРИЋА  Опис 
предложене улице бр. 2 Улица почиње од незваничне 
улице Лепше Стаменковић између КП3439/28 и 
КП3217 пружа се дуж КП3439/49 где се и завршава 
између КП3439/42 и КП3439/14, КО Пертате

Улица број 3 – ђУРђЕВДАНСКА улица  Опис 
предложене улице бр. 3  Улица почиње од незваничне 
улице Маршала Тита између КП5014 и КП6281 
пружа се дуж КП8013/2, 5821, 2444 и КП2242 где се 
и завршава између КП2241 и КП2243, КО Пертате. 

Улица број 4 – Улица КНЕЗА мИЛОША  Опис 
предложене улице бр. 4  Улица почиње од незваничне 
улице Стојана Љубића између КП3445 и КП3462/2 
пружа се дуж КП3462/1 и КП3464 где се и завршава 
између КП3459/2 и КП3473/2, КО Пертате. 

Улица број 5 –Улица ДЕСАНКЕ мАКСИмОВИЋА 
 Опис предложене улице бр. 5  Улица почиње 
од незваничне улице Косте Стаменковића између 
КП5092 и КП5095 пружа се дуж КП5093 где се и за
вршава између КП5097 и КП5084, КО Пертате. 

Члан 24.

У насељеном месту Петровац, утврђују се следећи 
називи улица 

Улица број 1 – ЦАРСКИ ПУТ  Опис предложене 
улице бр. 1 Улица почиње између КП22 и КП27, 
наставља се дуж КП799 где се и завршава између 
КП536 и КП537, КО Петровац. 

Улица број 2 – Улица КРАЉЕВИЋА мАРКА  
Опис предложене улице бр. 2  Улица почиње од 
пре дложене Улице бр 1 у КП550 затим кроз КП549, 
548, 547 наставља дуж КП551 потом сече КП804 и 
на ставља кроз КП803 између КП577 и КП624, КО 
Петровац. 

Заселак број 1 – ЋАВА  Опис предложеног засеока 
бр. 1  Засеок обухвата КП593, 598 и КП595, КО 
Петровац. 

Образложење: Засеок број 1 – радни назив засеока је 
ЋАВА према локалном називу тог засеока и као такав 
је познат и препознатљив од давнина.

Заселак број 2 – РАДАНОВЕ ВОДЕ  Опис пре
дложеног засеока бр. 2 – Засеок обухвата КП612, КО 
Петровац 

Заселак број 3 – ПАДИНА СЕВЕР Опис предло
женог засеока бр. 3  Засеок обухвата КП6147, 146, 
151, 160, 154 и КП160, КО Петровац. 

Заселак број 4 – ПАДИНА ЈУГ Опис предложеног 
засеока бр. 4  Засеок обухвата КП206, КО Петровац

Члан 25.

У насељеном месту Поповце, утврђују се следећи 
називи улица

Улица број 1 – СВЕТОГОРСКА улица  Опис 
предложене улице бр. 1 Улица почиње од границе са 
насељеним местом Горње Врановце између КП2373 
КО Горње Врановце и КП124/1 КО Поповце, наста
вља се дуж КП122 КО Поповце, сече КП121, 3793 и 
КП91, потом наставља дуж КП89. У наставку сече 
КП2787 и КП3564 где се и завршава између КП3563 
и КП3565, КО Поповце. 

Улица број 2 – КРФСКА улица  Опис предложене 
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улице бр. 2 Улица почиње од предложене Улице 
бр.1, између КП121 и КП130, наставља дуж КП3780 
сече КП195, 197, 199, 200 и КП191 и наставља дуж 
КП3780, где се и завршава између КП544 и КП495, 
КО Поповце.

Улице број 3 - ЊЕГОШЕВА улица  Опис предло
жене улице бр. 3  Улица почиње од предложене 
Улице бр.1 у КП1913 сече КП3793 и наставља дуж 
КП3383 потом скреће (десно) у КП3786 где се и 
завршава између КП3655 и КП3730, КО Поповце.

Улица број 4 – Улица СРПСКИХ ВЛАДАРА  Опис 
предложене улице бр. 4  Улица се пружа границом 
са насељеним местом Пороштица и креће се дуж 
КП3022, КО Поповце. 

Улица број 5- ЈОВАНЧИНА улица  Опис предло
жене улице бр. 5  Улица се налази на КП83 која 
почиње од предложене улице 1 између између КП88 
и КП95 и завршава се између КП82 и КП98

Образложење: Улица 1 – радни назив је ЈОВАНЧИНА 
улица према локалном називу те улице а према попу 
деда Јованчи Станковићу (крај 19.в. средина 20.в.) 
рођеном у Поповцу , који је изградио цркву у овом 
месту и службовао у њој све до Првог Светског рата 
у којем је и сам учествовао.

Улица број 6 – Улица ЦАРА ДУШАНА  Опис 
предложене улице бр.6 –Улица која се налази на 
КП2465 од предложене Улице 1 и предложене Улице 
3 (спаја Улицу 1 и Улицу3)

Заселак број 1 – СПАСИЋКИ РИД  Опис предло
женог засеока бр. 1  Засеок обухвата КП1, КО Попо
вце.

Заселак број 2 – ОРНИЦЕ  Опис предложеног засе
ока бр. 2 – Засеок обухвата простор између КП370, 
352, 14 и КП303, КО Поповце 

Образложење: Засеок број 2 – радни назив засеока 
је ОРНИЦЕ према локалном називу тог засеока и као 
такав је познат и препознатљив од давнина.

Заселак број 3 – РАВНИШТЕ  Опис предложеног 
засеока бр. 3  Засеок обухвата простор између КП1997, 
1780, 176 и КП2052, КО Поповце 

Образложење: Засеок број 3 – радни назив засеока 
је РАВНИШТЕ према локалном називу тог засеока и 

као такав је познат и препознатљив од давнина.

Заселак број 4 – ЧЕСмАРИ  Опис предложеног за
сеока бр. 4  Засеок обухвата КП2756, 2754 и КП2750, 
КО Поповце

Заселак број 5 – ЈОВАНОВЦИ ЗАПАД - Опис 
предложеног засеока бр. 5  Засеок обухвата КП2916, 
КО Поповце

Заселак број 6 – ЈОВАНОВЦИ ИСТОК  Опис пре
дло женог засеока бр. 6  Засеок обухвата простор 
између КП3362, 2873, 2875 и КП3069, КО Поповце 

Заселак број 7 – ЖУТАЈЦИ  Опис предложеног 
засеока бр. 7  Засеок обухвата КП3182, 3185, 3218, и 
КП3183, КО Поповце. 

Члан 26.

У насељеном месту Пороштица утврђују се следећи 
називи улица

Улица број 1 – Улица ЦАРА ЛАЗАРА  Опис пре
дложене улице бр. 1 Улица почиње од границе са 
насељеним местом Поповце између КП528 и КП800, 
пружа се дуж КП2739 где се и завршава између КП14 
(КО Рафуна) КП1256, КО Пороштица. 

Улица број 2 – Улица СРПСКИХ ВЛАДАРА  Опис 
предложене улице бр. 2  Улица почиње од предложене 
Улице 1 између КП1193 и КП2739 и КП2120/1 
наставља дуж КП1207, 1733, где се завршава између 
КП788 (КО Рафуна) и КП1143, КО Пороштица. 

Улице број 3 – ЦЕРСКА улица  Опис предложене 
улице бр. 3  Улица почиње од предложене Улице 1 
између КП765 и КП766. наставља дуж КП2738 потом 
скреће (лево) дуж КП2749 где се и завршава, између 
КП604 и КП673/1, КО Пороштица. 

Улица број 4 – КАЈмАКЧАЛАНСКА улица  Опис 
предложене улице бр. 4  Улица почиње од предложене 
Улице бр. 1 између КП1443/2 и КП1530. Наставља дуж 
КП2741 где се и завршава између КП1392 и КП2195, 
КО Пороштица. 

Улица број 5 - СЛОБОДАРСКА улица  Опис пре
дло жене улице бр. 5  Улица почиње од предложене 
Улице бр 1, између КП1565 и КП1730. Наставља дуж 
КП2742 скреће (лево) дуж КП1886, потом поново 
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скреће (лево) у КП1885, 1877, 2742, 2143, 2744 и 
КП2746 где се и завршава се између КП1069, КО 
Пороштица, и КП2345 КО Гргуревце. 

Улица број 6 – Улица КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ 
 Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње од 
предложене Улице бр. 1, између КП1242 и КП1245. 
Креће се дуж КП1236 потом сече КП1237 и наставља 
дуж КП2740, где се и завршава између КП2685 и 
КП2667, КО Пороштица

Улица број 7 – БАЛКАНСКА улица  Опис предло
жене улице бр. 7  Улица почиње од предложене 
Улице бр 5 између КП2288 и КП2302, пружа се дуж 
КП2742 скреће (десно) у КП2632 где се и завршава 
између КП2634 и КП2627, КО Пороштица. 

Улица број 8 – БОРАЧКА улица  Опис предложене 
улице бр. 8  Улица почиње од предложене Улице бр 
5 између КП231 и КП2335/5 наставља дуж КП2747 
сече КП2390, 2387, 2386, 2381, 2379, и КП2377 потом 
се враћа у КП2747, 2520 и КП2479, где се и завршава 
између КП2510 и КП2472, КО Пороштица. 

Улица број 9 – Улица ЦАРА УРОША  Опис предло
жене улице бр. 9 . – Улица почиње од предложене 
Улице бр 2 између КП788 КО Рафуна и КП1143 КО 
Пороштица наствља дуж КП2733 КО Пороштица 
потом прелази у КП129 потом сече КП62, 54, 55, 53 и 
КП52 сече КП228, 230, 231, 232 и КП235. У наставку 
се пружа дуж КП2734 где се и завршава између 
КП253 и КП9, КО Пороштица. 

Заселак број 1 – мЕКИ КАмЕН ВРЉАК  Опис 
предложеног засеока бр. 1  Засеок обухвата КП373, 
382, 317 и КП310, КО Пороштица. 

Заселак број 2 – ТРОНОШАК  Опис предложеног 
засеока бр. 2 – Засеок обухвата КП460 КО Пороштица

Образложење: Засеок број 2 – радни назив засеока 
је ТРОНОШАК према локалном називу тог засеока и 
као такав је познат и препознатљив од давнина.

Заселак број 3 – ШОДАЧКО  Опис предложеног 
засеока бр. 3  Засеок обухвата КП490 КО Пороштица

Образложење: Засеок број 3 – радни назив засеока је 
ШОДАЧКО према локалном називу тог засеока и као 
такав је познат и препознатљив од давнина.

Заселак број 4 – ПОПАРЕЈЦИ  Опис предложеног 
засеока бр. 4  Засеок обухвата КПпростор између 
КП1910, 1980, 1651 и КП1666, КО Пороштица. 

Образложење: Засеок број 4 – радни назив засеока 
је ПОПАРЕЈЦИ према локалном називу тог засеока и 
као такав је познат и препознатљив од давнина.

Заселак број 5 – ПОПАРЕЈЦИ КУЋНИ ПЛАЦ  
Опис предложеног засеока бр. 5  Засеок обухвата 
КП1988, КО Пороштица

Образложење: Засеок број 5 – радни назив засеока је 
ПОПАРЕЈЦИ КУЋНИ ПЛАЦ према локалном називу 
тог засеока и као такав је познат и препознатљив од 
давнина.

Заселак број 6 – РИОТИНЕ  Опис предложеног 
засеока бр. 6  Засеок обухвата КП2066, КО Поро
штица. 

Образложење: Засеок број 6 – радни назив засеока је 
РИОТИНЕ према локалном називу тог засеока и као 
такав је познат и препознатљив од давнина.

Заселак број 7 – КОВАЧИ  Опис предложеног засе
ока бр. 7  Засеок обухвата КП2252, КО Поро штица. 

Образложење: Засеок број 7 – радни назив засеока 
је КОВАЧИ према локалном називу тог засеока и као 
такав је познат и препознатљив од давнина.

Члан 27.

У насељеном месту Прекопчелица утврђују се сле
дећи називи улица

Улица број 1 – Улица ЦАРА ЈУСТИНИЈАНА  Опис 
предложене улице бр. 1 Улица почиње од границе 
са насељеним местом Штулац између КП1650 и 
КП1651/1, наставља се дуж КП4571 где се и завршава 
између КП4580 и КП3463, КО Прекопчелица. 

Улица број 2 – БАНКОВАЧКА улица  Опис 
предложене улице бр. 2 Улица почиње од предложене 
Улице бр.1, између КП1651/2 и границе са насељеним 
местом Штулац. Пружа се кроз КП1651/1 сече 
КП1653, наставља кроз КП1654/2 и КП1656 потом се 
наставља дуж КП4572/1 и КП1659 где се и завршава 
између КП1665 и КП4572/1, КО Прекопчелица.
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Образложење: Улица 2 – радни назив је улица 
БАНКОВАЧКА према делу насеља под називом 
Банковце и фамилији која се ту населила и данас 
живи под презименом Банковић.

Улице број 3 – СВЕТОИЛИЈСКА улица  Опис пре
дложене улице бр. 3  Улица почиње од предложене 
Улице бр.1, између КП1901 и КП1902. Пружа се 
дуж КП4570/1 где се и завршава између КП1848/1 и 
КП1810, КО Прекопчелица.

Улица број 4 – Улица ЈОВЧИЋ НОВИЦЕ  Опис 
предложене улице бр. 4 –Улица почиње од пре
дложене Улице бр.1, између КП1904 и КП1906 у 
КП1905 , наставља кроз КП1917 где се и завршава 
између КП1920 и КП1915, КО Прекопчелица.

Образложење: Улица 4 – радни назив је улица 
ЈОВЧИЋ НОВИЦЕ (19631999) према војнику војске 
Србије из Прекопчелице који је храбро погинуо у 
борбама на Косову током НАТО агресије 1999.год. на 
Србију а живео је у поменутој улици, те је предлог 
грађана да улица носи назив овог јунака Српске 
војске.

Улица број 5 – Улица 4. ЈУЛА  Опис предложене 
ули це бр. 5  Улица почиње од предложене Улице 
бр.1, између КП1908 и КП1987, наставља дуж 
КП4566 и КП1937, потом се пружа кроз КП1850 где 
се и завршава између КП1934 и КП1949, КО Пре
копчелица.

Улица број 6 – Улица 11. БРИГАДЕ  Опис предло
жене улице бр. 6 – Улица почиње од предложене 
Улице бр. 1, између КП1862/2 и КП1930, наставља 
дуж КП1934 сече КП1851, где се и завршава између 
КП1850 и КП1938, КО Прекопчелица.

Улица број 7 – БОЈНИЧКА улица  Опис предложе
не улице бр. 7  Улица почиње предложене Улице бр. 
1 између КП2599 и КП2602. Пролази дуж КП4554, 
где се и завршава између КП2518 и КП2491, КО 
Прекопчелица

Улица број 8 – РАДАНСКА улица  Опис предложене 
улице бр. 8  Улица почиње у КП2432 КО Ново Село 
у наставку се пружа кроз КП1716 где се и завршава 
између КП1715 и КП1716, све у КО Ново Село 

Заселак број 1 – ГАРВАНИЧКИ Засеок  Опис 

предложеног засеока бр. 1  Засеок обухвата КП2233, 
2229, 2234, 3493/1, 3495, 2221, 2222/1 , 2222/2, 2201, 
2226/1, 2226/2 и КП2228, КО Прекопчелица

Члан 28.

У насељеном месту Радевце утврђују се следећи 
називи улица

Улица број 1 – Улица НАРОДНИХ ХЕРОЈА  
Опис предложене улице бр. 1 Улица почиње између 
КП5 и КП3, пружа се дуж КП45, 2677, 1981, 2680 и 
КП1981 где се и завршава између КП2680 и КП1981 
на граници са насељеним местом Дрводељ.

Улица број 2 – Улица ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА 
мИШИЋА  Опис предложене улице бр. 2 Улица 
почиње од предложене Улице 1 у КП267 између КП1981 
и КП1297, наставља дуж КП2680, 2676 и КП160, где се 
завршава између КП166 и КП159, КО Радевце.

Улице број 3 – Улица ПОЈАТЕ  Опис предложене 
улице бр. 3  Улица почиње на граници са насељеним 
Равна Бања (Општина Медвеђа), поред кп 1984 КО 
Радевце, иде дуж кп 3532 КО Равна Бања, дуж кп 3534 
КО Медвеђа, и завршава се поред кп 2187 КО Радевце. 

НАПОмЕНА: Предложена Улица бр. 3 је заједничка са 
усвојеном улицом у насељеном месту Сијарина и Равна 
Равна Бања под називом Бањски пут, као и Предложеном 
улицом бр. 3 у насељеном месту Дрводељ. Додељен је 
исти назив улице. 

Улица број 4 – Улица мАРКА КРАЉЕВИЋА  
Опис предложене улице бр. 4  Улица почиње између 
КП2035 и КП2000, наставља дуж КП2036 сече КП2677 
и наставља дуж КП1962, 2679 где се и завршава између 
КП2454 и КП2535, КО Радевце.

Улица број 5 – КЛАЈИЋКИ ПУТ  Опис предложене 
улице бр. 5  Улица почиње од предложене Улице бр 
1 између КП249 и КП247 и наставља дуж КП248, КО 
Радевце. Потом наставља дуж КП558 КО Клајић где 
се и завршава, између КП103 КО Клајић и КП332 КО 
Радевце. 

НАПОмЕНА: Предложена улица пружа се границом 
са насељеним местом Клајић и заједничка је са 
предложеном Улицом бр 10 у истом. Додељен је исти 
назив улице у оба насељена места.
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Улица број 6 – Улица мИЛОША ОБИЛИЋА 
 Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње на 
граници са насељеним местом Равна Бања ( општина 
Медвеђа), поред кп 2187, иде дуж кп 2681, дуж кп 
2329, и завршава се између кп 2330 и кп 2335, све у 
КО Радевце

Заселак број 1 – мАЛОРЕЧКИ  Опис предложеног 
засеока бр. 1  Засеок обухвата КП1054, КО Радевце 

Образложење: Засеок број 1 – радни назив засеока је 
МАЛОРЕЧКИ према локалном називу тог засеока и 
као такав је познат и препознатљив од давнина.

Заселак број 2 – мУСИНО ПРИСОЈЕ  Опис 
предложеног засеока бр. 2 – Засеок обухвата простор 
између КП657, 553 и КП352, КО Радевце

Заселак број 3 – ЈЕЗЕРО  Опис предложеног засеока 
бр. 3  Засеок обухвата постор између КП1621, 1730, 
1408 и КП1580, КО Радевце.

Заселак број 4 – ПОЉАНИЧКИ  Опис предложеног 
засеока бр. 4  Засеок обухвата КП1852, 574, 563 и 
КП1744, КО Радевце.

Образложење: Засеок број 4 – радни назив засеока је 
ПОЉАНИЧКИ према локалном називу тог засеока и 
као такав је познат и препознатљив од давнина.

Заселак број 5 – мУСИНО  Опис предложеног 
засеока бр. 5  Засеок обухвата КП385, КО Радевце

Образложење: Засеок број 5 – радни назив засеока је 
засеок МУСИНО према локалном називу тог засеока 
и као такав је познат и препознатљив од давнина.

Заселак број 6 – мУСИН Засеок  Опис предложеног 
засеока бр. 6  Засеок обухвата простор између 
КП534, 530 и КП408 КО Радевце.

Заселак број 7 – КЛАДАНАЦ  Опис предложеног 
засеока бр. 7  Засеок обухвата простор између 
КП1903, 1871, 1844 и КП1771, КО Радевце

Образложење: Засеок број 7 – радни назив засеока 
је КЛАДАНАЦ према локалном називу тог засеока и 
као такав је познат и препознатљив од давнина.

Заселак број 8 – мАХАЛА БАЧЕВИНЕ  Опис 
пре дло женог засеока бр. 8–Засеок обухвата простор 
између КП2617, 2641, 2621 и КП2623, КО Радевце

Заселак број 9 – ЧУКА  Опис предложеног засеока 
бр. 9  Засеок обухвата КП2248, КО Радевце 

Образложење: Засеок број 9 – радни назив засеока је 
ЧУКА према локалном називу тог засеока и као такав 
је познат и препознатљив од давнина.

Заселак број 10 – БЕЛИ РИД  Опис предложеног 
засеока бр. 10  Засеок обухвата КП2269 и КП2268, 
КО Радевце

Члан 29.

У насељеном месту Радиновац утврђују се следећи 
називи улица

Улица број 1 – ЛЕБАНСКА улица  Опис предло
жене улице бр. 1 Улица почиње између КП405 и 
КП422, наставља се дуж КП789 где се и завршава 
између КП691 и КП711, КО Радиновац. 

Улица број 2 – Улица СОЛУНСКИХ РАТНИКА 
 Опис предложене улице бр. 2 Улица почиње од 
пре дложене Улице бр 1 између КП322 и КП465/1, на
ставља дуж КП299 између КП301 и КП278, КО Ра
диновац.

Улице број 3 – ГУРГУТОВАЧКИ ПУТ  Опис пре
дложене улице бр. 3  Улица почиње од предложене 
Улице бр 1 између КП619 и КП700, пружа се дуж 
КП790 целом дужином где се и завшава између 
КП367 КО Гргутово и КП656, КО Радиновац.

Улица број 4 – ЈАБЛАНИЧКА улица  Опис пре
дложене улице бр. 4  Улица почиње од КП793 (река 
Јабланица –начин коришћења земљишта: поток) 
између КП547 и КП584, пружа се дуж КП792 где се 
и завшава између КП576 и КП557/1, КО Радиновац

Улица број 5 – Улица ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА  Опис 
пре дложене улице бр. 5  Улица почиње између 
КП2524 КО Гегља и КП36/1 КО Радиновац. Пружа 
се дуж КП786 КО Радиновац и завршава се између 
КП2365/1 КО Гегља и КП7 КО Радиновац . 

Члан 30.

У насељеном месту Шарце утврђују се следећи на
зиви улица
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Улица број 1 – Улица НИКОЛЕ ПАШИЋА  Опис 
предложене улице бр. 1 улица почиње у КП2475, 
између КП996 и КП1/6, протеже се дуж КП2475 у 
којој се и завршава, између КП1683 и КП2080, а све 
у КО Шарце.

Улица број 2 – РИДСКИ ПУТ  Опис предложене 
улице бр. 2 улица почиње од предложене Улице 1 
(КП2475), почиње у КП2477, између КП797 и КП1731, 
протеже се дуж КП2477 у којој се и завршава, између 
КП695 и КП750, а све у КО Шарце.

Улице број 3 – ДОСИТЕЈЕВА улица  Опис пре
дло жене улице бр. 3  улица почиње од постојеће 
улице Доситејева (КП2929/1, КО Лебане), почиње у 
КП2473, између КП992 и КП1012, протеже се дуж 
КП2473 у којој се и завршава, између КП1331/1 и 
КП1100, а све у КО Шарце. 

Улица број 4 – Улица 8. мАРТА  Опис предложене 
улице бр. 4  улица почиње у КП2473, између КП1160 
и КП2874/2, протеже се дуж КП2473, пролази кроз 
КП1165, КП1246, КП1179, протеже се дуж КП2473, 
КП2481 у којој се и завршава, између КП1372 и 
КП1375, а све у КО Шарце.

Улица број 5 – ХАЈДУК ВЕЉКОВА улица  Опис 
предложене улице бр. 5  улица почиње од пре дло жене 
Улице 4 (КП2481), почиње у КП2480, између КП1331/2 
и КП1351, протеже се дуж КП2480, КП2096/4, КП2481 
у којој се и завршава, између КП2096/1 и КП2097, а све 
у КО Шарце 

Заселак број 1 – мАЛО ШАРЦЕ  Опис предложеног 
засеока бр. 1  засеок се простире унутар површине 
КП159, КП170, КП512, све у КО Шарце 

Заселак број 2 – СРЕДЊИ РИД  Опис предложеног 
засеока бр. 2 – засеок се простире унутар површине 
КП617, КП656, све у КО Шарце. 

Заселак број 3 – АНТИН РИД  Опис предложеног 
засеока бр. 3  засеок се простире унутар површине 
КП2009, КП2032, све у КО Шарце 

Заселак број 4 – мАЛИ РИД  Опис предложеног 
засеока бр. 4  засеок се простире унутар површине 
КП1969, све у КО Шарце.

Заселак број 5 – ЧУКА  Опис предложеног засеока 
бр. 5  засеок се простире унутар површине КП1969, 
све у КО Шарце

Образложење: Засеок број 5 – радни назив засеока је 
ЧУКА према локалном називу тог засеока и као такав 
је познат и препознатљив од давнина.

Заселак број 6 – ДУБРАВА  Опис предложеног 
засеока бр. 6  засеок се простире унутар површине 
КП1969, све у КО Шарце.

Образложење: Засеок број 6 – радни назив засеока је 
ДУБРАВА према локалном називу тог засеока и као 
такав је познат и препознатљив од давнина.

Члан 31.

У насељеном месту Шилово утврђују се следећи 
називи улица

Улица број 1 – Улица ЦАРА ДУШАНА  Опис пре
дложене улице бр. 1 Улица почиње на граници са 
насељеним местом Кривача између КП208/1 и КП5232, 
где се и завршава између КП405 КО Радиновац и 
КП2574, КО Шилово. 

НАПОмЕНА: Предложена Улица представља 
државни пут IIА реда пролази кроз више насељених 
места (Кривача и Радиновац...).

Улица број 2 – ЦЕРСКА улица  Опис предложене 
улице бр. 2 Улица почиње од предложене Улице бр. 1 
између КП1450 и КП1483 наставља дуж КП1463 сече 
КП5260, 5247, 2530, 2529 и КП5247, где се завршава 
између КП2518 и КП2491, КО Шилово.

Улице број 3 – Улица ВОЈВОДЕ мИШИЋА- Опис 
предложене улице бр. 3  Улица почиње од предложене 
Улице бр 2 између КП1446/2 и КП2513, дуж КП5248 
где се завршава, између КП2473 и КП2388/2, КО 
Шилово.

Улица број 4 – Улица ВОЈВОДЕ мОмЧИЛА  Опис 
предложене улице бр. 4  Улица почиње од предложене 
Улице бр. 3 између КП1462 и КП2287, наставља дуж 
КП5260 сече КП2275, 5263, наставља дуж КП2244 сече 
КП5250 затим дуж КП5249 сече КП2323, 2290, 2297 и 
КП5248, где се и завршава између кп2778 и КП2632, КО 
Шилово.

Улица број 5 –Улица ЦАРА ЛАЗАРА  Опис предло
жене улице бр. 5  Улица почиње од предложене Улице 
бр 1, између КП722 и КП5232. Иде дуж КП1616, где се 
и завршава између КП1615/1, КО Шилово.
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Улица број 6 – Улица СЛАВИШЕ мИЉКОВИЋА 
 Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње од 
предложене Улице 5, између КП956 и КП723 иде дуж 
КП728, где се и завршава између КП708 и КП729, КО 
Шилово.

Образложење: Улица 6 – радни назив улице је улица 
СЛАВИШЕ МИЉКОВИЋА према војнику војске 
Србије из Шилова, Славиши Миљковићу(19781999) 
који је храбро погинуо у току бомбардовања болнице 
"Доктор Драгиша Мишовић" у Београду током НАТО 
агресије 1999.год. на Србију а живео је у поменутој 
улици.

Улица број 7 – ЈАБЛАНИЧКА улица  Опис предло
жене улице бр. 7  Улица почиње између КП1580 и 
КП1769, креће се дуж КП1582, 5241/2 и пролази кроз 
706, 629 сече КП5241/2, наставља кроз КП5261/1 и 
КП581 где се и завршава, између КП556 и КП582, КО 
Шилово

Образложење: Улица 7 – радни назив улице је ЈАБЛА
НИЧКА улица према реци Јабланици која пролази кроз 
територију Општине Лебане.

Улица број 8 – Улица ПАЛИХ БОРАЦА  Опис 
пре дложене улице бр. 8  Улица почиње од предло
жене Улице бр 7, између КП1755/1 и КП1629, на ста
вља дуж КП5241/2 и КП5244 где се завршава између 
КП1780 и КП1744, КО Шилово.

Улица број 9 – Улица КОСТЕ СТАмЕНКОВИЋА 
 Опис предложене улице бр. 9 .Улица почиње од 
предложене Улице бр 7 између КП736 и КП694, 
наставља дуж КП5240 где се и завршава између 
КП3476 и КП857, КО Шилово.

Улица број 10 – КРФСКА улица  Опис предложене 
улице бр. 10  Улица почиње од предложене улице бр 
7 између КП705 и КП673, пружа се дуж КП699, кроз 
КП700, 674, наставља дуж КП5261 скреће (десно) 
дуж КП5239 где се и завршава између КП611/2 и 
КП843, КО Шилово.

Улица број 11 – РАДАНСКА улица  Опис предложене 
улице бр. 11 – Улица почиње од предложене Улице бр.7 
између КП673 и КП5261/1 у ко 5241/1 сече КП5261/1 и 
настваља дуж КП5232 где се и завршава између КП586 
и КП596/2, КО Шилово.

Улица број 12 – Улица КРАЉЕВИЋА мАРКА 
 Опис предложене улице бр. 12  Улица почиње од 
границе са насељеним местом Кривача између КП346 
и КП347, пружа се дуж КП5237, 597 и КП389 где се и 
завршава између КП388 и КП391, КО Шилово.

Улица број 13 – Улица КРАЉА ПЕТРА  Опис пре
дложене улице бр. 13  Улица почиње од предложене 
између КП184 КО Шилово и КП1673/1 КО Кривача, 
пружа се дуж 2690 КО Кривача где се и завршава 
између КП1612 КО Кривача и КП46, КО Шилово. 

Улица број 14 – Улица КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ  
Опис предложене улице бр. 14 – Улица почиње од 
предложене Улице бр 13 између КП145 и КП164/2 
дуж КП5242 сече КП140 и КП152 где се и завршава 
између КП155 и КП994 и КП174/2, КО Шилово.

Улица број 15 – ЈУГ БОГДАНОВА улица  Опис 
предложене улице бр. 15 Улица почиње од предло
жене Улице бр 9 између КП880 и КП875/1, наставља 
дуж КП875/2, 891/2, 5255 сече КП3549 и КП3556 
и враћа се дуж КП5255 где се и завршава између 
КП3557 и КП3429, КО Шилово.

Улица број 16 – Улица ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА  Опис 
предложене улице бр. 16  Улице почиње од КП1 КО 
Шилово , простире се дуж КП2859 КО Гегља и за
врша ва се код КП 3 КО Шилово.

Заселак број 1 – мРТВИЦА  Опис предложеног 
засеока бр. 1  Засеок обухвата КП281, 283 и КП480, 
КО Шилово

Образложење: Засеок број 1 – радни назив засеока је 
МРТВИЦА према локалном називу тог засеока и као 
такав је познат и препознатљив од давнина.

Заселак број 2 – КАДИВКИНИ  Опис предложеног 
засеока бр. 2 – Засеок обухвата КП4244, 4243, 4237 и 
КП4284 , КО Шилово.

Образложење: Засеок број 2 – радни назив засеока је 
КАДИВКИНИ према локалном називу тог засеока и 
као такав је познат и препознатљив од давнина.

Заселак број 3 – ЈАЋИмОВИЋИ  Опис предложеног 
засеока бр. 3  Засеок обухвата КП4464, 4466/3 и 
КП4121, КО Шилово.

Образложење: Засеок број 3 – радни назив засеока је 
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ЈАЋИМОВИЋИ према локалном називу тог засеока 
и као такав је познат и препознатљив од давнина.

Заселак број 4 – ЦРКВИШТЕ  Опис предложеног 
засеока бр. 4  Засеок обухвата КП3741/2, 3838 и 
КП3835 , КО Шилово.

Образложење: Засеок број 4 – радни назив засеока 
је ЦРКВИШТЕ према локалном називу тог засеока и 
као такав је познат и препознатљив од давнина.

Заселак број 5 – мИЛАДИНОВИ  Опис предло же
ног засеока бр. 5  Засеок обухвата КП3665, КО Ши
лово

Образложење: Засеок број 5 – радни назив засеока је 
МИЛАДИНОВИ према локалном називу тог засеока 
и као такав је познат и препознатљив од давнина.

Заселак број 6 – ЛЕШЈЕ  Опис предложеног засе
ока бр. 6  Засеок обухвата КП3811, 3130, 3125 и 
КП3950, КО Шилово

Образложење: Засеок број 6 – радни назив засеока 
је ЛЕШЈЕ према локалном називу тог засеока и као 
такав је познат и препознатљив од давнина.

Заселак број 7 – ДУБИНЦИ  Опис предложеног 
за се ока бр. 7  Засеок обухвата КП4002, 4001, 4003, 
4017 и КП4018, КО Шилово

Образложење: Засеок број 7 – радни назив засеока је 
ДУБИНЦИ према локалном називу тог засеока и као 
такав је познат и препознатљив од давнина.

Заселак број 8 – мАСЛАРКА  Опис предложеног 
засеока бр. 8  Засеок обухвата КП5144 и КП5147, КО 
Шилово

Образложење: Засеок број 8 – радни назив засеока 
је МАСЛАРКА према локалном називу тог засеока и 
као такав је познат и препознатљив од давнина.

Заселак број 9 – ПРВОНЕЧАНИ  Опис предло
женог засеока бр. 9  Засеок обухвата простор између 
КП5184, 5022, 4900 и КП4834, КО Шилово

Образложење: Засеок број 9 – радни назив засеока је 
ПРВОНЕЧАНИ према локалном називу тог засеока и 
као такав је познат и препознатљив од давнина.

Заселак број 10 – СТАмБОЛОВИ  Опис предло
женог засеока бр. 10  Засеок обухвата КП470, 4704, 
4773 и КП4769, КО Шилово.

Образложење: Засеок број 10 – радни назив засеока 
је СТАМБОЛОВИ према локалном називу тог засеока 
и као такав је познат и препознатљив од давнина.

Заселак број 11 – БУШТРАНЦИ  Опис предложеног 
засеока бр. 11  Засеок обухвата КП4621, КП4617 и 
КП4769, КО Шилово.

Образложење: Засеок број 11 – радни назив засеока 
је БУШТРАНЦИ према локалном називу тог засеока 
и као такав је познат и препознатљив од давнина.

Заселак број 12 – ЧУКИНЦИ  Опис предложеног 
засеока бр. 12  Засеок обухвата КП5195 и КП5197, 
КО Шилово

Образложење: Засеок број 12 – радни назив засеока 
је ЧУКИНЦИ према локалном називу тог засеока и 
као такав је познат и препознатљив од давнина.

Члан 32.

У насељеном месту Слишане утврђују се следећи 
називи улица

Улица број 1 – КАРАђОРђЕВА улица  Опис пре
дло жене улице бр. 1 Улица почиње између КП2060 
и КП1664, пружа се дуж КП7938, 7939 затим сече 
КП7941, 7941 и КП2343 где се и завршава између 
КП7941 и КП2349, КО Слишане

Улица број 2 – Улица 19.АВГУСТА  Опис предло
жене улице бр. 2 Улица почиње од предложене Улице 
бр. 1 у КП3298 и КП3264, наставља дуж КП7943 и 
КП7950, где се и завршава између КП7953 и КП5496, 
КО Слишане.

Улице број 3 – Улица мИЛОША ОБИЛИЋА  Опис 
предложене улице бр. 3  Улица почиње у КП7943 на
ставља дуж КП4433, 7923 и КП7828, где се и завршава, 
између КП3/1 и КП4702, КО Слишане

Улица број 4 – ХАЈДУК ВЕЉКОВА улица  Опис 
предложене улице бр. 4  Улица почиње од пре
дложене Улице бр. 3 између КП3/1 и КП4702, наста
вља дуж КП2928 и КП4193/2, где се и завршава 
између КП4198 и КП4193/1, КО Слишане

Улица број 5 –Улица ЦАРА ЈУСТИНИЈАНА  
Опис предложене улице бр. 5  Улица почиње од 
пре дло жене Улице бр 4, у КП7928 између КП4168 
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КП4198. Креће се дуж КП7928 где се и завршава, 
између КП4166 и КП4241, КО Слишане.

Улица број 6 – Улица 12.ЈУЛА  Опис предложене 
улице бр. 6 – Улица почиње.у КП7928 између КП3/1 и 
КП4712. Креће се дуж КП4703 потом скреће (десно) 
кроз КП3/1, наставља дуж КП2 потом поново враћа у 
КП3/1, где се и завршава између КП1928 и КП3469, 
КО Слишане.

Улица број 7 – Улица ГАВРИЛА ЈАНКОВИЋА 
 Опис предложене улице бр. 7  Улица почиње од 
предложене Улице бр. 6 између КП4598 и КП4461 
пружа се дуж КП7943, 7950 целом дужином где се 
и завршава између КП5496 и КП5394, КО Слишане.

Образложење: Улица 7 – радни назив је улица 
ГАВРИЛА ЈАНКОВИЋА према војнику војске 
Србије из Слишана, Гаврилу Јанковићу (19631999) 
који је храбро погинуо у борбама у околини Ђаковице 
на Косову, током НАТО агресије 1999.год. на Србију 
а живео је у поменутој улици.

Улица број 8 – мОКРАЊЧЕВА улица  Опис пре
дложене улице бр. 8  Улица почиње од предложене 
Улице бр 7 између КП4461 и КП4437, наставља дуж 
КП4459 и КП4467 где се и завrшава између КП4466 и 
КП4515, КО Слишане

Улица број 9 – Улица СТОЈАНА ЉУБИЋА  Опис 
предложене улице бр. 9 .Улица почиње од предложене 
Улице бр. 2 између КП4443 и КП3535, пружа се дуж 
КП7948 где се и завршава између КП4490 и КП3456, 
КО Слишане.

Образложење: Улица 9 – радни назив улице је улица 
СТОЈАНА ЉУБИЋА према народном хероју из Другог 
Светског рата Стојану Љубићу рођеном у Косанчићу 
1916.год. а погинуо 1943.год.

Улица број 10 – Улица СЛИШАНСКА  Опис 
предложене улице бр. 10 Улица почиње од предложене 
Улице бр 2 између КП4431 и КП358 пружа се дуж 
КП3583 и КП7923 наставља дуж КП7935 сече КП1271, 
1270, 1267, 1263, 1263, 1261 и наставља дуж КП7935 где 
се и завршава између КП1255 и КП1256, КО Слишане. 

Улица број 11 – Улица мАРКА КРАЉЕВИЋА  
Опис предложене улице бр. 11 Улица почиње од 
предложене Улице бр 10 између КП1149 и КП3766, 

пружа се дуж КП7934 сече КП3773, 3774 и КП3775 
где се наставља дуж КП806, 7934 потом сече КП1135, 
1123, 1124 где се и завршава између КП7933 и 
КП1135, КО Слишане

Улица број 12 – Улица ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА  Опис 
предложене улице бр. 12 .Улица почиње између 
КП1455 и КП1284 пружа се дуж КП1454 сече КП1327, 
1452 где се и завршава између КП1465 и КП1445, КО 
Слишане.

Заселак број 1 – ВЛАСИНЦИ  Опис предложеног 
засеока бр. 1  Засеок обухвата простор између КП500 
кп, КП315, КП225 и КП271, КО Слишане.

Заселак број 2 – СРЕДЊИ РИД  Опис предложеног 
засеока бр. 2 – Засеок обухвата КП1356 и КП1357, КО 
Слишане

Заселак број 3 – ШУмАРЦИ  Опис предложеног 
засеока бр. 3  Засеок обухвата КП1777, 1775, 1764, 
1729 и КП1707, КО Слишане

Члан 33.

У насељеном месту Штулац утврђују се следећи 
називи улица

Улица број 1 – Улица ЦАРИЦЕ ТЕОДОРЕ  Опис 
пре дложене улице бр. 1 Улица почиње између КП1552 
и КП1543, пружа се дуж КП1544 сече КП4932, 
наставља дуж КП1529 сече КП1169 и КП4925, потом 
дуж КП1175 сече КП1220, 1221, 1222, 1228, 1129/1, 
1230, 1231, 1232/1, 1231 и КП1234. У наставку се пружа 
КП4933, 1934/1, 1947 где се и завршава између КП3119 
и КП3126, КО Штулац. 

Улица број 2 – Улица ЦАРА ЈУСТИНИЈАНА  
Опис предложене улице бр. 2 Улица почиње од гра
ни це са насељеним местом Прекопчелица, између 
КП159 и КП1598, пружа се дуж КП4928 сече КП764, 
765/1, 808/1, 799, 798/2, 796/2, 744, 792/2, 291/2, 4928 
сече КП4924, 4927 и КП184, где се завршава између 
КП178 и КП187, КО Штулац. 

Улице број 3 –Улица ИВАНА КОСАНЧИЋА  Опис 
предложене улице бр. 3  Улица почиње од предложене 
Улице бр 2, између КП1631 и КП1595. Пролази дуж 
КП1935 где се и завршава, између КП2236 и КП2239, 
КО Штулац.
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Улица број 4 – Улица НАРОДНИХ ХЕРОЈА  Опис 
предложене улице бр. 4  Улица почиње од предложене 
Улице бр. 3 између КП1823 и КП1629, наставља дуж 
КП4936 сече КП1868 и КП1869 затим наставља дуж 
КП2061 где се и завршава између КП2060 и КП2054, 
КО Штулац

Улица број 5 –Улица мИЛАНА ТОПЛИЦЕ  Опис 
предложене улице бр. 5  Улица почиње од предложене 
Улице бр 4 између КП1867/3 и КП1615. Пролази кроз 
КП4936 потом скреће лево дуж КП4596 и КП4622 где 
се и завршава, између КП4948 и КП4596, КО Штулац.

Улица број 6 – ђУРђЕВДАНСКА улица  Опис 
предложене улице бр. 6 – Улица почиње од предложене 
Улице бр. 5, између КП4353 и КП4598. Креће се дуж 
КП4936 где се и завршава између КП4892 и КП4654, 
КО Штулац. 

Улица број 7 – Улица мИЛОША ОБИЛИЋА  
Опис предложене улице бр. 7  Улица почиње од пре
дло жене Улице бр 5 између КП2054 и КП1934 потом 
наставља дуж КП4937, где се и завршава између 
КП4926 и КП1891 КО Штулац. 

Улица број 8 – Улица ЦАРА УРОША  Опис пре
дло жене улице бр. 8  Улица почиње од границе са 
насељеним местом Прекопчелица између КП1868 
КП1890 наставља дуж КП1889 и КП1891, где се и 
заврша ва између КП1898/1 и КП1900/2, КО Штулац.

Улица број 9 – Улица СТОЈАНА ЉУБИЋА  Опис 
предложене улице бр. 9 .Улица почиње од предложене 
Улице КП1 између КП3477 и КП3476, наставља дуж 
КП4940 и КП3462, где се и завршава између КП3468 и 
КП3451, КО Штулац

Улица број 10 – Улица КОСТЕ СТАмЕНКОВИЋА 
 Опис предложене улице бр. 10 Улица почиње од 
предложене Улице бр 1 између КП3477 и КП3476, 
наставља дуж КП3462 где се и завршава између 
КП3468 и КП3451, КО Штулац

Улица број 11 – НЕмАЊИНА улица  Опис пре
дложене улице бр. 11  Улица почиње од границе са 
насељеним местом Секицол између КП59 КО Штулац 
и КП1288 КО Секицол, наставља дуж КП1384 и 
КП89 где се и завршава између КП88 и КП4927, КО 
Штулац. 

Заселак број 1 – ПАВЛИН Засеок  Опис предло
женог засеока бр. 1  Засеок обухвата КП4260 и 
КП4261, КО Штулац. 

Образложење: Засеок број 1 – радни назив засеока је 
ПАВЛИН засек према локалном називу тог засеока и 
као такав је познат и препознатљив од давнина.

Заселак број 2 – Засеок БАРОВЧАНИ  Опис пре
дложеног засеока бр. 2 – Засеок обухвата КП2755 и 
КП2754, КО Штулац

Члан 34.

У насељеном месту Секицол утврђују се следећи 
називи улица

Улица број 1 – НЕмАЊИНА улица  Опис предло жене 
улице бр. 1 Улица почиње од границе са насељеним 
местом Штулац између КП1289 КО Секицол и КП59 
КО Штулац, наставља се дуж КП1384 где се и завршава 
између КП655 и КП654, КО Секицол. 

Улица број 2 – Улица НИКОЛЕ ТЕСЛЕ  Опис 
предложене улице бр. 2 Улица почиње од границе 
са насељеним местом Мијајлица између КП596 и 
КП567/2, наставља дуж КП1379 између КП525 и 
КП503, КО Секицол.

Улице број 3 – ЦВИЈИЋЕВА улица  Опис предло
жене улице бр. 3  Улица почиње од предложене Улице 
бр 1 између КП6013 и КП605, пружа се дуж КП606/1 
сече КП1387, наставља кроз КП815/2 и КП817 где се 
и завшава између 816 и КП1387, КО Секицол.

Улица број 4 – Улица ЦАРА ЛАЗАРА  Опис предло
жене улице бр. 4  Улица почиње од предложене 
Улице бр 1 између КП927 и КП1011, пружа се дуж 
КП10/12, 987, 986, 985/2, 984 где се и завшава између 
КП1010 и КП1254, КО Секицол.

Заселак број 1 – ЗмИЈИН КАмЕН  Опис предло
женог засеока бр. 1  Засеок обухвата КП1365/1, КО 
Секицол.

Заселак број 2 – ДУБРАВА  Опис предложеног 
засеока бр. 2 – Засеок обухвата КП120, КО Секицол

Образложење: Засеок број 2 – радни назив засеока је 
ДУБРАВА према локалном називу тог засеока и као 
такав је познат и препознатљив од давнина.
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Члан 35.

У насељеном месту Свињарица утврђују се следећи 
називи улица

Улица број 1 – Улица ЦАРА ЈУСТИНИЈАНА  
Опис предложене улице бр. 1 Улица почиње између 
КП485 и КП498, наставља се дуж КП2673, 704, 2674, 
2676, 1655 потом се враћа у КП2673 где се и завршава 
између КП1664 и КП1734, КО Свињарица. 

Улица број 2 – Улица ЦАРА ЛАЗАРА  Опис предло
жене улице бр. 2 Улица почиње од предложене Улице 
бр.1, између КП702 и КП642, наставља дуж КП2674 
и КП649 потом се враћа у КП2674, где се и завршава 
између КП663 и КП783/2, КО Свињарица.

Улице број 3 –Улица СРПСКИХ ВЛАДАРА  
Опис предложене улице бр. 3  Улица почиње од 
пре дложене Улице бр.1, између КП1490 и КП1483 
у КП1489 затим сече КП1485 и КП2004, прелази у 
КП2003, 2002 и КП2072, где се и завршава између 
КП2073 и КП2068, КО Свињарица.

Улица број 4 – Улица КРАЉА ПЕТРА  Опис пре
дложене улице бр. 4  Улица почиње од предложене 
Улице бр.3, између КП1490 и КП1485, наставља 
дуж КП1488 потом сече КП487, 2680, 1914, 1913 и 
КП1912 и завршава се у КП2680, КО Свињарица.

Улица број 5 –Улица КРАЉА мИЛАНА  Опис 
предложене улице бр. 5  Улица почиње од предложене 
Улице бр.1, између КП1559 и КП766 ,наставља дуж 
КП2670 потом скреће у КП1563 где се завршава 
између КП1493 и КП1620, КО Свињарица.

Улица број 6 – Улица НИКОЛЕ ТЕСЛЕ  Опис 
предложене улице бр. 6 – Улица почиње од предложене 
Улице бр. 1, између КП1657 и КП276, наставља дуж 
КП2672, где се и завршава између КП39 и КП1662, 
КО Свињарица.

Улица број 7 – Улица ЦАРИЦЕ ТЕОДОРЕ  Опис 
предложене улице бр. 7  Улица почиње предложене 
Улице бр 6 између КП44 и КП39. Пролази кроз КП38, 
42, 47, 48, 37, 35, 33, и КП32, где се и завршава између 
КП613 КО Бачевина и КП32 КО Свињарица 

Улица број 8 – Улица ВОЈВОДЕ СТЕПЕ  Опис 
пре дложене улице бр. 8  Улица почиње од границе 

са насељеним местом Штулац, између КП2334 и 
КП2613. Креће се дуж КП2679 где се и завршава 
између КП2394 и КП2249, КО Свињарица

Улица број 9 – БОРОВАЧКИ ПУТ  Опис предложене 
улице бр. 9 .Улица почиње од предложене Улице бр.8, 
између КП2456 и КП2612. Креће се дуж КП2611, 2609, 
2606, 2607, 2601, 2538, 2541 и КП2514 и КП2542, где се 
и завршава између КП2451 и КП2543, КО Свињарица. 

Члан 36.

У насељеном место Тогочевце, утврђују се следећи 
називи улица

Улица број 1 – Улица КРАЉА ПЕРТА  Опис пре
дложене улице бр. 1 Улица почиње између КП461 
и КП770 пружа се дуж КП5019 где се и завршава 
између КП2583 и КП2685, КО Тогочевце. 

Улица број 2 – ЈУГ БОГДАНОВА улица  Опис 
предложене улице бр. 2 Улица почиње од предложене 
Улице бр 1, између КП159 и КП1598, пружа се дуж 
КП5017 где се завршава између КП1510 и КП1497, 
КО Тогочевце.

Улице број 3 –Улица КНЕЗА мИЛОША  Опис 
предложене улице бр. 3  Улица почиње од предложене 
Улице бр 1, између КП2484/1 и КП2429/1. Пролази 
дуж КП5024 где се и завршава, између КП2679 и 
КП2687, КО Тогочевце. 

Улица број 4 – Улица ЖИВОЈИНА мИШИЋА  Опис 
предложене улице бр. 4  Улица почиње од пре дложене 
Улице бр. 3 између КП2453 и КП2477, наставља дуж 
КП2476 где се и завршава између КП2473 и КП2479, 
КО Тогочевце 

Улица број 5 –ХАЈДУК ВЕЉКОВА улица  Опис 
предложене улице бр. 5  Улица почиње од предложене 
Улице бр 3 између КП2647/2 и КП2461. Пролази дуж 
КП2462 где се и завршава, између КП2644 и КП2465, 
КО Тогочевце. 

Улица број 6 – Улица ЦАРИЦЕ мИЛИЦЕ  Опис 
предложене улице бр. 6 – Улица почиње од пре
дложене Улице бр. 3, између КП2657 и КП2649. Креће 
се дуж КП2653 где се и завршава између КП2654/1 и 
КП2652, КО Тогочевце.
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Улица број 7 – Улица ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА  Опис 
предложене улице бр. 7  Улица почиње од предложене 
Улице бр 3 између КП2659 и КП2666 потом наставља 
дуж КП2665, где се и завршава између КП2667/2 и 
КП2664 КО Тогочевце 

Улица број 8 – Улица СОЛУНСКИХ РАТНИКА 
 Опис предложене улице бр. 8  Улица почиње од 
предложене Улице бр 12, пружа се дуж 2409/1 и 
завршава се између КП2422 и КП2446/2, КО Тогочевце.

Улица број 9 – Улица ПАТРИЈАРХА ПАВЛА  Опис 
предложене улице бр. 9 .Улица почиње од предложене 
Улице бр 3 између КП2456 и КП2441, наставља дуж 
КП2444 сече КП5032 и наставља дуж КП2337, где се 
и завршава између КП2389 и КП2386/1, КО Тогочевце 

Улица број 10 – Улица мАРКА КРАЉЕВИЋА 
 Опис предложене улице бр. 10  Улица почиње од 
предложене Улице бр 3 између КП2714 и КП2457/1, 
наставља дуж КП2457/2, сече КП5072 наставља дуж 
КП5026 где се и завршава између КП2379 и КП2760, 
КО Тогочевце

Улица број 11 – Улица ИВЕ АНДРИЋА  Опис 
предложене улице бр. 11 – Улица почиње од предложене 
Улице бр 1 између КП2711 и КП2713 наставља дуж 
КП2712 и КП2708 где се и завршава између КП2702 и 
КП2705, КО Тогочевце. 

Улица број 12 – Улица НАРОДНИХ ХЕРОЈА  Опис 
предложене улице бр. 12  Улица почиње од предложене 
Улице бр 1 између КП2409/1 сече КП5032 наставља 
дуж КП2378 сече КП2815, 2816, 2817 и КП2379 где се и 
завршава између КП1898/1 и КП1900/2, КО Тогочевце.

Улица број 13 – Улица НИКОЛЕ ТЕСЛЕ  Опис 
предложене улице бр. 13  Улица почиње од предложене 
Улице бр 9, пружа се дуж КП2390 и КП2391/3 где се 
и завршава између КП2383 и КП2381/2, КО Тогочевце.

Улица број 14 – Улица ПЕТРА КОЧИЋА  Опис 
предложене улице бр. 14 – Улица почиње од предложене 
Улице бр 10, пружа се дуж КП2385 где се и завршава 
између КП2381/2 и КП2382, КО Тогочевце.

Улица број 15 – Улица ђУРЕ ЈАКШИЋА  Опис 
предложене улице бр. 15 Улица почиње од предложене 
Улице бр 9, пружа се дуж КП2443 где се и завршава 
између КП2440 и КП2436, КО Тогочевце.

Улица број 16 – ПЕРТАТСКИ ПУТ  Опис предложене 
улице бр. 16  Улица почиње од предложене Улице бр 1, 
пружа се дуж КП5023 где се и завршава између КП1586 
и КП1585, КО Тогочевце.

Образложење: Улица 16 – радни назив улице је 
ПЕРТАТСКИ ПУТ према локалном називу те улице 
која повезује насеље Тогочевце са насељем Пертате.

Улица број 17 – ЦРКВЕНИ ПУТ  Опис предложене 
улице бр. 17  Улица почиње од предложене Улице бр 
1, почиње између КП1865 и КП1372 пружа се дуж 
КП5018 и завршава између КП1419 и КП1407, КО 
Тогочевце.

Образложење: Улица 17 – радни назив улице је 
ЦРКВЕНИ ПУТ према локалном називу те улице која 
води до цркве у Тогочевцу и одвајкада је позната под 
тим називом

Члан 37.

У насељеном месту Велико Војловце, утврђују се 
следећи називи улица

Улица број 1 – Улица КРАЉА ПЕТРА  Опис пре
дложене улице бр. 1 Улица почиње од границе са 
насељеним местом Доње Врановце између КП700/1 
и КП1470, наставља се дуж КП701 где се и завршава 
између КП773 и КП619, КО Велико Војловце. 

Улица број 2 – ЈАБЛАНИЧКА улица  Опис предло
жене улице бр. 2 Улица почиње од предложене 
Улице бр.1, између КП702 и КП1470. Пружа се кроз 
КП1468 где се и завршава између КП707 и КП1460, 
КО Велико Војловце 

Улице број 3 – ШУмАНСКИ ПУТ Опис предложене 
улице бр. 3  Улица почиње између КП2284 и КП615/1. 
Пружа се дуж КП2292, 2285 и КП1286 где се и завршава 
између КП1285 и КП1288, КО Велико Војловце

Образложење: Улица 3 – радни назив улице је ШУ
МАНСКИ ПУТ улица јер је то локални назив тог 
пута који води ка насељеном месту Шумане.

Улица број 4 – ХАЈДУК ВЕЉКОВА улица  Опис 
предложене улице бр. 4  Улица почиње од предложене 
Улице бр.3, између КП1293 и КП768 пружа се дуж 
КП2292, 1330 где се и завршава између КП1307/1 и 
КП1355, КО Велико Војловце.
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Улица број 5 – ВОЈЛОВАЧКИ ПУТ  Опис предло
жене улице бр. 5  Улица почиње од предложене Улице 
бр.1, између КП619 и КП620/1, наставља дуж КП614/1 
и кроз КП2291, 577, КП1934 сече КП1851, где се и 
завршава између КП356 (КО Доње Врановце) и КП221, 
КО Велико Војловце.

Улица број 6 – НЕмАЊИНА улица  Опис предложене 
улице бр. 6  Улица почиње од предложене улице 5 на 
КП614/1 кроз КП636 и завршава се на КП614/1 измеђа 
КП637 и КП632.

Улица број 7 – Улица БРАНИСЛАВА НУШИЋА 
 Опис предложене улице бр. 7  Улица почиње од 
предложене Улице 7 на КП636 између КП639/1 и КП658 
иде дуж КП648 и завршава се на КП614/1

Улица број 8 – Улица РАДОЈА ДОмАНОВИЋА - 
Опис предложене улице бр. 8  Улица која почиње од 
КП577иде кроз КП551 и КП561 и завршава се на КП563 
између КП562/3 и КП560.

Улица број 9 – Улица КРАЉА мИЛАНА  Опис 
предложене улице бр. 9  Улица која се налази на 
КП750/2, почиње од Улице 1 и завршава се до КП750/1

Улица број 10 – Улица ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА  Опис 
предложене улице бр. 10 – Улица која се налази на 
КП714/2, дуж КП739 и све до КП737/2.

Улица број 11 – Улица мИЛОША ОБИЛИЋА  
Опис предложене улице бр. 11 Улица која се налази на 
КП711 почиње од предложене улице 1, тј између КП712 
КП708 све до КП709

Заселак број 1 – ЦЕРНИЦА  Опис предложеног 
засеока бр. 1  Засеок обухвата КП2126, КО Велико 
Војловце

Образложење: Засеок број 1 – радни назив засеока 
је ЦЕРНИЦА према локалном називу тог засеока и 
као такав је познат и препознатљив од давнина и у 
мапама овог насеља одувек има такав назив

Члан 38.

У насељеном месту Ждеглово, утврђују се следећи 
називи улица

Улица број 1 – Улица ЦАРА ДУШАНА  Опис пре
дложене улице бр. 1 Улица почиње од границе са 

насељеним местом Лугаре између КП504 и КП505, 
наставља се дуж КП2218 где се и завршава између 
КП391/1 и КП600, КО Ждеглово. 

Улица број 2 – Улица СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА 
 Опис предложене улице бр. 2 Улица почиње од 
предложене Улице бр.1, између КП591 и КП584/9. 
Пружа се дуж КП2219 где се и завршава између 
КП661 и КП1029/1, КО Ждеглово. 

Улице број 3 –Улица мАКСИмА ГОРКОГ Опис 
предложене улице бр. 3  Улица почиње од предложене 
Улице бр.2 у КП2219 између КП685 и КП677. Пружа 
се дуж КП678 и КП992/1 сече КП2221 и КП1045/4 
где се и завршава између КП1046/3 и КП1042/3, КО 
Ждеглово.

Улица број 4 – Улица СВЕТОГ САВЕ  Опис пре
дложене улице бр. 4  Улица почиње од предложене 
Улице бр.2 у КП675, између КП672 и КП673, наставља 
дуж КП656 где се и завршава на граници са насељеним 
местом Коњино између КП647/1 и КП657, КО Ждеглово

Улица број 5 – КАРАђОРђЕВА улица  Опис предло
жене улице бр. 5  Улица почиње, између КП1000/2 и 
КП1002, наставља дуж КП1001/1, 2221 сече предложену 
улицу бр 3 и наставља дуж КП2221 где се и завршава 
између КП839 и КП840, КО Ждеглово.

Улица број 6 – УлицаКРАЉА мИЛАНА  Опис 
предложене улице бр. 6 – Улица почиње од предложене 
Улице бр. 1, између КП391/3 и КП392/18, наставља 
дуж КП392/17 потом наставља дуж КП2217/1 и 
КП2216 где се и завршава између КП373 и КП222/1, 
КО Ждеглово.

Улица број 7 – Улица ИВЕ АНДРИЋА  Опис пре
дложене улице бр. 7  Улица почиње од предложене Ули
це бр 6 у КП395/1.Пролази дуж КП369/1 сече КП2217/1, 
наставља дуж КП223 сече КП2232 и КП2214 где се и 
завршава између КП258/1 и КП263, КО Ждеглово

Улица број 8 – Улица ПЕТРА КОЧИЋА  Опис 
предложене улице бр. 8  Улица почиње од предложене 
Улице 2 дуж КП584/1 и КП584/8 па кроз 584/7 и све до 
предложене улице 1 између између КП580/2 и КП580/3

Улица број 9 – ХАЈДУК ВЕЉКОВА улица  Опис 
предложене улице бр. 9 Улица која почиње од пре
дложене Улице 8 између КП580/3 и КП580/8 дуж 
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КП580/7 и КП570/2 и завршава се на КП568/5 и 
завршава се између КП571 и КП70/4.

Улица број 10 – СИНђЕЛИЋЕВА улица  Опис 
предложене улице бр. 10 – Улица која почиње од 
предложене Улице 2 између КП1018/1 и КП1017 дуж 
КП1029/1 све до КП1177 где се и завршава између 
КП1028 и КП1029/2.

Улица број 11 – ЈАБЛАНИЧКА улица  Опис пре
дложене улице бр. 11 –Улица која почиње од предложене 
Улице 10 између КП1017 и КП1029/2 дуж КП1032 све 
до КП1033 где се и завршава између КП1011 и КП1031

Улица број 12 – Улица ВУКА КАРАЏИЋА  Опис 
предложене улице бр. 12  Улица која почиње од 
предложене Улице 3 између КП1007/3 и КП993 где 
се и завршава до КП1005 између КП1008 и КП1004.

Улица број 13 – Улица РАДОВАНА КОВАЧЕВИЋА 
 Опис предложене улице бр. 13 Улица која почиње 
између КП2182 и КП2166/1 дуж 3878 и завршава 
између КП2321 и КП2324/3 КО Коњино

Члан 39.

У насељеном месту Рафуна, утврђују се следећи 
називи улица

Улица број 1 – Улица СРПСКИХ ВЛАДАРА  
Опис предложене улице бр. 1 улица је продужетак 
предложене Улице 2 из насељеног места Пороштица, 
почиње у КП2733 (КО Пороштица), између КП1782 
и КП1206 (КО Пороштица), протеже се дуж КП2733 
(КО Пороштица), КП2520, КП884, КП2520, КП935, 
928, КП2520 у којој се и завршава, између КП914 и 
КП960, а све у КО Рафуна. 

Улица број 2 – Улица ЦАРА УРОША  Опис 
предложене улице бр. 2 улица почиње у КП2733 (КО 
Пороштица), између КП272/2 и КП1056 (Пороштица), 
протеже се дуж КП2733 (КО Пороштица) у којој се и 
завршава, између КП757 и КП1104 (КО Пороштица), 
а све у КО Рафуна. 

Улице број 3 – ХАЈДУК ВЕЉКОВА улица  Опис 
предложене улице бр. 3  улица почиње у КП2733 (КО 
Пороштица), између КП267 и КП73 (КО Пороштица), 
протеже се дуж КП2733 (КО Пороштица), КП263, 

КП2518 у којој се и завршава, између КП212 и КП368, 
а све у КО Рафуна.

Улица број 4 – Улица ХАЏИ ЈОВАНА мЛАДЕНО-
ВИЋА  Опис предложене улице бр. 4  ули ца почиње 
у КП2531 , између КП2254 и КП1907, про теже се 
дуж КП2531, КП2527 у којој се и завршава, изме ђу 
КП2022 и КП2028, а све у КО Рафуна. 

Образложење: Улица 4 – радни назив улице је улица 
ХАЏИ ЈОВАНА МЛАДЕНОВИЋА према према Хаџи 
Јовану Младеновићу рођеном 1896.годинеу Пороштици, 
општина Лебане. Основну школу завршио је у Клајићу 
а богословију у Призрену. Био је први хаџија из нашег 
краја који је са епископом Н.Велимировићем посетио 
Христов гроб у Јерусалиму и своје путовање описао у 
књизи *ПУТОВОДИТЕЉ*. Био је велики добротвор 
цркве у Рафуни.

Улица број 5 – мИЛОШЕВА улица  Опис предло
жене улице бр. 5  улица почиње у КП2038 (КО Бувце), 
између КП466 (КО Бувце) и КП2402/2, протеже се 
дуж КП2038 (КО Бувце) у којој се и завршава, између 
КП2336 и КП422 (КО Бувце), а све у КО Рафуна. 

Образложење: Улица 1 – радни назив улице је 
МИЛОШЕВА улица према српском кнезу Милошу 
Обреновићу, кнезу Србије од 1817. а пре тога други 
врховни вожд од 1815. године. Године 1830. добио је 
достојанство наследног Кнеза. Владао је Србијом од 
1815. до 1839. и од 1858. до 1860. године

Улица број 6 – ДОСИТЕЈЕВА улица  Опис предло
жене улице бр. 6 – улица почиње у КП2038 (КО Бувце), 
између КП470 (КО Бувце) и КП2401, протеже се дуж 
КП2038 (КО Бувце) у којој се и завршава, између 
КП2432 и КП577 (КО Бувце), а све у КО Рафуна. 

Улица број 7 – Улица ГОРЊОЛАПАШТИЧКА  Опис 
предложене улице бр. 7  улица почиње од предложене 
Улице 2 у насељеном месту Бувце (КП2038, КО Бувце), 
почиње у КП2840 (КО Горња Лапаштица, општина 
Медвеђа) , између КП1085 (КО Бувце) и КП1484 
(КО Горња Лапаштица), протеже се дуж КП2840 (КО 
Горња Лапаштица), КП1515/2, КП1497, дуж КП2835 
(КО Горња Лапаштица) у којој се и завршава, између 
КП1260 (КО Горња Лапаштица) и КП1371, а све у КО 
Рафуна. 
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Улица број 8 – Улица ДЕСПОТА СТЕФАНА  Опис 
предложене улице бр. 8  улица почиње од предложене 
Улице 7, (КП2835, КО Горња Лапаштица, општина 
Медвеђа), почиње у КП1467, између КП1466 и КП1465, 
протеже се дуж КП1467, КП2525 у којој се и завршава, 
између КП1430 и КП1421, а све у КО Рафуна

Улица број 9 – Улица ЦАРИЦЕ мИЛИЦЕ  Опис 
предложене улице бр. 9 . улица почиње од предложене 
Улице 7, у КП2524, између КП1353 и КП1371, 
протеже се дуж КП2524 у којој се и завршава, између 
КП1038 и КП1623, а све у КО Рафуна

Заселак број 1 – ПАДИНЕ  Опис предложеног засеока 
бр. 1  засеок се простире унутар површине оивичен 
КП52, КП60, КП119, КП155, све у КО Рафуна.

Заселак број 2 – БУНАРСКИ  Опис предложеног 
засеока бр. 2 – засеок се простире унутар површине 
оивичен КП1217, КП38, КП75, КП56, све у КО Рафуна

Заселак број 3 – ДОЊА мАХАЛА Опис предло
женог засеока бр. 3  засеок се простире унутар по
вршине КП477, КП481, све у КО Рафуна 

Заселак број 4 – КОШЕТИНО  Опис предложеног 
засеока бр. 4  засеок се простире унутар површине 
оивичен КП1258, КП4768 (КО Рујковац), КП4741 
(КО Рујковац), КП1278, све у КО Рафуна. 

Образложење: Засеок број 4 – радни назив засеока 
је КОШЕТИНО према локалном називу тог засеока и 
као такав је познат и препознатљив од давнина.

Заселак број 5 – ЦРКВЕНО  Опис предложеног засе
ока бр. 5  засеок се простире унутар површине оивичен 
КП457, КП464, КП208, КП455, све у КО Рафуна

Заселак број 6 – ИЛИЋКА мАХАЛА  Опис пре
дло женог засеока бр. 6  засеок се простире унутар 
површине КП580, КП583, КП587, све у КО Рафуна 

Заселак број 7 – ШАИНСКА мАХАЛА  Опис 
пре дло женог засеока бр. 7  засеок се простире уну
тар површине оивичен КП1338, КП1196, КП1180, 
КП1168, све у КО Рафуна

Заселак број 8 – ГОРЊА мАХАЛА СЕВЕР  Опис 
предложеног засеока бр. 8 засеок се простире унутар 
површине КП1584, КП2129, све у КО Рафуна 

Заселак број 9 – ГОРЊА мАХАЛА ЈУГ  Опис 

предложеног засеока бр. 9  засеок се простире уну
тар површине КП2477, КП2491, КП2147, све у КО 
Рафуна

Члан 40.

У насељеном месту Шумане, утврђују се следећи 
називи улица

Улица број 1 – Улица 8. НОВЕмБРА  Опис предло
жене улице бр. 1 Улица почиње на граници са на
сељеним местом Лебане између КП362 и КП19849, 
пружа се дуж КП6586/2 сече КП6573, наставља дуж 
КП6587, 6592, где се и завршава између КП1674/1 и 
КП1888/2, КО Шумане

Улица број 2 – Улица НИКОЛЕ ТЕСЛЕ  Опис 
предложене улице бр. 2 Улица почиње од предложене 
Улице бр. 6 између КП6589/1 и КП1895 наставља дуж 
КП6592 и КП6593, где се завршава између КП1265 и 
КП2826 и КП2491, КО Шумане.

Улице број 3 - СРЕмСКА улица  Опис предложене 
улице бр. 3  Улица почиње од границе са насељеним 
местом Лебане између КП414/2 и КП3821 КО Лебане. 
Пружа се дуж КП403/2 КО Шумане, прелази преко 
КП3828 КО Лебане и завршава на КП376/8 између 
КП376/1 и КП376/2, остало у КО Шумане. 

Улица број 4 – ХАЈДУК ВЕЉКОВА улица  Опис 
предложене улице бр. 4  Улица почиње од предложене 
Улице бр. 3 између КП404 и КП3826 КО Лебане, 
наставља дуж КП403/1 где се и завршава између КП387 
и КП398/2, КО Шумане

Улица број 5 –Улица мИЛОША ОБРЕНОВИЋА 
 Опис предложене улице бр. 5  Улица почиње од 
предложене Улице бр 1, између КП497 и КП1779/3. 
Иде дуж КП6586/1 потом скреће у КП510/4, 501/2, 
500/3, 500/7 где се и завршава између КП500/5 и 
КП499, КО Шумане

Улица број 6 – мОКРАЊЧЕВА улица  Опис пре
дложене улице бр. 6 – Улица почиње од предложене 
Улице 9, између КП1883/1 и КП6575/1 иде дуж КП1889 
потом сече КП6592 и наставља дуж КП6589/1, где се и 
завршава између КП646 и КП655, КО Шумане

Улица број 7 – Улица ПАТРИЈАРХА ПАВЛА  
Опис предложене улице бр. 7  Улица почиње између 
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КП228 и КП257, креће се дуж КП6586/1 где се и 
завршава, између КП1265 и КП1311, КО Шумане

Улица број 8 – ДУБРОВАЧКА улица  Опис предло
жене улице бр. 8  Улица почиње од предложене Улице 
бр 7, између КП678 и КП674, наставља дуж КП6586 
потом скреће (лево) дуж КП6582 где се завршава 
између КП97 и КП239, КО Шумане

Улица број 9 – СВЕТОГОРСКА улица  Опис предло
жене улице бр. 9 . Улица почиње од предложене Улице 
бр 1 између КП1851 и КП1878, наставља дуж КП6587, 
6600 где се и завршава између КП5091 и КП9102, КО 
Шумане

Улица број 10 – ЦВИЈИЋЕВА улица  Опис предло
жене улице бр. 10  Улица почиње од предложене 
улице бр 9 између КП1963/4 и КП1883/1, пружа се дуж 
КП6575/1, 1889 сече КП6592 и наставља дуж КП6589/1 
где се и завршава између КП647 и КП655, КО Шумане

Улица број 11 – Улица ЈОСИФА ПАНЧИЋА  
Опис предложене улице бр. 11 – Улица почиње од 
предложене Улице бр.10 између КП1910 и КП19491 
наставља дуж КП6575/1 где се и завршава између 
КП1923 и КП1943, КО Шумане

Улица број 12 – ПАЗАРСКА улица  Опис предло
жене улице бр. 12  Улица почиње од предложене 
Улице бр 9 између КП2304/16 и КП2310, пружа се 
дуж КП6601/1 где се и завршава између КП2367 и 
КП1927, КО Шумане 

Образложење: Улица 12 – радни назив улице је 
ПАЗАРСКА према локалном називу те улице којим 
се ишло до пијаце (пазара, базара /турц.) и као таква 
је позната у крају.

Улица број 13 – РЕСАВСКА улица  Опис предложене 
улице бр. 13 – Улица почиње од предложене Улице бр 2 
између КП6675/1 и КП1542/1 у КП1926 сече КП6575/1 
и пружа се дуж КП1929. У продужетку сече КП6601/1 
и наставља дуж КП6601/2 где се и завршава између 
КП2566 и КП2398, КО Шумане

Образложење: Улица 13 – радни назив улице је РЕ
САВСКА према реци Ресави у Источној Србији. 

Улица број 14 – ИЉАНИЧКА улица  Опис предло
жене улице бр. 14. Улица почиње од предложене 
Улице бр 13 између КП1929 и КП2577 дуж КП6601/12 

и КП2581, где се и завршава између КП2587 и 
КП2584/1 , КО Шумане

Образложење: Улица 14 – радни назив улице је 
ИЉАНИЧКА према локалном називу те улице који је 
води до дела атара у Шуману који се назива Иљаница 
и као таква је позната у крају.

Улица број 15 – СТАмБОЛСКА улица  Опис предло
жене улице бр. 15. Улица почиње од предложене Улице 
бр 2 између КП2596 и КП2599, наставља дуж КП2597 
сече КП6575/1 и наставља дуж КП2581 сече КП2589 и 
наставља дуж КП6504/1 и КП2679 где се и завршава 
између КП2693/3 и КП2683, КО Шумане

Улица број 16 – ВИДОВДАНСКА улица  Опис 
предло жене улице бр. 16  Улица почиње од пре дло
жене Улице бр 9 између КП2315 и КП4834/1, пружа 
се дуж КП6602 где се и завршава између КП2475 и 
КП4786, КО Шумане

Улица број 17 – Улица ПЕТРА КОЧИЋА  Опис 
предложене улице бр. 17  Улица почиње од предложене 
Улице бр 15, пружа се дуж КП2516 и КП2693/2, пружа 
се дуж КП6604/1 и КП4798 где се и завршава између 
КП4799 и КП4797, Шумане

Улица број 18 – Улица НАРОДНИХ ХЕРОЈА  Опис 
предложене улице бр. 18 Улица почиње од предложене 
Улице бр 17 између КПу КП4765 и наставља дуж 
КП6604/1, 4385/2, сече КП6607 и наставља кроз 
КП5791 сече КП6608. У наставку се пружа кроз 
КП5389 и наставља дуж КП6604/1, 5371 и КП3096 где 
се и завршава између КП5377 и КП1429, КО Шумане

Улица број 19 – НЕмАЊИНА улица  Опис предло
жене улице бр. 19 – Улица почиње од предложене Ули
це бр 18 између КП4666 и КП4409/2, наставља дуж 
КП6605 где се и завршава између КП4186 и КП4187, 
КО Шумане

Улица број 20 – Улица мАРКА КРАЉЕВИЋА  Опис 
предложене улице бр. 20  Улица почиње на раскрсници 
предложене Улице бр 7 и предложене Улице бр 2 између 
КП1265 и КП2828 дуж КП6593 где се и завршава између 
КП3745 и КП3733, КО Шумане

Улица број 21 – Улица ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА  Опис 
предложене улице бр. 21  Улица почиње од предложене 
Улице бр 20 између КП4187 и КП3955, наставља дуж 
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КП6606 потом скреће у КП4213 где се и завршава 
између КП4211 и КП4217, КО Шумане

Улица број 22 – ГРАДСКИ ПУТ  Опис предложене 
улице бр. 22 –. Улица почиње у КП2540 КО Игриште 
између КП6083 КО Шумане и КП138 КО Игриште. 
Завршава се између КП6101 и КП143 КО Игриште. 

Улица број 23 – ОБИЛИЋЕВА улица  Опис предло
жене улице бр. 23  Улица почиње од предложене 
Улице бр 19 између КП4275 и КП4299, наставља дуж 
КП4264 где се и завршава између КП4268 и КП4284, 
КО Шумане

Улица број 24 – СИНђЕЛИЋЕВА улица  Опис 
предложене улице бр. 24 –Улица почиње од предло
жене Улице бр 9 између КП1967/5 и КП1968/5, 
наставља дуж КП1698/4 где се и завршава између 
КП1967 и КП1968/2, КО Шумане

Улица број 25 – ЈУГ БОГДАНОВА улица  Опис 
предложене улице бр. 24 –Улица почиње од предло
жене Улице бр 9 између КП2282 и КП2286 у КП2283, 
пружа се преко КП2284/2 и КП2287 где се и завршава 
између КП2285 и КП2287, КО Шумане

Засеок број 1 – ВРЕЛИ БРЕГ – Опис предложеног 
засеока бр. 1  Засеок обухвата КП1537, 1534, 1538, 
1508, 1509, 1511, 1542/1 и КП1543, КО Шумане. 

Члан 41.

У насељеном месту Горње Врановце, утврђују се 
следећи називи улица

Улица број 1 – СВЕТОГОРСКА улица – Опис 
предложене Улице бр.1 – Улица почиње од границе са 
насељеним местом Шумане између кп 5103 КО Шумане 
и кп 344/1 КО Горње Врановце, пружа се дуж кп 355/1 
и кп 419 сече кп 3083 и наставља дуж кп 3095/1, кп 
3099 (све у КО Горње Врановце), дуж кп 122 и кп 89, и 
завршава се код кп 92, све у КО Поповце.

Улица број 2 – Улица ЦАРА ДУШАНА  Опис 
предложене улице бр. 2  Улица почиње од предложене 
Улице 1 између КП1152 и КП1154 наставља дуж 
КП1153 сече КП3082 затим пролази кроз КП1045 и 
КП1044 затим пролази кроз КП3092 где се завршава 
између КП514 и КП508, КО Горње Врановце.

Улица број 3 – Улица КРАЉА ПЕТРА  Опис предло
жене улице бр. 3  Улица почиње од предложене Улице 
2 између КП993 и КП1043/2. Пролази кроз КП1030, 
КП1028 сече КП1025 и КП3101 где се и завршава, 
између КП1829 и КП1805, КО Горње Врановце.

Улица број 4 – Улица ПАТРИЈАРХА ПАВЛА  
Опис предложене улице бр. 4  Улица почиње од 
предложене Улице бр. 2, наставља дуж КП3084 сече 
КП991/1 где се и завршава између КП992 и КП3084, 
КО Горње Врановце

Улица број 5- ЈАСИЧКА улица  Опис предложене 
улице бр. 5 –Улица почиње од предложене Улице 
бр 6, између КП955 и КП957., пружа се дуж КП956 
сече КП3084 и наставља дуж КП990 и КП946 где 
се и завршава, између КП926/2 и КП947, КО Горње 
Врановце.

Образложење: Улица 5 – радни назив је ЈАСИЧКА 
улица премазасеоку Јасике према којем води а 
локално је од давнина познат у крају под тим називом.

Улица број 6 – ВИДОВДАНСКА улица  Опис пре
дложене улице бр. 6  Улица почиње од предложене 
Улице бр. 2, између КП620 и КП3084. Креће се дуж 
КП956 и наставља дуж КП946 и КП3094 где се и 
завршава између КП2040 и КП2143/1, КО Горње Вра
новце

Улица број 7 – Улица КРАЉА мИЛАНА  Опис 
предложенеулице бр. 7 Улица почиње од предложене 
Улице бр. 6,између КП895 и КП643, пружа се дуж 
КП896 где се и завршава између КП892 и КП655, КО 
Горње Врановце

Улица број 8 – ХАЈДУК ВЕЉКОВА улица Опис 
предложене улице бр. 8 . Улица почиње од границе 
са насељеним местом Шарце између КП2086/1 
КО Шарце и КП149, наставља дуж КП3090 где се 
и завршава између КП2658 и КП2118, КО Горње 
Врановце. 

Улица број 10 – ПАНЧИЋЕВА улица  Опис предло
жене улице бр. 10  Улица почиње од предложене Улице 
бр 9 између КП1747 и КП1729, пружа се кроз КП2054 
где се и завршава између КП1958 и КП1999, КО Горње 
Врановце

Заселак број 1 – ДОЊИ АЛЕКСИНСКИ РИД  
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Опис предложеног засеока бр. 1  Засеок обухвата 
КП2249, КО Горње Врановце

Заселак број 2 – АЛЕКСИНСКИ РИД  Опис 
предложеног засеока бр. 2 – Засеок обухвата КП2258, 
2256 и КП2487, КО Горње Врановце

Заселак број 3 – ЈАСИКА  Опис предложеног 
засеока бр. 3  Засеок обухвата КП1950 и КП2151, КО 
Горње Врановце

Образложење: Засеок број 3 – радни назив засеока 
је ЈАСИКА и локално је од давнина познат у крају 
под тим називом пре свега због великог дела атара са 
дрветом јасика.

Заселак број 4 – СЛИКАР  Опис предложеног за
сео ка бр. 4  Засеок обухвата КП2553, 2252 и КП3872, 
КО Горње Врановце

Образложење: Засеок број 4 – радни назив засеока 
је СЛИКАР према локалном називу тог засеока 
и фамилије која живи у том засеоку који локално 
мештани зову Сликари и као такав је одавнина познат 
у крају. Локалним дијалектом реч Сликар означавао је 
особу која фотографишефотографа. Из те фамилије 
Милосављевић krajeм 19. века и почетком 20.века 
живео је Радомир Милосављевић –први фотограф у 
овом крају.

Заселак број 5 – ОБРАШЈЕ  Опис предложеног 
засеока бр. 5  Засеок обухвата КП2741 КО Горње 
Врановце

Образложење: Засеок број 5 – радни назив засеока 
је ОБРАШЈЕ према локалном називу тог засеока и 
као такав је познат и препознатљив од давнина и у 
мапама овог насеља одувек има такав назив.

Заселак број 6 – ЦРВЕНИ БРЕГ  Опис предложеног 
засеока бр. 6  Засеок обухвата КП1307 КО Горње 
Врановце.

Члан 42.

О б р а з л о ж е њ е 

На основу Уредбе Владе Републике Србије и Уредбе о 
Адресном регистру ("Сл.гласник РС" број 63/17)про
писан је начин вођења Адресног регистра, означавање 
на зива насељених места, улица и тргова у свим лока
лним самоуправама.

Полазну основу за то чинили су елаборати РГЗ који 
садрже и ортофото снимке свих насељених места у 
Србији. На основу тога, Скупштина општине Лебане 
је формирала Одбор за утврђивање назива улица и 
тргова, заселака и других делова насељених места на 
територији општине Лебане. Одбор је, поред наведених 
елабората РГЗ, примедби и сугестија ради усклађивања 
назива заједничких улица и заселака са другим општи
нама с којима се граничи општина Лебане, по штовао 
и препоруке Министарства државне управе и локалне 
самоуправе.
У општини Лебане која има 39 насељених места, 
одређено је укупно 378 назива улица и 128 назива 
заселака који до сада нису имали званичне називе.
Од 378 назива улица, 360 су називи нових улица, 18 
улица су продужеци већ постојећих улица чији називи 
су дефинисани раније и у службеној су употреби и оне 
су у писању подвучене и исписане болд словима. Улице 
које су продужеци постојећих налазе се у насељима 
Бошњаце (2), Доње Врановце (1), Коњино (1), Кривача 
(7), Лебане (1), Лугаре (1), Шарце (1), Шилово (1), Вели
ко Војловце (1), Ждеглово (1), Шумане (1). 
Број улица које су раније дефинисане је 89 и то у насе
љеним местима: Лебане (79), Бошњаце (14), Пертате 
(11) и Ћеновац (5).
За називе улица углавном су коришћена имена или 
презимена историјски познатих личности, пре свега из 
Српске историје, имена писаца, песника, државника, 
имена светаца, црквених великодостојника, заслужних 
појединаца за која су дата посебна образложења. За 
називе појединих улица коришћени су топоними јер су 
поједини називи одвајкада познати као такви у народу 
ових насеља.
У већини насељених места називи засеока давани су 
према називима брегова или заселака који се од увек 
користили у тим насељеним местима и били једина 
позната адреса за грађане тог села као и за грађане 
околних села.
Полазећи од фактичког стања на терену, извршена је 
и допуна са једним бројем засеокаи улица којих није 
било у елаборатима и то: у Бошњацу, Тогочевцу, Доњем 
Врановцу, Великом Војловцу, Коњину и Ждеглову.
У одређивању назива улица и засеока Одбор је вршило 
консултације са грађанима насељених места и тражио 
њихове предлоге и сугестије, зато су поједини називи 
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дати по локалним називима који су се одувек користи
ли за нека места на терену.
На предлог ове одлуке, Министарство државне управе 
и локалне самоуправе доставило је сагласност број: 
015054/201924 од 19.02.2019. године.
На основу горе наведеног Скупштина општине Лебане 
је донела Одлуку као у диспозитиву.

Одлуку објавити у "Службеном глансику града Леско
вца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 0228/1

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

123.
На основу члана 99. и 100. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС" брoj 72/09, 81/09исправка, 
64/10УС, 24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13УС, 98/13
Ус, 132/14 и 145/14), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл гласник РС" број 129/07, 83/2014 – др. 
Закон и 101/2016 и 47/18), члана 15. и члана 39. Статута 
Општине Лебане ("Сл. Гласник града Лесковца" број 
16/08, 21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 14/14, 21/14, 12/15, 
18/15 и 27/15), Скупштина општина Лебане на седници 
одржаној дана 21.03.2019. године, донела је:

ОДЛУКУ

ОТУђЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП 
ГРАђЕВИНСКОГ ЗЕмЉИШТА У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ И ПРИБАВЉАЊУ 
ГРАђЕВИНСКОГ ЗЕмЉИШТА У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ОПШТИНЕ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови, поступак и начин 
отуђења, размене и давања у закуп неизграђеног 
грађевинског земљишта у јавној својини на којем је као 
власник у јавној књизи за евиденцију непокретности 
и правима на њима уписана општина Лебане (у даљем 
тексту неизграђено грађевинско земљиште у јавној 
својини) као и престанак права на грађевинском 
земљишту, и прибављања у јавну својину општине 
неизграђеног грађевинског земљишта.

Овом одлуком ближе се уређује поступак и надлежности 
за отуђење, размену и давање у закуп неизграђеног 
грађевинског земљишта у јавној својини, уз претходну 
сагласност Владе Републике Србије, по цени мањој од 
тржишне, односно без накнаде као у случају непосредне 
погодбе, у складу са законом и подзаконским актима.
Значење израза "грађевинско земљиште", градско гра
ђевинско земљиште", "грађевинско земљиште у јавној 
својини", неизграђено грађевинско земљиште", уређено 
грађевинско земљиште", "површине јавне на мене", ко
ришћени у овој Одлуци индентични су са изразима 
ко ришћеним у Закону о планирању и изгра дњи ("Сл. 
гласник РС" брoj 72/09, 81/09исправка, 64/10УС, 
24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13УС, 98/13УС, 132/14, 
145/13 и 83/2018), (у даљем тексту Закон).

Члан 2.

Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини 
отуђује се и даје у закуп ради изградње и постављања 
објеката, у складу са наменом одређеном у планском 
документу, на начин којим се обезбеђује његово раци
о нално коришћење.

Отуђење, размена или давање у закуп грађевинског зе
мљишта означеног у ставу 1. спроводи се јавним на дме
тањем или прикупљањем понуда јавним огласом, по 
тржишним условима у складу са Законом и овом Одлу
ком.

Члан 3.

Дугорочним закупом сматра се период закупа од 5 до 
99 година.

Дугорочни закуп обухвата и рок у коме је лице коме 
је земљиште дато у закуп дужно да приведе намени 
предметно грађевинско земљиште.

Рок привођења намени земљишта које се даје у дуго
рочни закуп не може бити краћи од 1 године нити 
дужи од 5 година.

Рок привођења намени у трајању од 5 година одређује 
се у случају када се ради о дугорочном закупу великог 
комплекса земљишта на којем је предвиђена/могућа 
фазна изградња.

Неизграђено грађевинско земљиште се отуђује и даје 
у дугорочни закуп ради изградње објеката трајног ка
рактера.
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Члан 4.

Краткорочним закупом сматра се период закупа у 
трајању до 5 година.
Неизграђено грађевинско земљиште се издаје у кра
ткорочни закуп ради постављања монтажних обје
ката, као и изградње објеката за које је законом пре
двиђено издавање привремене грађевинске дозволе, у 
складу са Законом.

Члан 5.

Стручне и административнотехничке послове у вези 
поступка отуђења и давања у закуп грађевинског 
земљишта регулисаног овом Одлуком врши, надле
жна имовинскоправна служба Општинске управе 
општи не Лебане.

II. ПРЕДмЕТ ОТУђЕЊА И ЗАКУПА

Члан 6.

Неизграђено грађевинско земљиште, за које је донет 
плански документ на основу кога се могу издати 
локацијски услови и које је у складу са тим планским 
документом уређено (припремљено и опремљено) за 
грађење, може се отуђити или дати у закуп у складу 
са Законом и овом Одлуком.
 Изузетно, предмет отуђења, размене и давања у закуп 
може бити и неизграђено грађевинско земљиште 
које није уређено (припремљено и опремљено) за 
грађење, под условом да учесник у поступку јавног 
надметања односно прикупљању понуда јавним 
огласом, прихвати услове о финансирању уређења 
(припремање и опремање) грађевинског земљишта 
за грађење чија је садржина прописана у члану 92. 
Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" 
брoj 72/09, 81/09исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12, 
42/13УС, 50/13УС, 98/13Ус, 132/14 и 145/14), а који 
су предтходно објављени у јавном огласу.
По спроведеном поступку давања у закуп односно 
отуђења, и размене у случајевима одређеним у пре
дтходном ставу, међусобни односи општине и ку пца 
односно закупца неизграђеног грађевинског земљи
шта у јавној својини у погледу финансирања уређења 
(припремања и опремања) грађевинског земљишта 
регулисаће се ускладу са чланом 92.,93. и 94. Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" брoj 72/09, 

81/09исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12, 42/13УС, 
50/13УС, 98/13Ус, 132/14 и 145/14). 

Члан 7.

Простор одређен планским документом за уређење 
или изградњу јавних објеката или јавних површина, 
за које се у складу са посебним законом утврђује 
јавни интерес (у даљем тексту: површине јавне на
мене), постојећи или планиран, не може се отуђити 
из јавне својине.
Изузетно, планиране а неизграђене површине јавне 
намене могу се дати у краткорочни закуп, до при
вођења планираној намени, под условима одређеним 
овом Одлуком.

Члан 8.

Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини 
даје се у краткорочни закуп ради:

 постављања привремених монтажних објеката, у 
складу са Одлуком о постављању мањих монтажних 
и других објеката на јавним површинама.

 за изградњу објеката за које се у складу са чла
ном 147. Закона о планирању и изградњи издаје при
времена грађевинска дозвола.
Пре закључења уговора о краткорочном закупу, на
јбољи понуђач је дужан да поднесе пројекат за изво
ђење привременог објекта, пројекат рушења тог 
објекта са предрачуном трошкова рушења као и да 
упла ти депозит у висини предрачуна трошкова укла
ња ња предметног објекта на текући рачун буџета 
општине Лебане.

III. ПОСТУПАК ОТУђЕЊА И ДАВАЊА У 
ЗАКУП

1. Програм отуђења и давања у закуп грађевинског 
земљишта

Члан 9.

 Скупштина општине Лебане на предлог Општинског 
већа, доноси сваке године Програм отуђења и давања 
у закуп неизграђеног грађевинског земљишта. 
Програм из става 1. овог члана садржи списак гра ђе
винских односно катастарских парцела, начин (оту
ђење, дугорочни или краткорочни закуп) и услове 
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располагања (тржишни услови, услови повољнији од 
тржишних).
 Програм из става 1. Овог члана саставља имовинско
правна служба при Одељењу за урбанизам, 
имовинскоправне, комуналнограђевинске, стамбене 
и инспекцијске послове Општинске управе општине 
Лебане, у сарадњи са одсеком за урбанизам и ЈП 
"Лебане" Лебане.

2. Начин отуђења и давања у закуп грађевинског 
земљишта

Члан 10.

Јавним надметањем односно прикупљањем понуда 
јавним огласом отуђује се односно даје се у закуп 
неизграђено грађевинско земљиште лицу које пону
ди највећу накнаду за отуђење или највиши износ 
закупнине у складу са Законом, осим у случају распо
лагања под повољнијим условима од тржишних за 
које је предходно прибављена сагласност Владе под 
условима одређеним Законом, важећим подзаконским 
актом Владе и овом Одлуком.
 Непосредном погодбом може се отуђити односно 
дати у закуп неизграђено грађевинско земљиште у 
јавној својини у случајевима прописаним Законом.
 Поступак јавног надметања односно прикупљања 
понуда јавним огласом спроводи се у складу са За
коном и овом Одлуком.

3. Орган надлежан за спровођење поступка ра-
сполагањем грађевинским земљиштем

Члан 11. 

Поступак јавног надметања односно прикупљања 
понуда јавним огласом ради отуђења или давања у 
закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној 
својини спроводи Комисија за спровођење поступка 
јавног надметања ради отуђења или давања у закуп 
грађевинског земљишта (у даљем тексту Комисија) у 
складу са Законом и овом Одлуком.

Члан 12.

Комисија из члана 11. Ове Одлуке ради у саставу 
Пре дседник и четири члана.
Чланове Комисије именује Општинско веће.
Комисија се састаје по потреби, а одлуке доноси 

већином гласова од укупног броја чланова комисије.
Административнотехничке послове за Комисију 
оба вља имовинскоправна служба општинске управе 
општине Лебане.

4.1. Прикупљање понуда јавним огласом

Члан 13.

Јавни оглас за прикупљање понуда за отуђење односно 
давање у закуп грађевинског земљишта објављује се 
путем средстава јавног информисања, на огласној 
табли Општинске управе и званичној интернет пре
зентацији општине Лебане, а по могућству и путем 
других електронских медија најмање 30 дана пре 
одржавања јавног надметања.

Члан 14.

Јавни оглас за прикупљање понуда садржи:
1. основне податке о грађевинском земљишту (у да

љем тексту: "локацији"), који је предмет отуђења одно
сно закупа (где се налази, величина и тд.);

2. информацију о томе да ли се земљиште отуђује 
или даје у закуп;

3. опис дозвољене намене, урбанистичке параметре 
који дефинишу дозвољену намену и друга ограничења 
која важе за објекте који се могу градити на предметном 
земљишту;

4. податке о уређењу грађевинског земљишта, а у 
слу чају неуређеног грађевинског земљишта и податке 
о радовима за припремање и опремање које је потребно 
да изврши закупц, односно лице које купује земљиште;

5. податке о почетној цени накнаде за отуђење, одно
сно закупнине и динамици плаћања за понуђача са 
најповољнијом понудом;

6. период трајања закупа у случају давања у закуп 
грађевинског земљишта;

7. време и место одржавања јавног надметања;
8. услове за учешће у јавном надметању, податке о 

поступку за подношење понуда и рок за подношење 
понуда, као и обавезну садржину понуде;

9. износ и поступак плаћања депозита за учешће у 
поступку прикупљања понуда као и начин и рок враћања 
депозита понуђачима који предметно земљиште не до
бију у својину односно закуп;

10. начин и рок обавештавања понуђача о резултатима 
надметања;
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11. упозорење учеснику чија понуда буде прихваћена, 
да у случају одустајања од дате понуде губи право на 
повраћај уплаћеног износа на име депозита;

12. информација о месту и начину прибављања дода
тних информација и докумената о предмету понуде 
(као што је информација о томе које се све катастарске 
парцеле налазе на датој локацији), укључујући нацрт 
уговора о продаји/закупу који ће бити закључен са 
понуђачем са најповољнијом понудом.
Уколико је предмет отуђења/закупа већи број локација 
(које могу садржати већи број 
катастарских или грађевинских парцела), јавни оглас 
за отуђење односно давање у закуп грађевинског 
земљишта, треба да садржи тачке од 1. до 7. за сваку 
локацију понаособ.

Члан 15.

Понуде се подносе у затвореној коверти, са видљивом 
назнаком на које се катастарске парцеле односи, Ко
мисији у року и на месту одређеном у јавном огласу.
Понуђени износ за куповину или закупнину за зе мљи
ште мора бити дат у динарском износу који је на јма
ње једнак или већи од почетног износа утврђеног у 
расписаном огласу.
Рок за подношење понуда истиче 48 сати пре дана и 
часа одређеног за отварање понуда.
Неблаговремена и неуредна понуда се одбацује.
Неуредна понуда је:

1. поднета у отвореној коверти или без видљиве 
ознаке на које парцеле се односи;

2. која не садржи податке и документа из члана 16. 
и 17. ове Одлуке;

3. у којој понуђени износ закупнине није у складу 
са ставом 2. овог члана.

Члан 16.

Понуда физичког лица садржи:
1. ознаку локације на коју се понуда односи;
2. име и презиме, адресу, ЈМБГ и потпис;
3. изјаву о прихватању свих услова из огласа (укљу

чујући и изјаву о прихватању услова за уређивање пре
дметног земљишта које није припремљено и опремљено 
за грађење);

4. доказ о уплаћеном депозиту;

5. број рачуна за враћање депозита;
6. цену земљишта, односно висину закупнине за 

дату локацију.

Члан 17.

Понуда правног лица садржи:
1. ознаку локације на коју се понуда односи;
2. фирму матични број и ПИБ;
3. име и презиме директора, односно лица овла

шћеног за заступање и његов потпис;
4. оверену фотокопију решења о регистрацијиАПР;
5. оверено пуномоћије којим се представник пра

вног лица овлашћује да учествује унадметању у име 
правног лица;

6. оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању 
свих услова из јавног огласа, (укључујући и изјаву о 
прихватању услова за уређивање предметног зе мљи
шта које није припремљено и опремљено за грађење);

7. доказ о уплаћеном депозиту;
8. број рачуна за враћање депозита;
9. цену земљишта, односно висину закупнине за 

дату локацију.

Члан 18.
О почетку, току и завршетку јавног отварања понуда 
саставља се записник.
Поступак јавног отварања понуда почиње уношењем 
у записник места и времена јавног отварања понуда, 
података о присутним члановима Комисије, података 
о приспелом броју понуда и података о парцелама на 
које се односе приспеле понуде.
Неблаговремене понуде се посебно издвајају и не 
разматрају што се посебно констатује на записник.
Понуде се разврставају по локацијама, а потом их 
председник комисије или лице које он одреди отвара 
и предаје на увид осталим члановима Комисије након 
чега исто лице јавно саопштава и диктира у записник 
садржину понуде.
Понуде за које се по отварању утврди да су неуредне 
посебно се констатују на записник.
Парцеле за које се утврди није пристигла ниједна 
понуда, посебно се констатују на записник.
Поступак се сматра успешним ако за оглашену парце
лу Комисија констатује да су приспеле најмање две 
уредне понуде.
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Поступак јавног отварања понуда завршава се након 
отварања и разматрања свих приспелих понуда.
Поступак отварања понуда је јаван и истом могу, 
осим понуђача, присуствовати сва заинтересована 
пунолетна лица.

Члан 19.

У случају да је за оглашену парцелу приспела само 
једна понуда, поступак се понавља у року од 30 дана 
и сматра се успелим ако је у поновном поступку опет 
приспела само једна благовремена и уредна понуда.

4.2. Јавно надметање

Члан 20.

Поступак припреме и одржавања јавног надметања 
утврђен овом Одлуком примењује се у свим слу
ча јевима отуђења и давања у закуп неизграђеног 
грађевинског земљишта по тржишним условима.
Јавно надметањелицитација, одржава се на месту и у 
време одређено јавним огласом.
Јавном надметању могу присуствовати сва пунолетна 
заинтересована лица.
Јавни оглас за јавно надметање ради отуђења односно 
давања у закуп грађевинског земљишта објављује 
се у средствима јавног информисања, на огласној 
табли Општинске управе и званичној интернет пре
зентацији општине Лебане, као и путем других еле
ктронских медија најмање 30 дана пре одржавања 
јавног надметања.

Члан 21.

Јавни оглас за подношење пријава за јавно надметање 
садржи:

1. основне податке о грађевинском земљишту (у 
даљем тексту: "локацији"), који је предмет отуђења 
одно сно закупа (где се налази, величина и тд.);

2. информацију о томе да ли се земљиште отуђује 
или даје у закуп;

3. опис дозвољене намене, урбанистичке пара ме
тре који дефинишу дозвољену намену и друга огра
ничења која важе за објекте који се могу градити на 
предметном земљишту;

4. податке о уређењу грађевинског земљишта а у 
случају неуређеног грађевинског земљишта и пода
тке о радовима за припремање и опремање које је 

потребно да изврши закупц, односно лице које купује 
земљиште;

5. податке о почетној цени накнаде за отуђење, 
односно закупнине и динамици плаћања за понуђача 
са најповољнијом понудом;

6. период трајања закупау случају давања у закуп 
грађевинског земљишта;

7. време и место одржавања јавног надметања;
8. услове за учешће у јавном надметању, податке о 

поступку за подношење понуда и рок за подношење 
понуда, као и обавезну садржину понуде;

9. износ и поступак плаћања депозита за учешће 
у поступку прикупљања понуда као и начин и рок 
враћања депозита понуђачима који предметно земљи
ште не добију у својину односно закуп;

10. начин и рок обавештавања понуђача о резулта
тима надметања;

11. кратка информација о "пакету" документације, 
информација која се односи на грађевинско земљиште 
које јер предмет давања у закуп односно отуђења.

12. упозорење учеснику чија понуда буде прихва
ћена, да у случају одустајања од дате понуде губи 
право на повраћај уплаћеног износа на име депозита;

13. информација о месту и начину прибављања до
датних информација и докумената о предмету по нуде 
( као што је информација о томе које се све катастарске 
парцеле налазе на датој локацији), укључујући нацрт 
уговора о продаји/закупу који ће бити закључен са 
понуђачем са најповољнијом понудом
Уколико је предмет отуђења/закупа већи број локација 
(које могу садржати већи број 
катастарских или грађевинских парцела), јавни оглас 
за отуђење односно давање у закуп грађевинског зе
мљишта, треба да садржи тачке од 1. до 7. За сваку 
локацију посебно.

Члан 22.

Пријава за учешће на јавном надметању подноси се 
Комисији у року и на месту одређеном у јавном огласу.
Рок за подношење пријава истиче 48 сати пре дана и 
часа одржавања јавног надметања.

Члан 23.

Пријава за учешће физичког лица на јавном надме
тању садржи: 
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1. ознаку земљишта за које се пријава подноси и 
дан одржавања јавног надметања; 

2. име и презиме, адресу, ЈМБГ и потпис;
3. изјаву о прихватању свих услова из огласа (укљу

чујући и изјаву о прихватању услова за уређивање 
предметног земљишта које није припремљено и 
опре мљено за грађење);

4. доказ о уплаћеном депозиту;
5. број рачуна за враћање депозита;

Члан 24.

Пријава правног лица за учешће на јавном надметању 
садржи:

1. ознаку земљишта за које се пријава подноси и дан 
одржавања јавног надметања;

2. фирму матични број и ПИБ;
3. име и презиме директора, односно лица овлашћеног 

за заступање и његов потпис;
4. оверену фотокопију решења о регистрацијиАПР;
5. оверено пуномоћије којим се представник правног 

лица овлашћује да учествује у надметању у име правног 
лица;

6. оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању 
свих услова из јавног огласа, (укључујући и изјаву о 
прихватању услова за уређивање предметног земљишта 
које није припремљено и опремљено за грађење);

7. доказ о уплаћеном депозиту;
8. број рачуна за враћање депозита;

Члан 25.

Депозит који се уплаћује на име учествовања у јавном 
надметању износи најмање 20% од почетне цене 
накнаде за отуђење односно закупнине за укупну по
вршину, а у случају понуде за више парцела износи 
се сабирају.
Учесник јавног надметања који је учествовао али 
није стекао статус закупца односно купца има право 
на враћање уплаћеног износа депозита.
Надлежни орган Општинске управа је дужана да 
депозит из става 2. Овог члана уплати на текући рачун 
учесника у року од 8 дана од дана од дана одржавања 
јавног надметања.
Уплаћени депозит се враћа у номиналном износу, без 
права на камату.
Уплаћени износ депозита се не враћа ако:

 уплатилац не узме учешће на јавном надметању 
и не обавести Комисију писаним путем да неће уче
ствовати у надметању 24 сата пре заказаног почетка 
јавног надметања;

 ако је уплатилац учесник који је стекао статус ку
пца односно закупца оглашеног земљишта а не испу
ни услове за закључење уговора о закупу предме
тног грађевинског земљишта односно не приступи 
закључењу уговора у роковима и под условима одре
ђеним овом Одлуком.

Члан 26.

По пријему пријаве за јавно надметање, надлежни орган 
тј. службеник Општинске управе задужен за пријем 
поднесака и осталих писмена је дужан да изврши 
верификацију свих пристиглих пријава, евидентира 
сваку пријаву у посебну књигу и подносиоцу пријаве 
изда потврду о пријему поднеска.
Комисија саставља списак квалификованих понуђача, 
додељује број понуде сваком квалификованом понуђачу 
и припрема картице са крупно одштампаним бројем 
понуде, на једној страни, и назнаком идентитета квали
фикованог понуђача, на другој страни.
Услови за почетак јавног надметања су испуњени 
уколико је присутан и квалификована већина чланова 
комисије и најмање 2 квалификована понуђача за 
исту катастарску односно грађевинску парцелу.
Лицитацију води председник комисије или лице које 
он одреди.
Председник комисије отвара место на којем се одржа
ва јавно надметање за потребе регистрације уче сника 
најмање један сат пре почетка надметања. 
Током спровођења регистрације, квалификовани 
понуђачи се региструју на обрасцима које обезбеђује 
председник комисије или лице које води лицитацију. 
Након регистрације, сваки квалификовани понуђач 
добија картицу за надметање 

Члан 27.

Ако је само један квалификовани понуђач за одређену 
локацију присутан, председавајући комисије про гла
шава да се за ту парцелу обуставља јавно надметање и 
објављује да ће се ново јавно надметање одржати за 30 
дана.
Поступак јавног оглашавања спроводи се и за поно
вљено јавно надметање.
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Члан 28.

Јавно надметање које се понови у случају предвиђеним 
у члану 27. пуноважно је уколико на њему учествује 
најмање један понуђач.

Члан 29.

Ако на првом јавном надметању или поновљеном 
надметању одређеног грађевинског земљишта не 
учествује ниједан понуђач, комисија проглашава 
надметање неважећим.

Члан 30.

Лице које води лицитацију, уколико су испуњени 
сви услови за одржавање јавног надметања, у зака
зано време и на месту одређеном у јавном огласу 
проглашава надметање отвореним и:

 гласно чита која је локација предмет лицитације, 
број катастарске односно грађевинске парцеле, ката
старску општину, положај и културу парцела које су 
предмет надметања;

 објављује почетну цену отуђења по м2, односно 
закупнине по м2 за сваку парцелу;

 објављује висину лицитационог корака;
 објашњава поступак јавног надметања. 

Уколико је предмет јавног надметања већи број ло
кација, лице које води лицитацију дужно је да за сва
ку локацију поступи на начин утврђен у ставу 2. и 3. 
овог члана.

 Члан 31.

Понуде дају квалификовани учесници подизањем 
своје картице и гласним изговарањем своје понуде.
После истицања сваке наредне понуде, лице које 
води лицитацију понавља тренутно најбољу понуду 
и тражи додатне понуде.
Поступак давања понуда се понавља све док квали
фиковани понуђачи настављају да дају нове понуде.
Ако после два позива лица које води лицитацију за 
давање боље понуде не буде нових понуда, водитељ 
лицитације проглашава трећи и последњи позив за 
давање боље понуде.
Ако после трећег позива нема нове понуде, лице 
које води лицитацију проглашава крај надметања, 
објављује износ понуде која је победила и број пону
ђача чија је понуда најбоља.

Уколико је предмет отуђења односно давања у закуп 
већи број локација, по завршетку јавног надметања 
за сваку од тих парцела, лице које води лицитацију 
проглашава крај надметања.
Лице које води лицитацију и предсдник/пре дседа вајући 
комисије дужни су да обезбеде једнак тре тман за све 
квалификоване учеснике лицитације и одговорни су за 
поштовање поступка и одражавања реда током јавног 
надметања. 

Члан 32.
О току јавног надметања од тренутка отварања до 
тренутка завршетка надметања води се записник, и 
саставља се у 5 индентичних копија које потписују 
записничар, председавајући комисије и понуђачи са 
две најповољније понуде.
Записник о јавном надметању садржи:

 списак регистрованих понуда; 
 име председавајућег комисије, лица које води ли

цитацију и записничара;
 датум и време почетка и завршетка јавног надме

тања;
 списак локација које су предмет надметања са 

основним подацима, почетну цену накнаде за отуђење 
односно закупнине по м2 за сваку локацију посебно и 
висину лицитационог корака, износ највеће односно 
најбоље понуде и индетитет учесника са највећом 
односно најбољом понудом за сваку парцелу посебно;

 износ друге највеће односно најбоље понуде и 
индетитет учесника са другом највећом односно на
јбо љом понудом за сваку парцелу посебно;

 мере изречене због ометања које су изазвали уче
сници надметања;

 приговоре на изречене мере;
 остале информације о поступку.

Члан 33.
Комисија је дужна да у року од 5 радних дана од дана 
окончања јавног надметања достави Општинском 
већу општине Лебане Извештај о спроведеном по
ступку јавног надметања за отуђење односно давање 
грађевинског земљишта у закуп који садржи:

 копију огласа о јавном надметању;
 записник о јавном надметању;
 препоруку Комисије да се потпише уговор о 

продаји односно закупу са понуђачем који је понудио 
навећу односно најбољу понуду.
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4.3. Непосредна погодба

Члан 34.

Неизграђено грађевинско земљиште се може отуђити 
односно дати у закуп непосредном погодбом у слу
чајевима одређеним Законом:

 ради изградње објеката за потребе обављања 
послова из надлежности државних органа и организа
ција, органа јединица територијалне аутономије и 
локалне самоуправе, као и других објеката у јавној 
својини;

 ради прибављања грађевинске дозволе, власнику 
незаконито/бесправно саграђеног објекта, који је за
хтев поднео у роковима прописаним законом;

 ради исправке граница суседних катастарских 
парцела;

 ради формирања грађевинске парцеле у складу 
са законом;

 ради отуђивања или давања у закуп под усло
ви ма повољнијим од тржишних уз претходну сагла
сност Владе РС у складу са законом и важећим подза
конским актима;

 ради споразумног давања земљишта ранијем 
власнику непокретности које је било предмет експро
пријације, у складу са пропиисима о експропријацији.

Члан 35.

Решење о отуђењу односно давању у закуп неизгра
ђеног грађевинског земљишта у случајевима из члана 
34. ове Одлуке на основу непосредне погодбе доноси 
Општинско веће.

Члан 36.

Уговор о отуђењу/продаји, односно закупу незграђе
ног грађевинског земљишта закључује лице коме се то 
земљиште продаје односно даје у закуп непосредном 
погодбом и општине Лебане, који потписује председник 
општине, у року од 30 дана од дана правноснажности 
одлуке о отуђењу односно давању у закуп предметног 
земљишта.
Уколико лице из става 1. овог члана не приступи закљу
чењу уговора у утврђеном року, сматраће се да је оду
стало од купопродаје односно закупа предметног грађе
винског земљишта.

4.4. Поступак располагања неизграђеним грађе-
винским земљиштем под условима пово љнијим 
од тржишних

Члан 37.

Општинско веће општине Лебане на основу Програма 
из члана 9. став 1. ове Одлуке, доноси закључак о покре
тању поступка отуђења или давања у закуп грађеви
нског земљишта у јавној својини по цени, односно 
закупнини која је мања од тржишне цене односно без 
накнаде ( у даљем тексту: располагање под условима 
повољнијим од тржишних), којим се одређује и да ли 
ће се у конкретном случају располагање грађе винским 
земљиштем у јавној својини вршити прикупљањем 
понуда јавним огласом или непосредном погодбом.
Надлежна служба општине дужна је, на основу за
кључка из става 1. Овог члана, у року од 60 дана, да 
припреми елаборат оправданости располагања поје
диним локацијама под условима повољнијим од тржи
шних (у даљем тексту елаборат).

Члан 38.

За локације које се отуђују односно дају у закуп 
прикупљањем понуда јавним огласом, елаборат 
садржи:

 попис и површину катастарских парцела за које се 
предлаже располагање под условима повољнијим од 
тржишних;

 плански документ на основу кога се може издати 
локацијска и грађевинска дозвола, са битним урба
нистичким и техничким параметрима (намена, коефи
цијент изграђености и заузетости, посебни услови, 
степен уређења и др), са једним листом графичког 
приказа локације;

 процену Министарства финансијапореске управе о 
тржишној вредности катастарских парцела;

 одређивање сврхе пројекта и субјекта који могу да 
учествују у поступку јавног надметања;

 услове и критеријуме за умањење, као и критеријуме 
и мерила за оцену понуда и одређивања износа умањења 
тржишне вредности;

 врсту и висину обезбеђења коју подноси учесник у 
конкурсу;
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 економску анализу очекиваних трошкова и еко
но мску анализу очекиване користи од реализације 
инве стиције, као и анализу очекиваних социјалних 
ефе ката;

 преглед других подстицајних мера и средстава 
ко је Република Србија, аутономна покрајина, одно
сно јединица локалне самоуправе обезбеђује за реа
ли зацију тог пројекта;

 друге податке битне за оцену оправданости распо
лагања грађевинским земљиштем по условима пово
љнијим од тржишних.

За пројекте економског развоја, економска анализа 
очекиваних ефеката из става 1. тачка 
7. овог члана мора приказати очекивано повећање 
запослености односно јавних прихода, ефекте на обим 
привредних активности других привредних субјеката и 
на квалитет живота у датој средини.
Надлежна служба општине дужна је, да припреми и 
нацрт јавног огласа за прикупљање понуда који мора 
да садржи све битне елементе огласа.
Нацрт Елабората и нацрт јавног огласа утврђује 
Општинско веће и упућује га на јавни увид у трајању 
од најмање 10 радних дана.
Након спроведеног јавног увида, Скупштина општине 
одлуком усваја Елаборат и утврђује текст јавног огласа. 

Члан 39.

Јавни правобранилац општине, у року од 8 дана, подно
си захтев Влади за давање сагласности за располагање 
грађевинским земљиштем у јавној својини под усло
вима повољнијим од тржишних прикупљањем понуда 
јавним огласом, уз који се подноси Одлука Скупштине 
општине из члана 38. став 4. Ове Одлуке, усвојени 
Елаборат и утврђени текст огласа.

Члан 40.

Надлежна служба тј. комисија, односно орган општине, 
у року који не може бити дужи од од годину дана од 
дана добијања сагласности Владе, расписује јавни 
оглас за прикупљање понуда, за све или појединачне 
катастарске парцеле, у складу са актом Владе којим се 
даје сагласност.
Рок за прикупљање понуда јавним огласом не може 
бити краћи од 30 дана.

Поступак прикупљања понуда јавним огласом спро
води се у складу са одредбама ове одлуке.
По спроведеном поступку прикупљања понуда ја вним 
огласом, одлуку о располагању по условима пово
љнијим од тржишних доноси председник општи не, у 
року који не може бити дужи од 15 дана.
Уговор о располагању грађевинским земљиштем у 
јавној својини, у име општине закључује председник 
општине.
 
4.5. Располагање неизграђеним грађевинским зе-
мљиштем под условима повољнијим од тржишних 
путем непосредне погодбе

Члан 41.

За локације које се отуђују односно дају у закуп 
непосредном погодбом, Елаборат садржи:

 попис и површину катастарских парцела за које се 
предлаже располагање под условима повољнијим од 
тржишних;

 плански документ на основу кога се може издати 
локацијска и грађевинска дозвола, са битним урба
нистичким и техничким параметрима (намена, коефи
цијент изграђености и заузетости, посебни усло ви, 
степен уређења и др), са једним листом графичког 
приказа локације;

 процену Министарства финансијапореске управе о 
тржишној вредности катастарских парцела;

 податке о лицу које се овлашћује за потпис уговора 
о располагању по условима повољнијим од тржишних, 
по добијању сагласности Владе;

 податке о правном, односно физичкомк лицустица
оцу права својине, односно права закупа на грађеви
нском земљишту;

 износ умањења изражен као разлика између утвр
ђене тржишне вредности грађевинског земљишта и 
новчаног износа одређеног уговором о располагању;

 обавезу обезбеђења банкарске гаранције по доби
јању сагласностии Владе; 

 економску анализу очекиваних трошкова и еконо
мску анализу очекиване користи од реализације проје
кта/инвестиције, као и анализу очекиваних соција лних 
ефеката;

 преглед других подстицајних мера и средстава 
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које Република Србија, аутономна покрајина, одно
сно јединица локалне самоуправе обезбеђује за ре
али зацију тог пројекта/инвестиције;

 друге податке битне за оцену оправданости 
располагања грађевинским земљиштем по условима 
повољнијим од тржишних.

Надлежна служба општине дужна је да састави нацрт 
уговора о закупу односно 
отуђењу који се доставља јавном правобраниоцу на 
мишљење.
Нацрт Елабората и нацрт уговора о располагању 
утвр ђује Општинско веће и упућује га на јавни увид 
у трајању од најмање 10 дана.
Након спроведеног јавног увида, Скупштина општи
не одлуком усваја Елаборат и утврђује текст уговора 
о располагању.
Јавни правобранилац општине, у року од 8 дана, подноси 
захтев Влади за давање сагласности за располагање 
грађевинским земљиштем у јавној својини под условима 
повољнијим од тржишних путем непосредне погодбе, 
уз који се подноси Одлука Скупштине , усбвојени 
Елаборат и утврђени текст уговора о располагању.
По прибављању акта којим Влада даје сагласност на 
садржину нацрта уговора о располагању и спроведеног 
поступка непосредне погодбе, председник општине 
закључује уговор о располагању под условима пово
љнијим од тржишних, у року који не може бити дужи 
од 15 дана.

6. Одлучивање о отуђивању и давању у закуп 
грађевинског земљишта 

Члан 42.

Председник општине у року од 8 дана од дана 
пријема Извештаја комисије за спровођење поступка 
располагања грађевинским земљиштем прикупљањем 
понуда јавним огласом односно јавним надметањем, 
уколико утврди да је поступак спроведен у свему у 
складу са овом Одлуком, доноси решење о отуђењу 
односно давању у закуп грађевинског земљишта 
најповољнијем понуђачу.
 Уколико председник општине утврди недостатке или 
нејасноће у извештају Комисије, налаже Комисији да 
у року од 3 дана отклони уочене недостатке.

Уколико председник општине утврди да је дошло до 
повреде поступка прикупљања понуда јавног огласа 
односно јавног надметања, може поништити одлуку 
о расписивању јавног огласа.

Члан 43.

Решење председника општине (у даљем тексту: 
Решење) о отуђењу односно давању у закуп доставља 
се свим учесницима јавног надметања, односно 
прикупљања понуда јавним огласом као и надлежном 
јавном правобранилаштву.

Члан 44.

Против решења председника општине сваки учесник 
који сматра да му је у поступку јавног надметања 
односно прикупљања понуда јавним огласом повре
ђено право, може у року од 30 дана од дана доста вља
ња тог акта да покрене управни спор пред надлежним 
судом.
Против решења председника општине у року од 
30 дана од дана достављања, надлежно јавно пра
вобранилаштво може да поднесе тужбу надлежном 
суду, ако сматра да је акт донет супротно одредбама 
закона и ове Одлуке.
 
IV. УГОВОР О ОТУђЕЊУ И ЗАКУПУ

Члан 45.

Уговор о продаји односно давању у закуп неизграђеног 
грађевинског земљишта, у року од 30 дана од дана 
правоснажности Решења о отуђењу или давању у закуп 
закључује лице коме се земљиште продаје односно даје 
у закуп и општина који потписује начелник Општинске 
управе, по прибављеном мишљењу ОЈП и оверава код 
надлежног јавног бележника.
Ако лице коме се земљиште продаје односно даје у 
закуп не приступи закључењу уговора у року од 30 
дана од дана правноснажности Решења, сматра ће се 
да одустаје од продаје односно закупа у ком случају 
се предметно земљиште може продати односно дати 
у закуп понуђачу односно учеснику јавног надметања 
са другом најбољом понудом.
Порез на апсолутна права по основу отуђења, односно 
закупа сноси купац/закупац као и све трошкове уписа 
права у јавним књигама за евиденцију непокретности 
и правима на њима.
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Члан 46.

Уговор о закупу земљишта у јавној својини обавезно 
садржи: податке о катастарској парцели, намени и 
величини будућег објекта, о висини закупнине, року 
трајања закупа, року и начину плаћања накнаде за 
уређење грађевинског земљишта, посебне услове за 
уређење ако се у закуп даје неуређено грађевинско зе
мљиште, року у коме се земљиште мора привести на
мени, права и обавезе у случају неизвршавања обавеза, 
начин решавања спорова, као и податке о поступку и 
условима за измену уговора, а у случају плаћања на 
рате, одредба да ће се висина рате усклађивати са ра
стом цена на мало у Републици Србији, према звани
чно објављеним подацима надлежне организације за 
послове вођења статистике.

Члан 47.

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у јавној 
својини обавезно садржи: податке о катастарској па
рце ли, права и обавезе општине и купца, рок и начин 
плаћања накнаде за отуђење. Начин обезбеђења потра
живања уколико се накнада отуђења плаћа на рате, по
себне услове за уређење грађевинског земљишта, ако 
је предмет отуђења неуређено грађевинско земљиште, 
права и обавезе у случају неизвршавања обавеза, начин 
решавања спорова, поступак и услови за измену уговор 
и друго.

V. ЦЕНА ОТУђЕЊА И ЗАКУПНИНА

Члан 48.

За отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у 
јавној својини плаћа се цена која се утврди у поступку 
прикупљања понуда јавним огласом односно јавног 
надметања и иста се не може накнадно умањивати.
 Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта у 
јавној својини утврђује се у висини тржишне вредности 
тог грађевинског земљишта коју утврђује надлежна 
Пореска управа (или кавлификовани проценитељи 
вредности непокретности, користећи стандардне 
методе процене вредности непокретности).
Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини 
може се отуђити по цени нижој од тржишне односно 
без накнаде, неподредном погодбом, само уколико је за 
такво располагање предходно прибављена сагласност 

Владе у складу са Законом и важећим подзаконским 
актима.

Члан 49.

За давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта 
плаћа се закупнина чија се висина утврђује у поступку 
јавног надмтања односно прикупљања понуда јавним 
огласом а која се накнадно неможе умањивати.
Почетни износ закупнине за давање у закуп неизграђеног 
грађевинског земљишта у јавној својини утврђује се као 
1,5% од почетне цене за отуђење утврђене у члану 48. 
став 2. ове Одлуке, која се множи за бројем година на 
које се земљиште издаје у закуп.
Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини 
може се дати у закуп за закупнину нижу од тржишне 
односно без накнаде, непосредном погодбом, само уко
лико је за такво располагање предходно прибављена 
сагласност Владе у складу са Законом и важећим подза
конским актима.

Члан 50.

Лице коме се продаје односно даје у закуп неизграђено 
грађевинско земљиште у јавној својини у обавези је 
да плати купопродајну цену односно закупнину на 
начин и у роковима одређеним у уговору.
Лице коме се земљиште даје у закуп ради изградње 
индивидуалних стамбених објеката закупнину може 
да плати на рате, и то 20%, најкасније 15 дана од 
дана потписивања уговора, а остатак на 36 једнаких 
месечних рата.
На преостали износ дуга обрачунава се камата у висини 
есконтне стопе Народне банке Србије на годишњем 
нивоу.
На име обезбеђења потраживања општине, закупац
физичко лице прилаже меницу оверену од стране два 
жиранта, а закупацправно лице, прилаже банкарску 
гаранцију.

VI. ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА УГОВОРА О ЗА-
КУПУ ГРАђЕВИНСКОГ ЗЕмЉИШТА

Члан 51.

 Прао закупа неизграђеног грађевинског земљишта у 
јавној својини престаје истеком уговореног рока.
Право закупа неизграђеног грађевинског земљишта у 
јавној својини престаје пре уговореног рока лицу које:
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 не плати закупнину у уговореном року;
 користи грађевинско земљиште супротно намени 

за коју је издато;
  које у уговореном року дато земљиште не при

веде намени;
Уговор о закупу може се раскинути споразумно.

Члан 52.
У случају промене власника на објекту изграђеном 
на грађевинском земљишту у јавној својини, које је 
предмет закупа, нови власник објекта подноси захтев 
закуподавцу општини за измену уговора о закупу.
Уз захтев означен у претходном ставу нови власник 
објекта доставља судски оверен уговор о куповини 
објекта односно објекта у изградњи односно други 
правни основ којим се стиче власништво на објекту 
односно решење о наслеђивању.
Нови уговор о закупу грађевинског земљишта који 
закључује општина са новим власником објекта, пре
дставља основ за упис новог закупца у јавним књи
гама за евиденцију непокретности и правима на њи
ма.

VII. ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНФОРмАЦИЈА О РА-
СПОЛАГАЊУ ЗЕмЉИШТЕм

Члан 53.
Одељење Општинске управе за имовинскоправне 
послове, објављује квартално информације о свим 
закљученим уговорима о отуђењу и давању земљишта 
у закуп. Објављена информација обавезно садржи:

 величину и место на којем се налази локација ко
ја је предмет уговора;

 информацију о пренетим правима дали је отуђење 
или закуп земљишта;

 име купца/закупца и дужину трајања закупа зе
мљишта;

 цену земљишта односно висину закупнине;
 као и све остале информације које могу бити од 

зна чаја за јавност;

VIII. ПРИБАВЉАЊЕ ГРАђЕВИНСКОГ ЗЕ мЉИ-
ШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ

Члан 54.
Грађевинско земљиште се прибавља у јавну својину 
општине у складу са одредбама закона којим је уређе
на јавна својина, које се односе на прибављање дру

гих непокретности у јавну својину.
Прибављање грађевинског земљишта у јавну својину 
општине Лебане спроводи се у поступку јавног надмет
ања или прикупљања писмених понуда, а изузетно не
посредном погодбом, под условима утврђеним за коном, 
уредбом и овом одлуком.
Највиша купопродајна цена грађевинског земљишта 
које се прибвља у јавну својину општине је тржишна 
вредност предметне непокретности.
Тржишну вредност грађевинског земљишта утврђује 
орган Општинске управе, надлежан за утврђивање 
пореза на имовину.
Грађевинско земљиште се може прибавити у јавну 
својину општине непосредном погодбом, али не изнад 
процењене тржишне вредности непокретности, ако 
у конкретном случају то представља једино могуће 
решење, под којим се подразумева:

 случај када грађевинско земљиште које се при
бавља у јавну својину по својим карактеристикама 
једино одговара потребама општине, с тим да решење 
којим се прибавља грађевинско земљиште садржи 
образложење разлога оправданости и целисходности 
прибављања и разлоге због којих се прибављање не 
би могло реализовати јавним надметањем, односно 
прикупљањем понуда;

 случај када се ради о међусобном располагању 
између носиоца права јавне својине.
Грађевинско земљиште се може прибавити у јавну 
својину општине и бестеретним правним послом 
(поклон или једнострана изјава воље).

Члан 55.
Прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у 
јавну својину општине за потребе уређења површина 
јавне намене, може се, осим у поступку прописаним 
законом којим се уређује експропријација, спровести 
и споразумом са власником грађевинског земљишта, 
непосредном погодбом по тржишним условима.
Купопродајну цену из уговора о прибављању грађе ви
нскког земљишта у складу са овим чланом исплаћује 
општина.

IX. РАЗмЕНА ГРАђЕВИНСКОГ ЗЕмЉИШТА

Члан 56.
Размена грађевинског земљишта у јавној, задружној и 
приватној својини, врши се непосредном погодбом, по 
тржишним условима, у складу са законом, подзаконским 
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актом Владе Републике Србије и овом одлуком.
Предмет размене може бити изграђено и неизграђено 
грађевинско земљиште.
Под разменом грађевинског земљишта подразумева се 
отуђење грађевинског земљишта из јавне својине, као 
и прибављање грађевинског земљишта у јавну својину 
општине, па се одредбе ове одлуке које се односе на 
по ступак отуђења грађевинског земљишта, односно 
при бављања грађевинског земљишта у јавну својину 
општине, сходно примењују и на поступак размене гра
ђевинског земљишта.
Тржишну вредност грађевинског земљишта утврђује 
орган Општинске управе, надлежан за утврђивање по
реза на имовину, а у оправданим случајевима тржи шну 
вредност може утврдити и републички орган надлежан 
за процену тржишне вредности, нарочито у случају када 
је предмет размене грађевинско земљиште у својини 
других носилаца права јавне својине.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 57.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи: 
Одлука о прибављању, отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта у својини општине ("Сл гла
сник града Лесковаца" број 41/2016).

Члан 58.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 46412

Председник
Срђан Јовић

124.
На основу члана 11. Закона о финансијској подршци 
по родици са децом ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017 и 
50/2018), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 др. закон, 101/2016 
др. закон и 47/2018), члана 15 и 39. Статута Општине 
Лебане ("Службени гласник општине Лесковац", 
број 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009, 04/2010, 
14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015) и члана 

104. Пословника о раду Скупштине општине Лебане 
("Службени гласник Града Лесковца", број 22/2016), 
Скупштина општине Лебане , на седници одржаној 
21.03.2019. године, доноси: 

ОДЛУКУ

О ПРИСТУПАЊУ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ У 
ЧЛАНСТВО УДРУЖЕЊА "ПОКРЕТ ЗА ДЕЦУ 

ТРИ ПЛУС" ИЗ ЧАЧКА

Члан 1. 

Општина Лебане (у даљем тексту Општина) приступа 
у чланство Удружења "Покрет за децу три плус" (у 
даљем тексту Удружење) из Чачка у циљу обезбеђивања 
посебног вида подршке породицама са троје и више 
деце са територије општине Лебане којима се остварује 
побољшање услова за задовољавање основних потреба 
и унапређује материјални положај наведених породица, 
у складу са законом који уређује финансијску подршку 
породицама са децом. Општина ће чланством у Удру
жењу обезбедити да све породице са троје и више деце 
са територије општине Лебане, у којима је бар једно 
од троје деце малолетно, добију картице "3+" које о 
свом трошку обезбеђује Удружење, а на основу којих 
имаоци картице остварују различите врсте олакшица 
при куповини роба и пружању услуга породицама са 
троје и више деце на територији целе Републике Србије, 
код субјеката са којима Удружење има или у периоду 
важења картице закључи уговор о сарадњи. 

Члан 2.

Општина Лебане поднеће пријаву за учлањење у 
Удружење "Покрет за децу три плус", Управном 
одбору Удружења, а сходно Статуту напред наведеног 
удру жења, како би се поступак приступања у чланство 
спровео. 

Члан 3.

Даном ступања у чланство, општина Лебане прихвата 
износ чланарине од 6 динара по становнику локалне 
самоуправе која приступа чланству утврђене Одлу
ком Скупштине Удружења "Покрет за децу три плус", и 
која чланарина с обзиром на број становника општи не 
Лебане за 2019. годину износи око 120.000,00 динара. 
Чланарина за сваку наредну календарску годину 
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утврђује се Одлуком Скупштине Удружења "Покрет 
за децу три плус" Чачак чији је Општина Лебане од 
дана ступања у чланство пуноправни члан. 

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број: 0269

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Срђан Јовић

125.
На основу члана 94. и члана 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 164, 165, 166. Закона о превозу путника 
у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", број 
68/2015), члана 35. став 2. и члана 39. Став 1. 2. и 3. 
члан 168, 169, 170. Закона о прекршајима ("Службени 
гла сник РС" бр.65/2013,13/2016 и 98/2016одлука УС), 
члана 20. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 
83/14др.закон и 101/16др.закон) члан 15 став 1 тачка 
14, и члана 39 тачка 7. Статута Општине Лебане ("Сл. 
Гласник града Лесковца" бр. 16/08, 21/08, 09/09 и 04/10 
14/2014, 21/14, 12/2015, 18/2015 и 27/2015) Скупштина 
општине Лебане, на својој седници одржаној дана 
21.03.2019. године, донела је:

ОДЛУКУ

О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком прописују се ближи услови и начин 
обављања аутотакси превоза путника на територији 
општине Лебане.

Члан 2.
Аутотакси превоз је ванлинијски превоз путника који 
се обавља путничким аутомобилом који испуњава 
услове прописане законом и овом Одлуком.

Члан 3.
Такси превоз могу обављати правна лица и предузе
тници чија је претежна делатност аутотакси пре воз 

путника који су за обављање те делатности реги стро
вани у Регистру привредних субјеката.

II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТО-ТАКСИ 
ПРЕВОЗА

Члан 4.

Предузетник за обављање аутотакси превоза поред 
услова прописаних Законом, мора испуњавати и сле
деће услове:

1. да има возачку дозволу "Б" категорије најмање 3 
године;

2. да има најмање трећи степен стручне спреме;
3. да има радно искуство на пословима возача мо то

рног возила од најмање 5 година;
4. да има лекарско уверење о способности за возача за 

управљање возилом којим се обавља аутотакси превоз, 
за професионалне возаче које није старије од 3 године;

5. да је власник аутотакси возила којим се обавља 
аутотакси превоз путника односно корисник ауто
такси возила по Уговору о лизингу;

6. да му приликом регистрације није изречена мера 
забране управљања моторним возилом "Б" категорије, 
што се доказује уверењем које није старије од 6 месеци;

7. да му правоснажном судском одлуком приликом 
регистрације није забрањено обављање аутотакси пре
воза односно да му правоснажном пресудом о прекршају 
није изречена заштитна мера забране обављања такси 
превоза, док трају правне последице осуде односно ме
ре, што се доказује уверењем које ни је старије од 6 ме
сеци

8. да није правоснажно осуђиван на казну затвора 
дужу од 2 године за кривично дело против живота и тела, 
полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и 
јавног реда и мира, што се доказује уверењем које није 
старије од 6 месеци.

9. Возач мора бити у радном односу код предузетника 
или привредног друштва.

Након испуњења ових услова, предузетнику се издаје 
Одобрење о испуњености услова за возача. Ово одо брење 
издаје Општинска управа Лебане  Оде љење за урбанизам, 
имовинскоправне, комуналнограђеви нске, стамбене и 
испекцијске пословесоабраћајна инспе кција, уз уплату 
одговарајуће таксе. 
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Члан 5.

Привредно друштво и друго правно лице за обављање 
такси превоза мора да испуни следеће услове:

1. да је регистровано за обављање такси превоза као 
претежне делатности у складу са Законом и одлуком;

2. да има седиште на територији Општине Лебане;
3. да је власник најмање једног регистрованог путни

чког возила, односно корисник такси возила по основу 
уговора о лизингу;

4. да му правоснажном судском одлуком није забра
њено обављање аутотакси превоза односно да му пра
во снажном пресудом о прекршају није изречена за шти
тна мера забране обављања такси превоза, док трају 
правне последице осуде односно мере, што се доказује 
уверењем које није старије од 6 месеци;

5. да има доказ о запошљавању такси возача.

Члан 6.

Приликом обављања аутотакси превоза, у возилу се 
мора налазити:

1. доказ да је предузеће, друго правно лице или 
предузетник регистровано за обављање делатности 
(решење Агенције за привредне регистре о регистра
цији делатности),

2. важеће решење саобраћајне инспекције да вози
ло испуњава прописане услове за обављање такси 
превоза,

3. доказ о заснованом радном односу, такси дозвола 
за возача и такси дозвола за возило

4. ценовник утврђен одлуком јединице локалне са
мо управе

5. уговор о раду за возача запосленог код такси 
пре ду зетника

6. Доказ о осигурању путника у јавном превозу од 
по следица несрећног случаја

7. обавештење општинске управе, односно управе 
надлежне за послове саобраћаја о броју телефона на 
који корисник такси превоза може изјавити притужбе 
на пружену такси услугу

8. одобрење за обављање такси превоза које издаје 
Општинска управа Лебане  Одељење за урбанизам, 
имовинскоправне, комуналнограђевинске, стамбене 
и испекцијске пословесаобраћајна инспекција,

III ТАКСИ ВОЗИЛО

Члан 7.

Такси возило, приликом обављања аутотакси превоза 
путника, мора да испуњава следеће услове прописане 
Законом о превозу путника у друмском саобраћају, и 
то:

1. да је фабрички произведено;
2. да има најмање четворо врата;
3. да има највише пет седишта, рачунајући и седиште 

возача;
4. да је на крову путничког аутомобила истакнут на

зив "TAXI".

Поред наведених законских услова мора да испуњава 
и следеће услове:

1. да је регистровано и да поседује полису осигурања 
за путнике, да је технички исправно и да поседује по
тврду шестомесечног прегледа;

2. да има таксиметар који мора бити исправан, ба
ждарен на важеће тарифе, пломбиран и постављен тако 
да износ који откуцава буде видљив путнику,

3. да је возило уредно обојено, споља и изнутра чисто 
и без физичких оштећења, да возило испуњава и остале 
услове наведене у "решењу о испуњености услова за 
возило" које издаје саобраћајна инспекција након визуа
лног прегледа и да се то решење налази у возилу,

4. да има регистарску ознаку територије општине 
Лебане, која садржи латинична слова "TX" на задње две 
позиције,

5. да има против пожарни апарат,
6. да има важећи ценовник услуга постављен на 

видљивом месту путнику,
7. да има клима уређај који није накнадно уграђен,
8. да размак осовина буде најмање 2.550мм и запре

мине корисног пртљажног простора најмање 350 л.

Члан 8.

Такси превоз обавља се на основу одобрења за оба
вљање такси превоза (такси дозволе).
 
Општинска управа Лебане, Одељење за урбанизам, 
имо винскоправне, комуналнограђевинске, стамбене 
и инспекцијске пословесаобраћајна инспекција издаје 
одобрење из става 1. овог члана правном лицу и пре
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дузе тнику чија је претежна делатност такси превоз и 
који су за обављање те делатности регистровани у Реги
стру привредних субјеката, у складу са законом којим се 
уређује регистрација привредних субјеката.

Члан 9.

Решење о испуњености услова за возило на захтев 
предузетника, односно правног лица доноси Општи
нска управа Лебане  Одељење за урбанизам, имови
нскоправне, комуналнограђевинске, стамбене и испе
кци јске пословесаобраћајна инспекција. Решење о 
испу ње ности услова након прегледаног возила мора да 
садржи следеће ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ВОЗИЛУ:

1. марка и тип возила, регистарски број возила, број 
саобраћајне дозволе и датум издавања, орган који је 
издао саобраћајну дозволу, датум важења регистрације, 
го дина производње, број мотора и број шасије;

2. врста горива које користи, а ако је уграђен плин 
навести број атеста, орган који је издао атест и датум 
изда вања;

3. име и презиме власника возила, а ако корисник 
возила није власник доказ о закупу, лизингу или другом 
до кументу којим се утврђује право коришћења тог во
зила;

4. потврда инспекције да је приликом визуалног пре
гледа возило поседовало четворо врата за улаз и излаз 
путника, као и да су браве за отварање врата исправне и 
са спољне и унутрашње стране;

5. потврда инспекције да је приликом визуалног пре
гледа возило изнутра чисто и уредно, да су седишта те
хнички исправна и чиста као и да поседује сигурносне 
појасеве;

6. потврда инспекције да приликом визуалног пре
гледа возило има исправне уређаје за грејање и венти
лацију;

7. потврда инспекције да приликом визуалног пре
гледа возило има неоштећена стакла поготову ветро
бранско стакло за возача;

8. потврда инспекције да приликом визуалног пре
гледа возило поседује исправне пнеуматике;

9. потврда инспекције да приликом визуалног пре
гледа возило са спољне стране није оштећено, труло или 
нео фарбано и да је светлосна сигнализација неоште
ћена и исправна;

10. потврда инспекције да приликом визуалног пре

гледа возило поседује ватрогасни апарат и опрему про
писану законом;

11. потврда инспекције да приликом визуалног пре
гледа возило поседује ознаку Такси, таксиметар.

Испуњеност услова за возило утврђује се сваких 12 
(дванаест) месеци и при свакој промени возила.
Правно лице или предузетник су обавезни да сваку 
промену из идентификационог картона пријаве Општи
нској управи Лебане, Одељењу за урбанизам, имови
нскоправне, комуналнограђевинске, стамбене и испе
кцијске пословесаобраћајна инспекција у року од 3 
(три) дана од дана настале промене. 
Предузетник и правно лице обавезни су да приликом 
привремене и трајне одјаве делатности аутотакси 
пре воза надлежном градском органу врате иденти фи
кационе картоне.

Члан 10.

На крову таксивозила, поред назива такси, мора се 
налазити и светлећа ознака. 
Када је возило слободно, такси возач је дужан да укључи 
светлећу ознаку. 
Када се таксивозилом обавља превоз за личне потребе, 
такси ознака се мора уклонити или прекрити.
У таксивозилу се мора се налазити на видном месту 
важећи и оверен ценовник и идентификациони картон 
за таксивозача. 

Члан 11.

Светлећу ознаку са бројем, натписом "TAXI" и озна ком 
издаваоца кровне ознаке и идентификациони картон 
за возило и возача, издаје Општинска управа Ле бане 
– Одељење за урбанизам, имовинскоправне, кому на
лнограђевинске, стамбене и испекцијске пословеса
обраћајна инспекција.
За издавање идентификационог картона за возило и 
возача, предузетник, предузеће или друго правно лице, 
уз захтев подноси и доказ да је регистрован за обављање 
аутотакси превоза, решење Општинске управе Лебане 
Одељењу за урбанизам, имовинскоправне, комунално
грађевинске, стамбене и испекцијске пословесаобра
ћајна инспекција о испуњености прописаних услова за 
возило и две фотографије за такси возача величине 3x3 
цм.
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IV ТАКСИ ВОЗАЧ И НАЧИН РАДА ТАКСИ 
ВОЗАЧА

12.

Такси возач, поред услова прописаних Законом, мора 
испуњавати и следеће услове:

1. да има возачку дозволу "Б" категорије најмање 3 
године;

2. да има најмање трећи степен стручне спреме;
3. да има лекарско уверење о способности за возача 

за управљање возилом којим се обавља аутотакси 
превоз, за професионалне возаче које није старије од 3 
године (оригинал на увид);

4. да му приликом регистрације није изречена мера 
забране управљања моторним возилом "Б" категорије, 
што се доказује уверењем које није старије од 6 месеци;

5. да му правоснажном судском одлуком приликом 
регистрације није забрањено обављање аутотакси пре
воза односно да му правоснажном пресудом о пре кр
шају није изречена заштитна мера забране обављања 
де ла тности, док трају правне последице осуде односно 
мере, што се доказује уверењем које није старије од 6 
месеци;

6. да није правоснажно осуђиван на казну затвора 
дужу од 2 године за кривично дело против живота и тела, 
полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и 
јавног реда и мира, што се доказује уверењем које није 
старије од 6 месеци и

7. доказ о запошљавању.
Након испуњења ових услова, такси возачу се издаје 
Одобрење о испуњености услова за возача, које издаје 
Општинска управа Лебане, Одељење за урбанизам, 
имовинскоправне, Комуналнограђевинске, стамбе
не и инспекцијске послове саобраћајна инспекција, 
уз уплату одговарајуће таксе. 
За издавање идентификационог картона за такси возача 
потребно је одобрење о испуњености услова за возача, 
фотокопија решења о регистрацији послодавца који га 
запошљава, доказ о запошљавању и 2 фотографије. 
За замену идентификационог картона услед промена 
возила или регистарских ознака потребно је решење 
о регистрацији делатности, решење о испуњености 
услова за возило, враћање старог идентификационог 
картона и 2 фотографије.

Члан 13.

Такси превоз путника може се обављати возилом, које 
има важеће решење о испуњености прописаних услова.

Члан 14.

Такси возач за време обављања такси превоза, поред 
услова прописаних законом и другим прописима, код 
себе мора имати и:

1. важећу такси дозволу издату на име превозника 
чи јим возилом обавља такси превоз,

2. полису осигурања путника од последица несре
ћног случаја у јавном превозу које одговара возилу 
ко јим управља,

3. уговор о раду за запосленог код предузетника, у 
привредном друштву, односно у другом правном ли
цу.

Члан 15.

Такси возач може и обавезан је да прими у возило 
сваког путника у границама расположивих седишта, 
као и лични пртљаг путника, а остали пртљаг дужан 
је да превезе у границама расположивог пртљажног 
простора.

Члан 16.

Такси возач је обавезан да се за време обављања такси 
превоза према путницима опходи са пажњом и по
штовањем.
Такси возач је обавезан да се за време обављања такси 
превоза буде уредан и чист, пристојно одевен и не сме 
пушити у такси возилу за време вожње.

Члан 17.

Такси возач је обавезан да приликом отпочињања пре
воза укључи таксиметар на одговарајућу тарифу и да га 
искључи одмах након завршеног превоза.
У случају да такси возач не укључи таксиметар при
ликом отпочињања превоза, путник није у обавези да 
плати цену услуге такси превоза.

Члан 18.

Превоз путника такси возилом отпочиње уласком пу
тника у возило. 
Такси возач је дужан да путника превезе путем који 
одреди путник или најкраћим путем до места опре де
љења, а у складу са важећим режимом саобраћаја. 
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Члан 19.

За време обављања делатности, такси возач не сме 
паркирати возило на аутобуским станицама и на ау
тобуским стајалиштима.

Члан 20.

Такси возач није обавезан да прихвати вожњу чија је 
реализација у супротности са позитивним прописима, 
нити вожњу чије одредиште у погледу времена и 
простора реално није могуће.

Члан 21.

Такси возач може ускратити услугу кориснику пре
воза у следећим случајевима:

1. деци до шест година старости без пратиоца, осим 
на основу договора родитеља или старатеља са такси 
возачем;

2. лицу под дејством алкохола, дроге или других опо
јних средстава;

3. лицу оболела од заразних болести;
4. лицу која својом одећом или пртљагом могу упрља 

ти или оштетити возило.

Такси возач не сме пружити услугу кориснику;
1. ако корисник услуге тражи да се изврши превоз 

по смртних остатака;
2. ако корисник услуге тражи да се изврши превоз 

угинуле животиње;
3.ако корисник услуге тражи да се изврши превоз 

експлозивне, лако запаљиве, радиоактивне, заразне, 
нагризајуће и друге материје, које због својих особина 
могу бити опасне по живот и здравље људи или могу 
нанети другу штету. Кућни љубимци се могу превозити 
такси возилом само по одобрењу такси возача.

Члан 22.

Путничким возилом којим се обавља такси превоз 
забрањено је обављање линијског превоза. Предузетник 
који има привремени прекид не сме да обавља ауто
такси превоз путника.

V ТАКСИ ДОЗВОЛА

Члан 23.

Такси дозвола је идентификациона исправа која пре
дставља доказ да превозник испуњава услове за 

обављање такси превоза у складу са законом и овом 
одлуком, а коју такси возач носи са собом приликом 
обављања делатности и коју је дужан показати на захтев 
овлашћеног лица.
Предузетник, привредно друштво или друго правно 
лице може обављати такси превоз само ако има издату 
важећу такси дозволу.
Превозник не може било којом својом радњом која се 
односи на давање на коришћење кровне ознаке са на
зивом "TAXI", давање докумената са својим по словним 
именом, давање такси дозволе, давање такси возила и 
друго да омогући другом предузетнику, привредном 
друштву односно другом правном или физичком лицу 
које не испуњава услове прописане законом и овом 
одлуком да обавља такси превоз путника.
Предузетник или такси возач запослен код предузетника, 
у привредном друштву, односно другом правном лицу 
може да обавља такси превоз само ако му је издата 
важећа такси дозвола на име превозника чијим возилом 
обавља такси превоз.

Члан 24.

Изглед и садржину такси дозволе дефинише орган упра
ве општине Лебане надлежан за послове саобраћаја.

Такси дозвола садржи следеће податке:
 редни број из регистра,
 фотографију,
 матични број и пословно име превозника,
 статус такси возача (предузетник или запослени),
 име презиме и ЈМБГ,
 адресу пребивалишта, и
 рок важења.

Такси дозвола возача издаје се на период од три го
дине важења.

Члан 25.

Захтев за издавање такси дозволе подноси се органу 
упра ве општине Лебане надлежном за послове сао бра
ћаја.
Предузетник, привредно друштво, односно друго 
правно лице уз захтев за издавање такси дозволе, 
по дноси доказе да су испуњени услови предвиђени 
чл.12 ове одлуке и доказ о регистрацији у регистру 
при вредних субјеката за обављање делатности такси 
пре воза не старији од месец дана.
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Орган управе општине Лебане надлежан за послове 
саобраћаја по утврђивању испуњености услова у року 
од три дана од дана подношења уредног захтева доноси 
Решење којим се утврђује да су испуњени услови за 
издавање такси дозволе и на основу донетог решења 
издаје такси дозволу.
Физичко лице које је заинтересовано за обављање такси 
превоза а које није уписано у регистар привредних 
субјеката подноси доказе о испуњености услова из чл.4 
ове Одлуке.
Орган управе општине Лебане надлежан за послове 
саобраћаја по утврђивању испуњености услова у року 
од три дана од дана подношења уредног захтева доноси 
Решење којим се утврђује да су испуњени услови за 
отпочињање и обављање делатности такси превоза 
на основу којег се физичко лице уписује у Регистар 
привредних субјеката.
О издатим такси дозволама регистар води орган управе 
општине Лебане надлежан за послове саобраћаја.
Орган управе општине Лебане надлежан за послове 
саобраћаја на основу увида у регистар издаје потврде о 
издатим такси дозволама.
Такси возач може имати само једну важећу такси до
зволу.
Такси превозници дужни су да приликом преузимања 
такси дозволе покажу на увид оригинална документа 
чије су фотокопије доставили у складу са чл.4.,5. и 12. 
ове Одлуке, у супротном такси дозвола неће бити изда
та.

Члан 26.
Превозник је дужан да:

 сваку промену података које садржи такси дозвола 
у смислу ове Одлуке писаним путем пријави органу 
упра ве општине Лебане надлежном за послове сао бра
ћаја у року од 15 дана од дана настале промене,

 у случају трајног престанка обављања делатности 
такси превоза писаним путем пријави органу управе 
општине Лебане надлежном за послове саобраћаја у 
року од 15 дана од дана доношења решења АПРа и 
врати такси дозволу,

 у случају привременог прекида обављања дела
тности такси превоза о томе писаним путем обавести 
орган управе општине Лебане надлежног за послове 
сао браћаја и врати такси дозволу издату на име 
прево зника до престанка привременог прекида,

 на захтев органа управе општине Лебане надлежног 
за послове саобраћаја достави податке о запосленим та
кси возачима и податке о такси возилима,

 органу управе општине Лебане надлежном за по
слове саобраћаја писаним путем врати такси дозволу 
најкасније у року од 15 дана од дана престанка неког од 
услова за њено издавање.

VI ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ

Члан 27.
Такси стајалишта су површине јавне намене, одређене, 
уређене и намењене искључиво за паркирање и зауста
вљање такси возила у току обављања такси превоза.
Такси стајалишта су јавна и као таква доступна су свим 
такси превозницима под истим условима.

Члан 28.
Такси стајалишта и број места за паркирање на та
кси стајалишту, одређује орган Општинске управе 
Ле бане надлежнан за послове саобраћаја, у складу са 
урбанистичким и саобраћајнотехничким условима.

Члан 29.

Такси стајалишта се обележавају вертикалном и хори зо
нталном саобраћајном сигнализацијом, односно саобра
ћајним знаком и саобраћајном ознаком на коловозу. 
Саобраћајни знак садржи назив "TAXI", назив такси 
стајалишта и време рада такси стајалишта.
Саобраћајном ознаком жуте боје, на коловозу се обе
лежавају места за стајање такси возила, а на почетку и 
крају такси стајалишта исписује се назив "TAXI". 
О одржавању такси стајалишта, постављању и одржа
вању саобраћајних знакова и ознака на коловозу, стара 
се предузеће или друго правно лице, или предузетник 
коме Општина Лебане повери обављање ове делатности.

Члан 30.
Такси стајалишта могу бити стална и привремена. 
Стална такси стајалишта су површине које служе за 
организовано и стално паркирање аутотакси возила 
када обављају такси превоз. 
Привремена такси стајалишта су површине које се ко
ристе за време у случају одржавања сајмова спо ртских и 
културних манифестација и осталих значајних скупова, 
када се стална такси стајалишта не могу користити док 
наведени разлози трају.
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Члан 31.
На такси стајалишту, такси возила се постављају према 
редоследу доласка и броју слободних места. 
Такси возач је обавезан да на такси стајалишту буде 
у свом возилу или поред њега. Путник који користи 
такси услугу не мора да користи возило које је прво по 
редоследу чекања на такси стајалишту већ има право да 
изабере возило којим ће се користити.

VII ЦЕНА УСЛУГЕ ОБАВЉАЊА ТАКСИ 
ПРЕВОЗА

Члан 32.
Општинско веће општине Лебане на предлог органа 
Општинске управе надлежног за послове саобраћаја 
одређује економски најнижу цену у оквиру такси тарифе 
по којој се такси превоз мора обављати на територији 
општине Лебане.
Такси тарифа је укупна цена такси превоза коју чини 
збир појединачних цена и то: цена за старт, по једном 
пређеном километру, по времену чекања , по доласку на 
адресу по позиву и по комаду пртљага који се превози, 
при чему се путници пре уласка у такси возило морају 
обавестити уколико се врши наплата превоза пртљага 
која се одређује у зависности од доба дана или ноћи, од 
дана у недељи (радни дан, недеља, празник) и подручја 
на коме се вожња обавља (територија једне или више 
општина или градова) и која је учитана у таксиметар.
Сви попусти и умањења у оквиру такси тарифе по којој 
се такси превоз мора обављати на територији општине 
Лебане, не смеју бити нижи од економски најниже цене 
коју је утврдило Општинско веће општине Лебане.
Таксиметар искључиво мора бити подешен у складу са 
ставом 1. овог члана.

Члан 33.
У случају немогућности да заврши започети такси пре
воз због околности које се такси возачу не могу при
писати у кривицу (радови на путу, елементарне не по
годе, и сл.), такси возачу припада накнада за превоз у 
износу који покаже таксиметар у моменту прекида 
такси превоза, осим у случају квара такси возила када 
му накнада не припада.
У случају квара такси возила, такси возач је дужан 
да под истим условима путнику обезбеди наставак 
започетог такси превоза другим такси возилом.

VIII ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ 
ПРЕВОЗА

Члан 34.

Предузетнику престаје важност такси дозволе, одно
сно решења на основу којег је одобрено оба вљање 
такси превоза и иста се сматра неважећом у случају:

 истека рока на који је дозвола тј. одобрење издато,
 ако престане да постоји неки од услова из чл.4. и 

12. ове Одлуке,
 одјаве из регистра привредних субјеката, као и 
 у другим случајевима предвиђеним законом а 

одно се се на престанак рада предузетника.

Привредном друштву, односно другом правном лицу 
престаје важност такси дозволе, односно решења на 
основу којег је одобрено обављање такси превоза и 
иста се сматра неважећом у случају:

 истека рока на који је дозвола тј. одобрење издато,
 ако престане да постоји неки од услова из чл.5. и 

12. ове Одлуке,
 одјаве из регистра привредних субјеката, као и 
 у другим случајевима предвиђеним законом а 

одно се се на престанак рада привредног друштва, 
односно другог правног лица.
Такси превозник је дужан да Органу управе надлежном 
за послове саобраћаја писаним путем врати неважећу 
такси дозволу најкасније у року од 15 дана од дана 
престанка важења исте.
Уколико такси превозник не поступи у складу са 
чланом 26. ст.1. алинејом 3. ове Одлуке, Орган управе 
надлежан за послове саобраћаја донеће решење коим 
се налаже враћање такси дозволе издате на име 
такси превозника до престанка привременог прекида 
обављања делатности.
Забрањено је обављање такси делатности предузетнику, 
односно правном лицу за време привременог прекида 
обављања такси делатности.
Орган управе надлежан за послове саобраћаја на основу 
доказа о престанку услова из чл.4.,5. и 12. ове Одлуке 
доноси решење о престанку важности решења из чл.25. 
ст. 3. ове Одлуке. 
Орган управе надлежан за послове саобраћаја на основу 
доказа о престанку услова из чл.4. ст.1.,3.,4.,5.,6.,7., ове 
Одлуке доноси решење о престанку важности решења 



Страна 561 – Број 8СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА28. март 2019.

из чл.25. ст. 5. ове Одлуке и исто доставља Агенцији за 
привредне регистре. 

IX НАДЗОР

Члан 35.

Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши 
Општинска управа Лебане  Одељење за урбанизам, 
имовинскоправне, комуналнограђевинске, стамбене 
и испекцијске пословесаобраћајна инспекција преко 
саобраћајног инспектора.
Саобраћајни инспектор је дужан да у вршењу инспе
кцијског надзора има службену легитимацију и службе
ну значку.
Саобраћајни инспектор је дужан да у вршењу инспе
кцијског надзора носи службено одело. 
Правно лице, предузетник и такси возач, дужни су да 
поступе по налогу саобраћајног инспектора, дају на 
увид потребну документацију, и да на било који начин 
не ометају, спречавају или онемогуће инспектора оба
вљању надзора. На решење Општинске управе Лебане  
Одељење за урбанизам, имовинскоправне, комунално
грађевинске, стамбене и испекцијске пословесаобра
ћајна инспекција, дозвољена је жалба која се изјављује 
у року од 15 дана од дана пријема Решења одељењу која 
је донела Решење. По жалби на решење Општинске 
управе Лебане  Одељење за урбанизам, имовинскопра
вне, комуналнограђевинске, стамбене и испекцијске 
пословесаобраћајна инспекција, решава општинско ве
ће општине Лебане.

Овлашћени инспектор издаје прекршајни налог у пи
саној форми у складу са Законом којим је прописана са
држина прекршајног налога.
Прекршајни налог се састоји од оригинала и две ко
пије. Оригинал се уручује лицу против кога се издаје 
пре кршајни налог, а копије задржава орган који издаје 
пре кршајни налог.
Прекршајни налог се издаје лицу за кога се сматра да 
је учинило прекршај у моменту откривања прекршаја.
Лице против кога је издат прекршајни налог својим 
потписом на одговарајућем месту у налогу потврђује 
његов пријем.
Ако је лице за које се сматра да је учинило прекршај 
одсутно и када околности откривања или природа 

прекршаја то захтевају, достављање прекршајног налога 
ће се извршити путем поште или доставне службе, у 
складу са одредбама Закона о прекршајима.
Ако присутно лице против кога се издаје прекршајни 
налог одбије да прими налог, надлежни инспектор ће 
га упозорити на последице одбијања пријема, унети у 
прекршајни налог забелешку о одбијању пријема, дан и 
час када је пријем одбијен, чиме се сматра да је пре кр
шајни налог уручен.
Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата 
одговорност за прекршај плаћањем половине изречене 
казне у року од осам дана од дана пријема прекршајног 
на лога, чиме се ослобађа плаћања друге половине изре
чене казне.
Ако лице против кога је издат прекршајни налог у року 
од осам дана од дана пријема прекршајног налога не 
плати изречену казну или не поднесе захтев за судско 
одлучивање о издатом прекршајном налогу, сматраће 
се да је прихватило одговорност пропуштањем, а пре
кршајни налог ће постати коначно извршан.
Прекршајни налог са констатацијом коначности и за
бе лешком да новчана казна није плаћена, надлежни 
инспектор доставља надлежном прекршајном суду ра
ди спровођења извршења у складу са законом.
Лице против кога се издаје прекршајни налог може при
хватити одговорност за прекршај и након истека рока 
од осам дана од дана пријема прекршајног на лога ако 
пре поступка извршења добровољно плати цело купан 
износ изречене казне.

Члан 36.

Саобраћајни инспектор ради остваривања прегледа има 
право да на путевима зауставља такси возила, исти
цањем саобраћајне таблице са знаком "Забрањен сао
браћај свим возилима у оба смера", на којој је исписано 
"СТОП ИНСПЕКЦИЈА". 

Такси возач је дужан да заустави такси возило којим се 
обавља такси превоз ако саобраћајни инспектор истакне 
саобраћајну таблицу са знаком "СТОП ИНСПЕКЦИЈА", 
а у циљу обављања инспекцијског надзора.

Члан 37.

У вршењу инспекцијског надзора над обављањем 
аутотакси превоза на територији Општине Лебане, 
саобраћајни инспектор општинске управе Лебане  
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Одељење за урбанизам, имовинскоправне, комунално
грађевинске, стамбене и испекциске послове дужан је 
и овлашћен да искључи возило којим се обавља ауто
такси превоз путника противно Одредбама Закона и ове 
одлуке, одреди место паркирања и одузме саобраћајну 
дозволу и регистарске таблице од 10 (десет) дана, а у 
случају поновног искључивања истог возила, истог 
превозника, другог правног лица, предузетника или фи
зичког лица у трајању од 30 (тридесет) дана.

X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 38.

Новчаном казном од 50.000 динара, казниће се за 
прекршај правно лице, ако:

1. обавља аутотакси превоз путника, а не испуњава 
ближе услове за обављање ауто такси превоза путника 
прописане чланом 5. ове одлуке;

2. возило којим се обавља ауто такси превоз не испу
њава услове из чл. 7. ове одлуке;

3. такси возило којим врши превоз, нема на крову 
одговарајућу светлећу ознаку или на видном месту 
у возилу није постављен оверен важећи ценовник, 
односно идентификациони картон за возача (чл. 10);

4. пружа услуге противно члану 21. става 2.;
5. ако такси возач не испуњава услове прописaнe чла

ном 12;
6. нема важеће решење о испуњености услова за 

во зило којим обавља превоз (чл. 13);
7. не укључи светлећу ознаку када је возило сло

бодно или не уклони, односно не прекрије ознаку кад 
обавља превоз за личне потребе.

8. паркира возило на аутобуској станици или на ста ја
лишту за јавни превоз путника противно члану 19;

9. обавља линијски превоз такси возилом (члан 22);
10. не врши превоз путем који одреди путник, одно

сно најкраћим могућим путем (чл.18);
11. по уласку путника у возило не укључи таксиметар 

или наплати цену већу од оне коју покаже таксиметар 
или не изда рачун (чл. 17);

12. не омогући несметано вршење надзора саобра
ћајном инспектору, не стави на увид потребна докуме
нта, не поступи но налогу инспектора или не заустави 
такси возило приликом истицања саобраћајне таблице са 
знаком "СТОП ИНСПЕКЦИЈА" (чл. 35. и чл. 36. став 2.).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одго
ворно лице у правном лицу новчаном казном од 
10.000 динара.

Члан 39.

Новчаном казном у износу од 20.000 динара казниће 
се за прекршај предузетник, ако:

1.обавља аутотакси превоз путника, а не испуњава 
ближе услове за обављање ауто такси превоза путника 
прописане чланом 4. ове одлуке;

2.поступи супротно члану 6. ове одлуке;
3. возило којим се обавља ауто такси превоз не испу

њава услове из чл. 7. ове одлуке;
4. поступи супротно члану 10.ове одлуке;
5. пружа услуге противно члану 21. става 2.;
6. ако такси возач не испуњава услове прописане 

чланом 12;
7. нема важеће решење о испуњености услова за во

зи ло којим обавља превоз (чл. 13);
8. поступи супротно члану 16. ове одлуке;
9. паркира возило на аутобуској станици или на стаја

лишту за јавни превоз путника противно (члану 19);
10. обавља линијски превоз такси возилом (члан 22) 

или обавља аутотакси превоз са привременим пре ки
дом;

11. не врши превоз путем који одреди путник, одно
сно најкраћим могућим путем (чл. 18);

12. по уласку путника у возило не укључи таксиметар 
или наплати цену већу од оне коју покаже таксиметар 
или не изда рачун (чл. 17);

13.не омогући несметано вршење надзора саобра ћа
јном инспектору, не стави на увид потребна докуме нта, 
не поступи по налогу инспектора или не заустави такси 
возило приликом истицања саобраћајне таблице са 
знаком "СТОП ИНСПЕКЦИЈА"(чл. 35. и чл. 36. ст. 2.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко 
лице које обавља такси превоз а није регистровано 
за оба вљање ауто такси превоза новчаном казном од 
10.000 динара.

Члан 40.
Новчане казне изречене у прекршајном поступку про
писане овом одлуком, припадају локалној самоу пра ви 
општине Лебане, на основу члана 6. ст. 1. та чка 8. За
кона о финансирању локалне самоуправе ("Службени 
гласник РС", број 62/06, 47/2011, 93/2012, 99/2013 
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– усклађени динарски износи, 125/2014  усклађени 
динарски износи, 95/2015усклађени динарски износи, 
83/2016 усклађени динарски износи, 91/2016усклађени 
динарски износи, 104/2016 др. закон и 96/2017 ускла
ђени динарски услови) и уплаћују се на жиро ра чун 
број 84074335384327, по моделу 97 са позивом на број 
24057.

Члан 41.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука 
о аутотакси превозу путника ("Сл. Гласник града Ле
сковца" бр. 19/2018).
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
обја вљена у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 бр 0278

Председник Скупштине
Срђан Јовић

126.
На основу члана 7. Закона о превозу у друмском саобра
ћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05 
62/06, 31/11, 68/15др. закон), Закон о прекршајима 
("Сл. Гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – 
одлу ке УС) члана 13. став 1. Закона о комуналним де ла
тностима ("Службени гласник РС", бр.88/11 и 104/16), 
члана 20. став 1. тачка 5. и члана 32. став 1. та чка 6. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гла сник 
РС", бр.129/07, 83/14др.закон и 101/16др.закон), као 
и Статута Општине Лебане ("Службени гласник града 
Лесковаца", бр.16/08, 21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 14/14, 
21/14, 12/15, 18/15 и 27/15), Скупштина општине Ле
бане, на седници одржаној 21.03.2019. године, донела је

ОДЛУКУ

О ЈАВНОм ПРЕВОЗУ У ДРУмСКОм 
САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЛЕБАНЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком се уређује и обезбеђује организација 
и начин обављања јавног превоза путника на тери
торији општине Лебане. 

Јавни превоз путника је комунална делатност од 
општег интереса.

Члан 2.

Јавни превоз путника обавља се возилима који испу
њавају услове утврђене прописима о безбедности сао
бра ћаја на путевима и прописима о стандардима за 
поје дине врсте возила. 
Возила којима се обавља јавни превоз морају се редовно 
одржавати и контролисати ради обезбеђења њихове ста
лне техничке исправнсоти и безбедног коришћења у 
саобраћају.
У возилу којим се обавља превоз путника у друмском 
са обраћају, мора се налазити путни налог попуњен на 
прописан начин, оверен и потписан од стране возача и 
потписан и оверен од стране овлашћеног лица.
Возила којим се обавља превоз, морају имати на бочним 
странама исписану фирму, односно назив власника 
возила и то словима најмање 5cm и бојом која се битно 
разликује од основне боје возила. 

Члан 3.

Јавни превоз путника може обављати предузеће, дру
го правно лице или предузетник, регистровано за оба
вљање те врсте превоза, а линијски превоз путника 
може обављати привредно друштво или друго правно 
лице регистровано за обављање те врсте превоза и 
ако испуњава услове прописане Законом о друмском 
саобраћају.
Јавни превоз путника и ствари може се обављати као 
линијски, ванлинијски и аутотакси превоз. 
Линијски превоз путника може обављати привредно 
друштво или друго правно лице које је власник на
јмање три регистрована аутобуса. 
Ванлинисјки превоз путника може обављати пре
возник који је власник најмање једног реги строваног 
аутобуса. 

ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ 
ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА

Члан 4.

Поверавање обављања јавног линијског превоза пу
тни ка подразумева временски орочено уговорно уре
ђивање односа између Општине Лебане и врши оца 
ове ко му налне делатности. 
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На поступак поверавања обављања комуналне дела
тности јавног линијског превоза путника приме њу
ју се одредбе Закона о комуналним делатностима и 
закона којим се уређују јавне набавке или јавно – 
при ватно партнерство.
Уговор о поверавању делатности јавног линијског 
превоза путника у име општине Лебане потписује 
пре дседник општине Лебане. 
Општина Лебане ће поверити обављање комуналне 
делатности јавног линијског превоза путника на тери
торији општине Лебане привредном друштву или 
другом правном лицу регистрованом за обављање 
те врсте превоза и ако испуњава услове утврђене За
коном и овом Одлуком.
Превозник је дужан да Општинском већу општине 
Лебане једном годишње, до 31. јануара за претходну 
годину, доставља извештај о реализацији уговорених 
обавеза.

Члан 5.

Уговор о поверевању обављања јавног линијског пре
воза путника, поред елемената прописаних за ко ном, 
садржи: линије које се поверавају, минимални број 
полазака по линији и услове под којима се поверавају, 
временски период на који се врши поверавање, начин 
образовања, обрачуна и наплате накнаде за обављање 
јавног превоза, рок отпочињања линијског превоза, 
међусобна права и обавезе уговорних страна, начин 
обавештавања надлежног органа општине о реа
лизацији уговорних обавеза, начин решавања спорова 
између уговорних страна, услове раскида уговора 
пре времена на који је закључен, права и обавезе које 
из тога проистичу, минимум процеса рада за време 
штрајка.
Поверавање обављања јавног линијског превоза пу
тни ка врши се према Плану линија за једну или више 
одре ђених линија или полазака.
Превозник коме се поверава обављање јавног лини
јског превоза путника по појединим утврђеним лини
ја ма и поласцима, мора да испуњава све законом 
пропи сане услове, опште услове превоза, као и да је 
на дле жно министарство утврдило да испуњава усло
ве за отпочињање обављања јавног линијског превоза 
пу тника.

РЕД ВОЖЊЕ

Члан 6.

Ред вожње је акт којим се утврђује план обављања 
превоза на линији и садржи:

 назив превозника;
 врста линије;
 број и назив линије;
 дужину и трасу линије;
 назив и локације стајалишта а линији у оба смера, 

као и њихова растојања;
 времена полазака на линији и повратка са крајњих 

или карактериситчних аутобуских стајалишта, за ра
дни дан, суботу, недељу и у дане празника;

 број полазака у току дана за радни дан, суботу, 
не дељу и дане празника и укупан број возила који 
опслу жују линију;

 просечни интервал између полазака аутобуса 
на линији за карактеристичан период у току дана за 
радни дан, суботу, недељу и дане празника и 

 рок важења реда вожње.

Члан 7.

Захтев за регистрацију и оверу реда вожње у јавном 
линијском превозу путника подноси се надлежној 
унутрашњој организационој јединци до 30. априла 
текуће године, осим у случају када се регистрација 
врши након поступка поверавања обављања превоза 
путника у јавном превозу када је регистраију и оверу 
реда вожње могуће вршити током целе године.
Уз захтев за регистрацију и оверу реда вожње, по
дноси се:

 извод из регистра Агенције за привредне регистре 
о вршењу делатности јавног линијског превоза пу
тника;

 акт надлежног Министарства којим се утврђује 
испуњеност услова за отпочињање и обављање јавног 
превоза путника;

 списак возила ангажованих у превозу путника са 
овереним фотокопијама саобраћајних дозвола возила;

 уговор о поверавању обављања превоза путника 
у јавном превозу на територији општине и 

 ред вожње у 3 (три) примерака.
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Члан 8.

Регистрацију и оверу реда вожње врши саобраћајни 
инспектор у складу са утврђеним планом линија и 
уговором о поверавању послова јавног превоза путника, 
који води и Регистар оверених редова вожње. 

У регистар реда вожње уноси се:
назив превозника;
 врста линије;
 број и назив линије;
 дужину и трасу линије;
 назив и локације стајалишта а линији у оба смера, 

као и њихова растојања;
 времена полазака на линији и повратка са крајњих 

или карактериситчних аутобуских стајалишта, за ра
дни дан, суботу, недељу и у дане празника;

 број полазака у току дана за радни дан, суботу, 
не дељу и дане празника и укупан број возила који 
опслужују линију;

 просечни интервал између полазака аутобуса на 
линији за карактеристичан период у току дана за ра
дни дан, суботу, недељу и дане празника и 

 рок важења реда вожње.

Члан 9.

За израду и сервисирање регистра у електронском 
облику задужен је саобраћајни инспектор општинске 
управе Лебане. 
Овера реда вожње се врши стављањем штамбиља, који 
најмање садржи: редни број реда вожње под којим је 
уписан у регистар, датум овере и потпис овлашћеног 
лица, са роком важења од годину дана, а најдуже за 
време за које је превознику поверено обављање јавног 
превоза и почетком важења од 1. јуна текуће године. 
Превозник може поднети захтев за измену регистрованог 
реда вожње у року важења реда вожње. Уз захтев се 
подносе измењени редови вожње за увтрђене линије. 
Захтев за регистрацију и оверу редова вожње, као и за 
измену регистрованог реда вожње, који није поднет у 
року, уз који нису поднети прписани докази или који 
је на други начин неуредан, непотпун или се по њему 
не може поступати због формалних недостатака, 
надлежни орган управе одбациће решењем. Захтев за 
регистрацију и оверу редова вожње, као и за измену 
регистрованог реда вожње, који није израђен у складу 

са важећим прописима, актом о утврђивању линија 
којима се обавља јавни линијски превоз путника или 
уговором о поверавању обављања јавног превоза 
путника, надлежни орган управе одбиће решењем 
као неоснован. Против решења о одбацивању или 
одбијању захтева, превозник може изјавити жалбу 
Општинском већу општине Лебане. 

ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ЛИНИЈСКОм 
ПРЕВОЗУ

Члан 10.

Објекти инфраструктуре за обављање линијског превоза 
су станице, терминуси и стајалишта.
Аутобуска станица је саобраћајни објекат који има 
пословну зграду, са простором за издавање возних ка
рата и других превозних исправа и давање обавештења 
о превозу, чекаоницу, гардеробу, јавни санитарни чвор 
са текућом водом, простор за аутобусе са перонима и 
уређај за видео надзор на перонима. 
Аутобуска станица која не испуњава прописане услове 
сматраће се аутобуским стајалиштем. 

Члан 11. 

Привредно друштво или друго правно лице које управља 
аутобуском станицом води тачну евиденцију полазака и 
долазака аутобуса на линијама јавног превоза. 
Привредно друштво или друго правно лице које 
управља аутобуском станицом дужно је да најкасније до 
десетог у месецу, достави тачан извештај о необављању 
јавног превоза путника по овереним редовима вожње, за 
претходни месец органу управе надлежном за послове 
саобраћаја. 

Члан 12. 
Терминус је посебно израђена и уређена саобраћајна 
површина на крајњој тачки линије, за промену смера 
кретања возила (окретнице), за стајање возила у резерви 
и за заустављање возила и улазак и излазак путника, 
која може бити и заједничка за већи број линија.

Члан 13.

Аутобуско стајалиште је израђен ван коловоза, или 
прописно обележена површина на коловозу, наме ње
на за заустављање аутобуса ради укрцавања и искрца
вања путника и утовара и истовара пртљага. 
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Аутобуско стајалиште мора бити видно означено про
писаним саобраћајним знаком и имати таблу са називом 
стајалишта и бројем линије, а по потреби и извод из 
реда вожње. Стајалиште може да има надстрешицу, 
узди гнуту површину за путнике, корпу за отпатке, 
инфо рмациони пано, клупе за седење и другу опрему 
за потребе путника. 
Локацију за стајалиште одрећује Општинско веће 
општи не Лебане а на предлог надлежног органа за по
сло ве саобраћаја.
Аутобуско стајалиште изграћује јавно предузеће које 
управља саобраћајницом поред које се израђује то ста
јалиште. 

Члан 14.

Аутобуска стајалишта морају да се одржавају тако да 
увек одговарају својој намени. 
Одржавањем стајалишта сматрају се радови на одржа
вању у исправном стању стајалишта и то: оправка и 
замена дотрајалих и оштећених саобраћајних знакова, 
обнављање коловозног застора, укањање отпадака на 
хигијенски начин, уклањање снега и посипање одго
варајућим материјалом ради спречавања поледице. 
Аутобуска стајалишта одржава јавно предузеће коме 
је поверено управљање саобраћајницом поред које је 
стајалиште изграђено. 

Члан 15.

За јавни линијски превоз путника на територији општи
не Лебане одређују се следећа аутобуска ста јалишта:

1. На релацији Лебане – Лесковац и обратно:

 Лебане, аутобуска станица;

 Робна кућа;

 Павлове ливаде;

 Бивша фабрика коже "Кожара";

 Коњино, код раскрснице са локалним путем кроз 
насеље;

 Бивша металана индустрија "1. мај";

 Лугаре;

 Бошњаце, код цркве;

 Бошњаце, код самоуслуге;

 Пертате, код бензинске пумпе;

 Ћеновац, код продавнице "Јединства",

2. На релацији Бошњаце – Тогочевце и обратно:
 Цекавица, код Дома културе;
 Тогочевце, раскрсница ТС,

3. На релацији Лебане – Медвеђа и обратно:
 Лебане, аутобуска станица;
 Кривача, на раскрсници пута за Слишане;
 Кривачарекарски мост;
 Шилово;
 Шиловачко гробље;
 Радиновац,
 Радиновачко гробље,

4. На релацији Лебане – Слишане и обратно:
 Лебане, аутобуска станица;
 Кривача, код "Аласа";
 Кривача, код школе;
 Прекопчелица, Гарваница (задружна економија);
 Прекопчелица, код Месне канцеларије,
 Прекопчелица, изнад Милина на раскрсници за 

Штулац;
 Царичин град;
 Свињарица;
 Бачевина, код доње раскснице;
 Бачевина, "Милчићи";
 Слишане, центар,

5. На релацији Лебане – Клајић и обратно:
 Лебане, аутобуска станица;
 Шумане, "Мераклија";
 Шумане, код кафанче;
 Шумане, шуманско гробље;
 Горње Врановце, Мићина продавница;
 Поповце, код Дома;
 Поповце, Ђелин дол;
 Поповце, задруга;
 Гргуровце, код раскрснице пута за водовод;
 Гргуровце, црква;
 Кључ, код продавнице;
 Радевце, Крушка;
 Клајић, код споменика;

6. На релацији Кључ – Оруглица и обратно:
 "Раскрсница";
 Меловски плац
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 "Воденица";

 "Црквиште";

7. На релацији Лебане – Бојник и обратно:

 Лебане, аутобуска станица;

 Модна кућа;

 Лебанско гробље;

 "Мијат" на раскрсници пута за Нову Тополу;

 Голи Рид код задруге,

8. На релацији Лебане – Бувце и обратно:

 Лебане, аутобуска станица;

 Село Шарце;

 Шарце, Крстићи;

 "Браиновци";

 "Ковачеви";

 "Бандер";

 "Јовићи"

 "Душан";

 "Леска";

 "Шећерци";

 "Стари бунар";

 "Стојанини";

  "Тајци";

 Бувце, код школе,

9. На релацији Лебане – Лалиновац – Бучумет и обра
тно:

 Лебане, аутобуска станица,

 Кривача на раскрсници за Слишане;

 Кривача "Новаковићи";

 "Текија";

 Гегља, село;

 "Шоп махала";

 Горњи Штулац, раскрсница;

 Лалиновац, Богојевац,

10. На релацији Бошњаце – Д. Врановце – В.Војловце:

 Бошњаце, код цркве;

 Д.Врановце, код ТС;

 В.Војловце, код зграде Месне заједнице.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА И 
ПУТНИКА

Члан 16.

Превозник је дужан да пријем путника у возило и 
искрца вање путника из возила врши на аутобуској ста
ници или аутобуским стајалиштима која су унета у ред 
вожње, а које је одредило Општинско веће општине 
Леба не на предлог Одељења општинске управе Лебане 
надлежно за послове саобраћаја.
Пријем путника у возило и искрцавање путника из во
зила допуштен је на аутобуској станици или стаја лишту 
док возило стоји. 

ВОЗИЛА

Члан 17.

Возила којима се обавља линијски превоз путника мо
рају испуњавати услове прописане прписима којим се 
регулише обављање превоза путника у друмском сао
браћају, безбедност саобраћаја на путевима и прописима 
о стандардима за поједине врсте возила. 
Возила којима се обавља линијски превоз путника 
мора ју бити пре упућивања у саобраћај чиста и про ве
трена и обојена препознатљивим бојама прево зника. 
Возила у зимском периоду, када је спољна те мпе ратура 
испод 10ºC морају бити загрејана, а у ле тњем периоду, 
када је спољна температура изнад 25 ºC морају бити 
расхлађена, уколико поседују систем за расхлађивање.

Члан 18.

Возило којим се врши превоз путника мора бити ви
дно обележено ознакам од значаја за информисање 
путника, и то:

1. истакнут, у доњем десном углу ветробранског 
стакла и са стране поред улазних врата, број и назив ли
није са назначењем најмање једног успутног ауто буског 
стајалишта, које ближе одређује правац линије;

2. на бочној страни исписан назив и седиште прево
зника;

3. ознакама на вратима за улаз или излаз. Када се во
зилом не врши редован превоз или се не примају путници, 
на предњој страни возила поставља се одговарајућа 
ознака "ванредна вожња", "за гаражу", "у квару" и сл. 
Возила могу бити осликана рекламним порукама. 
Рекламе и други натписи не смеју се постављати 
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на местима или на начин да заклањају видик или 
прекривају прописане ознаке и обавештење о превозу. 

Члан 19.

Превозник је дужан да линијски превоз врши у свему 
према елементима линије садржаним у егистру и 
реду вожње.
Превозник је дужан да о отпочињању линијског превоза 
путника обавести кориснике превоза путем средстава 
јавног информисања или на други одговарајући начин. 
У возилу којим се обавља превоз мора се налазити:

1. оригинал извода лиценце за превозника;
2. важећи ред вожње, односно фотокопија важећег 

реда вожње, оверена потписом и печатом овлашћеног 
лица превозника;

3. важећи ценовник оверен печатом и потписом 
овлашћеног лица превозника;

4. идентификациона исправа за возача која садржи 
име и презиме и фотографију возача, податке о лично
сти возача, пословно име превозника, печат и потпис 
овлашћеног лица превозника;

5. уговор о раду за возача;
6. путни налог попуњен у складу са законом.

Члан 20.
Возач је дужан:

1. да возило зауставља на свим стајалиштима према 
регистрованом реду вожње и да приликом заустављања 
отвори врата;

2. да прими на превоз сваког путника у границама 
расположивих места за путника, осим путника чији ула
зак у возило није дозвољен по важећим прописима;

3. да обезбеди превоз пртљага заједно са путником 
коме пртљаг припада;

4. да дозволи улазак и излазак путника из возила на 
безбедан начин и изван стајалишта у случају застоја;

5. да се придржава реда вожње;
6. да покрене возило тек када се увери да су сва врата 

затворена;
7. да не пуши у возилу;
8. да се према путницима понаша са пажњом и пре

дусретљиво;
9. да се стара о одржавању реда у аутобусу;
10. да продаје карте у возилу, ако карте не продаје 

дру го овлашћено лице превозника;
11. да буде обучен у униформу коју одреди превозник.

Члан 21.

Возач неће дозволити улазак у возило:

1. лицу које је видљивопод утицајем алкохола, 
односно у напитом стању;

2. лицу видљиво оболелом од заразне болести;
3. детету до шест година старости ако није у пра

тњи одрасле особе и
4. лицу чији пртљаг може изазвати повреду путни

ка или оштећења аутобуса.

Возач не сме дозволити боравак другим лицима у 
простору издвојеном и намењеном возачу.
За време вожње возач не сме разговарати са 
путницима нити користити мобилни телефон, као и 
да несме конзумирати цигарете.

Члан 22.

Корисник услуге –путник је лице које се затекне у 
возилу линијског превоза, осим возног особља.
Путник је дужан да за коришћење услуге превоза у во
зилу има важећу и исправну возну карту ии важећу и 
испра вну претплатну карту на основу које остварује 
пра во на превоз. 
Путник је дужан да возну карту или претплатну карту 
из става 2. овог члана покаже и уступи на захтев возача, 
контролора или другг овлашћеног службеног лица.
По уласку у возило линијског превоза, контролор или 
друго овлашћено лице превозника се представља леги
ти мацијом.
Возач, контролор или друго овлашћено службено лице 
превозника у контроли може затражити помоћ полици
јске управе или комуналне полиције.
Путник који не поседује важећу и исправну возну карту 
или важећу и исправну претплатну карту на основу које 
остварује право на превоз, дужан је да накнадно купи 
одговарајућу возну карту, реди завршетка започете 
вожње. Уколико путник одбије да купи одговарајућу 
возну карту, дужан је да напусти возило на првом 
наредном аутобуском стајалишту. 

Члан 23.

Приликом уласка у возило и заузимања места за седење, 
предност имају особе са инвалидитетом, труднице, лица 
са малом децом, старе и немоћне особе. 
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Члан 24.

Путник може у возило унети лични пртљаг, инвалидска 
колица, ловачку и спортску опрему и други пртљаг који 
својим димензијама и својствима не угрожава сигу
рност путника. 
Путник је дужан водити бригу о свом пртљагу.
Ствари које се не сматрају ручним пртљагом не могу 
се смештати у делу возила у коме се налазе места за 
превоз путника.

Члан 25.

У возило није дозвољено уносити:
1.експлозивне, лако запаљиве, отровне, радиоа кти

вне, нагризајуће материје и предмете и органске пе
ро ксиде;

2.предмете који могу угрозити живот, здравље и 
имовину путника и возно особље;

3.предмете који могу повредити, испрљати оште
ти ти или узнемирити путнике у возилу или возно 
осо бље;

4. животиње, изузев паса водича за слепа лица;
5. посмртне остатке.

Члан 26.

У возило није дозвољен улазак:

1.лицу које је видљиво под утицајем алкохола, 
одно сно у напитом стању;

2.лицу оболелом од заразне болести;
3.лицу млађем од шест година старости, ако није у 

пратњи одрсале особе.

Члан 27.

Забрањено је:
1.уносити у возило пртљаг, ствари или живозиње су

протно одредбама ове одлуке; 
2. ометати возача, односно друго овлашћено лице у 

возилу, у обављању службе;
3.бацати отпатке или на други начин загађивати или 

уништавати опрему возила, возило или његове ознаке;
4.пушити у возилу;
5.ометати наплату или контролу возне карте, улажење 

или излажење из возила и смештај путника у возило;
6.улазити у возило на врата која нису обележена 

ознаком за улаз у возило, однсно излазити из возила 

на врата која нису обележена ознаком за излаз из во
зила;

7. улазизи или излазити из возила у покрету, возити 
се или хватати се на спољном делу возила;

8.онемогућавати отварање или затварање врата, 
као и насилно отварати врата на возилу;

9.просјачити или продавати робу у возилу.

Возач, односно овлачћено лице у возилу, дужно је да 
опомене лице, однсоно путника који поступа супротно 
одредбама из става 1. тачка 19. овог члана, а уколико 
оно и пред опомене изврши неку од наведених радњи, 
возач ће позвати лице, односно путника да напусти 
возило.

Члан 28.
Ствари нађене у возилу предају се возачу или овла
шћеном лицу који су дужни да налазачу издају потврду 
у коју ће уписати име и презиме, односно назив прево
зника, број линије, регистарски број возила, време про
наласка ствари, опис ствари и име, презиме и адресу 
налазача.
Ако се за време вожње не јави власник нађене ствари, 
службено лице коме је ствар предата дужно је, одмах по 
завршетку вожње, да ствар преда служби превозника.
Превозник је дужан да нађене ствари преда, у року од 
седам дана, установи која се стара о нађеним стварима. 
Са нађеним стварима поступаће се по прописима о 
нађеним стварима. 

СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛИНИЈСКОГ 
ПРЕВОЗА

Члан 29.
Превозник финансира обављање јавног превоза путни
ка приходом од продаје услуга превоза. 
Превозник утврђује цену услуге производа, односно 
цену возне и претплатне карте, уз сагласност Скупштине 
општине Лебане, на основу начела и елемената за одре
ђи вање цена комуналних услуга и у поступку и на на
чин прописан законом којим се уређују комуналне дела
тности. 
Општина Лебане може својим прописом одредити кате
горије лица која не плаћају накнаду за превоз или пла
ћају накнаду за превоз са попустом, као и услове, начин 
и поступак за остваривање ових права.
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У случају прописаном ставом 3. овог члана одлуке, 
општина Лебане је дужна да превознику накнади тро
шкове повлашћеног превоза одређеног прописима 
општи не Лебане. Средства намењена за исплату накна
де трошкова повлашћеног превоза одређује се сваке 
године у буџету општине Лебане. Начин и услови испла
те трошкова повлашћеног превоза уређују се уговором 
закљученим између општине Лебане и прево зника. 

ОБЕЗБЕђИВАЊЕ КОНТИНУИТЕТА У 
ОБАВЉАЊУ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА

Члан 30.

Превозник је дужан да у средствима јавног информисања 
или на други погодан начин обавести путнике о 
планираним или очекиваним сметњама и прекидима, 
који ће настати или могу настатаи у одржавању реда 
вожње, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у 
одржавању полазака из реда вожње.
Одступање од регистрованог реда вожње на линији 
у смислу скраћења, продужења, делимичне измене 
трасе и измене у понуђеном капацитету линије, као и 
замене врсте и типа возила могу се вршити изузетно, 
из оправданих разлога за време привремене измене 
режима саобраћаја на путу.
Под оправданим разлозима у смислу става 2. овог 
члана сматрају се: елементарне непогоде (снежни 
наноси, последице поплава и сл.), знатна оштећења 
улица, путева и путних објеката, искључења возила 
због техничке неисправности и др.
Превозник је дужан да о разлозима непридржавања 
регистрованог и овереног реда вожње, обавести орган 
управе надлежан за послове саобраћаја и да истовремено 
предузме мере за отклањање узрока поремећаја.

Члан 31.

У случају наступања непланираних или неочекиваних 
поремећаја или прекида у обављању линијског превоза, 
односно обављању ове комуналне делатности (хаварија, 
елементарне непогоде и др.), штрајка запослених 
код превозника, као и кад услед више силе дође до 
смањеног обима линијског превоза, превозник је дужан 
да одмах о томе обавести орган управе надлежан за 
послове саобраћаја и да истовремено предузме мере за 
отклањање узрока поремећаја.

Превозник мора без одлагања предузети мере на откла
њању узрока поремећаја ондосно прекида.
У случају прекида саобраћаја због квара возила, пре
возник је дужан да путницима омогући да се истим 
возним картама наставе започету вожњу другим вози
лом.
Превозник је дужан да у случају неисправности возила 
исто уклони из јавног превоза путника у року од 90 
минута.
Мере које превозник предузима у случајевима из става 
2.овог члана су:

1.радно ангажовање запослених на отклањању узро
ка поремећаја, односно разлога због којих је дошло до 
прекида у пружању услуга линијског превоза;

2.хитне поправке возила којима се обезбеђује оба
вљање линијског превоза;

3.предузимање и других мера које утврди Општинско 
веће општине Лебане.

Члан 32.

Превозник је дужан да у случају прекида или смањеног 
обима обављања линијског превоза насталог због непре
двиђених околности (хаварија, елементарне не по годе 
и сл.) или штрајка, о томе одмах обавести Општинско 
веће општине Лебане и да уз обавештење до стави 
предлог начина обављања линијског превоза у ск ладу 
са потребама и мере за отклањање насталих по сле дица, 
као и друге потребне мере за наставак пру жања услуге.
У случају прекида или смањеног обима обављања ли
нијског превоза насталог због штрајка превозник је 
ду жан да уз обавештење достави одлуку о ступању у 
штрајк, изјаву о начину обезбеђивања минимума про
цеса рада и редове вожње за време трајања штрајка.

Члан 33.

У случају прекида линијског превоза услед штрајка, 
превозник је обавезан да обезбеди минимално 75% од 
планираног обима рада у обављању линијског превоза, 
у складу са актом превозника односно закљученим 
Уговором.

II ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА

Члан 34. 

Ванлинијски превоз путника обавља се на основу 
пи сменог уговора закљученог између превозника и 
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корисника превоза којим се утврђују нарочито: рела
ција, време обављања превоза, цена превоза и места 
укрцавања и искрцавања путника.
У ванлинисјком превозу путника превозник може за 
једну вожње закључити само један уговор. 
Укрцавање и искрцавање путника у ванлинјском превозу 
врши се само у местима која су утврђена уговором из 
става 1. овог члана.
Као ванлинијски превоз путника аутобусима сматра се и 
превоз радника на посао и са посла, ђака и студената до 
школе и места становања, на основу писменог уговора 
и са посебним возним исправа (недељна, месечна, го
дишња) без примања других путника. 
Уговор на основу кога се обавља ванлинјски превоз 
путника мора бити закључен пре отпочињања превоза. 

Члан 35.

У аутобусу или другом возилу којим се обавља ванли
нијски превоз путника мора се налазити примерак уго
во ра на основу којег се обавља превоз, односно општи 
услови превоза, списак путника за које је уговорен 
превоз и у доњем десном углу ветробранског стакла 
истакнут натпис "слободна вожња".

III АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗ

Члан 36.

Одлуком о аутотакси превозу путника уређује се 
орга низација, начин и ближи услови за обављање 
аутотакси превоза путника на територији Општине 
Ле бане (у даљем тексту: таксипревоз).

Члан 37.

Таксипревоз, у смислу ове одлуке, је јавни ванлинијски 
превоз путника за који корисник утврђује релацију и за 
који се плаћа накнада коју покаже таксиметар.
Таксипревоз може да обавља предузетник, привредно 
друштво, односно друго правно лице регистровано за 
обављање ове делатности, који испуњава услове про
писане законом и овом Одлуком (у даљем тексту: пре
возник).

Члан 38.

Општинско веће општине Лебане, на предлог саобра
ћајног инспектора, у складу са законом и саобраћајно
техничким условима, доноси Програм којим дефинише 

организовање такси превоза на територији Општине 
Лебане у оквиру којег се одређује и оптималан број та
кси возила.
Саобраћајнотехнички услови из става 1. овог члана 
дефи ни шу се у петогодишњем периоду, а на основу ка
ра ктеристика превозних захтевавожњи и стања техни
чког регулисања саобраћаја на територији Општи не 
Лебане.
Саобраћајни инспектор једном годишње, а по потреби 
и чешће, подносе извештај Општинском већу општине 
Лебане о стању таксипревоза на територији општине 
Ле бане.
Општинско веће Општине Лебане може на основу изве
штаја из претходног става овог члана да обустави издавање 
такси дозвола лицима заинтересованим за оба вљање такси 
превоза и дефинише услове за даље издавање, а у складу са 
Програмом којим се дефинише опти мално организовање 
такси превоза на територији општине Лебане.

УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА

Члан 39.
За обављање таксипревоза превозник, поред услова 
про писаних законом мора да испуњава и следеће усло
ве:

1.да је регистрован за обављање делатности такси 
превоза у складу са законом и овом Одлуком и да има 
пословно седиште на територији Општине Лебане 
што доказује документом о регистрацији у регистру 
привредних субјеката не старијим од месец дана или 
фотокопијом овог документа;

2.да има возачку дозволу "Б" категорије најмање 
три године, што се доказује фотокопијом возачке до
зво ле;

3.да има важеће лекарско уверење о способности 
возача за управљање возилом којим се обавља такси 
пре воз, што се доказује фотокопијом лекарског увере
ња;

4.да је власник возила, односно прималац лизинга, 
што се доказује фотокопијом саобраћајне дозволе, 
одно сно фотокопијом потврде о регистрацији возила, 
а у случају да возило није регистровано, фотокопијом 
документа којим се доказује да је власник возила, 
односно прималац лизинга;

5.да возило испуњава услове за обављање та кси 
превоза што се доказује Решењем одељења Општинске 
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управе Лебане надлежног за послове саобраћаја, у скла
ду са законом и овом Одлуком;

6. да му у тренутку подношења захтева није забр
ањено управљање моторним возилом "Б" катего рије, 
што се доказује уверењем (потврдом) надлежног суда 
или надлежне полицијске управе које није старије од 
15 дана или фотокопијом овог документа

7. да контролу техничке исправности возила врши 
сваких шест месеци и да потврду о техничкој испра
вности возила има у такси возилу;

8. да му правоснажном судском одлуком није за
бра њено обављање делатности, односно да му пр
аво снажним решењем о прекршају није изречена за
шти тна мера забране обављања делатности, док тра ју 
правне последице осуде, односно мере, што се дока
зује уверењем које није старије од шест месеци.

Члан 40.
За обављање такси превоза, привредно друштво, одно
сно друго правно лице за обављање ове делатности, 
по ред услова прописаних законом, мора да испуњава и 
сле деће услове;

1.да је регистровано за обављање делатности такси 
превоза у складу са законом и овом Одлуком и да има 
пословно седиште на територији Општине Лебане што 
се доказује документом о регистрацији у регистру при
вредних субјеката не старијим од месец дана или фото
копијом овог документа;

2.да је власник возила, односно прималац лизинга, што 
се доказује фотокопијом саобраћајне дозволе, одно сно фо
токопијом потврде о регистраицији возила, а у слу чај у да 
во зило није регистровано, фотокопијом до ку ме нта ко јим 
се доказује да је власник возила, одно сно при малац лизи
нга;

3.да возило испуњава услове за обављање такси пре
воза што се доказује Решењем Одељења Општинске 
управе Лебане надлежног за послове саобраћај, у скла
ду са законом и овом Одлуком. 

Члан 41.
Такси возач, поред услова прописаних законом, мора да 
испуњава и следеће услове:

1. да има возачку дозволу "Б" категорије најмање три 
године, што се доказује фотокопијом возачке дозво ле;

2. да има важеће лекарско уверење о способности воза
ча за управљање возилом којим се обавља такси превоз;

3. да је запослен или радно ангажован код предузе
тника или у привредном друштву, односно другом пра
вном лицу, што се доказује документом ПИО фо нда да 
је на дан издавања акта у ардном однсоу, односно радно 
ангожаван или фотокопијом овог доку мента;

4. да му у тренутку подношења захтева није забрањено 
управљање моторним возилом "Б" категорије, што се 
доказује уверењем (потврдом) надлежног суда или 
надлежне полицијске управе које није старије од 15 
дана или фотокопијом овог документа. 

Члан 42.
Такси возило којим се обавља такси превоз, поред усло
ва прописаних законом и другим прописима, мора да 
испуњава и следеће услове:

1. да има на видном мести за корисника превоза угра
ђен исправан, оверен таксиметар, баждарен на важеће 
тарифе и да се његовим укључивањем светла на кровној 
ознаци из тачке 5. овог става искључује;

2. да има испараван противпожарани апарат са важе
ћим роком употребе, на приступачном месту;

3. да има исправн грејање, вентилацију и унутрашње 
осветљење, да је чисто, уредно, обојено и без унутра
шњих и спољашњих оштећења;

4. да је важећи ценовник услуга постављен у такси 
возилу тако да је путнику видљив;

5. да на крову возила има кровну ознаку са натписом 
"TAXI", која је са обе стране истог изгелда, постављена 
паралерно са ветробранским стаклом и опремљена уре
ђајем за осветљење, број кровне ознаке и ознаку изда
ваоца кровне ознаке;

6. да је регистровано у Полицијској управи Лебане;
7. да поседује полису осигурања путника од после

дица несрећног случаја у јавном превозу;
8. да задовољи услове у погледу граница издувне 

еми сије прописане законом и другим прописима који 
регулишу ову област и 

9. да је технички исправно у складу са прописима ко
ји регулишу јавни превоз. 

На крову такси возила иза кровне ознаке "TAXI" може 
се налазити рекламни пано.
Рекламни пано мора бити постављен тако да не заклања 
кровну ознаку "ТАXI".
Возила такси превозника могу да садрже видна оболежја 
других превозника само уз издату писану сагласност 
превозника чија обележја користе. 
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Превозник је обавезан да уклони таксиметар из путни
чког возила када се истим не обавља такси превоз. 

Члан 43.

Захтев за изадавње Решења којим се утврђује да возило 
испуњава услове за обављање такси превоза подноси 
се одељењу Општинске управе Лебане надлежног за 
послове саобраћаја.
Саобраћајни инспектор врши преглед возила и про
ве рава испуњеност услова прописаних законом овом 
Одлу ком и доноси Решење са роком важења до годину 
да на. 
Саобраћајни инспектор доноси Решење којим се утвр
ђује да возило испуњава услове за обављање такси пре
воза и за регистрована возила са регистарским табли
цама чија регистарска ознака не садржи латинична 
слова ТX на задње две позиције и нерегистрована возила 
уз обавезу подносиоца захтева да у року одређеном у 
Решењу испуни услове из члана 42. став 1. тачка 1,6. и 
7. ове Одлуке. 

ТАКСИ ДОЗВОЛЕ

Члан 44.

Такси дозволе представљају доказ да превозник испу
њава услове за обављање такси превоза у складу са 
законом и овом одлуком. 
Такси дозволе чине важећа такси дозвола возила и ва
жећа такси дозвола возача. 
Предузетник, привредно друштво, односно друго 
пра вно лице може да обавља такси превоз само ако 
има из дате важеће такси дозволе.
Предузетник или такси возач запослен код предузетника, 
у привредном друштву, односно другом правном лицу 
може да обавља такси превоз само ако му је издата ва
жећа такси дозвола да на име превозника чијим вози лом 
обавља такси превоз. 

Члан 45.

Такси дозвола возила садржи следеће податке:
1. редни број из регистра;
2. матични број и пословно име превозника;
3. регистарску ознаку, марку, тип, годину прои зво

дње и број шасије такси возила;
4.рок важења.

Члан 46.

Такси дозвола возача садржи следеће податке:
1.редни број из регистра;
2.фотографију,
3.матични број и пословно име превозника;
4.име и презиме и јединствени матични број;
5.адресу пребивалиштва;
6.рок важења;
7.статус такси возача (предузетник или запослен).

Члан 47.

Такси дозвола возила превозника издаје се са роком 
важења Решења из члана 43. ове Одлуке. 
Такси дозвола возача издаје се са роком важења од три 
године.

Члан 48.

Захтев за издавање такси дозвола подноси се одељењу 
Општинске управе Лебане надлежног за послове са о
браћаја.
Предузетник регистрован за обављање такси превоза 
уз захтев за издавање такси дозволе возила подноси до
казе да је испунио услове предвиђене чланом 39. став 
1.тачка 1,4. и 5. ове Одлуке.
Привредно друштво, односно друго правно лице уз за
хтев за изадавање такси дозволе возача, поред услова 
про писаних законом, подноси доказе да су испуњени 
усло ви предвиђени чланом 41. ове Одлуке, доказ о реги
стра цији у регистру привредних субјеката за оба вљање 
делатности такси превоза не старији од месец да на и 
доказ о издатој важећој такси дозволи возила.
Предузетник који подноси захтев за изадавање такси 
до зволе возача у своје име, не подноси документацију 
пре двиђену чланом 41. став 1. тачка 3. ове Одлуке. 
Саобраћајни инспектор по утврђивању испуњености 
услова из става 2,3. и 4. овог члана, у року од два дана 
по дношења уредног захтева доноси Решење којим се 
утвр ђује да су испуњени услови за издавање такси до
зволе возила, односно такси дозволе возача и на осно ву 
донетих решења изадаје такси дозволе. 
Физичко лице заинтересовано за обављање такси пре
воза, поред услова прописаних законом, подноси дока зе 
о испуњености услова из члана 39. став 1. тачке 2, 3, 4, 
5, 6. и 7. ове Одлуке.
Саобраћајни инспектор, по утврђивању испуњености 
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услова из претходног става овог члана, доноси Решење 
којим се утврђује да су испуњени услови за отпочивање 
и обављање делатности такси превоза.
О издатим такси дозволама возила и такси дозволама 
возача саобраћајни инспектор води регистар. 
Саобраћајни инспектор на основу увида у регистар из 
претходног става овог члана издаје Потврде о издатим 
такси дозволама. 
Такси возило, односно такси возач може да има само 
једну важећу такси дозволу.
Такси превозници дужни су да приликом преузимања 
такси дозвола возила, односно такси дозвола возача 
покажу на увид оригинална документа чије су фото ко
пије доставили у складу са чланом 39, 40. или 41. ове 
Одлуке, а у супротном такси дозвола возила, односно 
такси дозвола возача неће бити издата.

Члан 49.

Превозник је дужан да:

1. сваку промену података које садрже такси дозволе 
у смислу ове Одлуке писаним путем пријави Одељењу 
општинске управе Лебане надлежног за послове саобра
ћаја, у року од петнаест дана од дана настале промене;

2. у случају трајног престанка обављања делатности 
такси превоза, писаним путем обавести Одељење 
општи нске управе Лебане надлежног за послове сао
бра ћаја у року од петнаест дана од дана доношења ре
ше ња Агенције за привредне регистре и врати такси до
зволу возила и такси дозволу возача;

3. у случају привременог прекида обављања дела
тности такси превоза, о томе писаним путем обавести 
и врати Одељење општинске управе Лебане надлежног 
за послове саобраћаја такси дозволе издате на име пре
возника до престанка привременог прекида;

4. на захтев Одељење општинске управе Лебане на
дле жног за послове саобраћаја достави податке о запо
сленим такси возачима и податке о такси возилима;

5. Одељење општинске управе Лебане надлежног за 
послове саобраћаја писаним путем врати такси дозволе 
на јкасније у року од петнаест дана од дана престанка 
неког од услова за њихово издавање; 

6. прибави сертификат овлашћене институције за 
рекламни пано да не угоржава безбедност саобраћаја.

ТАКСИ СТАЈАЛИШТА

Члан 50.

Такси стајалишта (у даљем тексту: стајалишта) су површи
не јавне намене, одређене за такси возила у току обављања 
такси превоза.
Стајалишта су јавна и као таква доступна су свим такси 
превозницима под истим условима.
Саобраћајни инспектор уз претходно прибављену сагла
сност Општинског већа општине Лебане одређује лока
ције стајалишта (отварање нових стајалишта, укидање по
сто јећих и одређивање броја места на стајалиштима).
За отварање нових стајалишта и промену броја места на 
стајалиштима управљач општинских путева и улица на 
територији општине Лебане израђује саобраћајни пројекат 
на који сагласност даје Одељење општинске управе Ле
бане надлежно за послове саобраћаја.

Члан 51.

Стајалишта могу да буду стална и привремена.
Стална стајалишта су одређене и уређене површине 
јавне намене за организовано обављање такси превоза, 
односно за укрцај и искрцај путника.
Привремена стајалишта су одређене површине јавне 
на мене које се користе за време одржавања сајмова, 
пи јаца, већих спортских и културних манифестација и 
зна чајних скупова.
Стајалишта се обележавају хоризонталном сигнали за
цијом жуте боје.
Стајалишта се обележавају вертикалним саобраћајним 
знаком:(III32) "паркиралиште" и допунском таблом: 
"за ТАXI возила".

Члан 52.

О постављању вертикалне и хоризонталне саобраћајне 
сигна лизације на стајалиштима, одржавању постојеће 
сао браћајне сигнализације и одржавању стајалишта у 
зи мским и летњим условима, стара се управљач општи
нских путева и улица на територији општине Лебане.

Члан 53.

На стајалишту се такси возила постављају у складу са 
сигнализацијом и у границама обележених такси места.
За време коришћења стајалишта такси возач је обавезан 
да се налази у свом такси возилу или поред њега.



Страна 575 – Број 8СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА28. март 2019.

НАЧИН РАДА ТАКСИ ВОЗАЧА

Члан 54.
За време обављања такси превоза, такси возач, поред 
услова прописаних законом и другим прописима, код 
се бе мора да има:

1. важећу такси дозволу возача издату на име прево
зника чијим возилом обавља такси превоз;

2. важећу такси дозволу возила којим обавља такси 
превоз;

3. полису осигурања путника од последица несрећног 
случаја у јавном превозу која одговара возилу којим 
упра вља;

4. уговор о раду за запосленог код предузетника, у 
привредном друштву, односно другом правном лицу.

Члан 55.

Такси возач је обавезан да прими у возило сваког 
путника у границама расположивих седишта, као и 
лични пртљаг путника, а остали пртљаг дужан је да 
превезе у границама пртљажног простора.

Члан 56.

Такси возач је обавезан да се за време обављања та
кси превоза према путницима опходи са пажњом и 
поштовањем.
Такси возач је обавезан да за време обављања такси 
превоза буде уредан и чист, пристојно одевен и не сме 
пушити у такси возилу за време вожње.

Члан 57.
Такси возач је обавезан да приликом отпочињања пре
воза, укључи таксиметар на одговарајућу тарифу и да га 
искључи одмах након завршеног превоза.
У случају да такси возач не укључи таксиметар при
ликом отпочињања превоза, путник није у обавези да 
плати цену услуге такси превоза.

Члан 58.
Такси возач је дужан да путника превезе најкраћим 
путем до места опредељења или путем који путник 
одреди, а у складу са важећим режимом саобраћаја.

КРОВНА ОЗНАКА

Члан 59.

Такси возач је дужан да кровну ознаку држи укључену 
увек када је возило слободно.

Кровна ознака осим истакнутог натписа "ТАXI" може 
да садржи пословно име или назив превозника и гара
жни број возила.
Превозник може да користи кровну ознаку са натписом 
"ТАXI " која садржи и пословно име другог превозника 
само уз сагласност превозника чије је пословно име на 
кровној ознаци.
На кровној ознаци не могу се постављати други натписи 
осим натписа из става 2. и 3. овог члана.
Превозник је обавезан да са крова возила уклони кро
вну ознаку "ТАXI", када такси возило не користи за 
обављање такси превоза.

ЦЕНА УСЛУГЕ ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА

Члан 60.

Општинско веће општине Лебане, на предлог Одељење 
општинске управе Лебане надлежног за послове сао
браћаја., утврђује и усклађује цену у оквиру такси та
рифе по којој се такси превоз мора обављати на тери
торији општине Лебане.

Члан 61.

У случају немогућности да заврши започети такси пре
воз због околности на које није могао да утиче (радови 
на путу, елементарна непогода и слично), такси возачу 
припада као накнада износ који покаже таксиметар у 
моменту прекида такси превоза, осим у случају квара 
такси возила, када му не припада накнада.
У случају квара такси возила, такси возач је дужан да 
под истим условима путнику обезбеди наставак за
почетог такси превоза другим такси возилом.

ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА

Члан 62.

Предузетнику престаје важност такси дозвола, односно 
решења на основу којег су издате такси дозволе и исте 
се сматрају неважећим у случају:

1. истека рока на који су такси дозволе издате;

2. ако престане да постоји неки од услова из члана 
39. и 41. ове Одлуке;

3. одјаве из регистра привредних субјеката и

4. у другим случајевима предвиђеним законом за 
престанак рада предузетника и овом Одлуком.
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Привредном друштву, односно другом правном лицу 
престаје важност такси дозвола, односно решења на 
осно ву којег су издате такси дозволе и исте се сматрају 
не важећим у случају:

1. истека рока на који су такси дозволе издате;
2. ако престане да постоји неки од услова из члана 

40. и 41. ове Одлуке;
3. одјаве из регистра привредних субјеката и
4. у другим случајевима предвиђеним законом за 

престанак рада привредног друштва, односно другог 
правног лица и овом Одлуком.
Превозник је дужан да Одељењу општинске управе Ле
бане надлежно за послове саобраћаја писаним путем 
врати све неважеће такси дозволе најкасније у року од 
15 дана од дана престанка важења такси дозволе.
Уколико предузетник не поступи у складу са чланом 
49. став 1. тачка 3. ове Одлуке, Одељење општинске 
упра ве Лебане надлежно за послове саобраћаја, донеће 
Решење којим се налаже враћање такси дозвола издатих 
на име предузетника до престанка привременог прекида 
обављања делатности.
Забрањено је да предузетник и такси возач запослен 
код предузетника обављају такси делатност за време 
привременог прекида обављања такси делатности.
Превозник и такси возач којима је привремено одузета 
такси дозвола возила или такси дозвола возача не 
могу да обављају такси превоз до отклањања утврђене 
неправилности.
Саобраћајни инспектор на основу добијених докумената 
ПИО фонда о унетим подацима у матичну евиденцију за 
осигуранике за такси возаче који поседују важећу такси 
дозволу возача саставља извештај и исти доставља 
Одељењу општинске управе Лебане надлежно за 
послове саобраћаја..
Саобраћајни инспектор на основу доказа о престанку 
услова из члана 39, 40. и 41. ове Одлуке или на основу 
захтева који подноси Одељење општинске управе 
Лебане надлежно за послове саобраћаја, доноси Решење 
о престанку важности решења из члана 48. став 6. ове 
Одлуке и исто доставља Одељењу општинске управе 
Лебане надлежно за послове саобраћаја.
Саобраћајни инспектор на основу доказа о престанку 
услова из члана 39. став 1. тачка 2, 3, 4, 5. и 6. ове Одлуке 
или на основу захтева који подноси Одељење општинске 
управе Лебане надлежно за послове саобраћаја, доноси 

Решење о престанку важности решења из члана 48. став 
8. ове Одлуке и исто доставља Агенцији за привредне 
регистре.

НАДЗОР

Члан 63.

Надзор над спровођењем ове одлуке врши саобраћајни 
инспектор.
Превозник је дужан да саобраћајном инспектору омо
гући неометано вршење инспекцијског надзора, да без 
одлагања омогући увид у захтевану документацију и 
податке, као и да у року који се одреди достави потребне 
податке и поступи по Решењу саобраћајног инспектора.
Такси возач је дужан да саобраћајном инспектору омо
гући неометано вршење инспекцијског надзора и да без 
одлагања омогући увид у захтевану документацију и 
податке.

Члан 64.
Саобраћајни инспектор у вршењу послова инспекци
јског надзора има дужности и овлашћења утврђена за
коном и овом Одлуком, односно да:

1. врши преглед возила којима се обавља такси 
превоз и контролише потребну документацију пре
воз  ника, такси возила и такси возача;

2. контролише да ли је престао неки од услова за 
обављање такси превоза и поднесе захтев Одељења 
општинске управе Лебане надлежно за послове сао
браћаја за покретање поступка за престанак ва жности 
решења из члана 48. став 6. и 8. ове Одлуке;

3. нареди отклањање недостатака у погледу испу
њености прописаних услова и начина обављања та
кси превоза;

4. изда прекршајни налог;
5. поднесе захтев за покретање прекршајног по

сту пка надлежном органу за прекршаје;
6. искључи такси возило којим се врши такси 

пре воз противно одредбама закона и ове Одлуке, 
одре ди место паркирања и одузме такси дозволу во
зила, такси дозволу возача, саобраћајну дозволу и 
регистарске таблице у трајању од десет дана, а у слу
чају поновног искључивања такси возила истог пре
возника у трајању од тридесет дана;

7. привремено одузме такси дозволу, којом је утвр
ђено право на обављање делатности до откла њања 
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утврђене неправилности и изда потврду о одузимању 
исте;

8. привремено одузме такси возило које је употре
бљено за извршење прекршаја или привредног пре
ступа, до правноснажног окончања прекршајног, 
одно сно поступка за привредне преступе и изда Ре
шење о одузимању такси возила;

9. квартално, односно најмање на сваких три ме
сеца прибавља документа ПИО фонда о унетим по
дацима у матичну евиденцију за осигуранике за та кси 
возаче који поседују важећу такси дозволу возача;

10. предузима друге радње у складу са овом Одлу
ком и законским овлашћењима.

Члан 65.

Привремено одузето такси возило које је употребљено 
за извршење прекршаја или привредног преступа чува 
се на паркиралишту испред ПС у Лебану до правно
снажног окончања прекршајног, односно поступка за 
привредне преступе, о трошку превозника.
Чување и поступање са такси возилом из става 1. овог 
члана врши се у складу са актом о начину одузимања, 
чувања и поступања са такси возилом који прописује 
министар надлежан за послове саобраћаја.

Члан 66.

У случају да служба општинске управе Лебане на дле
жна за послове саобраћаја у поступку вршења инспе
кцијског надзора уочи повреду прописа из надле
жности другог органа, обавестиће о томе, писаним 
пу тем, надлежни орган.

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 67.

Новчаном казном у износу од 100.000 динара казниће се 
за прекршај правно лице, ако:

1. превозник врши пријем и искрцавање путника 
супротно члану 16. ове Одлуке.

2. не достави Општинском већу општине Лебане 
изве штај до 31.јануара за претходну годину (члан 4. 
став 5.)

3. возило не испуњава услове прописане чланом 
17. ове Одлуке;

4. возило не обележи на начин прописан чланом 
18. став 1. и 2. ове Одлуке

5. рекламе и друге натписе постави супротно одре
дби члана 18. став 3. ове Одлуке;

6. утврди и наплати цену возне или претплатне 
карте на коју сагласност није дала Скупштина општи
не Лебане

7. се у возилу којим се обавља превоз не налази 
документација предвиђена чланом 19. ове одлуке

8. возач поступи супротно члану 20. ове одлуке.
9. возач поступи супротно члану 21. ове одлуке.
10. превозник поступи супротно члану 30.ове одлу

ке.
11. не омогући путницима да у случају прекида 

саобраћаја или квара возила започету вожњу наставе 
другим возилом (члан 31. став 2. ове Одлуке);

12. не уклони неисправно возило из јавног превоза 
путника у прописаном року (члан 31. став 3. ове 
Одлу ке);

13. не обавести надлежни орган о прекиду или 
сма њеном обиму обављања линијског превоза пу
тни ка насталом због непредвиђених околности или 
штра јка у прописаном року или не достави уз оба ве
штење прописане предлоге и прилоге (члан 32. став 
1. и 2.ове Одлуке);

14. не обезбеди минималан обим рада у обављању 
линијског превоза путника у случају прекида превоза 
због штрајка, прописан чланом 33.ове Одлуке.

15. поступи супротно члану 34. ове одлуке
16. поступи супротно члану 35. ове одлуке.
17. поступи супротно члану 49. ове одлуке.
18. поступи супротно члану 54.ове одлуке.
19. поступи супротночлану 55.ове одлуке.
20. поступи супротно члану 56 ове одлуке.
21. поступи супротно члану 57. Ове одлуке.
22. поступи супротно члану 59. Ове одлуке
23. поступи супротно члану 61. Ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одгово
рно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 
10.000 динара.
За прекршај из става 1.овог члана казниће се предузетник 
новчаном казном у износу од 20.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко 
лице новчаном казном у износу од 5.000 динара.
За прекршаје из овог члана саобраћајни инспектор 
издаје прекршајни налог, у складу са законом.
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Члан 68.

Новчаном казном у износу од 100.000 динара казниће 
се за прекршај превозник или друго правно лице ако 
онемогући или омета саобраћајног инспектора у вр
шењу службене дужности, или не достави тражене по
датке у одрђеном року или достави нетачне податке или 
ако у одређеном року не изврши решење саобраћајног 
инспектора.
За прекршај из става 1.овог члана казниће се и договорно 
лице превозника или другог правног лица новчаном 
казном од 50.000 динара. 
За прекршај из става 1.овог члана казниће се предузетник 
новчаном казном у износу од 50.000 динара. 
За прекршај из овог члана саобраћајни инспектор издаје 
прекршајни налог, у складу са законом.
Новчаном казном у износу од 5.000 динара казниће се 
за прекршај физичко лице – возач или друго службено 
лице превозника ако поступи супротно одредбама члана 
20, 21, 27. став 2. и члана 28. став 1.ове Одлуке.
За прекршаје из става 1.овог члана саобраћајни инспе
ктор издаје прекршајни налог, у складу са законом.

Члан 69.

Новчаном казном у износу од 5.000 динара казниће се за 
прекршај физичко лице, ако:

1. на захтев овлашћеног службеног лица не покаже 
или не уступи своју возну исправу или возну кару 
(члан 22.став 3.);

2. поступи супротно одредбама члана 24,25,26.став 
1.тачка 1. и 2., или 27.став 1.тачка 19.ове Одлуке.
За прекршаје из овог члана саобраћајни инспектор изда
је издаје прекршајни налог, у складу са законом.

Члан 70.

Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара 
казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога 
такси возач запослен код предузетника, у привредном 
друштву, односно другом правном лицу ако поступи 
супротно члану 53. став 1. и 2., члану 54., члану 55., чла
ну 56., члану 57. и члану 58. став 1. ове Одлуке.

Члан 71.
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 
ддинара казниће се за прекршај управљач општинских 
путева и улица на територији општине Лебане којој 
је је поверено обављање послова који су утврђени 

чланом 52. ове Одлуке уколико не постави вертикалну 
и хоризонталну сигнализацију на стајалиштима и не 
одржава стајалишта у зимским и летњим условима.
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном у 
фиксном износу казниће се одговорно лице управљача 
општинских путева и улица на територији Општине 
Лебане у износу од 50.000 динара.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 72.

Превозник коме је поверено вршење јавног линијског 
превоза путника на територији општине Лебане уго
вором закљученим до ступања на снагу ове Одлуке, 
дужан је да усклади обављање превоза са одредбама 
ове Одлуке.
Превозник из става 1.овог члана дужан е да јавни ли
нијски превоз путника обавља на линијама наведеним 
у уговору, као и на другим линијама које успостави 
саобраћајни инспектор са минималним бројем полазака 
и повратака наведеним у акту о успостављању линија 
и без закључења анекса уговора о поверавању вршења 
јавног превоза.
Превозник из става 1.овог члана може обављати јавни 
линијски превоз путник и на другим линијама поред 
наведених у уговору, или може укинути или изменити 
наведене линије, уколико саобрћајни инспектор успо
стави нову линију, или одобри промену постојеће ли
није, на начин одређен важећим прописима и без за
кључења анекса уговора о поверавању вршења јавног 
превоза.
Одредбе ове Одлуке које се односе на лиценцу за оба
вљање домаћег линијског превоза путника приме њи
ваће се од почетка примене одговарајућих одредби За
кона о превозу путника у друмском саобраћају.

Члан 73.
Такси дозвола возила издата предузетнику, привредном 
друштву, односно другом правном лицу у складу са 
Одлу ком о јавном превозу у друмском саобраћају на те
риторији општине Лебане ("Службени гласник града Ле
сковца", број 1/2018) важи до престанка неког од услов а 
за њено издавање, а најдуже до датума њеног истека.
Такси дозвола возача издата предузетнику, привредном 
друштву, односно другом правном лицу у складу са 
Одлуком о јавном превозу у друмском саобраћају 
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на територији општине Лебане ("Службени гласник 
општине Лесковца", број 1/2018) важи до престанка 
неког од услова за њено издавање, а најдуже годину 
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Након истека рокова из става 1. и 2. овог члана, такси 
дозволе возила и такси дозволе возача издате у складу 
са Одлуком о јавном превозу у друмском саобраћају на 
територији општине Лебане ("Службени гласник града 
Лесковца", број 1/2018) сматраће се неважећом.

Члан 74.

Поступци који су започети по поднетим захтевима за 
обављање аутотакси превоза до дана ступања на снагу 
ове Одлуке, наставиће се у складу са одредбама ове 
Одлуке.

Члан 75.

На све што није регулисано овом Одлуком, примењи  ва
ће се одредбе закона и других прописа којима се уређу је 
превоз у друмском саобраћају.

Члан 76.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука 
о јавном превозу у друмском саобраћају на тери то
рији општине Лебане ("Службени гласник града Ле
сковца",број 1/2018).

Члан 77.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 0275

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р.

127.
На основу чланова 157. и 158. Закона о безбедности 
са обраћаја на путевима ("Службени гласник РС" 
број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 
55/2014, 96/2015 – др. Закон, 9/2016 – одлука УС, 
24/2018, 41/2018, 41/2018 – др.закон и 87/2018), члана 
32. став. 1 тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС" број 129/2007 и 83/2014), члан 
168,169,170 Закона о прекршајима ("Сл. гласник РС", 

Бр 65/13,13/16,98/16одлука УС) члана 15. став 1. тачка 
6. и 13. Статута општине Лебане ("Службени гласник 
града Лесковца" број 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009 
и 04/2010), Скупштина општине Лебане на седници 
одржаној дана 21.03.2019. године, донела је 

ОДЛУКУ

О УРЕђЕЊУ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се у складу са законом, услови 
и мере у погледу безбедности и техничког регулисања 
саобраћаја на јавним путевима и осталим јавним сао
браћајним површинама на територији општине Лебане.

Члан 2.

Остале јавне саобраћајне површине у смислу ове одлуке 
сматрају се: улице, тргови, паркиралишта, пешачке 
стазе, пешачки прелази, бициклистичке стазе, мостови, 
острва за регулисање и раздвајање саобраћајног тока, 
аутобуска и такси стајалишта и сличне површине (у 
даљем тексту: саобраћајне површине).

Члан 3.

Јавни путеви и саобраћајне површине морају бити 
пројектовани, изграђени, реконструисани и одржавани 
тако да се саобраћај на њима одвија безбедно, несметано 
и морају испуњавати прописане услове.

Члан 4.

Саобраћај на путевима и саобраћајним површинама до
звољен је свима под једнаким условима и у границама 
прописаним законом, утврђеним режимом саобраћаја и 
овом одлуком. 

Члан 5.

На путевима и саобраћајним површинама не смеју се 
предузимати било какве радње или делатности које 
могу да их оштете или да угрозе безбедност учесника у 
саобраћају и онемогуће нормално одвијање саобраћаја, 
осим у случају опасности, извођења радова или у дру
гим приликама прописаним законом и другим про
писима. Део саобраћајне површине на којој су настала 



Страна 580 – Број 8 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 28. март 2019.

оштећења која се не могу одмах отклонити или на којој 
се изводе радови, или је забрањена за саобраћај, мора 
бити видљиво обележена постављањем одговарајућих 
саобраћајних знакова и браника како не би била угрожена 
безбедност и/или нормално одвијање саобраћаја.

Члан 6.

У пословима управљања јавним путевима и саобра
ћајним површинама, ЈП "Лебане" Лебане (у даљем 
тексту: ЈП "Лебане" Лебане ) прати стање безбедности 
на путевима и саобраћајним површинама у складу са 
законом и другим прописима којима се уређује област 
саобраћаја.

II ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ  
САОБРАЋАЈА НА ЈАВНИм  

ПУТЕВИмА

Члан 7.

Техничко регулисање саобраћаја на општинским путе
вима и улицама у насељеном месту Лебане као и оста
лим јавним саобраћајним површинама у смислу члана 
2. ове Одлуке, обавља надлежни орган за послове са
обраћаја Општинске управе Лебане (у даљем тексту: 
орган надлежан за послове саобраћаја). 

Члан 8.

Под техничким регулисањем саобраћаја подразумевају 
се мере и акције којим се утврђује режим саобраћаја 
у редовним условима и у условима извођења радо
ва на путевима и осталим јавним саобраћајним повр
ши нама и то: усмеравање и вођење саобраћаја; упра
вља ње брзинама у функцији брзине саобраћајног 
то ка; ограничење брзине у функцији стања коловоза 
и вре менских услова; одређивање једносмерних путе
ва и улица; утврђивање путева и улица у којима се за
бра њује саобраћај или саобраћај одређене врсте во
зила; ограничење брзине кретања за све или поје дине 
категорије возила; одређивање простора за па рки ра
ње и заустављање возила; снабдевање; усме ра вање и 
преусмеравање корисника; одређивање бе збедног и 
ефикасног начина регулисања саобраћаја на ра скрсни
цама; локација аутобуских стајалишта; до звољена осо
винска оптерећења ради заштите животне средине и 
друге мере и акције у складу са законом.

Члан 9.

Саобраћајно техничкм мерама се уређује режим саобра
ћаја на подручју насељеног места Лебане у редовним 
условима и у току радова на путу, а нарочито:

1. одређују путеви/улице са правом првенства про
лаза;

2. ограничење брзине за све или поједине кате го
рије возила; 

3. одређивање првенства пролаза;
4. одређивање једносмерних улица;
5. одређивање места за обележене пешачке прелазе;
6. одређивање простора за паркирање и зауста вља

ње возила; 
7. одређивање забране заустављања и паркирања; 
8. усмеравање транзитног саобраћаја; 
9. одређивање зоне забране кретања одређене вр

сте возила тј. усмеравање теретног саобраћаја, сна
бде вање, усмеравање бициклистичког саобраћаја, 
тра ктора, саобраћаја запрежних возила и слично;

10. утврђивање путева и улица намењених јавном 
превозу путника; 

11. усмеравање пешачког саобраћаја: 
12. одређивање пешачких зона; 
13. одређивање зона успореног саобраћаја;
14. одређивање зона "30"; 
15. одређивање зона школе; 
16. одређивање локација такси стајалишта; 
17. одређивање раскрсница за постављање уређаја 

за давање светлосних саобраћајних знакова за регу
лисање саобраћаја; 

18. одређивање безбедног и ефикасног начина ре
гу лисања саобраћаја на раскрсницама; 

19. одређивање улица са одвојеним коловозним 
тра кама; 

20. одређивање улица са условима скретања и 
21. остале саобраћајнотехничке мере. 

За спровођење утврђеног режима саобраћаја мора се 
израдити саобраћајни пројекат и на путу поставити са
обраћајна сигнализација према пројекту.
Сагласност на пројекат из овог члана издаје орган на
длежан за послове саобраћаја.
План техничког регулисања саобраћаја за подручје 
Лебане доноси ЈП "Лебане" Лебане Лебане уз сагла
сност Надлежног органа за саобраћај, Општинске упра
ве Лебане.
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Општинским и некатегорисаним путевима и саобра
ћајним површинама на територији општине Лебане 
управља ЈП "Лебане" Лебане.
ЈП "Лебане" Лебане, преко одабраног извођача, обез
беђује постављање и одржавање саобраћајне сигна ли
зације (вертикална, хоризонтална и светлосна) и сао
браћајне опреме ЈП "Лебане" Лебане је дужно да изради 
катастар саобраћајне сигнализације и да редовно врши 
ажурирање катастра. Ближе услове у погледу Катастра 
саобраћајне сигнализације донеће Општинско веће 
Лебане на предлог ЈП "Лебане" Лебане уз претходно 
прибављено мишљење органа надлежног за послове 
саобраћаја.

Члан 10.

Улице, општински и некатегорисани путеви морају бити 
обележени прописаном саобраћајном сигнализацијом, 
којом се учесници у саобраћају упозоравају на опасност 
која им прети на путу, односно делу пута, стављају до 
знања ограничења, забране и обавезе којих се учесници 
у саобраћају морају придржавати и дају потребна оба
вештења за безбедно и несметано одвијање саобраћаја. 

Саобраћајном сигнализацијом морају бити обележене 
и опасности привременог карактера, нарочито оне ко
је настану услед изненадног оштећења или онеспо
со бљавања пута, као и привремена ограничења и 
при времене забране у саобраћају, а ти знакови се мо
рају уклонити чим престану разлози због којих су 
по стављени. Орган надлежан за послове саобраћаја 
решењем може наложити обележавање некатегорисаног 
пута, или његовог дела, саобраћајном сигнализацијом 
из става 1 и 2. овог члана.

Члан 11.

Саобраћајну сигнализацију чине саобраћајни знако ви, 
ознаке на коловозу и тротоару, уређаји за давање све
тлосних саобраћајних знакова (у даљем тексту: се ма
фори), светлосне и друге ознаке на путу. Саобра ћајна 
сигнализација се поставља и одржава тако да учесници 
у саобраћају могу на време и лако да их уоче дању и 
ноћу и да благовремено поступе у складу са њиховим 
значењем. Саобраћајна сигнализација мора се уклонити, 
допунити или заменити, ако њено значење не одговара 
измењеним условима саобраћаја на путу или захтевима 
безбедности саобраћаја. 

Члан 12.

На саобраћајној сигнализацији забрањено је по ста
вљање било чега што није у вези са значењем саме си
гнализације. Забрањено је неовлашћено постављање, 
уклањање, оштећивање и измена значења саобраћајне 
сигнализације као и опреме пута. Забрањено је по
ста вљање табли, знакова, светла, стубова или других 
сли чних предмета којима се заклања или умањује уо
чљивост постављене саобраћајне сигнализације. За
брањено је постављати предмете који својим обликом, 
бојом, изгледом или местом постављања подражавају 
или личе на саобраћајну сигнализацију, или заслепљују 
учеснике у саобраћају или одвраћају њихову пажњу у 
мери која може бити опасна за безбедност саобраћаја.

III САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКЕ мЕРЕ

1. ПУТЕВИ/УЛИЦЕ СА ПРАВОм ПРВЕНСТВА 
ПРОЛАЗА

Члан 13.
Право првенства у односу на возила која долазе из свих 
саобраћајница, имају возила која саобраћају улицом Ца
ра Душана.
Право првенства у односу на возила која долазе из свих 
бочних саобраћајница, изузев у односу на возила која 
се крећу саобраћајницом наведеном у ст. 1. овог члана, 
имају возила која саобраћају улицама и путевима: др
жавног пута IIБ реда, редног броја 126, ознаке 225, др
жавног пута IIБ реда, редног броја 135, ознаке 434 (веза 
са државним путем 435 и државног пута IIБ реда, редног 
броја 133, ознаке 432 (веза са државним путем 39).
Право првенства у односу на возила која долазе из свих 
бочних саобраћајница, изузев у односу на возила која 
се крећу саобраћајницама наведеним у ст. 1 и 2 овог 
члана, имају возила која саобраћају улицама: 19.август, 
Бранка Радичевића, Косте Стаменковић, Немањина, 8. 
марта, Зеле Вељковић, Слободан Пенезић Крцун, Ла зе 
Лазаревића, Стојана Љубића, Његошева.
Право првенства у односу на возила која долазе из свих 
бочних саобраћајница, изузев у односу на возила која се 
крећу саобраћајницама наведеним у ст. 1,2 и 3 овог члана, 
имају возила која саобраћају улицама: Војводе Пу тника, 
Све тог Саве, 1.маја, Николе Тесле, Васе Пе ла гића, Цара 
Ла зара, Гаврила Принципа, Милоша Обилића, Хајдук 
Вељкова.
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2. ОГРАНИЧЕЊЕ БРЗИНЕ КРЕТАЊА ВОЗИЛА

Члан 14.

На путу у насељу, возач не сме возилом да се креће 
брзином већом од 50 км/ч, односно брзином већом од 
брзине дозвољене постављеним саобраћајним знаком 
за цело насеље или његов део.

Члан 15.

Ограничава се брзина кретања возила на 40 км/ч, у оба 
смера у Лебану у улицама:

• 19.август целом дужином,

• Немањина, целом дужином,

• Раданска 

Члан 16.

 Брзина кретања возила на општинским путевима изван 
граница насеља ограничава се на 50 км/ч, уколико 
саобраћајним знаком није другачије одређено. 

Члан 17.

 Орган надлежан за послове саобраћаја може решењем 
наложити да се, у деловима насеља из члана 15, највећа 
дозвољена брзина смањи до нивоа који обезбеђује бе
збедност учесника у саобраћају, а где разлози безбе
дности то захтевају (зона успореног саобраћаја, зона 
''30'', зона школе).

Члан 18.

Орган надлежан за послове саобраћаја може решењем 
наложити да се, у деловима изван граница насеља, на
јвећа дозвољена брзина смањи до нивоа који обе збе
ђује безбедност учесника у саобраћају, а где разлози 
безбедности то захтевају (подаци о броју саобраћајних 
незгода, елементи пута...).

2. ПЕШАЧКА ЗОНА

Члан 19.

Пешачка зона је део пута, улице или део насеља по коме 
је дозвољен искључиво саобраћај пешака.
Пешачка зона мора бити обележена прописаном сао
браћајном сигнализацијом и одговарајућим физи чким 
покретним или непокретним препрекама.
У пешачкој зони забрањено је кретање, заустављање и 
паркирање.

Изузетно у пешачкој зони забране могу се кретати:
1. возила хитне помоћи, ватрогасна возила, возила 

МУПа, када постоји неодложна службена потреба,
2. возила за неопходне интервенције у сврху откла

њања кварова на ПТТ, електричним, водово дним, 
канализационим инсталацијама, када постоји не о
дложна службена потреба,

3. возила за постављање и обележавање сао бра
ћајне сигнализације, за време извођења радова,

4. возила за одржавање чистоће у времену од 04:00 
до 07:00 сати, и у случају постојања хитне инте
рвенције.

5. возилима носивости до 3,5 тоне дозвољен је 
прелаз преко тротоара(пешачке стазе) до места исто
вара робе, осим за хладњаче које превозе лако ква
рљиву робу.
У пешачкој зони, у периоду од 06:00 часова до 12:00 
часова и у периоду од 15:00 до 17:00 часова, надлежни 
орган Општине може изузетно Решењем, дозволити 
кретање одређених возила брзином кретања пешака – 
највише 10 км/ч, тако да не угрожавају пешаке.

Члан 20.

Изузетно надлежни орган Општине може, поред возила 
наведених у члану 20. ове Одлуке, у оправданим слу
чајевима и под условима прописаним овом Одлуком, 
одобрити кретање и других возила у пешачкој зони и то:

 возилима носивости до 3,5 тоне дозвољен је 
прелаз преко тротоара(пешачке стазе) до места исто
вара робе, као и хладњаче које превозе лако кварљиву 
робу, а чија носивост прелази 3,5 тоне.

 за снабдевање локала/пословног простора (Решења 
ће се издавати за задржавање/стајање возила у пешачкој 
зони за време утовара/истовара робе, за временски 
период до 30 минута)

 за васнике који станују у пешачкој зони а имају 
мо гућност смештаја возила у дворишту стамбеног 
простора (само за пролазак возила кроз пешачку зо
ну).

 за власнике станова/кућа чији је једини улаз у 
станове/куће а излази на пешачку зону (ради довоза и 
одвоза материјала, приликом селидбе, када се ствари 
утоварају и истоварају на јавној површини у пешачкој 
зони за време потребно за обављање истих).
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Члан 21.

За кретање, заустављање и паркирање возила у пе
шачкој зони у изузетним случајевима који нису пре
двиђени овом Одлуком (инвалиди и сл.), одобрење 
издаје надлежни орган општине за послове саобраћаја.

Члан 22.

У пешачкој зони, могу се кретати возила наведена у 
члану 20. и члану 21. ове Одлуке само на основу Ре
шења надлежног органа Општине.
Решење из става 1. овог члана издаје се са важењем од 
дана издавања до краја текуће године.
За подношење захтева и издавање Решења о кретању 
возила у пешачкој зони у улици Цара Душана,плаћа 
се комунална такса, сходно Одлуци о локалним кому
налним таксама општине Лебане.
Одобрење се издаје по захтеву упућеном надлежном 
органу Општине и исто важи само за возило чији је 
регистарски број наведен у Решењу.
У случају злоупотребе Решења из члана 20 и члана 21 
ове одлуке, надлежни орган Општине може ускратити 
његово поновно издавање. 

3. ЗОНА ШКОЛЕ

Члан 23.

Зона школе је део пута или улице која се налази у 
непосредној близини школе и дечијег вртића и као таква 
обележена је одговарајућом саобраћајном сигнали
зацијом.
Брзина кретања возила у зони школе у насељу ограни
чена је до 30 км/ч, у времену од 7 до 21,00 сат, осим ако 
саобраћајним знаком није другачије одређено.

Члан 24.

У зони школе орган надлежан за послове саобраћаја 
наложиће ЈП "Лебане" Лебане примену посебних те
хничких средстава за успоравање саобраћаја. ЈП "Ле
бане" Лебане је дужна да примени посебна техничка 
средства.
У зони школе/вртића орган надлежан за послове сао
браћаја наложиће ЈП "Лебане" Лебане и да, мора по
ставити заштитну ограду/ стубиће уколико процени да 
је угрожена безбедност саобраћаја.

5. ЗОНА УСПОРЕНОГ САОБРАЋАЈА

Члан 25.

Зона успореног саобраћаја возила је део пута, улице или 
део насеља у коме коловоз користе пешаци и возила.
Орган надлежан за послове саобраћаја може посебним 
решењем одредити зону успореног саобраћаја.

6. ЗОНА "30"

Члан 26.

Зона "30" је део пута, улице или насеља у којој је брзина 
кретања возила ограничена до 30км/ч. Орган надлежан 
за послове саобраћаја може, посебним решењем одре
дити зону "30".

7. ПОСТАВЉАЊЕ ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА ЗА 
УСПОРАВАЊЕ САОБРАЋАЈА 

Члан 27.

Техничким средствима за успоравање саобраћаја уче
сницима у саобраћају се физички ограничава брзина 
кретања возила, односно додатно се упозоравају да 
брзина којом се крећу није безбедна.
Техничка средства за успоравање саобраћаја су физичке 
препреке, вибрационе и шуштеће траке.

Члан 28.

 Физичке препреке за успоравање саобраћаја дозвољено 
је постављати само на улицама и општинским путевима 
у насељу. Изузетно, физичке препреке за успоравање 
саобраћаја могу се постављати на државним и нека
тегорисаним путевима у зонама школа, вртића и других 
објеката поред којих је, ради безбедности свих учесника 
у саобраћају, додатно ограничена дозвољена брзина у 
насељу. Техничка средства за успоравање саобраћаја 
постављају се према пројекту односно елаборату 
на који сагласност даје орган надлежан за послове 
саобраћаја, на делу пута где долазе у додир државни 
и општински путеви, односно улице у насељу, орган 
јединице локалне самоуправе је дужан да, приликом 
техничког регулисања саобраћаја из своје надлежности, 
усклади са начином техничког регулисања саобраћаја 
на државном путу.
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Члан 29.

Техничка средства за успоравање саобраћаја морају бити 
обележена прописаном саобраћајном сигнализацијом.

Члан 30.

Одређује се место за вештачке избочине у улици Бранко 
Радичевић код улаза у школско двориште Гимназије. 

Члан 31.

На тротоарима улица израђују се прописне рампе са 
нагибом 58% и остала прописна средства за безбедно 
кретање лица са инвалидитетом.

Члан 32.

У циљу заштите пешака у саобраћају, на јавним саобра
ћајним површинама могу се постављати стубићи, огра
де и посуде са украсним биљем (жардињере).
Заштита из става 1.и 2. овог члана мора бити постављена 
тако да спречи могућност дирекног изласка пешака на 
коловоз и да обезбеди њихово несметано кретање.
Постављање заштитних ограда, стубића и жардињера 
обавља ЈП "Лебане" Лебане према решењу надлежног 
органа за саобраћај.
Заштитне ограде, стубиће, и жардињере из става 1. и 
2. овог члана, одржава ЈП "Лебане" Лебане преко иза
браног извођача радова.

8. ОДРЕђИВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ И 
ЗАУСТАВЉАЊЕ ВОЗИЛА 

Члан 33.

Јавно паркиралиште је јавна саобраћајна површина 
намењена паркирању возила коју одређује орган на дле
жан за послове саобраћаја. Јавно паркиралиште мо ра 
бити означено саобраћајном сигнализацијом. Изу зе
тно, део јавних паркиралишта може се привре ме но 
користити за друге намене, у складу са другим акти ма 
Општине Лебане. Организација, начин напла те парки
рања и начин давања на употребу јавних саобра ћајних 
површина за резервацију паркиралишта, уређује се 
посебном одлуком Општине Лебане.

Члан 34.

Орган надлежан за послове саобраћаја на јавним парки
ралиштима одређује места за паркирање возила којима 
се превози или њиме управља лице са инвалидитетом.

Члан 35.

Забрањено је зауствљање и паркирање у Лебану у 
улицама (на коловозу и тротоару):

• Цара Душана (гледано из правца Лесковца ка 
Медвеђи) од рас. улица Ц.Душана и С.Саве до улаза 
у Дом здравља Лебане, од рас. улица Ц. Душана и 
Б. Радичевића до рас. улица Ц. Душана и К. Стаме
нковића, од кућног броја 120 до кућног броја 130.

• Цара Душана(гледано из правца Медвеђе ка Ле
сковцу) од кућног броја 105 до рас.улица Ц. Ду шана 
и 19.август.

• улица 19.августа, од бетонског моста на реци 
Јабланица до раскрснице улица Цара Душана и ул. 
19. август , од раскрснице улица Цара Душана и 19. 
августа до кућног броја 5 (лева страна). 

• Војводе Путника, од раскрснице улица В.Путника, 
Стојана Љубића и Николе Тесле до бетонског моста 
на реци "Шуманка" (десна страна), од улаза у Аут.
станицу до рас. улица В. Путника и 8. марта (десна 
страна) 

• Косте Стаменковић, од кућног броја 3 до рас.ул. 
Цара Душана и К. Стаменковића 

Члан 36.

Заустављање возила врши се на начин и под условима 
прописаним законом.

Члан 37.

Паркирање возила врши се на јавним паркинзима, 
утврђеним посебном скупштинском одлуком.

Члан 38.

Забрањено је заустављање и паркирање моторних во
зила на пешачким стазама, тротоарима, трговима, пла
тоима намењеним пешацима, парковима, травња цима, 
осталим јавним зеленим површинама, као и оста лим 
коловозним површинама утврђеним законом, осим ако 
је за поједине јавне саобраћајне површине сао браћајним 
знацима другачије одређено.

Члан 39.

Забрањено је паркирање возила за превоз опасних 
материја на улицама и платоима у Лебану.
Возила из става 1. овог члана могу се зауставити на 
платоима бензинских пумпи, у време истакања прево
зног терета.
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9. УТВРђИВАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НАмЕ-
ЊЕНИХ ЈАВНОм ПРЕВОЗУ ПУТНИКА 

Члан 40.

Саобраћај аутобуса у приградском саобраћају на тери
торији општине Лебане, дозвољен је дуж улица и 
општинских путева који су одређени решењем органа 
надлежног за послове саобраћаја. Орган надлежан 
за послове саобраћаја донеће решење из става 1. овог 
члана на основу линија утврђених обимом превоза 
путника.

Члан 41.

Аутобуска стајалишта и аутобуске станице одређује 
орган надлежан за послове саобраћаја посебним ре
шењем на основу посебне Одлуке о аутобуским ста
јалиштима.

Члан 42.

На аутобуским стајалиштима одређеним Одлуком о 
аутобуским сатајалиштима могу се задржавати само 
возила којим се обавља линиски превоз путника, за време 
док приме путнике, односно забрањено је заустављање и 
паркирање свим возилима на аутобуским стајалиштима 
намењеним за коришћење у јавном линијском превозу 
путника и такси стајалиштима намењеним за обављање 
аутотакси превоза путника.
Уколико корисник не буде идентификован или се не 
налази на лицу места или одбије да уклони возило из 
става 1. овог члана, комунални или саобраћајни инспектор 
ће без саслушања странке, донети прекршајни налог за 
учињени прекршај по члану 42. ове одлуке. Записник
службена белешка са лица места се причвршћује на 
возило уз назначење дана и часа кад је причвршћено, 
а тиме се сматра да је странка обавештена о учињеном 
прекршају. Накнадно оштећење, уништење или уклањање 
овог записникаслужбене белешке не утиче на ваљаност 
достављањаобавештавања странке.

10. ОДРЕђИВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ТАКСИ СТАЈА-
ЛИШТА

Члан 43.

Такси стајалишта су одређене саобраћајне површине 
намењене за стајање такси возила у току рада такси 
возача. Такси стајалишта и број места за стајање такси 

возила одређује се у складу са Просторним планом 
Лебана, саобраћајно техничким условима, и надлежног 
органа за саобраћај Општинске управе Лебане.

Члан 44.

Такси стајалиште се обележава саобрађајним знаком 
и саобраћајним ознакама. Саобраћајни знак садржи 
ознаку "ТАXИ". Саобраћајном ознаком на коловозу 
обележавају се жутом(окер) бојом.
О одржавању такси стајалишта, постављању и одржа
вању саобраћајне сигнализације стараће се ЈП "Лебане" 
Лебане по налогу надлежног органа Општине.

IV САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Члан 45.
Јавни путеви морају да се обележе законом прописаном 
саобраћајном сигнализацијом (вертикалном и хоризо
нталном), којом се учесници у саобраћају упозоравају 
на опасност која им прети на путу, односно делу пута, 
стављају до знања ограничења, забране и обавезе ко
јих се учесници у саобраћају морају придржавати и 
дају потребна обавештења за безбедно и несметано 
одвијање саобраћаја.
За постављање, уклањање и одржавање саобраћајне си
гнализације надлежна је ЈП "Лебане" Лебане по налогу 
надлежног органа Општине.

Члан 46.

Саобраћајна сигнализација се поставља и одржава тако 
да учесници у саобраћају могу на време и лако да је 
уоче дању и ноћу и да благовремено поступе у складу 
са њеним значењем.
Саобраћајна сигнализација мора се уклонити, допунити 
или заменити, ако њено значење не одговара измењеним 
условима саобраћаја на путу или захтевима безбедности 
саобраћаја.
Хоризонтална саобраћајна сигнализација на јавним 
путевима, аутобуским и другим стајалиштима, парки
нзима, и другим сличним саобраћајним површинама, 
замењује се, односно обнавља најмање једном годишње.

Члан 47.

На јавним саобраћајним површинама, осим прописане 
саобраћане сигнализације могу се постављати и рекла
мни панои, уз претходно одобрење надлежног органа 
Општине.
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Члан 48.

На саобраћајну сигнализацију и на њеном носачу забра
њено је постављање било чега што није у вези са зна
чењем саме сигнализације.
Забрањено је неовлашћено постављање, уклањање, 
оште ћи вање и измена значења саобраћајне сигнализа
ције, као и опреме пута.
Забрањено је постављање табли, знакова, светла, стубо
ва или других сличних предмета којима се заклања или 
умањује уочљивост постављене саобраћајне сигна
лизације.
Забрањено је постављање предмета који својим обликом, 
бојом, изгледом или местом постављања подржавају 
или личе на саобраћајну сигнализацију, заслепљују 
учеснике у саобраћају или одвраћају њихову пажњу у 
мери која може бити опасна за безбедност саобраћаја.

V ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 49.

Учесници у саобраћају дужни су да поступају у складу 
са прописима о правилима саобраћаја, саобраћајној си
гна лизацији и знацима и наредбама које даје овлашће но 
службено лице надлежног органа.

Члан 50.

За кретање возила возач мора да користи површину 
намењену за саобраћај оне врсте возила којом управља, 
осим ако за поједине случајеве законом или другим 
прописима није другачије одређено.
Забрањена је вожња и заустављање и паркирање мото
рних возила на пешачким стазама, тротоарима, па
рковима, травњацима и осталим зеленим јавним по
вршинама.

Члан 51.
Одбачена возила не смеју се остављати на путу, другој 
јавној површини или на простору на коме је дозвољено 
заустављање и паркирање возила.
Возач, односно власник дотрајалог или напуштеног 
возила, дужан је да возило без одлагања уклони са ко
ловоза улице, општинског пута, или друге саобраћајне 
површине у циљу стварања услова за безбедно одвијање 
саобраћаја.
Ако возач односно власник возила не поступи у складу 
са ставом 2 овог члана, ЈП "Лебане" Лебане којој су 

поверени послови одржавања и заштите општинских 
путева, дужна је да уклони дотрајало и напуштено 
возило са коловоза, о трошку власника возила.

Члан 52.

На јавном путу и на његовом заштитном појасу није 
дозвољено подизати споменике, постављати крајпуташе 
и друге спомензнакове, продавати производе, односно 
предузимати друге радње којима се угрожава безбедност 
саобраћаја.
На путу се не смеју стављати предмети, односно мате
ри је које могу да угрозе, односно ометају безбе дност 
саобраћаја.

Члан 53.

Учесници у саобраћају не смеју на путу или поред њега 
да испуштају, односно одлажу материје, отпад којим 
се угрожава живот и здравље људи, животиња, биљака 
или загађује животна средина.

VI НАДЗОР

Члан 54.

Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши 
комунална и саобраћајна инспекција Општинске управе 
Лебане.
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке поред 
саобраћајне полиције, полициске управе Лебане врши и 
организациона јединица општинске управе надлежне за 
послове саобраћајне инспекције у складу са Законом о 
безбедности саобраћаја и општинским прописима.
Овлашћени инспектор издаје прекршајни налог у 
писаној форми у складу са Законом којим је прописана 
садржина прекршајног налога.
Прекршајни налог се састоји од оригинала и две 
копије. Оригинал се уручује лицу против кога се издаје 
прекршајни налог, а копије задржава орган који издаје 
прекршајни налог.
Прекршајни налог се издаје лицу за кога се сматра да 
је учинило прекршај у моменту откривања прекршаја.
Лице против кога је издат прекршајни налог својим 
потписом на одговарајућем месту у налогу потврђује 
његов пријем.
Ако је лице за које се сматра да је учинило прекршај 
одсутно и када околности откривања или природа 
прекршаја то захтевају, достављање прекршајног налога 
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ће се извршити путем поште или доставне службе, у 
складу са одредбама Закона о прекршајима.
Ако присутно лице против кога се издаје прекршајни 
налог одбије да прими налог, надлежни инспектор ће 
га упозорити на последице одбијања пријема, унети 
у прекршајни налог забелешку о одбијању пријема, 
дан и час када је пријем одбијен, чиме се сматра да је 
прекршајни налог уручен.
Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата 
одговорност за прекршај плаћањем половине изречене 
казне у року од осам дана од дана пријема прекршајног 
налога, чиме се ослобађа плаћања друге половине 
изречене казне.
Ако лице против кога је издат прекршајни налог у року 
од осам дана од дана пријема прекршајног налога не 
плати изречену казну или не поднесе захтев за судско 
одлучивање о издатом прекршајном налогу, сматраће 
се да је прихватило одговорност пропуштањем, а 
прекршајни налог ће постати коначно извршан.
Прекршајни налог са констатацијом коначности и 
забелешком да новчана казна није плаћена, надлежни 
инспектор доставља надлежном прекршајном суду 
ради спровођења извршења у складу са законом.

Лице против кога се издаје прекршајни налог може 
прихватити одговорност за прекршај и након истека 
рока од осам дана од дана пријема прекршајног 
налога ако пре поступка извршења добровољно плати 
целокупан износ изречене казне.

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 55. 

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара 
казниће се за прекршај привредно друштво, предузеће и 
друго правно лице, ако:

1. Поступи супротно члану 12. Одлуке

2. поступи супротно члану 19. Одлуке;

3. поступи супротно члану 20. Одлуке;

4. поступи супротно члану 35. Одлуке;

5. поступи супротно члану 38. Одлуке;

6. поступи супротно члану 39. Одлуке;

7. поступи супротно члану 42. Одлуке;

8. поступи супротно члану 48. Одлуке;

9. поступи супротно члану 50. Одлуке;

10. поступи супротно члану 51. Одлуке;

11. поступи супротно члану 52. Одлуке;

12. поступи супротно члану 53. Одлуке;

13. не омогући овлашћеном инспектору да изврши 
надзор над применом одредби;

14. не поступа по извршном решењу инспектора.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одго
ворно лице у правном лицу новчаном казном од 
30.000,00 динара динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузе
тник новчаном казном од 20.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко 
лице новчаном казном од 5.000 динара.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 56.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о уређењу саобраћаја на територији Општине 
Лебане ("Службени гласник Града Лесковца, 19/2018).

Члан 57.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 
02 Број 34713

Председник Скупштине
Срђан Јовић

128.
На основу члана 44 б, Закона о превозу у друмском 
саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 
61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011, и 68/2015), на осно
ву члана 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 
164, 165, 166, Закона о превозу путника у друмском 
саобра ћају ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015 и 41/2018) 
чла на 168, 169 и 170, Закона о прекршајима ("Сл. гл. 
РС", 65/2013, 13/2016, 98/2016 одлука УС) и члана 15. 
став 1. тачка 35. Статута општине Лебане ("Сл.гласник 
града Лесковца", бр.16/08, 21/08), Скупштина општине 
Лебане, на седници од 21.03.2019. донела је 
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ОДЛУКУ

О САОБРАЋАЈНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.

Послове инспекцијског надзора над извршавањем За
кона и прописа општине, који се односи на јавни пре
воз у градском и приградском саобраћају, аутотакси 
превоз, надзор над локалним и некатегорисаним путе
вима и улицама у граду, као и друге послове утврђене 
прописима Општине, на територији општине Лебане 
обавља саобраћајна инспекција.

Члан 2.

Послове из надлежности саобраћајне инспекције 
врши саобраћајни инспектор.
Саобраћајни инспектор је самосталан у раду у гра
ницама овлашћења утврђених Законом и пропи сима 
Општине и за свој рад је лично одговоран.
Саобраћајни инспектор је дужан да у вршењу инспе
кцијског надзора има службену легитимацију и слу
жбену значку.
Саобраћајни инспектор је дужан да у вршењу 
инспекцијског надзора носи службено одело. 
Легитимацију,службену значку, и службено одело 
саобраћајном инспектору издаје Начелник општинске 
управе.

Члан 3.

Саобраћајни инспектор је дужан да:

1. прегледа моторна возила, аутобуске станице и 
стаја лишта, превозне исправе, утврђује идентитет пре
во зника, редове вожње, као и другу документацију, која 
омогућава увид у пословање превозника који оба вља 
градски и приградски саобраћај, 

2. врши надзор у погледу стања локалних и нека
тегорисаних путева и улица у насељима и њихивиг пра
вилног одржавања, којим се осигурава способност пута 
за безбедан и несметан саобраћај, услова саобра ћаја 
на локалним и некатегорисаним путевима и ули цама 
у насељима, примене техничких прописа, норма тива и 
стандарда при изградњи, реконструкцији и одржа вању 
локалних, некатегорисаних путева и улица у насељима 
и друго.

Члан 4.
У погледу вршења инспекције градског, приградског 
и аутотакси превоза, саобраћајни инспектор је дужан 
да предузима мере:

1. нареди отклањање недостатака у погледу: испуња
вања прописаних услова за обављање градског, при
градског и аутотакси превоза, услова за рад аутобуских 
станица, уредне контроле техничке испра вности во
зила, придржавања реда вожње, изврша вања задатака и 
послова станичног особља и поса де возила.

2. забрани превоз и употребу саобраћајних средстава, 
ако се превоз обавља, односно средства употребљавају 
противно прописима, 

3. искњучи возило којим се врши градски, при
градски, аутотакси превоз, противно прописима, одре
ди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и ре
гистарске таблице у трајању од 10 дана, а у случају по
новног искључивања истог возила у трајању од 30 дана.

Члан 5.
Саобраћајни инспектор, ради остваривања прегледа, 
има право да на путевима зауставља возила осим во
зила Војске Србије, возила органа унутрашњих по
слова, возила хитне помоћи и ватрогасна возила.
Заустављање возила из став 1. овог члана врши се 
исти цањем саобраћајног знака "забрањен саобраћај 
свим возилима у оба смера" на коме је уписано "СТОП 
ИНСПЕ КЦИЈА".

Члан 6.
У вршењу послова инспекције, локалних и нака те
горисаних путева и улица у насељима, саобраћајни 
инспектор је дужан да :

1. забрани, односно обустави извршење радова који 
се изводе противни прописима, техничким норма ти
вима и стандардима приликом извођења радова и упо
требе материјала при одржавању, реконструкцији и 
изгра дњи локалних и некатегорисаних путева и улица 
у на сељима,

2. нареди отклањање недостатка на локалним и не
категорисаним путевима и улицама у насељима који 
угожавају безбедност саобраћаја,

3. нареди обустављање радова који се изводе у напо
средној близини пута и улицама у насељима који могу 
довести у питање сигурност пута и улица и безбедност 
саобраћаја,
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4. нареди рушење објеката, односно уклањање 
инста ла ција изграђених односно постављених у зашти
тном појасу пута,

5. нареди рушење или уклањање објката, материјала, 
ограда, дрвећа и растиња изграђених, остављених или 
по дигнутих противно општинској Одлуци,

6. нареди предузимање мера за обезбеђење пута и 
по потреби забрани привремено саобраћај возила, која 
због своје укупне тежине, димензија и других својстава, 
могу да нанесу штету путу или угрозе безбедност 
саобраћаја и не поседују дозволу за ванредни превоз,

7. нареди привремену забрану саобраћаја на ново
изгра ђеном или реконструисаном путу, ако претхо дно 
није извршен технички преглед и дато решење којим се 
дозвољава употреба пута или објекта на путу,

8. предузима и друге мере и радње за које је овлашћен 
прописима.

Члан 7.
Ако је локални и некатегорисани пут или објекат на 
путу у таквом стању да се на њему не може вршити 
безбедан саобраћај, саобраћајни инспектор наредиће 
да се одмах предузму мере обезбеђења, а по потреби 
може привремено забранити саобраћај на том путу 
или путном објекту.

Члан 8.

Против решења саобраћајног инспектора може се 
изјавити жалба министарству у року од 8 дана од 
дана пријема решења.

НАДЗОР
Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши 
општински саобраћајни инспектор у складу са 
Законом о превозу у друмском саобраћају, и Законом 
о превозу путника у друмском саобраћају. 

Општински саобраћајни инспектор је овлашћен да 
издаје прекршајни налог и подноси захтев за покретање 
прекршајног поступка сходно законима по којима 
поступа саобраћајни инспектор и Закону о прекршајима.

3. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Новчаном казном од 100.000 динара, казниће се за 
пре кршај правно лице, ако онемогући или омета 

саобраћајног инспектора у вршењу службене дужно
сти или не достави тражене податке у одређеном 
року, или достави нетачне податке или ако не изврши 
у одређеном року решење саобраћајног инспектора.
За радње из претходног става казниће се и одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном од 50.000 
динара
За прекршај из става 1. овог члана казниће се пре
ду зетник (физичко лице које обавља привредну или 
другу делатност, а нема статус правног лица) новча
ном казном од 30.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко 
лице новчаном казном од 10.000 динара.

Члан 10.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о саобраћајној инспекцији ("Сл. Гласник гра
да Лесковца" бр. 19/2018).

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Бр 34712

Председник Скупштине
Срђан Јовић

129.
На основу члана 5. став 5. Закона о јавним путевима 
("Сл. гласник РС" 101/2005, 123/2007, 101/2011, 
93/2012 и 104/2013) члана 168, 169 и 170, Закона о 
прекршајима ("Сл. гл. РС", 65/2013, 13/2016, 98/2016 
одлука УС), члана 15. став 1. тачка 13. и члана 39. 
став 1. тачка 7. Статута општине Лебане ("Службени 
гласник општине Лесковац", број 16/2008, 21/2008, 
09/2009, 17/2009, 04/2010, 14/2014, 21/14 12/2015, 
18/2015 и 27/2015), Скупштина општине Лебане 
седници одржаној дана 21.03.2019. године, доноси

ОДЛУКУ 

O ОПШТИНСКИм И НЕКАТЕГОРИСАНИм 
ПУТЕВИмА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЛЕБАНЕ
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ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
Овом Одлуком уређује се и обезбеђује, управљање, за
штита, одржавање, финансирање, послови надзора над 
општинским и некатегорисаним путевима на тери тори
ји општине Лебане (у даљем тексту: општи на) као и 
друга питања од значаја за општинске и некатегорисане 
путеве на територији општине Лебане.

Члан 2

Општински пут јесте јавни пут који саобраћајно повезује 
територију општине, односно града, као и територију 
општине, односно града са мрежом државних путева;
Некатегорисани пут у смислу закона и ове одлуке је
сте саобраћајна површина која је доступна већем 
бро ју разних корисника, коју надлежни орган про
гла си некатегорисаним путем, која је уписана у ката
стар непокретности као некатегорисани пут и која је 
у својини јединице локалне самоуправена чијој тери
торији сеналази;

Члан 3
Као општински путеви на територији општине Ле
бане утврђују се следећи путеви:

1. Бошњаце – Цекавица  Тогочевце, у дужини од 4 км,

2. Бошњац  В. Војловце  Тогочевце, у дужини од 5 км,

3. Бошњаце  Нова Топола, у дужини од 4 км,

4. Кроз насеље Коњино, који се спаја са магистралним 
путем Лебане –Лесковац,

5. Ново Село – Нова Топла, у дужини од 5 км,

6. Ново Село – Плоче, у дужини од 2 км,

7. Кроз насеље Ждеглово, који се спаја са магистра
лним путем Лебане–Лесковац,

8. Ждеглово – Нова Топола, у дужини од 4 км,

9. Кроз насеље Лугаре, који се спаја са магистралним 
путем Лебане–Лесковац,

10. Лебане – Лалиновац, у дужини од 11 км,

11. Царичин Град – Секицол, у дужини од 1 км,

12. Царичин Град – Мијајлица, у дужини од 2 км,

13. Царичин Град – Свињарица, у дужини од 2 км,

14. Слишане – Петровац, у дужини од 5 км,

15. Прекопчелица – Штулац  Лалиновац, у дижини 
од 3 км,

16. ШоловоГегља, у дужини од 2 км,

17. РадиновацЛалиновац, у дужини од 5 км,

18. КључКлајић, у дужини од 5 км,

19. КључЛиповица, у дужини од 15 км,

20. КлајићРадевце, у дужини од 10 км,

21. БувцеДрводељ, у дужини од 10 км,

22. Шумане Цекавица, у дужини од 8 км,

23. СвињарицаБоровце, у дужини од 2 км,

24. ПрекопчелицаЗ.КаменФлочеН.Село, у дужини 
од 8 км,

25. ПертатеНова Топола, у дужини од 3 км,

26. Нова ТополаГрданица, према Ђинђуши, у дужи
ни од 5 км,

27. Прекопчелица ТекијаГегља, у дужини од 5 км,

28. Доњи Штулац –Гегља, у дужини од 2 км,

29. Доњи ШтулацЛалиновац, у дужини од 3 км,

30. ШиловоСпоменик Косте СтаменковићаПоро
штицаБувце, у дужини од 13 км,

31. Шилово засек црногорски, у дужини од 3 км,

32. Бувце –Клајић, низ реку,

33. Шумане Славујевце,

34. ТогочевцеДрводељ, преко Сушице,

35. ЛебанеБувце,

36. Ђелин ДолКлајић ,

37. Коњинозасек Дубока Долина, у дужини од 3,5 
км и

38. Доње ВрановцеСмрчје.

Некатегорисани путеви, у смислу ове одлуке су:

1.атарски путеви;

2.сеоски путеви;

3.шумски путеви;

4.пољски путеви;

5.путеви на насипима за одбрану од поплава и 
друго.
Некатегорисани путеви служе за долазак до сео ских 
домаћинстава, за приступ до шумских и пољо при вре
дних парцела, до насипа за одбрану од поплава, и друго.
Некатегорисани путеви заједно са јавним путевима 
(државни, општински и улице), чине мрежу путева.
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Члан 4

Општински и некатегорисани пут, у смислу ове одлу
ке, обухвата: 

1. труп пута (доњи и горњи строј пута);

 доњи строј пута (насипи, усеци, засеци, објекти, по
стројења и уређаји за одводњавање пута и заштиту пута од 
површинских и подземних вода и сл.);

 горњи строј пута (коловозна конструкција, коловозни 
застор, банкине, риголе, берме);

2. ваздушни простор изнад коловоза у висини од 
најмање седам метара;

3. земљишни појас са обе стране пута потребан за 
несметано одржавање пута ширине од најмање једног 
метра, од линије која спаја крајње тачке попречног 
профила пута;

4. заштитни појас јесте површина уз ивицу земљи
шног појаса, на спољну страну и служи за заштиту 
нека тегорисаног пута и саобраћаја на њему;

5. опрему за заштиту пута, саобраћаја и околине (за
штита од осулина и наноса, стубићи и сл.);

6. саобраћајна сигнализација.

Члан 5
Послове управљања, одржавања, заштите и развоја 
општинских и некатегорисаних путева на територији 
Општи не, обављаће јавно предузеће, привредно дру
штво, односно друго правно лице или предузетник ко
ме ће уговором о пружању услуга бити поверени ови 
послови у скаду са законом ( у даљем тексту:Управљач 
пута)
Општинска управа врши инвеститорске пословена 
изградњи нових путева и реконструкцији постојећих. 
Управљач јавног пута биће изабран у складу са Законом 
којим се уређују комуналне делатности. 

Члан 6

На општинском и некатегорисаном путу могу се по
стављати цевоводи, водоводи, инсталацијеи објекти, 
градити прикључак прилазног пута, само уз прибављену 
сагласност привредног друштва односно другог правног 
лица или предузетника, комеће уговором о пружању 
услуга бити поверени послови надзора.

УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИм И 
НЕКАТЕГОРИСАНИм ПУТЕВИмА

Члан 7

Управљач јавног пута јесте јавно предузеће, привредно 
друштво, односно друго правно лице или предузетник, 
који су регистровани за обављање делатности упра
вљања јавним путем. 
Управљачу јавног пута поверава се вршење јавних 
овлашћења која се односена издавање:

1) сагласности за изградњу, односно реконструкцију 
прикључка на јавни пут;

2) сагласности за грађење, односно постављање 
водовода, канализације, топловода, железничке пругеи 
других сличних објеката, као и телекомуникационих и 
електро водова, инсталација, постројења и сл. на јавном 
путу;

3) сагласности за грађење, односно постављање во
до вода, канализације, топловода, железничке пруге и 
других сличних објеката, као и телекомуникационих 
и електро водова, инсталација, постројења и сл. у за
штитном појасу јавног пута;

4) сагласности за измену саобраћајних површина 
пратећих садржаја јавног пута;

5) сагласности за одржавање спортске или друге 
манифестације на јавном путу;

6) посебне дозволе за обављање ванредног превоза 
на јавном путу и

7) одобрења за постављање рекламних табли, ре
кла мних паноа, уређаја за сликовно или звучно оба ве
штавање или оглашавањена јавном путу, односно поред 
тог пута.

Акти из става 1. овог члана морају да садрже саобра
ћајнотехничке услове.
Управљач јавног пута дужан је да одлучи по захтеву 
за издавање сагласности, дозволе и одобрења из става 
1. овог члана у року од осам дана од дана подношења 
захтева.
Против аката из става 1. овог члана може се изјавити 
жалба Општинском Већу општине Лебане, у року од 
осам дана од дана достављања тог акта.
Управљач јавног пута дужан једа о актима донетим у 
вршењу јавних овлашћења води евиденцију.
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Управљач јавног пута дужан једа обезбеди трајно, 
непрекидно и квалитетно одржавањеи заштиту јавног 
пута и да обезбеди несметано и безбедно одвијање 
сао браћаја на њему.
Управљач јавног пута одговара за штету која настане 
кори сницима јавног пута због пропуштања благо вре
меног обављања појединих радова на редовном одр
жавању јавног пута прописаних овoм Одлуком, односно 
због извођења тих радова супротно прописаним техни
чким условима и начину њиховог извођења.

ЗАШТИТА ОПШТИНСКИХ И 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

Члан 8

Ради спречавања угрожавања стабилности општинског и 
некатегорисаног пута и обезбеђивања услова за бе збедно 
одвијање саобраћаја на општинском и нека те го рисаном 
путу, носилац права службености на општинском и 
некатегорисаном путу, као и других пра ва у складу 
са Законом, може да изводи радове на општи нском и 
некатегорисаном путу, само ако је за извођењетих радова 
претходно дата сагласност Упра вља ча пута. 

Члан 9
Власници, односно корисници земљишта које се 
гра ничи са општинским и некатегорисаним путем 
обавезни су да: 

1.уредно одржавају путне каналеза одвод површи
нских вода;

2.изграде пропусте на улазима у своје парцеле;
3.уклањају дрвеће, шибље и друго растиње у зашти

тном појасу, којима се омета проходност општинског и 
некатегорисаног пута, смањује прегледност и на други 
начин угрожава безбедност саобраћаја;

4.омогуће слободно отицање воде, одлагање снега 
са општинског и некатегорисаног пута на његово зе
мљиште, уз накнаду проузроковане штете;

5.омогуће прилаз општинском и некатегорисаном 
путу или путном објекту, ради извођења радова на 
одржа вању општинског и некатегорисаног пута или пу
тног објекта, уз накнаду проузроковане штете.

Члан 10
Ради спречавања угрожавања стабилности и обезбе
ђења услова за несметано одвијање саобраћаја на 
општинском и некатегорисаном путу, забрањено је: 

1. привремено или трајно заузимање општинског и 
некатегорисаног пута;

2. извођење радова на општинском и некатегорисаном 
путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом, 
одржавањем и заштитом општинског и некатегорисаног 
пута;

3. извођење радова носиоца права службености и 
других права установљених на путу, којима се оштећује 
општи нски и некатегорисани пут или угрожава несме
тано и безбедно одвијање саобраћаја;

4. просипање, бацање или остављањебило каквих 
пре дмета, материјала и смећа на општинском и некате
горисаном путу или поред општинског и некатего
рисаног пута, у границама заштитног појаса;

5. испуштање вода, отпадних вода и других течности 
на општинском и некатегорисани пут;

6. спречавање отицање вода са општинског и нека те
горисаног пута, а посебно из путног јарка и из пропу
ста кроз труп општинског и некатегорисаног пута и 
спречавањедаљег отицања вода ка њиховим реце пие
нтима;

7. орање и извођење других пољопривредних радова 
на банкинама, косинама и земљишном појасу;

8. паљење траве и другог растиња на општинском и 
некатегорисаном путу, као и отпадних предмета и ма
теријала;

9. пуштање стоке на општинском и некатегорисани 
пут без надзора, напајање и напасање стоке;

10. вуча предмета, материјала, оруђа и другог по 
општи нском и некатегорисаном путу;

11. наношење блата са прилазног пута на општински 
и некатегорисани пут;

12. заустављањеили остављањевозила којим сеоме та 
безбедно и несметано одвијање саобраћаја на општи
нском и некатегорисаном путу;

13. окретање запреге, трактора, плуга и других пољо
привредних машина и оруђа на општинском и некате
горисаном путу и заштитном појасу;

14. свако чињење којим се оштећује или би се могао 
оштетити општински и некатегорисани пут или ометати 
одвијање саобраћаја.
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Члан 11

На местима међусобног укрштања општинског и не
категорисаног пута са јавним путем или железничком 
пругом или са другим некатегорисаним путем у истом 
нивоу, морају се обезбедити зоне потребне прегле
дности, у складу са прописима. 
У зонама потребне прегледности забрањено је подизати 
засаде, ограде, дрвеће, постављати постројења, уређаје 
и градити објекте, односно вршити друге радњекоје 
ометају прегледност некатегорисаног пута, јавног пута 
и железничке пруге. 
Власник, односно корисник земљишта, које се налази 
у зони потребне прегледности, дужан једа, на захтев 
Управљача пута, уклони засаде, ограде, дрвеће, пре
дме те, материјале, постројења, уређајеи објекте у циљу 
обезбеђења прегледности општинског и некате тори
саног пута.
Саобраћајни инспектор (у даљем тексту: инспектор), 
ће наложити власнику, односно кориснику земљишта 
које се налазе у зони потребне прегледности да укло ни 
засаде, ограде, дрвеће, предмете, материјале, постро
јења, уређаје и објекте, у циљу обезбеђења прегледности 
општинског и некатеторисаног пута.

Члан 12

Ако се општински и некатегорисани пут налази у та
квом стању:

да се на њему не може одвијати саобраћај, или
да се неможе одвијати саобраћај појединих врста 

во зила, или
ако би саобраћај појединих врста возила наносио 

штету општинском и некатегорисаном путу, његовом 
делу или путном објекту, или

ако се радови на одржавању пута немогу извести 
без обустављања саобраћаја, или

да то захтевају други разлози безбедности сао
браћаја и заштите пута,

Инспектор или орган унутрашњих послова надлежних 
за безбедност саобраћаја, забраниће саобраћај на том 
делу пута за све или поједине врсте возила на целом 
путу, његовом делу или путном објекту.
Општа забрана саобраћаја на општинском и некате
горисаном путу, његовом делу или путном објекту може 
бити само привремена, а забрана саобраћаја за поједине 

врсте возила на општинском и некатегорисаном путу, 
његовом делу или путном објекту може бити привре
мена или стална. 

V ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКОГ И 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

Члан 13

Послове одржавања општинских и некатегорисаних 
путева обављаће јавно предузеће, привредно друштво, 
односно друго правно лице или предузетник коме 
ће уговором о пружању услуга бити поверени ови 
послови у скаду са законом. 
Одржавање општинских и некатегорисаних путева 
јесте извођење радова којима се обезбеђује несметано 
и безбедно одвијање саобраћаја и чува употребна 
вредност општинских и некатегорисаних путева. 
Радови на одржавању општинских и некатегорисаних 
путева у смислу ове одлуке су:

1.радови на редовном одржавању;

2.радови на периодичном одржавању;

3.радови на ургентном одржавању. 

Некатегорисани путеви одржавају се на основу Годи
шњег програма одржавања некатегорисаних путе ва, 
који усваја Скупштина општине Лебане, а доно си 
Управљач пута (у даљем тексту: Програм).

Члан 14
Радови на редовном одржавању општинских и не
кате горисаних путева су:

1. преглед, утврђивање и оцена стања општинског и 
некатегорисаног пута и путног објекта;

2. местимично поправљање коловозне конструкције и 
осталих елемената трупа општинског и некатегорисаног 
пута;

3. постављање туцаничког застора на општинском и 
некатегорисаном путу;

4. наношењеновог туцаничког застора на општинском 
и некатегорисаном путу;

5. уређење површине (равнање) општинског и 
некатегорисаног пута;

6. чишћење коловоза и осталих елемената општинског 
и некатегорисаног пута у границама земљишног појаса;
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7. уређење банкина;

8. уређење и очување косина насипа, усека и засека;

9. чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и 
дру гих делова система за одводњавање општинског и 
не ка тегорисаног пута;

10. поправка путних објеката;

11. постављање, замењивање, допуњавање и обна
вља ње саобраћајне сигнализације, опреме општи нског 
и некатегорисаног пута и објеката и опреме за заштиту 
општинског и некатегорисаног пута, саобраћаја и око
лине;

12. чишћење саобраћајне сигнализације, опреме 
општ инског и некатегорисаног пута и објеката и опре
ме за заштиту општинског и некатегорисаног пута, сао
бра ћаја и околине;

13. кошење траве и уређивање зелених површина на 
општинском и некатегорисаном путу и земљишном по
јасу;

Члан 15

Радови на периодичном одржавању општинских и 
некатегорисаних путева обухватају:

1. ојачање коловозне конструкције;
2. рехабилитацију;
3. појачано одржавање.
Радови на ојачању коловозне конструкцијесу: 
1. постављање шљунчаног, односно туцаничког за

стора на неасфалтираним путевима;
2. обрада површине коловозног застора или запти

вање;
3. наношење новог коловозног застора по целој ши

рини коловоза;

Радови на рехабилитацији општинских и некатего
рисаних путева су: 

1. селективно обнављање, замена и појачање дотра
јалих коловозних застора и промена попречних нагиба 
коловоза на општинском и некатегорисаном путу, одно
сно његовом делу;

2. замена деформисаних, дотрајалих и привремених 
пропуста за воду;

3. постављање нове саобраћајне сигнализације на 
општи нском и некатегорисаном путу, односно његовом 
делу;

Радови на појачаном одржавању општинских и 
некатегорисаних путева су:

1. ублажавање појединих уздужних нагиба и испра
вка појединих кривина;

2. проширење коловозне конструкције и осталих 
елеме ната општинског и некатегорисаног пута на кра
ћим деловима;

3. проширење раскрсница у нивоу;

4. санирање клизишта и одрона;

5. замена или израда дренажног система за одводња
вање подземних вода са општинског и некатегорисаног 
пута и путног објекта;

6. постављање нове опреме општинског и некатего
рисаног пута и нових објеката и опреме за заштиту 
општинског и некатегорисаног пута, саобраћаја и око
ли не на општинском и некатегорисаном путу, одно сно 
његовом делу;

Члан 16

Ургентно одржавање општинских и некатегорисаних 
путева условљено је елементарним непогодама и ванре
дним околностима, у циљу обезбеђивања прохо дности 
општинских и некатегорисаних путева и безбе дног 
одвијања саобраћаја. 
Радови на ургентном одржавању општинских и некате
го рисаних путева у смислу ове одлуке, обу хватају акти
вности и мереу циљу отклањања недоста така узро
кованих елементарним непогодама и ванредним околно
стима, а које је неопходно спровести да би сеобезбедило 
несметано одвијање саобраћаја или одвијање саобраћаја 
у отежаним условима, када је онемогућена проходност 
и угрожена безбедност учесника у саобраћају. 

V ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ 

ПУТЕВА

Члан 17

Изградња и реконструкција општинских и некатего
рисаних путева врши сеу складу са Законом којим се 
уређује планирање и изградња. 

Члан 18

Општински и некатегорисани пут се гради за дво
сме рни саобраћај, а изузетно за једносмерни саобра
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ћај, с тим да у зависности од прегледности пута на 
растојањима од највише 500 метара има одговарајуће 
проширење за мимоилажење возила, радних машина 
и пољопривредне механизације. 
Најмања ширина коловоза за двосмерни саобраћај 
изно си 5,5 метара, а за једносмерни саобраћај 3 ме
тра. 
Минималне димензије путних канала износе:

 ширина дна канала 0,5 метара;
 дубина канала 0,5 метара, рачунајући од горње 

ивице коловоза. 

Члан 19

Ширина заштитног појаса, са сваке стране општинског 
и некатегорисаног пута износи 3 метра, осим ако про
сторним односно урбанистичким планом није дру
гачије одређено.
У заштитном појасу општинског и некатегорисаног 
пута забрањена је изградња грађевинских или других 
објеката, као и постављање постројења, уређаја и 
инсталација, осим изградње саобраћајних површина 
пратећих садржаја општинског и некатегорисаног 
пута, као и постројења, уређаја и инсталација који 
служе потребама општинског и некатегорисаног пута 
и саобраћаја на општинском и некатегорисаном путу. 

V ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКИХ И 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

Члан 20

Финансирање изградње и реконструкције, одржавања 
и заштите јавних путева обезбеђује сеу складу са 
законом и овом одлуком. 

V НАДЗОР

Члан 21
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Општи
нска управа  Одељење за урбанизам, имови нскоправне, 
комуналнограђевинске, стамбене и инспе кцијске послове. 
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове 
одлуке врши Општинска управа  Одељење за инспе
кци јске послове,саобраћајни инспектор. 

Члан 22
У вршењу инспекцијског надзора општински инспе
ктор има право и дужност да проверава:

1. радовена заштити, одржавању, изградњи општи
нских и некатегорисаних путева и путних објеката;

2. техничку и другу документацију у вези са одржа
вањем, изградњом и реконструкцијом општи нских и 
некатегорисаних путева; 

3. стање општинског и некатегорисаног пута и да 
ли се правилно и редовно спроводе прописане мере за
штите општинског и некатегорисаног пута;

4. да ли је за изградњу и реконструкцију општинског 
и некатегорисаног пута, његовог дела и путног објекта 
издато одобрење за изградњу;

5. услове одвијања саобраћаја на општинском и нека
тегорисаном путу;

6. да ли се правилно и редовно спроводе прописане 
мере заштите општинског и некатегорисаног пута.

Члан 23

У вршењу инспекцијског надзора општински инспе
ктор је овлашћен да: 

1. забрани, односно обустави извршење радова који 
се изводе противно законским прописима, техничким 
нормативима и стандардима одржавања општинског и 
некатегорисаног пута;

2. нареди отклањање недостатака на општинском и 
некатегорисаном путу који угрожавају стабилност пута 
и безбедност саобраћаја;

3. нареди обустављање радова који се изводе у не
посредној близини општинског и некатегорисаног пута, 
а који могу довести у питање стабилност општи нског и 
некатегорисаног пута и безбедност саобраћаја;

4. нареди предузимање мера за обезбеђење општи
нског и некатегорисаног пута и по потреби забрани 
привремено одвијање саобраћаја за сва возила или поје
дине категорије возила која због својеукупне тежине, 
димензија и других техничких својстава могу да нанесу 
штету општинском и некатегорисаном путу или угрозе 
безбедност саобраћаја;

5. нареди рушење и уклањање објеката, цевовода, 
во довода, инсталација, натписа, ограда, дрвећа, засада, 
гра ђевинског и другог материјала са општинског и 
нека тегорисаног пута, његовог дела, путног објекта и 
земљи шног појаса, осим објеката цевовода, водовода и 
инста лација за које је установљено право службености 
или друго право одређено Законом;

6. поднесе захтев за покретање прекршајног поступка;
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7. изда прекршајни налог;
8. предузима и друге мере и радње за које је овлашћен.

Овлашћени инспектор издаје прекршајни налог у пи
саној форми у складу са Законом којим је прописана са
држина прекршајног налога.
Прекршајни налог се састоји од оригинала и две ко
пи је. Оригинал се уручује лицу против кога се издаје 
пре кршајни налог, а копије задржава орган који издаје 
прекршајни налог.
Прекршајни налог се издаје лицу за кога се сматра да 
је учинило прекршај у моменту откривања прекршаја.
Лице против кога је издат прекршајни налог својим 
потписом на одговарајућем месту у налогу потврђује 
његов пријем.
Ако је лице за које се сматра да је учинило прекршај 
одсутно и када околности откривања или природа пре
кршаја то захтевају, достављање прекршајног налога 
ће се извршити путем поште или доставне службе, у 
складу са одредбама Закона о прекршајима.
Ако присутно лице против кога се издаје прекршајни 
налог одбије да прими налог, надлежни инспектор ће 
га упозорити на последице одбијања пријема, унети 
у прекршајни налог забелешку о одбијању пријема, 
дан и час када је пријем одбијен, чиме се сматра да је 
прекршајни налог уручен.
Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата 
одговорност за прекршај плаћањем половине изре
чене казне у року од осам дана од дана пријема пре
кршајног налога, чиме се ослобађа плаћања друге по
ловине изречене казне.
Ако лице против кога је издат прекршајни налог у року 
од осам дана од дана пријема прекршајног налога не 
плати изречену казну или не поднесе захтев за судско 
одлучивање о издатом прекршајном налогу, сматраће 
се да је прихватило одговорност пропуштањем, а 
прекршајни налог ће постати коначно извршан.
Прекршајни налог са констатацијом коначности и 
забелешком да новчана казна није плаћена, надлежни 
инспектор доставља надлежном прекршајном суду 
ради спровођења извршења у складу са законом.
Лице против кога се издаје прекршајни налог може 
прихватити одговорност за прекршај и након истека ро
ка од осам дана од дана пријема прекршајног на лога ако 
пре поступка извршења добровољно плати целокупан 
износ изречене казне.

V ОВЛАШЋЕЊА ИНСПЕКТОРА РАДИ 
УТВРђИВАЊА ЧИЊЕНИЦА

Члан 24

Инспектор је овлашћен да ради утврђивања чиње ни
ца:

1. изврши увид у јавне исправе и податке из регистара 
и евиденција које воде надлежни државни органи, орга
ни јединице локалне самоуправ еи други имаоци ја вних 
овлашћења ако су неопходни за инспекцијски надзор, 
а није могао да их прибави по службеној дужно сти и 
да их копира, у складу са Законом о инспекцијском на
дзо ру;

2. изврши увид у личну или другу јавну исправу са 
фотографијом која је подобна да се идентификују овла
шћена лица у надзираном субјекту, друга запо сле на или 
радно ангажована лица, физичка лица која су надзирани 
субјекти, сведоци, службена лица и заинтересована 
лица, као и физичка лица затечена на месту надзора;

3. узима писане и усмене изјаве надзираних субјеката 
 физичких лица и заступника, односно овлашћених 
лица у надзираном субјекту  правном лицу и других 
за по слених или радно ангажованих лица, сведока, слу
жбених лица и заинтересованих лица, и да их позива 
да дају изјаве о питањима од значаја за инспекцијски 
на дзор;

4. наложи да му се у одређеном року ставе на увид 
по словне књиге, општи и појединачни акти, евиденције, 
уговори и друга документација надзираног субјекта од 
значаја за инспекцијски надзор, а у облику у којем их 
на дзирани субјекат поседује и чува;

5. фотографише и снима предмет еинспекцијског на
дзора;

6. предузме друге радње ради утврђивања чиње ни
чног стања, према Закону о инспекцијском надзору.

Члан 25

Надзирани субјекат обавезан је да инспектору, омо
гући несметано вршење послова и несметан при
ступ објекту, средству или особљу који су у ве зи са 
обављањем делатности на општинском и нека тего
рисаном путу, стави на увид тражену доку ментацију 
од стране инспектора, као и да у року који одреди 
инспектор достави потребне податке и поступи по 
налогу инспектора. 
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Надзирани субјекат је обавезан да се на захтев инспе
ктора, усмено или писмено изјасни о предмету инспе
кцијског надзора, као и да поштује интегритет и слу
жбено својство инспектора. 

Члан 26

Надзирани субјекат може доставити инспекцији 
изве штај о самопровери испуњености захтева из ко
нтролне листе и самопроцени ризика, које је спровео 
сагласно садржини контролне листе и правилима о 
процени ризика. Уз овај извештај, надзирани субјекат 
инспекцији прилажеи одговарајућу документацију, 
односно други материјал (фотографије и сл.) којима 
се поткрепљују налази из извештаја.

X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 
динара казниће се за прекршај правно лице ако:

1.поступи супротно одредбама члана 6. ове одлуке;

2.поступи супротно члану 7. ове одлуке;

3. изводи радове на општинском и некатегорисаном 
путу без сагласности Управљача пута (члан 8.);

4. поступи супротно одредбама члана 9. ове одлуке;

5. поступи супротно одредбама члана 10. ове одлуке;

6. поступи супротно одредбама члана 11. ове одлуке;

7. поступи супротно одредбама члана 12. ове одлуке;

8. поступи супротно одредбама члана 13 овео длуке;

9. поступи супротно одредбама члана 19. став 2. ове 
одлуке;

10. поступи супротно одредбама члана 25. одлуке;

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новча
ном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара 
одго ворно лице у правном лицу. 

Члан 28

Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 
динара казниће се за прекршај предузетник ако: 

1.поступи супротно одредбама члана 6. ове одлуке;

2.поступи супротно члану 7. Ове одлуке;

3. изводи радове на некатегорисаном путу без сагла
сности Управљача пута (члан 8);

4. поступи супротно одредбама члана 9. ове одлуке;

5. поступи супротно одредбама члана 10. ове одлуке;

6. поступи супротно одредбама члана 11 ове одлуке;

7. поступи супротно одредбама члана 12. ове одлуке;

8. поступи супротно одредбама члана 13. ове одлуке;

9. поступи супротно одредбама члана 19. став 2. ове 
одлуке;

10. поступи супротно одредбама члана 25. одлуке;

Члан 29.

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 
динара казниће се за прекршај физичко лице ако: 

1. поступи супротно одредбама члана 6. ове одлуке;

2. изводи радовена некатегорисаном путу без 
сагласности Управљача пута (члан 8.);

3. поступи супротно одредбама члана 9. ове одлуке;

4. поступи супротно одредбама члана 10. ове одлуке;

5. поступи супротно одредбама члана 11. ове одлуке;

6. поступи супротно одредбама члана 12. ове одлуке;

7. поступи супротно одредбама члана 19. став 2.ове 
одлуке; 

 8.поступи супротно одредбама члана 25. одлуке.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.

Ступање на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука 
локалним и некатегорисаним путевима на територији 
општине Лебане ("Службени гласник града Лесковца” 
број 19/18).

Члан 31.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 0271

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић
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ЦРНА ТРАВА
130.
На основу члана 11. и члана 32. тачка 1) Закона о ло
калној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Србије", број 129/07, 83/14  др. закон, 101/16 – др. 
закон и 47/2018) и члана 28. тачка 1. и члана 107. став 
5. Статута општине Црна Трава ("Службени гласник 
града Лесковца", број 17/2012), Скупштина општине 
Црна Трава, на седници одржаној 25.03.2019. 
године, по прибављеном мишљењу Министарства за 
државну управу и локалну самоуправу број 11000
00430/201824 од 19.02.2019. године, донела је
 

СТАТУТ 

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1. 

Овим Статутом, у складу са законом, уређују се на
ро чито: права и дужности општине Црна Трава (у 
даљем тексту: Општина) и начин њиховог оства
ри  вања, број одборника Скупштине општине Црна 
Трава (у даљем тексту: Скупштина општине), орга

низација и рад органа и служби, начин управљања 
грађана пословима из надлежности Општине, услови 
за остваривање облика непосредне самоуправе, спро
вођење поступка јавне расправе приликом при преме 
општих аката утврђених овим статутом, оснивање, 
начин избора органа и рад месне заједнице и дру гих 
облика месне самоуправе, услови и облици оства
ривања сарадње и удруживања Општине, заштита 
локалне самоуправе и друга питања од зна чаја за 
Општину.
Сви појмови у овом статуту употребљени у грама
тичком мушком роду подразумевају мушки и женски 
природни род.

Положај Општине

Члан 2. 
Општина је основна територијална јединица у којој 
грађани остварују право на локалну самоуправу у 
складу са Уставом, законом и овим Статутом. 
Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на 
територији Општине, управљају пословима Општине 
у складу са законом и овим Статутом. 
Грађани учествују у остваривању локалне самоуправе 
путем грађанске иницијативе, збора грађана, рефе
рендума, других облика учешћа грађана у обављању 
по  слова Општине и преко својих одборника у Ску
пшти ни општине, у складу са Уставом, законом и овим 
ста тутом. 

Територија

Члан 3. 

Територију Општине, утврђену законом, чине насељена места, односно подручја катастарских општина које 
улазе у њен састав, и то:

Ред. бр. Насељено место Катастарска општина

1. Бајинци Бајинци

2. Банковци Банковци

3. Бистрица Банковци

4. Брод Брод

5. Горње Гаре Горње Гаре

6. Градска Градска

АКТИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА
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7. Дарковце Дарковце

8. Добро Поље Добро Поље

9. Вус Добро Поље

10. Јабуковик Јабуковик

11. Кална Кална

12. Криви Дел Криви Дел

13. Крстићево Криви Дел 

14. Млачиште Млачиште 

15. Острозуб Острозуб

16. Павличина Павличина 

17. Преслап Преслап

18. Рајчетине Рајчетине 

19. Рупље Рупље

20. Састав Река Рупље

21. Црна Трава Црна Трава

22. Златанце Црна Трава

23. Јовановце Црна Трава

24. Обрадовце Црна Трава 

25. Чука Црна Трава

Својство правног лица

Члан 4.

Општина има својство правног лица.
Седиште Општине је у насељеном месту Црна Трава, 
Трг Милентија Поповића 57, 16215 Црна Трава. 
Општина има своју званичну интернет презентацију 
на адреси www.opstinacrnatrava.org.rs.

Печат

Члан 5.

Органи Општине имају печат.
Печат је округлог облика са исписаним текстом: Репу
блика Србија, општина Црна Трава, назив и седиште 
органа исписан на српском језику и ћириличким пи
смом и грбом Републике Србије у средини. 

Језик и писмо

Члан 6.

На територији Општине у службеној употреби је 
српски језик и ћириличко писмо.

Симболи Општине

Члан 7.

Општина има грб и заставу.
Грб Општине је у облику виска, боја црвена са 
елементима цигала, мистрије и звезде петокраке са 
исписаним називом Црна Трава.
Застава Општине је плаве боје са грбом у средини.
Употреба грба и заставе Општине ближе се уређује 
посебном одлуком Скупштине општине.

Употреба симбола Општине

Члан 8.

Застава и грб Општине могу се истицати само уз 
држа вне симболе.
У службеним просторијама органа Општине истичу 
се само државни симболи и грб и застава Општине. 

Празник Општине

Члан 9.

Општина има празник.
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Празник Општине је 26. април ("двадесетшести 
април"), као датум ослобођења Општине у Другом 
светском рату.
Празник општине утврђује се статутом или посебном 
одлуком Скупштине општине, уз претходну сагла
сност министарства надлежног за локалну само у
праву.

Награде и јавна признања

Члан 10.

Општина установљава награде и друга јавна признања 
организацијама и грађанима за значајна остварења у 
привреди, науци, уметности, спорту и другим друштве
ним областима.
Општина додељује звање "почасни грађанин" особи чи
ји су рад и достигнућа од посебног значаја за Општи ну. 
Скупштина општине одлучује о додељивању звања "по
часни грађанин" уз претходну сагласност министа рства 
надлежног за послове локалне самоуправе.
Награде и друга јавна признања и звање "почасни гра
ђанин" додељују се поводом празника Општине.
Врсте награда и других јавних признања, поступак, 
услови и критеријуми за додељивање јавних признања 
и звања "почасни грађанин" уређују се посебном одлу
ком.

Утврђивање назива делова насељених места

Члан 11.

Општина утврђује називе улица, тргова, градских че
тврти, заселака и других делова насељених места на 
својој територији посебном одлуком, уз претходну са
гласност министарства надлежног за послове локалне 
самоуправе. 

Јавност рада

Члан 12. 

Рад органа Општине је јаван.
Јавност рада по правилу обезбеђује се:

1. путем издавања билтена, информатора, преко 
средстава јавног информисања, презентовањем одлука 
и других аката јавности и постављањем интернет пре
зентације;

2. организовањем јавних расправа у складу са за
коном, овим статутом и одлукама органа Општине,

3. организовањем јавних слушања у складу са 
овим статутом и пословником Скупштине општине и

4. у другим случајевима утврђеним овим статутом 
и другим актима органа Општине.

Имовина Општине

Члан 13.

Општина има своју имовину.
Имовином Општине самостално управљају и распо
лажу органи Општине, у складу са законом, овим ста
тутом и другим актима Општине.
У јавној својини Општине сагласно закону су:

 добра у општој употреби на територији Општине 
(општински путеви, некатегорисани путеви, улице 
које нису део аутопута или државног пута I и II реда, 
тргови и јавни паркови и др.);

 комунална мрежа на територији Општине;
 непокретне и покретне ствари и друга имовинска 

права које користе органи и организације Општине;
 ствари у јавној својини на којима право кори шће

ња имају месне заједнице на територији Општи не, 
установе, јавне агенције и друге организа ци је чи ји је 
оснивач Општина;

 друге непокретне и покретне ствари и имовинска 
права, у складу са законом којим се уређује јавна сво
јина.

II. НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ

Надлежности Општине

Члан 14. 

Општина врши послове из своје надлежности утвр
ђене Уставом и законом, као и послове из оквира пра
ва и дужности Републике који су јој законом пове ре
ни. 

Надлежности утврђене Уставом и законом

Члан 15.

Општина, преко својих органа, у складу са Уставом 
и законом:

1.доноси статут, буџет и завршни рачун, просторни 
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и урбанистички план и план развоја Општине, као и 
стратешке планове и програме локалног економског 
развоја;

2. уређује и обезбеђује обављање и развој кому
налних делатности, локални превоз, коришћење гра
ђевинског земљишта и пословног простора;

3. стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању 
и коришћењу некатегорисаних и општинских путева, 
као и улица и других јавних објеката од општинског 
значаја;

4. стара се о задовољавању потреба грађана у обла
сти просвете (предшколско васпитање и образо ва ње и 
основно и средње образовање и васпита ње), нау чнои
страживачке и иновационе делатно сти, ку лтуре, здра
вствене и социјалне заштите, дечије за штите, спо рта и 
физичке културе;

5. обезбеђује остваривање посебних потреба особа 
са инвалидитетом и заштиту права осетљивих група;

6. стара се о развоју и унапређењу туризма, зана
тства, угоститељства и трговине;

7. доноси и реализује програме за подстицање 
локалног економског развоја, предузима активности 
за одржавање постојећих и привлачење нових инве
стиција и унапређује опште услове пословања;

8. стара се о заштити животне средине, заштити од 
елементарних и других непогода, заштити културних 
добара од значаја за Општину;

9. стара се о заштити, уређењу и коришћењу пољо
привредног земљишта и спроводи политику руралног 
развоја;

10. стара се о остваривању, заштити и унапређењу 
људских и мањинских права, родној равноправности, 
као и о јавном информисању у Општини;

11. образује и уређује организацију и рад органа, 
организација и служби за потребе Општине, орга ни
зује службу правне помоћи грађанима и уређује орга
низацију и рад мировних већа;

12. утврђује симболе Општине и њихову употребу;
13. управља општинском имовином и утврђује сто

пе изворних прихода, као и висину локалних та кси;
14. прописује прекршаје за повреде општинских 

прописа;
15. обавља и друге послове од локалног значаја одре

ђене законом, као и послове од непосредног инте ре са за 
грађане, у складу са Уставом, законом и овим статутом.

Послови из надлежности општина утврђени Уставом 
и законом, ближе су одређени Јединственим пописом 
послова јединица локалне самоуправе који обезбеђује 
министарство надлежно за локалну самоуправу у 
складу са законом.

Јавне службе Општине

Члан 16.

За остваривање својих права и дужности и за задовоља
вање потреба локалног становништва, Општина може 
оснивати предузећа, установе и друге организације које 
врше јавну службу, у складу са законом и овим статутом.
Скупштина општине посебном одлуком оснива 
предузећа, установе и друге организације које врше 
јавну службу и остварује права оснивача, ако законом 
или овим статутом за вршење појединих права осни
вача није утврђена надлежност другог органа Општи
не.

Поверавање послова  правном  
или физичком лицу

Члан 17. 

Општина може уговором, на начелима конкуренције, 
јавности, економичности, ефикасности и заштите жи
вотне средине, поверити правном или физичком ли цу 
обављање појединих послова из своје надлежно сти.
Поверавање послова из става 1. овог члана уређује се 
одлуком Скупштине општине.

III. ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНЕ 

Средства за обављање послова   
и извори средстава

Члан 18.

За обављање послова Општине утврђених Уставом 
и законом, као и за обављање законом поверених 
послова из оквира права и дужности Републике, 
Општи ни при падају приходи и примања утврђени 
зако ном. 
Послови Општине финансирају се из изворних и 
уступљених прихода, трансфера, примања по основу 
задуживања и других прихода и примања утврђених 
законом. 
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Ненаменски карактер средстава

Члан 19.

Сви приходи општине су општи приход буџета и могу 
се користити за било коју намену, осим оних прихода 
чији је наменски карактер утврђен законом.
 

Буџет и завршни рачун

Члан 20.

Скупштина доноси буџет Општине за сваку календарску 
годину, у којем се исказују сви приходи и примања, за
дуживања и друге финансијске трансакције, расходи и 
други издаци, у складу са законом који уређује буџетски 
си стем. 
По истеку године за коју је буџет донет саставља се 
завршни рачун о извршењу буџета Општине. 

Одговорност за извршење буџета  
и извештавање

Члан 21.

За извршење буџета Општине, Председник општине 
одговара Скупштини општине.
Општинска управа обавезна је да редовно прати извр
шење буџета и по потреби, а најмање два пута годишње 
информише Председника општине, а обавезно у року 
од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деве то
месечног периода.
Председник општине, у року од 15 дана од дана до
стављања извештаја из става 2. овог члана, усваја и 
до ставља извештај Скупштини општине.
 

Самодопринос
Члан 22.

За задовољавање потреба грађана у Општини или ње
ном делу средства се могу прикупљати самодо при
но сом.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани 
референдумом, у складу са законом којим је уређено 
непосредно изјашњавање грађана и овим статутом.

Утврђивање предлога одлуке

Члан 23. 
Предлог одлуке о увођењу самодоприноса утврђује 
Скупштина општине.

Иницијативу за доношење одлуке из става 1. овог 
члана може поднети најмање једна трећина одборника 
Скупштине општине и грађани путем грађанске ини
ци јативе.
Уз иницијативу се подноси и програм којим се утврђују 
извори, намена и начин обезбеђивања укупних фина
нсијских средстава за реализацију пројекта који је пре
дмет одлуке.
По примљеној уредној иницијативи, Скупштина 
општи не одлучује о покретању поступка за увођење 
са мо доприноса већином гласова од укупног броја 
одбо рни ка.
Ако Скупштина општине прихвати иницијативу за 
уво ђење самодоприноса, доноси закључак којим 
исто времено одређује рок за припрему нацрта одлуке 
о увођењу самодоприноса и рок и начин организовања 
јавне расправе.
Предлог одлуке о увођењу самодоприноса Скупштина 
општине утврђује већином гласова од укупног броја 
одборника.

Доношење одлуке о увођењу самодоприноса

Члан 24.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани 
који имају изборно право и пребивалиште на подручју 
на којем се средства прикупљају.
Одлуку из става 1. овог члана доносе и грађани који 
не мају изборно право и пребивалиште на подручју на 
којем се средства прикупљају, ако на том подручју имају 
непокретну имовину, а средствима самодоприноса се 
побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни ве
ћина од укупног броја грађана из ст. 1. и 2. овог чла на.

Објављивање одлуке о увођењу самодоприноса

Члан 25.
Одлука о увођењу самодоприноса се објављује на на
чин на који се објављују акти Општине.

Наменски карактер средстава самодоприноса

Члан 26.
Новчана средства која се прикупљају на основу одлу
ке о самодоприносу приход су буџета и строго су 
наменског карактера.
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IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ

Органи Општине

Члан 27.

Органи Општине су: Скупштина општине, предсе
дник Општине, Општинско веће и Општинска управа.
У складу са законом којим се уређује правобра нила
штво, орган Општине је и Општинско правобра нила
штво.

Презумпција надлежности

Члан 28. 

Послове Општине врше органи Општине у оквиру 
своје надлежности утврђене законом и овим статутом.
Скупштина општине доноси акте општег карактера.
Ако законом или другим прописом није утврђено 
који орган је надлежан за обављање послова из 
надлежности Општине, све послове који се односе 
на уређивање односа из надлежности Општине врши 
Скупштина општине, а послове који су по својој при
роди извршни, врши председник Општине.
Ако се према природи посла не може утврдити на
длежност у складу са ставом 2. овог члана, надле жна 
је Скупштина општине.

1. Скупштина општине 

Положај Скупштине општине

Члан 29.
Скупштина општине је највиши орган Општине који 
врши основне функције локалне власти, утврђене 
Уставом, законом и овим статутом.

Састав Скупштине општине

Члан 30.
Скупштину општине чине одборници које бирају 
грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, 
у складу са законом и овим статутом.

Сазивање конститутивне седнице

Члан 31.
Седницу новог сазива Скупштине општине сазива 
председник Скупштине општине из претходног са

зива, у року од 15 дана од дана објављивања резу
лтата избора. 
Уколико председник Скупштине општине из претходног 
сазива не сазове седницу новог сазива у року из става 
1. овог члана, седницу новог сазива сазваће најстарији 
одборник у року од 15 дана од истека рока из става 1. 
овог члана. 
Седницом председава најстарији одборник до избора 
председника Скупштине општине.

Конституисање Скупштине

Члан 32.

Скупштина општине се сматра конституисаном избо
ром председника Скупштине општине и постављењем 
секретара Скупштине општине.

Број одборника

Члан 33.

Скупштина општине има 19 одборника.

мандат

Члан 34.

Одборници се бирају на четири године.
Одборнику почиње и престаје одборнички мандат 
под условима и на начин утврђен законом.

Заклетва

Члан 35.
Изабрани одборници полажу заклетву која гласи: "За
клињем се да ћу се у раду Скупштине општине Црна 
Трава придржавати Устава, закона и Статута општине 
Црна Трава и да ћу часно и непристрасно вр шити 
д ужност одборника, руководећи се интересима гра ђа на."

Неспојивост функција

Члан 36.

Одборник не може бити запослени у Општинској 
упра ви и лице које именује, односно поставља Ску
пшти на општине. 
Ако запослени у Општинској управи буде изабран за 
одборника, права и обавезе по основу рада мирују му 
док траје његов одборнички мандат.
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Даном потврђивања одборничког мандата лицима 
која је именовала, односно поставила Скупштина 
општи не престаје функција на коју су именована, 
односно постављена.

Имунитет одборника

Члан 37.
Одборник не може бити позван на кривичну одгово
рност, притворен или кажњен због изнетог мишљења 
или давања гласа на седници Скупштине општине и 
радних тела.

Права и дужности одборника

Члан 38.
Право је и дужност одборника да учествује у раду 
Скупштине општине и њених радних тела, предлаже 
Скупштини општине расправу о одређеним питањима, 
предлаже радном телу Скупштине општине да организује 
јавно слушање о предлозима прописа и одлука о којима 
одлучује Скупштина општине, подноси предлоге одлука 
и других аката из надлежности Скупштине општине и 
даје амандмане на предлоге прописа, поставља питања 
везана за рад органа Општине и учествује у другим 
активностима Скупштине општине. 
Право је одборника да буде редовно обавештаван о 
питањима од утицаја на вршење одборничке дужности, 
да на лични захтев добије од органа и служби Општине 
податке који су му потребни за рад, као и стручну помоћ 
у припремању предлога за Скупштину општине.
За благовремено достављање обавештења, тражених 
података, списа и упутстава одговоран је секретар 
Скупштине општине, а начелник Општинске управе 
када се обавештење, тражени податак, спис и упутство 
односе на делокруг и рад Општинске управе.
Одборник има право на заштиту мандата, укључујући 
и судску заштиту, која се остварује сходном применом 
закона којим се уређује заштита изборног права у 
изборном поступку.
Права и дужности одборника ближе се одређују по
сло вником Скупштине општине. 

Накнада и друга примања одборника

Члан 39.
Право одборника на изгубљену зараду, путне тро
шкове за долазак и одлазак на седницу Скупштине 

општине и њених радних тела, дневнице и на накнаду 
других трошкова везаних за вршење одборничке фу
нкције уређује се посебном одлуком Скупштине 
општи не.

Надлежност Скупштине општине

Члан 40.
Скупштина општине, у складу са законом:

1) доноси Статут општине и пословник Скупштине 
општине;

2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и 

начин и мерила за одређивање висине локалних такси 
и накнада;

4) доноси план развоја Општине, планске документе 
јавних политика, средњорочне планове и друге планске 
документе, у складу са законом;

5) доноси просторни и урбанистички план Општине;
6) доноси прописе и друге опште акте из надлежности 

општине;
7) бира и разрешава локалног омбудсмана;
8) расписује општински референдум и референдум на 

делу територије Општине, изјашњава се о предлозима 
садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог 
одлуке о самодоприносу;

9) образује и уређује организацију и рад организација 
и служби за потребе Општине;

10) оснива јавна предузећа и друштва капитала за 
оба вљање делатности од општег интереса у складу са 
законом и овим статутом, даје сагласност на законом 
одре ђене опште и друге правне акте и радње јавног 
пре ду зећа, односно друштва капитала, ради заштите 
општег интереса;

11) оснива установе и организације у области пре
дшколског образовања и васпитања, основног обра зо
вања, културе, социјалне заштите, примарне здра встве
не заштите, физичке културе, спорта, дечје за шти те и 
туризма, прати и обезбеђује њихово фу нкцио ни сање;

12) именује и разрешава надзорни одбор, директора 
и вршиоца дужности директора јавног предузећа чији 
је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа 
и врши друга права оснивача у складу са законом и 
оснивачким актом;

13) именује и разрешава управни одбор, надзорни 
одбор, директора и вршиоца дужности директора уста
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нове, организације и службе чији је оснивач и даје са
гла сност на њихове статуте у складу са законом;

14) бира и разрешава председника Скупштине и за
меника председника Скупштине;

15) поставља и разрешава секретара и заменика се
кретара Скупштине;

16) бира и разрешава председника Општине и, на 
пре длог председника Општине, бира и разрешава заме
ника председника Општине и чланове Општинског ве
ћа;

17) именује и разрешава главног урбанисту;
18) усваја Кадровски план;
19) уређује услове и начин обављања комуналних 

делатности, права и обавезе корисника комуналних 
услуга, обим и квалитет комуналних услуга и на
чин вршења надзора над обављањем комуналних 
де латности, оснива јавна предузећа за обављање 
кому налне делатности, односно поверава обављање 
тих делатности друштву капитала или предузетнику, 
про писује опште услове одржавања комуналног реда 
и мере за њихово спровођење; 

20) доноси годишње и средњорочне програме уре
ђивања грађевинског земљишта;

21) одлучује о отуђењу грађевинског земљишта у 
скла ду са законом и прописом Општине;

22) доноси локалну стамбену стратегију у складу са 
Националном стамбеном стратегијом, акциони план за 
њено спровођење и програме стамбене подршке, може 
основати јавну стамбену агенцију у складу са законом, 
као и правно лице за обављање послова од јавног инте
ре са у области становања;

23) уређује коришћење пословног простора који је 
у јавној својини Општине, уређује висину закупнине 
пословног простора и врши друге послове у вези са 
коришћењем пословног простора, у складу са законом 
и другим актима Општине;

24) уређује критеријуме и поступак давања станова у 
закуп и њихове куповине;

25) прописује висину закупнине за коришћење 
ста мбе них зграда, станова и гаража у јавној својини 
Општи не;

26) ближе уређује коришћење, одржавање и упра
вљање стварима у јавној својини Општине;

27) уређује начин коришћења превозних средстава у 
јавној својини Општине;

28) уређује ближе услове за обављање такси превоза 
путника; 

29) доноси програме коришћења и заштите приро
дних вредности и програме заштите животне средине, 
односно локалне акционе и санационе планове, у скла
ду са стратешким документима и интересима и спе
цифичностима Општине и утврђује посебну накнаду за 
заштиту и унапређење животне средине;

30) доноси годишњи програм заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта, утврђује 
проти ве розионе мере и њихово спровођење, одлучује о 
при вођењу пашњака другој култури;

31) доноси програм развоја туризма у складу са 
Стра тегијом и утврђује висину боравишне таксе на те
ри торији Општине;

32) доноси локални акциони план за борбу против 
корупције на нивоу Општине и образује стално радно 
тело за праћење спровођења локалног акционог плана;

33) доноси програм контроле и смањења популације 
напуштених паса и мачака, уређује држање и заштиту 
домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са 
законом;

34) доноси оперативни план за воде II реда, одре ђује 
место и начин коришћења воде за рекреацију, укљу
чујући и купање; 

35) доноси акциони план за спровођење Националне 
стратегије за младе на територији Општине, оснива 
канцеларију за младе;

36) доноси програм и план енергетске ефикасности;
37) одлучује о прибављању и отуђењу непокретности 

у јавној својини Општине, заснивању хипотеке на не
покретностима у јавној својини Општине, као и о пре
носу права својине на другог носиоца права јавне сво
јине; 

38) одлучује о улагању ствари у јавној својини 
Општи не и права у капитал јавног предузећа и друштва 
капи тала чији је оснивач, у складу са законом;

39) одлучује о преносу права коришћења на стварима 
у својини Општине, установама, јавним агенцијама и 
другим организацијама чији је оснивач Општина;

40) одлучује о давању концесије када су јавна тела 
и предмет концесије у надлежности Општине, даје 
сагласност на коцесиони акт;

41) даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно
приватног партнерства, даје сагласност на нацрт јавног 
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уговора у пројекту јавноприватног партнерства и даје 
овлашћење председнику Општине да потпише јавни 
уговор у име Општине;

42) образује Штаб за ванредне ситуације, доноси 
план и програм развоја система заштите и спасавања;

43) доноси План одбране Општине који је саставни 
део Плана одбране Републике Србије, усклађује 
припреме за одбрану правних лица у делатностима из 
надлежности Општине са Планом одбране Репу блике 
Србије, доноси одлуку о организовању и функци
онисању цивилне заштите опште намене;

44) образује робне резерве и утврђује њихов обим и 
структуру; 

45) утврђује општинске таксе и друге локалне при
ходе који Општини припадају по закону;

46) утврђује висину доприноса за уређивање грађе
ви нског земљишта;

47) утврђује накнаду за комуналне услуге и даје са
гласност на одлуку о промени цена комуналних услу га, 
у складу са законом;

48) утврђује критеријуме и поступак за регресирање 
трошкова боравка у предшколској установи за децу из 
материјално угрожених породица;

49) доноси акт о јавном задуживању Општине, у 
складу са законом којим се уређује јавни дуг;

50) прописује радно време угоститељских, тргови
нских и занатских објеката;

51) даје мишљење о републичком, покрајинском и 
регионалном просторном плану;

52) оснива стална и повремена радна тела за разма
трање питања из њене надлежности;

53) подноси иницијативу за покретање поступка 
оснивања, укидања или промене територије Општине;

54) предлаже Влади Републике Србије утврђивање 
јавног интереса за експропријацију у корист Општине;

55) даје мишљење о законима којима се уређују 
питања од интереса за локалну самоуправу;

56) разматра извештај о раду и даје сагласност на 
програм рада корисника буџета;

57) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима 
и општинама, удружењима, хуманитарним и другим 
организацијама; 

58) информише јавност о свом раду; 
59) покреће поступак за оцену уставности и зако

нитости закона или другог општег акта Републике Срби

је којим се повређује право на локалну самоуправу;
60) организује службу правне помоћи грађанима;
61) уређује организацију и рад мировних већа;
62) утврђује празник Општине; 
63) даје сагласност на употребу имена, грба и другог 

обележја Општине; 
64) уређује поступак, услове и критеријуме за до

дељи вање јавних признања и почасних звања које доде
љује Општина и одлучује о додели јавних признања и 
почасних звања;

65) одлучује о називима улица, тргова, градских 
четврти, заселака и других делова насељених места;

66) разматра и усваја годишње извештаје о раду 
јавних предузећа, установа и других јавих служби чији 
је оснивач или већински власник општина;

67) разматра извештај о раду локалног омбудсмана, 
68) разматра годишњи извештај главног урбанисте о 

стању у простору;
69) усваја Етички кодекс понашања функционера (у 

даљем тексту: Етички кодекс);
70) доноси мере и усваја препоруке за унапређење 

људских и мањинских права;
71) именује Изборну комисију за спровођење избора 

за одборнике Скупштине општине, у складу са законом;
72) обавља и друге послове утврђене законом и овим 

статутом.

Кворум за рад и одлучивање

Члан 41.

Скупштина општине одлучује ако седници прису
ствује већина од укупног броја одборника.
Скупштина општине одлучује већином гласова при
су тних одборника, уколико законом или овим стату
том није друкчије одређено.
Скупштина општине већином гласова од укупног 
броја одборника:

 доноси Статут;
 доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
 доноси план развоја Општине и стратегије којима 

се утврђују правци деловања Општине у одређеној 
обла сти;

 доноси просторни план; 
 доноси урбанистичке планове;
 одлучује о јавном задуживању Општине;
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 одлучује о сарадњи и удруживању са другим је
ди ницама локалне самоуправе и о сарадњи са једи
ницама локалне самоуправе у другим државама;

 одлучује о образовању, подручју за које се обра
зује, промени подручја и укидању месних заједница 
и других облика месне самоуправе; 

 одлучује о називима улица, тргова, градских че
тврти, заселака и других делова насељених места;

 oдлучује о додели звања "почасни грађанин" 
Општи не;

 усваја Етички кодекс и
 одлучује и у другим случајевима утврђеним за

коном и овим статутом.

Сазивање

Члан 42.
Седницу Скупштине општине сазива председник Ску
пштине општине, по потреби, а најмање једном у три 
месеца.
Председник Скупштине општине је дужан да седни
цу закаже на захтев председника Општине, Општи
нског већа или једне трећине одборника, у року од 
седам дана од дана подношења захтева, тако да дан 
одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана 
од дана подношења захтева.
У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању 
седнице, председник Скупштине општине може 
заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од 
пријема захтева.
Захтев за сазивање седнице из става 3. овог члана мо
ра да садржи разлоге који оправдавају хитност сази
вања, као и образложење последица које би наступиле 
њеним несазивањем. 
Минималан рок за сазивање седнице Скупштине 
општи не из става 3. овог члана, не односи се на сази
вање седнице Скупштине општине у условима про
глашене ванредне ситуације. 
Ако председник Скупштине општине не закаже се
дницу у року из става 2. овог члана, седницу може 
зака зати подносилац захтева, а председава одборник 
ко га одреди подносилац захтева.
Председник Скупштине општине може одложити се
дницу коју је сазвао само у случају када не постоји 
кворум потребан за рад, а у другим случајевима о 
одлагању седнице одлучује Скупштина општине. 

Јавност рада

Члан 43.
Седнице Скупштине општине су јавне.
За јавност рада Скупштине општине одговоран је пре
дседник Скупштине општине. 
Позиви и материјал за седнице Скупштине општине 
достављају се средствима информисања ради упозна
вања јавности. 
Седницама Скупштине општине могу присуствовати 
представници средстава јавног информисања, овла
шћени представници предлагача, као и друга заинте
ресована лица, у складу са пословником Скупштине 
општине. 
У случају да не постоји могућност да сви заинтересовани 
присуствују седници Скупштине, председник Ску пшти
не ће одлучити коме ће омогућити присуство седници 
полазећи од редоследа пријављивања и интереса прија
вљених за тачке на дневном реду. 
Скупштина општине може одлучити да седница Ску
пштине не буде јавна из разлога безбедности и других 
разлога утврђених законом. 

Радна тела Скупштине општине

Члан 44.
Скупштина општине оснива стална и повремена радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности.
Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и 
одлука које доноси Скупштина општине и обављају 
друге послове утврђене овим статутом и пословником 
Скупштине општине.
 Пословником Скупштине општине утврђују се број и 
задаци сталних радних тела, избор, права и дужности 
председника и чланова сталних радних тела, као и 
друга питања од значаја за рад сталних радних тела. 
Актом о образовању повременог радног тела утврђују 
се његов назив и област за коју се оснива, задаци ра дног 
тела, број чланова радног тела, рок за извршење за
датака, права и дужности председника и чланова радног 
тела и друга питања од значаја за рад радног тела.

Јавно слушање

Члан 45.
Радно тело може организовати јавно слушање о пре
длозима одлука и других прописа о којима одлучује 
Скупштина општине.
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Организовање и спровођење јавног слушања, као и 
обавештавање председника Скупштине општине и ја
вности о изнетим мишљењима и ставовима на јавном 
слушању, ближе се уређују Пословником Скупштине 
општине.

Посебна радна тела Скупштине општине

Члан 46.

Поред сталних радних тела предвиђених Пословником 
Скупштине општине, Скупштина општине може осни
вати као стална радна тела: Савет за праћење при мене 
Етичког кодекса, Савет за младе, Кориснички савет 
јавних служби и Савет за родну равноправност.
Скупштина општине оснива, као стална радна тела, 
органе за спровођење избора за чланове савета 
месних заједница у складу са општим актом којим се 
уређују месне заједнице. 
Услове за рад посебних радних тела из ст. 1. и 2. овог 
члана, као и обављање стручних и административно
техничких послова, обезбеђује Општинска управа.

Савет за праћење примене Етичког кодекса

Члан 47.

Савет за праћење примене Етичког кодекса: 

1) прати да ли се функционери придржавају одре
даба Етичког кодекса;

2) прикупља информације које се односе на пона
шање функционера у вези са Етичким кодексом;

3) прати и анализира догађаје и појаве од значаја за 
успешну примену Етичког кодекса;

4) промовише примену Етичког кодекса у Општини 
и шире;

5) предлаже и самостално спроводи радње које 
воде унапређењу примене Етичког кодекса;

6) пружа савете и мишљења функционерима, гра
ђа нима, средствима јавног информисања, органи ма и 
организацијама у вези са применом Етичког ко декса;

7) остварује сарадњу са институцијама које раде у 
сродним делатностима;

8) сачињава извештај о информацијама које при
купи, а које се односе на понашање функционера у 
вези са Етичким кодексом и исти објављује на сајт 
Општине Црна Трава;

9) обавља друге послове одређене овим статутом и 
другим прописима.
Чланови Савета не могу бити одборници нити иза
брана, постављена и именована лица у Општини. 
Број чланова, начин рада и овлашћења Савета уређују 
се актом Скупштине општине.

Савет за младе

Члан 48.

Савет за младе:
1) иницира и учествује у изради локалне омладинске 

политике у области образовања, спорта, коришћења 
слободног времена, повећања запослености, информи
сања, активног учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, 
здравства, културе, равноправности полова, спречавању 
насиља и криминалитета, приступа правима, одрживог 
развоја и животне средине и другим областима од зна
чаја за младе;

2) учествује у изради посебних локалних акционих 
планова, програма и политика у сагласности са Наци
оналном стратегијом за младе и прати њихово оства
ривање;

3) даје мишљење о питањима од значаја за младе и о 
њима обавештава органе општине;

4) даје мишљење на нацрте прописа и одлука које 
доноси Скупштина општине у областима значајним за 
младе; 

5) усваја годишње и периодичне извештаје о оства
ри вању локалне омладинске политике и локалних 
акци  оних планова и програма за младе и подноси их 
Ску пштини општине, председнику Општине и Општи
нском већу; 

6) иницира припрему пројеката или учешће Општине 
у програмима и пројектима за младе у циљу унапређења 
положаја младих и обезбеђења остваривања њихових 
права која су у надлежности Општине;

7) подстиче сарадњу између Општине и омладинских 
организација и удружења и даје подршку реализацији 
њихових активности;

8) подстиче остваривање међуопштинске сарадње 
која се односи на омладину и о томе обавештава органе 
општине;

9) даје мишљење о предлозима пројеката од значаја 
за младе који се делимично или потпуно финансирају 
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из буџета општине, прати њихово остваривање и даје 
своје мишљење надлежном органу Општине.

Састав и мандат Савета за младе

Члан 49.
Скупштина општине може образовати Савет за младе 
као стално радно тело
Актом о образовању Савета одређује се број и састав 
чланова Савета, мандат, задаци, начин рада Савета и 
друга питања значајна за рад Савета

Избор чланова Савета за младе

Члан 50.
Председника и чланове Савета за младе бира Ску пштина 
општине на предлог председника Општине, пре дсе
дника Скупштине општине, одборничких група, ме сних 
заједница, удружења грађана, омладинских орга низација 
и удружења, школа и других јавних слу жби. 
Скупштина општине бира чланове Савета за младе из 
састава грађана, стручњака, представника удружења, 
представника школа и других јавних служби водећи 
рачуна о равноправности полова и заступљености 
припадника националних мањина у национално 
мешовитим срединама.
Најмање половину чланова Савета за младе чине 
млади узраста од 15 до 30 година који су активностима 
и поступцима значајно афирмисали позитивну улогу 
и значај младих у локалној заједници, односно који 
су добитници школске, факултетске, научне односно 
друге награде од значаја за различите области интере
совања младих.
Остале чланове Савета за младе бира Скупштина 
општи не под условом да поседују вишегодишње иску
ство у раду са проблемима младих, доказану стручност 
односно да су активно учествовали у већем броју 
активности од важности за младе.

Кориснички савет јавних служби

Члан 51.
Скупштина општине може образовати Кориснички 
савет јавних служби као стално радно тело.
Кориснички савет јавних служби разматра планове, 
програме и извештаје јавних служби и о свом ставу 
обавештава Скупштину општине и јавност.

Кориснички савет јавних служби нарочито разматра 
остварени ниво квалитета и обима услуга јавних 
слу жби, као и цене комуналних производа и услуга, 
односно висину накнаде за услуге јавних служби.
Чланове Корисничког савета бира Скупштина општи
не на предлог радних тела Скупштине општине, 
одборничких група и удружења грађана.
Председник и најмање половина чланова Корисничког 
савета не могу бити из састава одборника, функционера 
и запослених у Општини, односно у јавним службама 
чији је оснивач Општина.
Престанком мандата Скупштине општине престаје 
мандат члановима Корисничког савета.
Актом о образовању Савета одређује се број и састав 
чланова Комисије, мандат, задаци, начин рада Савета 
и друга питања значајна за рад Савета.

Савет за родну равноправност

Члан 52.
Савет за родну равноправност разматра предлоге 
одлука и других општих аката које доноси Скупштина 
општине, прати остваривање равноправности поло ва, 
предлаже активности и предузимање мера, посе бно 
оних којима се остварује политика једнаких могу
ћности на нивоу Општине.
У раду Савета за родну равноправност могу, по позиву, 
учествовати и друга лица без права одлучивања.
Актом о образовању Савета одређује се број и састав 
чланова Комисије, мандат, задаци, начин рада Савета 
и друга питања значајна за рад Савета.

Изборна комисија за спровођење избора за 
одборнике Скупштине општине

Члан 53.
Избор, права и дужности председника и чланова општи
нске изборне комисије за спровођење избора за одбо
рнике скупштине општине утврђују се посло вни ком о 
раду скупштине општине.

 Изборна комисија за спровођење избора за 
чланове савета месних заједница

Члан 54.
Изборну комисију чине председник и шест чланова 
које именује Скупштина општине.
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Изборна комисија има секретара кога именује Скупшти
на општине и који учествује у раду Изборне комисије 
без права одлучивања.
Председник, чланови Изборне комисије и секретар, 
име нују се на четири године, а по истеку мандата могу 
би ти поново именовани.
Председник, чланови изборне комисије и њен секретар 
имају заменике.
За председника, заменика председника, секретара и 
за меника секретара Изборне комисије именују се ли
ца која имају стечено високо образовање из научне 
обла сти правне науке на основним академским сту
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, ма стер 
академским студијама, мастер струковним сту ди
јама, специјалистичким академским студијама, спе
ци ја листичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири го
дине или специјалистичким студијама на факултету, 
са најмање три година радног искуства у струци.
Изборна комисија спроводи изборе за чланове Савета 
месне заједнице искључиво у сталном саставу.
Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу 
бити само грађани који имају изборно право, као и пре
бивалиште на територији Општине.
Задаци и овлашћења Изборне комисије, као и начин рада 
и одлучивања, ближе се утврђују одлуком Скупштине 
општине којом се уређују месне заједнице.

Задаци и овлашћења Изборне комисије

Члан 55.
Изборна комисија приликом спровођења избора за 
Савет месне заједнице: 

 стара се о законитости спровођења избора за чла
нове савета месне заједнице;

 одређује бирачка места;

 одређује бирачке одборе и именује њихове чла
нове;

 даје упутства бирачким одборима у погледу спро
вођења поступка избора за чланове савета месне заје
днице;

 прописује обрасце и организује техничке при
преме за спровођење избора;

 утврђује да ли су изборне листе сачињене и по
днете у складу са Упутством за спровођење избора за 
чланове савета месне заједнице;

 проглашава листу кандидата;

 утврђује облик и изглед гласачких листића, број 
гласачких листића за бирачка места и записнички их 
предаје бирачким одборима;

 одлучује о приговорима поднетим у поступку 
избо ра за чланове савета месне заједнице;

 утврђује и објављује резултате избора за чланове 
савета месне заједнице;

 подноси извештај Скупштини општине о спрове
деним изборима за чланове савета месне заједнице;

Другостепена изборна комисија

Члан 56.

Другостепена изборна комисија је орган за спро во
ђе ње избора који у другом степену одлучује о при го
ворима на одлуке Изборне комисије
Другостепену изборну комисију чине председник и 
четири члана.
Другостепена изборна комисија има секретара кога 
именује Скупштина општине и који учествује у раду 
Изборне комисије без права одлучивања.
Другостепена изборна комисија одлучује већином 
гласова од укупног броја чланова.
Председник, најмање један члан и секретар Друго
степене изборне комисије морају да имају стечено ви
соко образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
че тири године или специјалистичким студијама на фа
култету, са најмање пет година радног искуства у стру
ци.
Председник, чланови Другостепене изборне комисије 
и секретар, именују се на четири године и могу по
ново да буду именовани.
Задаци и овлашћења Другостепене изборне комисије, 
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као и начин рада и одлучивања, ближе се утврђују 
одлуком Скупштине општине којом се уређују месне 
заједнице.

Председник Скупштине

Члан 57.

Скупштина општине има председника Скупштине.
Председник Скупштине организује рад Скупштине 
општи не, сазива и председава њеним седницама, оства
рује сарадњу са председником Општине и Општи нским 
већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује 
акта која Скупштина општине доноси и обавља друге 
послове утврђене законом и овим стату том.
Председник Скупштине може бити на сталном раду 
у Општини.
 

Избор председника Скупштине

Члан 58.

Председник Скупштине се бира из реда одборника, 
на предлог најмање трећине одборника, на време од 
че тири године, тајним гласањем, већином гласова од 
укупног броја одборника Скупштине општине.
Одборник може да учествује у предлагању само је
дног кандидата.
Ако је предложено више кандидата, а ниједан од 
предложених кандидата не добије потребну већину 
гласова, понавља се поступак кандидовања и избора. 

Разрешење председника Скупштине

Члан 59.
Председник Скупштине може бити разрешен пре 
истека мандата: 

1) на лични захтев, 
2) на предлог најмање трећине одборника. 
Предлог се подноси у писаној форми и мора бити 

образложен.
Разрешење се врши на начин и по поступку који је 
предвиђен за његов избор.

Заменик председника Скупштине

Члан 60.
Председник Скупштине има заменика који га заме
њује у случају његове одсутности и спречености да 
обавља своју дужност.

Заменик председника Скупштине бира се и разрешава 
на исти начин као и председник Скупштине.
Ако заменику председника Скупштине мирују права 
из радног односа услед избора на ту функцију, заме
ник председника Скупштине може бити на сталном 
раду у Општини.

Секретар Скупштине

Члан 61.
Скупштина општине има секретара који се стара о 
обављању стручних послова у вези са сазивањем и 
одр жавањем седница Скупштине и њених радних те
ла и руководи административним пословима веза ним 
за њихов рад.
Секретар Скупштине се поставља на четири године, 
на предлог председника Скупштине, и може бити по
ново постављен.
За секретара Скупштине општине може бити поста
вљено лице које има стечено високо образовање из 
научне области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
че тири године или специјалистичким студијама на фа
култету, са положеним стручним испитом за рад у орга
нима управе и радним искуством од најмање три го дине.
Скупштина општине може, на образложен предлог 
пре дседника Скупштине, разрешити секретара и пре 
истека мандата.
Секретар може имати заменика који га замењује у 
случају његове одсутности.
Заменик секретара Скупштине општине поставља се 
и разрешава на исти начин и под истим условима као 
и секретар.
Секретар Скупштине је одговоран за благовремено 
достављање података, списа и исправа, када то за хте
ва надлежни орган Републике који врши надзор над 
радом и актима Скупштине општине.

Пословник Скупштине

Члан 62.
Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине 
општине и њених радних тела и друга питања везана 
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за њихов рад уређују се пословником Скупштине.
Пословник доноси Скупштина општине већином од 
укупног броја одборника.

2. Извршни органи Општине

Извршни органи

Члан 63.

Извршни органи Општине су председник Општине и 
Општинско веће.

а) Председник Општине

Избор председника  и заменика  
председника Општине 

Члан 64.

Председника Општине бира Скупштина општине, из 
реда одборника, на време од четири године, тајним гла
сањем, већином гласова од укупног броја одборника 
Скупштине општине.
Председник Општине има заменика који га замењује 
у случају његове одсутности и спречености да обавља 
сво ју дужност.
Председник Скупштине општине предлаже кандидата 
за председника Општине.
Кандидат за председника Општине предлаже кандидата 
за заменика председника Општине из реда одборника 
кога бира Скупштина општине на исти начин као пре
дсе дника Општине.

Неспојивост функција

Члан 65.

Председнику Општине и заменику председника Општи
не избором на ове функције престаје мандат одбо рника 
у Скупштини општине.
Председник Општине и заменик председника Општи
не на сталном су раду у Општини.

Надлежност 

Члан 66.

Председник Општине: 

1) представља и заступа Општину;

2) предлаже начин решавања питања о којима 
одлу чује Скупштина општине;

3) наредбодавац је за извршење буџета;

4) оснива општинску службу за инспекцију кори
шћења буџетских средстава и службу за интерну ре
ви зију Општине ;

5) оснива буџетски фонд и утврђује програм кори
шћења средстава буџетског фонда, у складу са зако ном;

6) даје сагласност на опште акте којима се уређују 
број и структура запослених у установама које се 
финансирају из буџета Општине и на број и структуру 
запослених и других лица која се ангажују на оства
ривању програма или дела програма корисника буџе
та Општине;

7) усмерава и усклађује рад Општинске управе;

8) представља Општинско веће, сазива и води ње
го ве седнице;

9) доноси појединачне акте за које је овлашћен 
за коном, овим статутом или одлуком Скупштине 
општи не;

10) доноси решење о давању у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини Општине у складу са зако
ном, другим прописима и програмом коришћења гра
ђевинског земљишта;

11) одлучује о давању у закуп, односно на кори
шћење непокретности у јавној својини Општине, у 
складу са законом и прописом Општине;

12) одлучује о прибављању и располагању покре
тним стварима у јавној својини Општине;

13) даје претходну сагласност носиоцима права 
коришћења на стварима у јавној својини Општине 
(ме сним заједницама, установама и другим организа
ци јама) за давање у закуп тих ствари;

14) врши распоред службених зграда и пословних 
просторија у јавној својини Општине;

15) одлучује о покретању поступка јавне набавке 
за набавку услуга, добара и радова на основу Плана 
јавних набавки Општине;

16) закључује уговоре у име Општине, на основу 
овлашћења из закона, статута и одлука Скупштине 
општи не;
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17) у име Општине закључује колективне уговоре 
за предузећа, установе и друге јавне службе чији је 
оснивач Општина;

18) одлучује о организовању и спровођењу јавних 
радова;

19) закључује уговор о донацији од физичког или 
правног лица;

20) командант је Општинског штаба за ванредне 
ситуације по положају, доноси одлуку о проглашењу 
и о укидању ванредне ситуације на предлог Општи
нског штаба за ванредне ситуације;

21) доноси одлуку о проглашењу дана жалости у 
Општини;

22) информише јавност о свом раду;

23) подноси жалбу Уставном суду Републике Срби
је ако се појединачним актом или радњом државног 
органа или органа Општине онемогућава вршење 
надлежности Општине;

24) образује стручна саветодавна радна тела за по
једине послове из своје надлежности;

25) поставља и разрешава помоћникa председника 
општине;

26) доноси акта из надлежности Скупштине општи
не у случају ратног стања или елементарних не по года, с 
тим што је дужан да их поднесе на по тврду Скупштини 
чим она буде у могућности да се сасатане;

27) врши и друге послове утврђене овим статутом 
и другим актима Општине.

Председник Општине је одговоран за бла говре мено 
достављање података, списа и исправа, када то захтева 
надлежни орган Републике који врши надзор над радом 
и актима извршних органа Општине.

Помоћник председника Општине

Члан 67.

Председник Општине може да има једног помоћника 
који обавља послове из појединих области (економски 
развој, урбанизам, примарна здравствена заштита, 
заштита животне средине, туризам, пољопривреда, 
комуналне делатности, развој месних заједница и 
др.) .

Помоћник председника Општине покреће иници
јативе, предлаже пројекте и даје мишљења у вези 
са питањима која су од значаја за развој Општине у 
обла стима за које је постављен и врши и друге по
слове по налогу председника Општине.
Председник Општине поставља и разрешава помо
ћника, који обавља послове најдуже док траје дужно
ст председника општине. 
Помоћник председника Општине поставља се у Ка
бинету председника Општине.

б) Општинско веће
Састав и избор

Члан 68.
Општинско веће чине председник Општине, заменик 
председника Општине, као и 5 (пет) чланова Општи
нског већа.
Председник Општине је председник Општинског ве
ћа.
Заменик председника Општине је члан Општинског 
већа по функцији.
Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, 
на период од четири године, тајним гласањем, већи
ном од укупног броја одборника.
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже 
кандидат за председника Општине.
Када одлучује о избору председника Општине, Ску
пштина општине истовремено и обједињено одлучује 
о избору заменика председника Општине и чланова 
Општинског већа.
Чланови Општинског већа могу бити на сталном ра
ду у Општини. 

Неспојивост функција

Члан 69.
Чланови Општинског већа не могу истовремено бити 
и одборници, а могу бити задужени за једно или више 
одређених подручја из надлежности Општине.
Одборнику који буде изабран за члана Општинског 
већа престаје одборнички мандат.

Надлежност

Члан 70.
Општинско веће:
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1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које 
доноси Скупштина;

2) непосредно извршава и стара се о извршавању 
одлу ка и других аката Скупштине општине;

3) доноси одлуку о привременом финансирању у слу
чају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка 
фискалне године;

4) оснива општинску службу за инспекцију кори
шћења буџетских средстава и службу за интерну реви
зију Општине;

5) врши надзор над радом Општинске управе, пони
штава или укида акте Општинске управе који нису у 
сагласности са законом, статутом и другим општим 
актом или одлуком које доноси Скупштина општине;

6) решава у управном поступку у другом степену о 
правима и обавезама грађана, предузећа и установа и 
других организација у управним стварима из надле
жности Општине;

7) прописује посебне елементе процене ризика и 
учесталост вршења инспекцијског надзора на основу 
процене ризика из изворне надлежности Општине, као 
и посебне елементе плана одређеног инспекцијског 
надзора из изворне надлежности Општине;

8) прати реализацију програма пословања и врши 
коо рди нацију рада јавних предузећа чији је оснивач 
Општи на;

9) подноси тромесечни извештај о раду јавних преду
зећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у 
складу са законом којим се уређује правни положај ја
вних предузећа;

10) предлаже акта које доноси Скупштина општине 
ради заштите општег интереса у јавном предузећу и 
друштву капитала чији је оснивач Општина;

11) одлучује решењем о употреби средстава текуће и 
сталне буџетске резерве;

12) доноси интерни акт о јавним набавкама и План 
јавних набавки у складу са одлуком о буџету и фина
нси јским планом;

13) стара се о извршавању поверених надлежности 
из оквира права и дужности Републике;

14) поставља и разрешава начелника Општинске 
управе;

15) поставља општинског правобраниоца;
16) доноси Процену угрожености и План заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите од 
удеса;

17) образује жалбену комисију;
18) образује стручна саветодавна радна тела за 

поједине послове из своје надлежности;
19)  информише јавност о свом раду; 
20) доноси пословник о раду на предлог председника 

Општине;
21) врши и друге послове, у складу са законом.

Одлуку из тачке 3) овог члана, Општинско веће доно
си већином гласова од укупног броја чланова Општи
нског већа.

Положај председника Општине  
у Општинском већу

Члан 71.
Председник Општине представља Општинско веће, 
сазива и води његове седнице. 
Председник Општине је одговоран за законитост ра
да Општинског већа. 
Председник Општине је дужан да обустави од при
мене одлуку Општинског већа за коју сматра да није 
сагласна закону.

Кворум за рад и одлучивање

Члан 72.
Општинско веће може да одлучује ако седници прису
ствује већина од укупног броја његових члано ва.
Општинско веће одлучује већином гласова присутних 
чланова ако законом или овим статутом за поједина 
питања није предвиђена друга већина.

Пословник Општинског већа

Члан 73.
Организација, начин рада и одлучивања Општинског 
већа, детаљније се уређују његовим пословником, у 
складу са законом и овим статутом.

Привредни савет

Члан 74.
Општинско веће може образовати Привредни савет.
При вредни савет даје иницијативе везане за еконо
мски развој, разматра стратегије и планове економског 
развоја и прати спровођење планова и програма лока
лног економског развоја.
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Привредни савет о својим иницијативама и закљу
чцима упознаје Скупштину општине, председника 
Општине и Општинско веће. 
Задаци, начин рада и одлучивања Привредног савета 
ближе се уређују Пословником Општинског већа.

Састав Привредног савета

Члан 75.
Председника и чланове Привредног савета име нује 
Општинско веће на време трајања мандата Општи
нског већа.
Чланове Привредног савета могу предлагати удру
жења грађана, месне заједнице, привредна удруже ња 
и предузетници.
Најмање једна трећина чланова Привредног савета 
мо ра бити из редова привредника и предузетника, 
односно из редова њихових удружења.

Подношење извештаја Скупштини општине

Члан 76.
Председник Општине и Општинско веће дужни су 
да редовно извештавају Скупштину општине, по со
пстве ној иницијативи или на њен захтев, а најмање 
је дном годишње, о извршавању одлука и других ака
та Скупштине општине.
Општинско веће је дужно да Скупштини општине 
подноси годишњи извештај о раду.

Разрешење и оставка председника Општине

Члан 77.
Председник Општине може бити разрешен пре истека 
времена на које је биран, на образложен предлог на
јмање трећине одборника, на исти начин на који је 
иза бран.
О предлогу за разрешење председника Општине мора 
се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од 
дана достављања предлога председнику Скупштине 
општине, уз примену минималног рока за сазивање 
седнице из члана 42. ст. 3. и 5. овог статута. 
Ако Скупштина не разреши председника Општине, 
одборници који су поднели предлог за разрешење не 
могу поново предложити разрешење председника 
Општине пре истека рока од шест месеци од одбијања 
претходног предлога.

Председник општине може поднети оставку.
О поднетој оставци председника Општине, предсе
дник Скупштине општине обавештава одборнике на 
почетку прве наредне седнице Скупштине.

Дејство разрешења и оставке  
председника Општине

Члан 78.

Разрешењем, односно оставком председника Општи
не престаје мандат заменика председника Општине и 
Општинског већа.

Разрешење и оставка заменика председника 
Општине,  односно члана Општинског већа

Члан 79.

Заменик председника Општине, односно члан Општи
нског већа, може бити разрешен пре истека времена на 
које је биран, на предлог председника Општине или 
најмање једне трећине одборника, на исти начин на који 
је изабран.
Истовремено са предлогом за разрешење заменика 
председника Општине или члана Општинског већа, 
председник Општине је дужан да Скупштини општи
не поднесе предлог за избор новог заменика предсе
дника Општине или члана Општинског већа, која 
истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору.
О поднетој оставци заменика председника Општине 
или члана Општинског већа, председник Скупштине 
општине обавештава одборнике на почетку прве на
ре дне седнице Скупштине општине. 
У случају из става 3. овог члана, председник Општине 
је дужан да на првој наредној седници Скупштине 
општине поднесе предлог за избор новог заменика 
председника Општине, односно члана Општинског 
већа.

Вршење текућих послова по престанку мандата 
због разрешења или оставке

Члан 80.

 Председник Општине, заменик председника Општине 
или члан Општинског већа који су разрешени или 
су по днели оставку, остају на дужности и врше те ку
ће послове, до избора новог председника Општине, 
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заменика председника Општине или члана Општинског 
већа.

Престанак мандата извршних органа Општине  
због престанка мандата Скупштине

Члан 81.

Престанком мандата Скупштине општине престаје 
мандат председнику Општине и Општинском већу, с 
тим да они врше текуће послове из своје надлежности 
до ступања на дужност новог председника Општине 
и Општинског већа, односно председника и чланова 
привременог органа ако је Скупштини мандат пре
стао због распуштања Скупштине.

3. Општинска управа 

Општинска управа

Члан 82.

Управне послове у оквиру права и дужности Општи
не и одређене стручне и административнотехничке 
послова за потребе Скупштине општине, председника 
Општине и Општинског већа, врши Општинска упра
ва.

Надлежност

Члан 83.

Општинска управа:
1) припрема прописе и друге акте које доноси Ску

пштина општине, председник Општине и Општи нско 
веће;

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, 
председника Општине и Општинског већа;

3) решава у управном поступку у првом степену о 
пра вима и дужностима грађана, предузећа, установа 
и дру гих организација у управним стварима из надле
жно  сти Општине;

4) обавља послове управног надзора над извршавањем 
прописа и других општих аката Скупштине општине;

5) извршава законе и друге прописе чије је изврша ва
ње поверено Општини;

6) води законом прописане евиденције и стара се о 
њиховом одржавању; 

7) обавља стручне и административнотехничке по
сло ве за потребе рада Скупштине општине, предсе дни
ка Општине и Општинског већа;

8) пружа помоћ месној заједници у обављању адми
нистративнотехничких и финансијскоматерија лних 
послова;

9) доставља извештај о свом раду на извршењу по
слова из надлежности Општине и поверених послова, 
председнику Општине, Општинском већу и Скупштини 
општине, по потреби, а најмање једном годишње.

Начела деловања општинске управе

Члан 84.

Општинска управа поступа према правилима струке, 
непристрасно и политички неутрално и дужна је да 
сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању 
права, обавеза и правних интереса.
Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо 
и делотворно остваривање њихових права и правних 
интереса.
Општинска управа дужна је да грађанима даје по
требне податке и обавештења и пружа правну помоћ.
Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима 
и да поштује личност и достојанство грађана.
Када органи Општине решавају о правима, обавезама 
или правним интересима физичког или правног 
лица, односно друге странке, Општинска управа по 
службеној дужности врши увид, прибавља и обрађује 
податке из евиденција, односно регистара које у 
складу са посебним прописима воде државни органи, 
органи територијалне аутономије, јединица локалне 
самоуправе и имаоци јавних овлашћења, у складу са 
законом.
Увид, прибављање и обрада података из евиденција, 
односно регистара који се воде у електронском облику 
у поступку из става 5. овог члана, врши се путем 
информационог система који обезбеђује сигурност и 
заштиту података о личности.
У поступку из става 5. овог члана Општинска управа 
може вршити увид, прибављати и обрађивати само 
оне податке који су законом или посебним прописом 
утврђени као неопходни за решавање о одређеном 
праву, обавези или правном интересу странке.
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Организација Општинске управе

Члан 85.
Општинска управа образује се као јединствени орган. 
У Општинској управи образују се унутрашње органи
зационе јединице за вршење сродних управних, стру
чних и других послова. 

Руковођење

Члан 86.
Општинском управом руководи начелник.
За начелника Општинске управе може бити постављено 
лице које има стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским сту
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, ма стер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање пет година радног иску ства у 
струци и положен државни стручни испит за рад у 
органима државне управе. 

Постављење начелника и заменика начелника 
Општинске управе

Члан 87.
Начелника Општинске управе поставља Општинско 
веће, на основу јавног огласа, на пет година.
Начелник Општинске управе може имати заменика који 
га замењује у случају његове одсутности и спречености 
да обавља своју дужност.
Заменик начелника Општинске управе се поставља на 
исти начин и под истим условима као начелник. 
Руководиоце организационих јединица у управи 
распоређује начелник Општинске управе.

Одговорност начелника

Члан 88.
Начелник за свој рад и рад Општинске управе одго
вара Општинском већу. 

Уређење Општинске управе

Члан 89.
Одлуку о Општинској управи доноси Скупштина 
општине на предлог Општинског већа.

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији 
Општинске управе, посебних органа, служби и орга
ни зација обједињује начелник Општинске управе и 
доставља Општинском већу на усвајање.

Овлашћења у вршењу управног надзора

Члан 90.

Општинска управа у обављању управног надзора 
може:

1) наложити решењем извршење мера и радњи у 
одређеном року;

2) изрећи новчану казну;

3) поднети пријаву надлежном органу за учињено 
кривично дело или привредни преступ и поднети 
захтев за покретање прекршајног поступка;

4) издати привремено наређење, односно забрану;

5) обавестити други орган, ако постоје разлози, за 
предузимање мера за које је тај орган надлежан;

6) предузети и друге мере за које је овлашћена 
законом, прописом или општим актом.

Овлашћења и организација за обављање послова 
из става 1. овог члана, ближе се уређују одлуком Ску
пштине општине. 

Примена прописа о управном поступку

Члан 91.

У поступку пред Општинском управом, у коме се 
решава о правима, обавезама и интересима грађана и 
пра вних лица, примењују се прописи о управном по
сту пку.

Сукоб надлежности

Члан 92.

Општинско веће решава сукоб надлежности између 
Општинске управе и других предузећа, установа и 
организација кад на основу одлуке Скупштине општине 
одлучују о појединим правима грађана, правних лица 
или других странака.
Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности 
између унутрашњих организационих јединица.
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Услови за обављање управних послова

Члан 93.

Послове Општинске управе који се односе на оствари
вање права, обавеза и интереса грађана и пра вних лица 
могу обављати лица која имају прописану школску 
спрему, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе и одговарајуће радно искуство, у складу 
са законом и другим прописом.

Изузеће

Члан 94.
О изузећу начелника Општинске управе решава 
Општи нско веће.
О изузећу службеног лица у Општинској управи ре
шава начелник.

4. Општинско правобранилаштво

Члан 95.
Послове правне заштите имовинских права и интереса 
Општине обавља Општинско правобранилаштво.
Образовање, уређење и организација, као и друга питања 
од значаја за рад Општинског правобранилаштва, утвр
ђу ју се одлуком Скупштине општине у складу са осно
вама за уређење и организацију правобранилаштва про
писаних законом.

V. НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАђАНА У 
ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САмОУПРАВЕ

Облици непосредног учешћа грађана

Члан 96.

Грађани Општине непосредно учествују у оства ри
вању послова Општине путем грађанске иниција
тиве, збора грађана и референдумa.

Грађанска иницијатива

Члан 97.

Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Ску
пштини општине доношење акта којим ће се уредити 
одређено питање из надлежности Општине, промену 
статута или других аката и расписивање референдума 
у складу са законом.

Општинска управа је дужна да грађанима пружи 
стручну помоћ приликом формулисања предлога 
садржаног у грађанској иницијативи.
Грађанска иницијатива пуноважно је покренута ако је 
листа потписника грађанске иницијативе састављена 
у складу са законом и ако је исту потписало 5% од 
укупног броја грађана са бирачким правом. 
О предлогу из става 1. овога члана, Скупштина општине 
је дужна да одржи расправу и да достави образложен 
одговор грађанима у року од 60 дана од дана добијања 
предлога.
Поступак и процедура спровођења грађанске иници ја
тиве уређује се посебном одлуком Скупштине општи не.

Збор грађана 

Члан 98.

Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима 
из надлежности органа Општине.

Сазивање збора

Члан 99.

Збор грађана сазива се за насељено место или део насе
љеног места, који може бити: заселак, улица, део гра
дског насеља, подручје месне заједнице или другог 
облика месне самоуправе. 
Збор грађана сазива председник Општине, председник 
Скупштине општине, овлашћени представник месне 
заједнице или другог облика месне самоуправе, 
најмање 10 грађана са пребивалиштем на подручју 
за које се збор сазива и најмање једна четвртина 
одборника, најмање осам дана пре дана одржавања.
Општинска управа је дужна да пружи помоћ сазивачу 
у сазивању и припремању одржавања збора грађана. 
Предлог за сазивање збора може упутити орган 
Општине надлежан за одлучивање о питању које се 
разматра на збору.
О сазваном збору, грађани се обавештавају истица њем 
акта о сазивању збора на огласној табли општи не и 
месне заједнице, прометнијим местима на тери то рији за 
коју се збор сазива, интернет странице општи не, преко 
средстава информисања или на други уобичајен начин.
Сазивач је обавезан да обавести Општинску управу о 
одржавању збора.
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Рад збора и утврђивање ставова збора

Члан 100.

Збором грађана председава сазивач или лице које он 
овласти. 
Збор грађана разматра предлоге и заузима ставове о њи
ма ако му присуствује 5% грађана са бирачким пра вом 
са подручја за које је збор сазван.
Право учешћа у разматрању питања, покретању иници
јатива и предлагању појединих решења, имају сви пуно
летни грађани Општине.
Право одлучивања на збору грађана имају и грађани 
чије је пребивалиште или имовина на подручју за које 
је збор сазван. 
Одлуке на збору грађана се доносе већином присутних 
грађана са правом одлучивања. 
Општинска управа дужна је да пружи стручну помоћ 
грађанима приликом формулисања предлога, односно 
захтева збора грађана, а пре њиховог упућивања 
надлежним органима Општине.
Начин рада и начин утврђивања ставова збора уређују 
се одлуком Скупштине општине.

Поступање надлежног органа Општине  
по одржаном збору

Члан 101.

Органи Општине дужни су да у року од 60 дана од 
дана одржавања збора грађана, размотре захтеве и 
предлоге грађана, заузму став о њима, односно донесу 
одговарајућу одлуку или меру и о томе обавесте грађане.
 

Референдум

Члан 102.
Скупштина општине може на сопствену иницијативу, 
већином гласова од укупног броја одборника, да ра
спише референдум о питањима из своје надлежно
сти.
Скупштина општине дужна је да распише референдум 
о питању из своје надлежности на захтев грађана 
Општине.
Захтев грађана из става 2. овог члана пуноважан је 
ако је листа потписника захтева састављена у складу 
са законом и ако је исту потписало најмање 10% гра
ђана са бирачким правом на територији Општине.

Одлука путем референдума донета је ако се за њу 
изјаснила већина грађана са бирачким правом на 
територији Општине која је гласала, под условом да 
је гласало више од половине укупног броја грађана 
са бирачким правом на територији Општине.
Одлука донета на референдуму је обавезна, а 
Скупштина општине је не може ставити ван снаге, 
нити изменама и допунама мењати њену суштину у 
периоду од годину дана од дана доношења одлуке.
Поступак и процедура спровођења референдума 
уређује се посебном одлуком Скупштине општине, у 
складу са законом.

Референдум на делу територије Општине

Члан 103.

Скупштина општине дужна је да распише референдум 
на делу територије Општине о питању које се односи 
на потребе, односно интересе становништва тог де
ла територије, ако је листа потписника захтева за 
расписивање референдума састављена у складу са 
законом и ако је исту потписало најмање 10% бирача 
са пребивалиштем на делу територије Општине за 
који се тражи расписивање референдума.

Петиција грађана

Члан 104.

Петиција је писано обраћање појединца или групе 
грађана са пребивалиштем на територији Општине, 
којим се од одређеног органа Општине тражи да 
покрене поступак или предузме меру или радњу из 
своје надлежности.

Петиција обавезно садржи:
1) Назив органа коме се упућује,
2) Правни основ за подношење петиције са захте

вом да се на петицију одговори,
3) Јасно формулисан захтев, односно предлог по

дносиоца, са образложењем,
4) Име, презиме и пребивалиште подносиоца пе

ти ције и
5) Потпис подносиоца петиције

Орган Општине коме је упућена петиција је дужан 
да у року од 30 дана од дана достављања, обавести 
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подносиоца петиције о свом ставу поводом захтева, 
односно предлога садржаних у петицији.
Општинска управа је дужна да грађанима пружи 
стручну помоћ у формулисању петиције, као и да им 
пружи потребне податке и обавештења од значаја за 
формулисање образложеног захтева, односно предлога 
садржаних у петицији.

Притужбе грађана

Члан 105.

Органи Општине дужни су да свима омогуће подно
шење притужби на свој рад и однос запослених у 
Општи нској управи. 
Органи Општине дужни су да испитају наводе 
истакнуте у притужби, који указују на пропусте и 
неправилности у њиховом раду и да у складу са законом 
покрену одговарајући поступак за санкционисање и 
отклањање пропуста и неправилности.
Органи Општине дужни су да дају подносиоцу 
притужбе, одговоре и информације о томе да ли је и 
како по притужби поступљено у року од 30 дана, ако 
подносилац притужбе то захтева.

VI. ДРУГИ ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ГРАђАНА У 
ПОСЛОВИмА ОПШТИНЕ

Савет за развој oпштине

Члан 106.

Скупштина општине може основати Савет за развој 
општине као самостално радно тело. 

Савет за развој општине:

1) иницира утврђивање приоритета у области развоја 
Општине;

2) учествује у изради стратешких и појединачних 
планова развоја у областима од значаја за развој Општи
не;

3) подстиче развој и прати партнерства између 
Општи не и надлежних органа и организација, месних 
за је дница и удружења грађана, у циљу стварања и спро
во ђења развојних пројеката;

4) иницира и учествује у утврђивању локалне по
лит  ике и мера у социјалној заштити, образовању, здра

вственој заштити, запошљавању, одрживом развоју, као 
и у другим областима од значаја за развој Општине;

5) предлаже моделе финансирања активности у 
области социјалне политике, образовања, здравствене 
за штите, запошљавања, одрживог развоја, као и у дру
гим областима од значаја за развој Општине;

6) иницира припрему пројеката или учешће у про
грамима или пројектима у циљу унапређења услуга и 
обе збеђења права грађана, која су у надлежности Општи
не;

7) прати и даје мишљење о реализацији стратешких 
и појединачних планова развоја Општине;

8) даје мишљење о предлозима развојних пројеката у 
општини који се делимично или потпуно финансирају 
из буџета општине, прати њихово остваривање и даје 
своје мишљење о томе, надлежном органу Општине;

9) на основу одлуке надлежног органа Општине уче
ствује у партнерским програмима и пројектима које спро
води Општина са републичким и покрајинским орга нима 
и установама, јединицама локалне самоу пра ве и домаћим 
и међународним организацијама и партне рима.

Састав и мандат Савета за развој општине

Члан 107.
Актом о образовању Савета ближе уређују се питања 
значајна за рад Савета, која нису регулисана овим 
Ста тутом.
Чланови Савета за развој општине бирају се на пе
риод од четири године, а по истеку мандата могу би ти 
поново изабрани. 
Чланове Савета за развој општине бира Скупштина 
општине из реда грађана и стручњака у областима од 
значаја за локалну самоуправу, на предлог председника 
Општине, Општинског већа, одборничких група, ме
сних заједница, удружења грађана, струковних и про
фе сионалних удружења или јавних служби Општи не, 
водећи рачуна о равноправности полова и засту пље
ности припадника националних мањина.
За члана Савета за развој општине може бити изабран 
ка ндидат који испуњава најмање један од следећих 
услова:

1) доказану стручност и дугогодишње ангажовање на 
унапређењу Општине у питањима од значаја за развој 
Општине;
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2) активно учешће у већем броју реализованих 
активности – пројеката од важности за Општину;

3) вишегодишње искуство и доказану стручност у 
професионалном раду у установама и организацијама 
и удружењима грађана у областима од значаја за 
Општину, као што су: локални економски развој, ту
ри зам, пољопривреда, комунална инфраструктура и 
урба ни стички развој, култура, просвета, здравствена 
и соција лна заштита и др.

Начин рада Савета за развој општине

Члан 108.
Председник Савета за развој општине организује 
рад Савета за развој општине, сазива и председава 
седницама, остварује сарадњу са органима Општине, 
и обавља друге послове утврђене пословником Саве
та за развој општине.
Председника Савета за развој општине бирају чланови 
Савета за развој општине у складу са пословником 
Савета за развој општине.
Седнице Савета за развој општине сазива председник 
Савета најмање једном у три месеца или на писани 
захтев органа Општине или једне трећине чланова 
Савета за развој општине у року од 15 дана од дана 
подношењa захтева.
Стручне и административне послове у вези са радом 
Савета за развој општине обавља Општинска управа.
Средства за рад Савета обезбеђују се из буџета 
Општине, а могу се обезбеђивати и из других извора, 
у складу са законом.
Начин рада Савета за развој општине ближе се уре
ђује пословником Савета за развој општине.
 

Јавна анкета

Члан 109.
Органи Општине могу консултовати грађане о пита
њима из своје надлежности. 
Консултације из става 1. овог члана врше се путем 
ја вне анкете.

Јавна расправа

Члан 110.
Јавна расправа представља скуп различитих акти
вности, предузетих у унапред предвиђеном вре ме

нском оквиру, у циљу прибављања предлога и ста
вова грађана о нацрту неког акта.
Јавна расправа се, по правилу, организује као отворе
ни састанак представника надлежних органа Општи
не, односно јавних служби са заинтересованим грађа
нима, представницима удружења грађана и средстава 
јавног обавештавања (округли столови, трибине, пре
зентације и сл.).
Јавна расправа може се спроводити и достављањем 
предлога, сугестија и мишљења грађана и осталих 
уче сника у јавној расправи у писаној или електронској 
форми.
Организатор јавне расправе је дужан да грађанима 
из свих делова Општине омогући учешће у јавној 
расправи.
Начин и поступак организовања и спровођења јавне 
расправе ближе се уређује Пословником Скупштине 
општине.

Време трајања јавне расправе

Члан 111.

Јавна расправа траје најмање 15, а најдуже 30 дана.

Објављивање отпочињања рада на припреми 
прописа

Члан 112.

Надлежни орган Општине је дужан да на интернет 
презентацији Општине, односно на други примерен 
начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми 
прописа које доноси скупштина.

Обавезна јавна расправа

Члан 113.

Органи Општине дужни су да одрже најмање једну 
јавну расправу: 

1) у поступку припреме статута;
2) у поступку припреме одлуке о буџету Општине 

(у делу планирања инвестиција);
3) у поступку припреме стратешких планова ра

звоја;
4) у поступку утврђивања стопа изворних прихода 

Општине;
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5) у поступку припреме просторних и урба ни
стичких планова;

6) у другим случајевима предвиђеним законом и 
статутом Општине. 
 
Јавна расправа из става 1. овог члана спроводи се о 
нацрту акта, а изузетно се може спровести и раније на 
предлог органа надлежног за припрему и утврђивање 
нацрта. 
Јавну расправу из става 1. овог члана организује 
Општинска управа или друго тело основано актима 
органа општине (у даљем тексту: Орган надлежан за 
спровођење јавне расправе) на начин и у време које 
одреди орган надлежан за утврђивање нацрта, ако 
овим статутом није другачије одређено.

Јавна расправа на основу предлога, односно 
захтева

Члан 114.

Јавна расправа може се спровести у поступку доношења 
других општих аката из надлежности Скупштине 
општине, на основу захтева предлагача општег акта, 
једне трећине одборника или предлога 100 грађана.
Ради спровођења јавне расправе, предлог грађана је 
потребно да својим потписима подржи најмање 100 
грађана са бирачким правом на територији Општине.
Прикупљање потписа грађана за спровођење јавне 
расправе из става 1. овог члана, спроводи се у складу 
са прописима који уређују грађанску иницијативу.
Надлежно радно тело Скупштине општине одлучује 
по примљеном предлогу, односно захтеву из става 1. 
овог члана.
Уколико надлежно радно тело Скупштине општине 
прихвати предлог, односно захтев из става 1. овог 
члана, Орган надлежан за спровођење јавне расправе 
организује јавну расправу, по правилу, на начин и у 
време које је у тим поднесцима предложено.

Организовање јавне расправе

Члан 115.

Орган надлежан за спровођење јавне расправе органи
зује јавну расправу, одређује начин спровођења, место и 
време трајања јавне расправе.

Орган надлежан за спровођење јавне расправе упућује 
јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој 
јавности, за учешће у јавној расправи.
Јавни позив за учешће на јавној расправи, објављује се 
на интернет презентацији Општине и на други погодан 
начин. Уз јавни позив обавезно се објављује програм 
спровођења јавне расправе, као и нацрт општег акта 
који је предмет јавне расправе.
Орган надлежан за спровођење јавне расправе може 
упутити позив за учешће на јавној расправи одређеним 
појединцима, представницима органа, организација и 
удружења за које сматра да су заинтересовани за акт 
који се разматра.
О току јавне расправе сачињава се извештај који садржи 
све предлоге и сугестије изнете у јавној расправи, као и 
ставове органа надлежног за припрему предлога акта о 
поднетим предлозима и сугестијама са образложењем 
разлога за њихово прихватање, односно неприхватање.
Извештај из става 5. oвог члана објављује се на интернет 
страници Општине и на други погодан начин.

Утврђивање предлога акта после споведене 
расправе

Члан 116.

Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем 
је спроведена јавна расправа, дужан је да приликом 
утврђивања предлога акта води рачуна о сугестијама 
и предлозима датим у јавној расправи. 

VII. мЕСНА САмОУПРАВА
 

Облици месне самоуправе

Члан 117.
Ради задовољавања потреба и интереса од непосре
дног значаја за грађане са одређеног подручја, у 
Општи ни се оснивају месне, заједнице и други обли
ци месне самоуправе. 
Месна заједница се оснива за једно или више села. 
Месна заједница, односно други облик месне само
управе (у даљем тексту: месна заједница) оснива се 
за: насељено место, два или више насељених места, 
део насељеног места, градску четврт, рејон, стамбени 
блок, улицу, део једне или више улица, који представља 
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просторну, функционалну и урбанистичку целину и 
где постоји међусобна интересна повезаност грађана и 
могућност њиховог организовања. 

Правни статус месне заједнице

Члан 118.

Месна заједница има својство правног лица, у оквиру 
права и дужности утврђених овим статутом и одлуком 
о оснивању. 
Месна заједница има свој печат и рачун. 

Имовина месних заједница

Члан 119.

Месна заједница има своју имовину коју могу чинити: 
покретне ствари, новчана средства, као и права и оба
везе.
Месна заједница има право коришћења на непокрет
ностима које су у јавној својини општине.

Предлог за образовање, односно укидање месне 
заједнице

Члан 120.

Предлог за образовање, односно укидање месне заје
днице могу поднети најмање 10% бирача са преби
валиштем на подручју на које се предлог односи, најма
ње једна трећина одборника и Општинско веће.
Скупштина општине, уз претходно прибављено ми
шљење грађана, одлучује о образовању, подручју за 
ко је се образује, промени подручја и укидању месних 
заједница.
Нова месна заједница се образује спајањем две или 
више постојећих месних заједница или издвајањем 
дела подручја из једне или више постојећих месних 
заједница у нову месну заједницу.
Месна заједница се може укинути и њено подручје при
појити једној или више постојећих месних заједница.
Променом подручја месне заједнице сматра се и измена 
граница подручја уколико се извршеном изменом део 
подручја једне месне заједнице припаја подручју друге 
месне заједнице.
Одлука из става 2. члана доноси се већином гласова од 
укупног броја одборника.

Одлука о месним заједницама

Члан 121.

Одлуком о месним заједницама уређује се образо вање, 
односно укидање или променa подручја месне заје
днице, правни статус месне заједнице, имовина месне 
заје днице, права и дужности месне заједнице, број 
члано ва савета, надлежност савета месне заједнице, 
посту пак избора чланова савета месне заједнице, 
распу штање савета месне заједнице, престанак ма
нда та чланова савета месне заједнице, финансирање 
ме сне заједнице, учешће грађана у вршењу послова 
ме сне заједнице, сарадња месне заједнице са другим 
месним заједницама, поступак за оцену уставности и 
закони тости аката месне заједнице, као и друга питања 
од значаја за рад и фунционисање месних заједница на 
територији Општине.

Савет месне заједнице

Члан 122.

Савет месне заједнице је основни представнички 
орган грађана на подручју месне самоуправе.
Избори за савет месне заједнице спроводе се по прави
лима непосредног и тајног гласања на основу општег и 
једнаког изборног права, у складу са актом о оснивању.
Мандат чланова савета месне заједнице траје 4 
године.
Изборе за савет месне заједнице расписује председник 
Скупштине општине.
Председника савета месне заједнице бира савет из реда 
својих чланова, тајним гласањем, већином гласова од 
укупног броја чланова савета месне заједнице. 
Савет месне заједнице:

1) доноси статут месне заједнице;
2) доноси финансијски план месне заједнице и 

програме развоја месне заједнице;
3) бира и разрешава председника савета месне 

заједнице;
4) предлаже мере за развој и унапређење комуналних 

и других делатности на подручју месне заједнице;
5) доноси пословник о раду савета месне заједнице и 

друге акте из надлежности месне заједнице;
6) покреће иницијативу за доношење нових или 

измену постојећих прописа Општине;
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7) расписује и спроводи поступак избора чланова 
месних одбора у складу са актом о оснивању месне заје
днице;

8) врши друге послове из надлежности месне заједни
це утврђене статутом Општине, актом о оснивању 
месне заједнице или другим општинским прописима.

Савет месне заједнице је дужан да имовином месне 
заједнице, као и непокретностима у јавној својини 
Општине на којима има право коришћења, управља, 
користи и располаже у складу са законом, одлукама 
Скупштине општине, и Статутом месне заједнице. 
Ангажовање председника и чланова савета, као и чла
нова других органа месне заједнице не подразумева 
стварање додатних финансијских обавеза месној заје
дници.

Распуштање савета  
месне заједнице

Члан 123.

Савет месне заједнице може се распустити ако:

1) савет не заседа дуже од три месеца;

2) не изабере председника савета у року од месец 
дана од дана одржавања избора за чланове савета 
месне заједнице или од дана његовог разрешења, 
односно подношења оставке;

3) не донесе финансијски план у року одређеном 
одлуком Скупштине општине.

Одлуку о распуштању савета месне заједнице доноси 
Скупштина општине на предлог Општинског већа 
које врши надзор над законитошћу рада и аката месне 
заједнице.
Председник Скупштине општине расписује изборе за 
савет месне заједнице, у року од 15 дана од ступања 
на снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице, 
с тим да од датума расписивања избора до датума 
одржавања избора не може протећи више од 45 дана. 
До конституисања савета месне заједнице, текуће и 
неодложне послове месне заједнице обављаће пове ре
ник Општине кога именује Скупштина општине исто
времено са доношењем одлуке о распуштању саве та 
месне заједнице.

Финансирање месне заједнице

Члан 124.

Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из: 
1) средстава утврђених одлуком о буџету Општине, 

укључујући и самодопринос, 

2) донација и 

3) прихода које месна заједница оствари својом 
активношћу. 

Месна заједница доноси финансијски план на који 
сагласност даје Општинско веће, у складу са одлуком 
о буџету Општине.

Поверавање послова месној заједници

Члан 125.

Одлуком Скупштине општине може се свим или по је
диним месним заједницама поверити вршење одре ђе
них послова из надлежности Општине, уз обе збеђивање 
за то потребних средстава. 
Приликом одлучивања о поверавању послова из става 
1. овог члана полази се од значаја тих послова за за
довољавање свакодневних и непосредних потреба 
грађана са одређеног подручја.

Организовање рада управе у месним заједницама

Члан 126.

За обављање одређених послова из надлежности Општи
нске управе, посебно у вези са остваривањем права 
грађана, може се организовати рад управе у ме сним заје
дницама. 
Послове из става 1. овог члана, начин и место њиховог 
вршења, одређује председник општине, на предлог на
челника Општинске управе.

Поступак за оцену уставности и законитости  
општег акта месне заједнице

Члан 127.

Општинско веће покренуће поступак за оцену уста
вности и законитости општег акта месне заједнице пред 
Уставним судом, ако сматра да тај акт није у сагласности 
са Уставом или законом. 
Председник општине дужан је да обустави од изврше
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ња општи акт месне заједнице за који сматра да није 
сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на 
снагу објављивањем у "Службеном гласнику града 
Лесковца".
Решење о обустави од извршења престаје да важи 
ако Председник општине у року од пет дана од 
објављивања решења не покрене поступак за оцену 
уставности и законитости општег акта.

Указивање савету месне заједнице на 
предузимање одговарајућих мера

Члан 128.

Када Општинско веће сматра да општи акт месне заје
дни це није у сагласности са статутом Општине, актом 
о оснивању месне заједнице или другим општи нским 
прописом, указаће на то савету месне заједнице ради 
предузимања одговарајућих мера.
 Ако савет месне заједнице не поступи по предлозима 
органа из става 1. овог члана, председник општине 
поништиће општи акт месне заједнице решењем које 
сту па на снагу објављивањем у ''Службеном гласнику 
града Лесковца''.
Општинско веће, предлаже председнику општине обу
ста вљање финансирања активности месне заједнице у 
којима се финансијска средства не користе у складу са 
финансијским планом месне заједнице, одлуком о бу
џету или законом.

 
VIII. САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ ОПШТИНЕ

Сарадња и удруживање Општине са општинама 
и градовима у земљи

Члан 129. 

Општина, органи и службе Општине, као и предузећа, 
установе и друге организације чији је оснивач, удружује 
се и остварује сарадњу са другим општинама и градо
вима и њиховим органима и службама у областима од 
заједничког интереса и ради њиховог остваривања могу 
удруживати средства и образовати заједничке органе, 
предузећа, установе и друге организације и установе, у 
складу са законом и статутом.
Сарадња из става 1. овог члана подразумева и уступање 
обављања појединих послова из надлежности 

Општи не другој јединици локалне самоуправе или 
пре дузећу, установи и другој организацији чији је она 
осни вач.
Ако Општина закључи споразум о сарадњи са другим 
општинама или са градом ради заједничког обављања 
послова из области комуналних делатности, ти 
послови заједнички се обављају у складу са законом 
који уређује комуналне делатности.

Споразум о сарадњи

Члан 130.

Споразумом о сарадњи Општине са другим јединицама 
локалне самоуправе уређују се: назив и седиште 
заједничког органа, предузећа, установе или друге 
организације, врста, обим и начин обављања послова, 
начин финансирања, управљање и надзор над радом, 
приступање споразуму других јединица локалне 
самоуправе, поступак иступања односно одустајања 
од споразума јединице локалне самоуправе, права и 
обавезе запослених, као и друга питања од значаја за 
оснивање, рад и престанак рада, у складу са законом.
Скупштина општине одлучује о закључивању споразума 
из става 1. овог члана већином гласова од укупног броја 
одборника и дужна је да га достави министарству на
длежном за локалну самоуправу у року од 30 дана од 
дана закључења споразума.

Заједничко извршавање поверених послова

Члан 131.

 Општина може, заједно са једном или више општина, 
односно са градом, предложити министарству надле
жном за локалну самоуправу заједничко изврша вање 
одређених поверених послова, у складу са законом 
којим се уређује државна управа и уредбом Владе Ре
публике Србије којом се уређују ближи услови и начин 
заједничког извршавања поверених послова.
 Општина може прихватити предлог надлежног органа 
државне управе да са једном или више општина, 
односно са градом, заједнички обезбеди извршавање 
одређених поверених послова, у складу са законом 
којим се уређује државна управа и уредбом Владе 
Републике Србије којом се уређују ближи услови и 
начин заједничког извршавања поверених послова.
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Скупштина општине одлучује о предлогу из става 2. 
овог члана у року од 30 дана од дана достављања пре
дло га.
Уколико прихвати предлог из става 2. овог члана, Ску
пштина општине закључује са једном, односно више 
општина, односно са градом, споразум о сарадњи којим 
се уређује заједничко извршавање поверених послова 
и доставља га министарству надлежном за локалну 
самоуправу.
Споразум о сарадњи из става 4. овог члана објављује се 
после прибављања сагласности Владе Републике Срби
је.

Оснивање заједничког органа, службе, предузећа 
или друге организације

Члан 132.

Споразумом о сарадњи Општине са другим општинама, 
односно са градом, може се предвидети оснивање заје
дничког органа, службе, предузећа или друге органи
зације.
У случају из става 1. овог члана, надлежни орган Општи
не заједно са надлежним органом другог, односно других 
оснивача, одлучује о постављењу, односно именовању 
руководиоца заједничког органа, службе, предузећа или 
друге организације, разрешењу и њиховој одговорности 
и престанку дужности, у складу са законом.
Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да заједнички 
орган одлучује о правима и обавезама грађана са преби
валиштем на територији Општине у управном посту
пку, о правима и обавезама тих грађана у друго сте пе
ном поступку одлучује Општинско веће, у складу са 
законом.
Средства за рад заједничког органа обезбеђују се у бу џе
ту Општине, сразмерно обиму послова које за Општи ну 
обавља заједнички орган.

Уступање послова другој општини, односно граду

Члан 133.
Споразумом о сарадњи Општина може уступити одре
ђене послове из своје надлежности другој општи ни, 
односно граду.
Средства за рад органа општине, односно града који 
обавља уступљене послове, обезбеђују се у буџету 
Општине, сразмерно обиму уступљених послова.

Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да уступљени 
послови обухватају одлучивање о правима и обавезама 
грађана са пребивалиштем на територији Општине у 
управном поступку, о правима и обавезама тих грађана 
у другостепеном поступку одлучује Општинско веће, у 
складу са законом.
Уступљени послови обављају се у име и за рачун 
Општи не, а за њихово обављање одговорна је Општина.

Престанак важења споразума о сарадњи

Члан 134.
Споразум о сарадњи престаје да важи на захтев 
Општи не или друге јединице локалне самоуправе 
уче снице споразума.
Скупштина општине упућује писани захтев другој 
уче сници споразума најкасније шест месеци пре дана 
са којим споразум о сарадњи престаје да важи и исто
времено о томе обавештава министарство надле жно 
за локалну самоуправу.
Споразум о сарадњи који је закључило више јединица 
локалне самоуправе, на захтев Општине престаје да 
важи само у делу који се односи на Општину.

Сарадња са јединицама локалне самоуправе 
других држава

Члан 135.
Општина може да остварује сарадњу у областима од 
заједничког интереса са јединицама локалне самоуправе 
у другим државама, у оквиру спољне политике Репу
блике Србије, уз поштовање територијалног јединства и 
правног поретка Републике Србије, у складу са Уставом 
и законом. 
 Одлуку о сарадњи са одговарајућим територијалним 
заједницама, општинама и градовима доноси Ску пшти
на општине, уз сагласност Владе Републике Србије.
Споразум или други акт о успостављању сарадње потпи
сује председник Општине или лице које он овласти.
Акт из става 3. овог члана објављује се и ступа на сна гу 
после прибављања сагласности Владе Републике Србије.

Удруживање у асоцијације градова и општина

Члан 136. 
Општина може бити оснивач или приступати асоција
цијама градова и општина, ради унапређења развоја 
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локалне самоуправе, њене заштите и остваривања 
заједничких интереса. 
Општина оснива или приступа асоцијацијама градова 
и општина које заступају интересе свог чланства пред 
државним органима, а посебно у поступку доношења 
закона и других аката од значаја за остваривање 
послова јединица локалне самоуправе. 

Сарадња са удружењима и другим 
организацијама

Члан 137. 

Органи Општине могу сарађивати са удружењима, 
хуманитарним и другим организацијама, у интересу 
Општине и њених грађана.

Учешће у европским интеграцијама

Члан 138.

Општина у оквиру својих надлежности, преко својих 
органа, прати процес европских интеграција Републике 
Србије и развија за то потребне административне капа
ци тете, у складу са законом и утврђеном политиком 
Репу блике Србије.

IX. ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ САмОУПРАВЕ 

Заштита права Општине 

Члан 139. 

Заштита права Општине обезбеђује се на начин и по 
поступку утврђеном законом.

Покретање поступка за оцену уставности и 
закони тости 

Члан 140. 

Скупштина општине покреће поступак за оцену уста
вно сти и законитости закона или другог општег акта 
Републике Србије којим се повређује право на лока
лну самоуправу.

Право жалбе Уставном суду

Члан 141.
Председник Општине има право жалбе Уставном 
суду ако се појединачним актом или радњом државног 

органа или органа Општине онемогућава вршење 
надлежности Општине.

Локални омбудсман

Члан 142. 
Општина може установити локалног омбудсмана. 
Локални омбудсман независно и самостално штити 
права грађана од повреда учињених од стране Општи
нске управе као и установа, органа и организација који 
врше јавна овлашћења, а чији оснивач је Општина; ко
нтролише рад Општинске управе и штити право гра ђа
на на локалну самоуправу, ако је реч о повреди општих 
аката Општине.

Самосталност и независност

Члан 143. 
Локални омбудсман поступа и делује на основу и у 
оквиру Устава, закона, потврђених међународних уго
вора и општеприхваћених правила међународног права 
као и статута Општине. 
У свом деловању локални омбудсман се руководи при
нципима законитости, непристрасности, независно сти 
и правичности.
Одлуком Скупштине општине ближе се уређују начин 
обраћања локалном омбудсману и правила поступања и 
рада локалног омбудсмана.

Поступање локалног омбудсмана

Члан 144. 
О појавама незаконитог и неправилног рада Општинске 
управе и јавних служби које врше јавна овлашћења, а 
чији је оснивач Општина, којима се крше права или 
интереси грађана, локални омбудсман упозорава ове 
органе и службе, упућује им критике, даје препоруке 
за рад, иницира покретање поступака за отклањање по
вреда права и о томе обавештава јавност.
У домену заштите људских и мањинских права, ло
кални омбудсман:

1) прати остваривање људских и мањинских права 
и даје препоруке за унапређење остваривања људских 
и мањинских права;

2) прикупља информације о примени закона и дру
гих прописа из области људских права и права на 
локалну самоуправу;
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3) саставља годишњи извештај о остваривању љу
дских и мањинских права;

4) обавештава ширу јавност о кршењу људских и ма
њинских права;

5) прима и испитује представке које се односе на 
повреду људских и мањинских права;

6) посредује у мирном решавању спорова везаних за 
кршење људских права;

7) иницира покретање одговарајућих поступака пред 
надлежним органима у случају кршења људских права;

8) организује и учествује у организовању стручних 
састанака, саветовања и кампања информисања јавно
сти о питањима значајним за остваривање људских и 
ма њинских права;

9) иницира и подстиче образовање о људским и 
мањинским правима;

10) обавља и друге послове утврђене законом, стату
том и одлуком Скупштине општине.

У обављању својих надлежности локални омбу
дсман сарађује са локалним омбудсманима у другим 
јединицама локалне самоуправе, као и са Зашти тни
ком грађана у Републици.

Избор локалног омбудсмана

Члан 145. 

Локалног омбудсмана бира и разрешава Скупштина 
општине већином од укупног броја одборника.
Предлог за избор локалног омбудсмана подноси 
одборничка група, најмање једна трећина одборника 
или радно тело Скупштине општине које обавља 
послове у вези са кадровским питањима. 
Локални омбудсман се бира на период од пет година и 
може поново бити биран.
За локалног омбудсмана може бити бирано лице које, 
поред општих услова за стицање бирачког права 
(држављанство, пунолетство, пословна способност), 
има стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, 

има најмање пет година радног искуства у струци, про
фесионално искуство на пословима у области зашти те 
људских и мањинских права, ужива морални интегритет 
и није кривично осуђивано нити се против њега води 
кривични поступак.
Локални омбудсман не може бити члан политичке стра
нке и не може обављати ниједну јавну функцију нити 
било коју професионалну делатност.

Разрешење локалног омбудсмана

Члан 146. 

Локални омбудсман се разрешава дужности пре истека 
мандата ако буде осуђен за кривично дело на казну 
затвора, ако не обавља послове из своје надлежности на 
стручан, непристрасан, независан и савестан начин или 
се налази на положајима (функцијама), односно обавља 
послове који су неспојиви са положајем локалног 
омбудсмана. 
Образложени предлог за разрешење локалног омбу
дсмана може поднети одборничка група или најмање 
једна трећина одборника. 
О разрешењу локалног омбудсмана одлучује Скупштина 
општине већином од укупног броја одборника.

Подношење извештаја  
Скупштини општине

Члан 147.

Локални омбудсман доставља годишњи извештај Ску
пштини општине.
Ако процени да је то потребно због разматрања одре
ђених питања, локални омбудсман може Скупштини 
општини достављати и ванредне извештаје.
Скупштина општине разматра извештаје локалног 
омбу дсмана на првој наредној седници.

Право присуствовања седницама Скупштине 
општине и њених радних тела

Члан 148.

Локални омбудсман има право да присуствује се
дницама Скупштине општине и радних тела Ску
пштине општине, као и да учествује у расправи када 
се расправља о питањима из његове надлежности.
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Средства за рад локалног омбудсмана

Члан 149. 
Средства за рад локалног омбудсмана обезбеђују се у 
буџету Општине, а могу се обезбеђивати и из других 
извора, у складу са законом.

X. АКТИ ОПШТИНЕ 

Акти Општине

Члан 150.
У вршењу послова из своје надлежности Општина 
доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, ре
шења, закључке, препоруке и друге потребне акте.
Одлуке доноси само Скупштина општине, осим када 
је законом предвиђено да одлуку доноси други орган 
Општине.

Хијерархија аката Општине

Члан 151.
Одлуке и општи акти Скупштине општине морају 
бити сагласни са законом и овим статутом.
Акти председника Општине и Општинског већа морају 
бити сагласни са законом, овим статутом, одлукама и 
општим актима Скупштине општине.
Акти Општинске управе морају бити сагласни са 
законом, овим статутом, одлукама и општим актима 
органа Општине.

Предлагање прописа и других општих аката  
Скупштине општине

Члан 152.
Право предлагања прописа и других општих аката из 
надлежности Скупштине општине имају: сваки одбо рник 
Скупштине општине, радно тело Скупштине општи не, 
Општинско веће и грађани путем грађанске ини ци јативе.

Објављивање и ступање на снагу општих аката

Члан 153.
Општи акти органа Општине објављују се у "Слу
жбеном гласнику града Лесковца".
Акти из става 1. овог члана ступају на снагу осмог 
да на од дана објављивања, осим ако доносилац у 
посту пку доношења не утврди да постоје нарочито 
опра вдани разлози да исти ступи на снагу и раније.

Остали акти Општине објављују се у "Службеном 
гла  снику града Лесковца" када је то тим актима пре
двиђено.

XI. ТУмАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ И ПРОмЕНА 
СТАТУТА

Аутентично тумачење Статута

Члан 154.
Аутентично тумачење Статута даје Скупштина општи
не на предлог Општинског већа.

Поступак за промену или доношење Статута

Члан 155. 
Предлог за доношење или промену Статута општине 
може поднети најмање 5% грађана са бирачким правом 
на територији Општине, трећина одборника, председник 
Општине и надлежно радно тело Скупштине општине.
Предлог се подноси у писаном облику са образложењем.
О предлогу из става 1. овог члана Скупштина одлучује 
већином гласова од укупног броја одборника.
Ако Скупштина општине одлучи да се приступи 
доношењу или промени Статута општине, истим актом 
одређује Комисију за израду нацрта статута, односно 
одлуке о промени Статута општине, одређује њене 
задатке и рок за израду нацрта.
О нацрту статута, односно одлуке о промени статута 
спро води се јавна расправа.
Општинско веће, након спроведене јавне расправе, 
утврђује предлог статута, односно одлуке о промени 
ста тута, већином гласова од укупног броја чланова 
Општи нског већа. Приликом утврђивања предлога 
стату та, односно одлуке о промени статута, Општи
нско веће водиће рачуна о предлозима и сугестијама 
датим у ја вној расправи.
Скупштина општине усваја статут, односно одлуку о 
промени Статута већином гласова од укупног броја 
одборника.

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање прописа Општине  са овим статутом

Члан 156.

Прописи Општине ускладиће се са одредбама овог 
статута у року од девет месеци од ступања на снагу 
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Закона о изменама и допунама Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 47/2018), 
одно сно до 27.03.2019. године.
Прописи Општине остају на снази до њиховог ускла
ђивања са овим статутом.

Доношење прописа Општинена основу овог 
статута

Члан 157.

Одлуке на основу овог статута Скупштина општине 
донеће у року од девет месеци од ступања на снагу 
Закона о изменама и допунама Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 47/2018), 
односно до 27.03.2019. године.

Доношење планских докумената  
у складу са овим статутом

Члан 158.

Скупштина општине донеће План развоја Општине 
најкасније до 1.1.2021. године.
Скупштина општине донеће Средњорочни план у 
складу са законом који уређује плански систем РС, 
почев од средњорочног плана за 2021. годину.
Важећи документи јавних политика ускладиће се са 
законом из става 2. овог члана, приликом првих изме
на и допуна тих докумената.

Одложена примена појединих одредаба 
овог статута

Члан 159.

Члан 65. у делу који се односи на постављење помо
ћника председника Општине, примењиваће се након 
спроведених избора за одборнике Скупштине општине 
одржаних после ступања на снагу овог статута.
Члан 66. став 1. у делу који се односи на број чланова 
Општинског већа, примењиваће се након спроведених 
избора за одборнике Скупштине општине одржаних 
после ступања на снагу овог статута.
Члан 111. став 1. тачка 2), која се односи на спровођење 
обавезног поступка јавне расправе за планирање инве
стиција у одлуци о буџету, примењиваће се почев од 
припреме Одлуке о буџету за 2019. годину.

Престанак важења Статута

Члан 160. 

Даном ступања на снагу овог Статута, престаје да важи 
Статут општине Црна Трава ("Службени гласник града 
Лесковца", број 17/2012).

Ступање на снагу

Члан 161. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана обја
вљивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

131. 
На основу члана 32. став 1. тачка 1, члана 41. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 129/07, 83/14  други закон, 101/16  
други закон и 47/18) и члана 28. тачка 1. и члана 62. 
Статута општине Црна Трава, број 0677/201901 од 
25.03.2019. године, Скупштина општине Црна Трава, 
на седници одржаној дана 25.03.2019. године, донела 
је

ПОСЛОВНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

1. Предмет уређивања

Члан 1.

Пословником Скупштине општине Црна Трава (у 
даљем тексту: Пословник) уређује се конституисање, 
организација и рад Скупштине општине Црна Трава 
(у даљем тексту: Скупштина), начин остваривања 
права и дужности одборника, јавност рада, као и 
друга питања везана за рад Скупштине и њених 
радних тела.
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Члан 2.
Скупштина је највиши орган општине који врши 
осно вне функције локалне власти, утврђене Уставом, 
законом и Статутом општине (у даљем тексту: Ста
тут). 
Скупштину чине одборници, које бирају грађани на 
непосредним изборима, тајним гласањем, у складу 
са законом и Статутом. 

Члан 3.

Скупштину представља и заступа председник Ску
пштине.

2. Језик, писмо и родна неутралност израза

Члан 4.

У Скупштини је у службеној употреби српски језик и 
ћириличко писмо, у складу са Уставом, законом и Ста
тутом. 

Члан 5.

Сви појмови у овом Пословнику употребљени у гра
матичком мушком роду подразумевају мушки и же
нски природни род.
Именице које означавају службене позиције, положаје 
и функције у Општини Црна Трава (у даљем тексту: 
Општина), користе се у облику који изражава пол лица 
које је њихов носилац.

3. Печат Скупштине

Члан 6.

Печат Скупштине је округлог облика, пречника 32 мм, 
са грбом Републике Србије у средини.
 Текст печата на српском језику, ћириличким писмом, 
исписан је у концентричним круговима око грба Репу
блике Србије.
У првом, спољашњем кругу, исписан је назив ''Репу
блика Србија''.
У следећем, унутрашњем кругу, исписан је текст: 
''Општи на Црна Трава  Скупштина општине''.
У дну печата исписано је седиште – Црна Трава.
Печат Скупштине поверава се на чување секретару 
Ску пштине.

II КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ 

1. Сазивање конститутивне седнице 

Члан 7.
Конститутивну седницу новог сазива Скупштине, после 
спроведених избора за одборнике Скупштине, сазива 
председник Скупштине из претходног сазива, у року 
од 15 дана од дана објављивања коначних резултата 
избора.
Ако је председник Скупштине из претходног сазива 
одсутан, спречен или не жели да сазове конститутивну 
седницу у року из става 1. овог члана, то може учинити 
најстарији новоизабрани одборник који то прихвати, 
који је овлашћен да сазове конститутивну седницу у 
року од 15 дана од истека рока из става 1. овог члана.
Уз позив за конститутивну седницу организациона 
јединица Општинске управе надлежна за скупштинске 
послове сваком кандидату за одборника обавезно до
ставља Статут, Пословник, Извештај Изборне коми
сије општине (у даљем тексту: Изборна комисија) о 
спроведеним изборима и Етички кодекс понашања 
функционера локалне самоуправе у Србији (у даљем 
тексту: Етички кодекс). 

2. Председавање конститутивном седницом 

Члан 8.
Конститутивном седницом, до избора председника Ску
пштине, председава најстарији кандидат за одборника 
који је присутан на седници и који се прихвата те 
дужности (у даљем тексту: председавајући), а у раду 
му помажу секретар Скупштине из претходног сазива 
и најмлађи кандидат за одборника који је присутан на 
седници и који се прихвати те дужности.
Пре почетка седнице, секретар Скупштине из претхо
дног сазива утврђује укупан број присутних и обаве
штава председавајућег да ли је присутан потребан број 
кандидата за одборнике за рад и одлучивање.
Одредбе овог Пословника које се односе на овлашћења 
председника Скупштине, сходно се примењују и на 
овлашћења председавајућег конститутивне седнице.

3. Дневни ред седнице

Члан 9.
На конститутивној седници Скупштине врши се 
потврђивање мандата одборника, избор председника 
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Ску пштине и постављење секретара Скупштине. 
Осим обавезних тачака дневног реда из става 1. овог 
Пословника, конститутивна седница Скупштине 
може имати следеће тачке дневног реда:

 извештај Изборне комисије о спроведеним избо
рима;

 именовање чланова Верификационог одбора;
 разматрање извештаја Верификационог одбора;
 доношење одлуке о потврђивању мандата одбо

рника;
 полагање заклетве изабраних одборника;
 избор заменика председника Скупштине;
 избор извршних органа општине;
 избор чланова Комисије за мандатноимунитетска 

питања.

Скупштина се сматра конституисаном избором пре
дседника Скупштине и постављењем секретара Ску
пштине.

4. Потврђивање мандата одборника

Члан 10.

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања 
мандата и траје 4 године, односно до престанка мандата 
одборника тог сазива Скупштине. 
О потврђивању мандата одборника одлучује Скупштина 
на конститутивној седници. 
Потврђивање мандата одборника врши се на основу 
уверења о избору за одборника и извештаја Изборне ко
мисије о спроведеним изборима за одборнике.
Потврђивањем мандата новоизабраних одборника пре
стају функције председника и заменика председника 
Скупштине из претходног сазива.

5. Верификациони одбор

Члан 11.
На почетку конститутивне седнице, на предлог 
председавајућег, Скупштина већином гласова присутних 
кандидата за одборнике именује Верификациони одбор 
од 3 члана, које предлажу три изборне листе које су 
добиле највећи број одборничких мандата у Скупштини. 
Уколико су две или више изборних листа добиле 
исти број одборничких мандата, предност ће имати 
она са већим бројем освојених гласова на изборима, 

а у случају и истог броја гласова предности ће имати 
листа која је прва проглашена.
Изузетно од става 1. овог члана, уколико је број изборних 
листа које су добиле одборничке мандате мањи од три, 
чланове Верификационог одбора предлажу оне изборне 
листе које су добиле одборничке мандате, срезмерно 
броју освојених мандата.
Верификационим одбором председава његов најста
рији члан. 
Верификациони одбор ради на седници којој прису
ствују сви чланови одбора и одлучује већином гласова 
чланова одбора.
Када Скупштина потврди мандате одборника, Вери
фикациони одбор престаје са радом.

Члан 12.
По именовању Верификационог одбора, председавајући 
одређује паузу у раду Скупштине најдуже до 30 минута, 
како би се састао Верификациони одбор. 
На основу извештаја Изборне комисије, Верификациони 
одбор утврђује да ли су подаци из уверења о избору 
сваког кандидата за одборника истоветни са подацима 
из извештаја Изборне комисије, као и да ли је уверење 
издато од Изборне комисије, као надлежног органа, те о 
томе подноси писани извештај Скупштини који садржи 
предлог да ли треба потврдити мандате одборника.
Извештај и предлог из става 2. овог члана Верифи
кациони одбор доноси већином гласова.

Члан 13.
 Извештај Верификационог одбора садржи предлог:

 за потврђивање мандата одборника;
 да се не потврде мандати појединих кандидата за 

одборника, са образложењем (у случају смрти канди
дата за одборника или наступања другог разлога за 
недодељивање мандата новом одборнику);

 да се одложи потврђивање мандата појединих ка
ндидата за одборника (у случају неслагања, односно 
неистоветности података из уверења о избору и 
извештаја Изборне комисије или издавања уверења о 
избору од стране неовлашћеног органа).

Члан 14.
Председавајући Верификационог одбора подноси 
Скупштини извештај.
О извештају Верификационог одбора Скупштина ра
справља у целини.
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 После завршене расправе, уколико Верификациони 
одбор не оспори ниједан мандат, о његовом извештају 
Скупштина одлучује у целини, јавним гласањем.
 Ако Верификациони одбор у свом извештају, односно 
поједини кандидат за одборника на самој седници, 
предложи да се потврђивање мандата поједином 
кандидату за одборника одложи или да му се мандат 
не потврди, Скупштина о томе посебно гласа.

Члан 15.

О потврђивању мандата одборника, на основу изве
штаја Верификационог одбора, Скупштина одлучује 
јавним гласањем. 
У гласању могу учествовати кандидати за одборнике 
којима су мандати додељени у складу са Законом о 
локалним изборима и који имају уверење Изборне 
комисије да су изабрани.

Члан 16.

Скупштина може да ради и одлучује када су потврђени 
мандати више од 1/2 одборника.
Скупштина може одложити верификацију мандата 
појединог кандидата за одборника и затражити од Избо
рне комисије да изврши проверу ваљаности уве рења о 
избору за одборника и о томе обавести Скупштину 
најка сније у року од 8 дана. 
По извршеној провери из става 2. овог члана, кандидату 
за одборника коме је верификација мандата одложена, 
мандат се потврђује или се мандат додељује другом 
кандидату за одборника са листе, у складу са законом.

Члан 17.

Даном потврђивања мандата новоизабраних одборника 
престаје мандат одборника Скупштине из претходног 
сазива.

6. Потврђивање мандата одборника после консти-
туисања Скупштине

Члан 18.

Када Скупштина после конституисања одлучује о 
потврђивању мандата нових кандидата за одборника, 
у гласању поред одборника могу учествовати и ка
ндидати за одборнике којима су мандати додељени 
у складу са законом и који имају уверење Изборне 
комисије да су изабрани.

Послове Верификационог одбора, после консти
туисања, врши Одбор за административно мандатна 
питања.

7. Заклетва

Члан 19.
После доношења одлуке о потврђивању мандата, ново
и забрани одборници полажу заклетву, гласно изго вара
јући текст заклетве који чита председавајући, која гласи: 
"Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине Црна 
Трава придржавати Устава Републике Србије, закона 
и Статута општине и да ћу часно и одговорно вршити 
дужност одборника у интересу грађана општине Црна 
Трава".
По обављеној заклетви, одборници потписују текст 
заклетве који се прилаже изборном материјалу.
Истовремено, одборник може да потпише и изјаву да је 
упознат са садржином Етичког кодекса.
Одборници који нису присуствовали конститутивној 
седници, или им је мандат био оспорен па касније по
тврђен, заклетву дају појединачно на првој наредној 
седници којој присуствују, после потврђивања њихових 
мандата.

III ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЗАмЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ И ПОСТАВЉЕ-
ЊЕ СЕКРЕТАРА И ЗАмЕНИКА СЕКРЕТАРА 
СКУПШТИНЕ

1. Избор председника Скупштине

Члан 20.
Председник Скупштине бира се на конститутивној 
седници из реда одборника, на предлог најмање 1/3 
одборника, на мандатни период од 4 године, та јним 
гласањем, већином гласова од укупног броја одбо
рника Скупштине. 

Члан 21.
Предлог кандидата за председника Скупштине по
дно си се председавајућем у писаном облику, након 
по твр ђивања мандата одборника.
Ради припреме предлога из става 1. овог члана, пре
дсе давајући може, на предлог сваког одборника коме 
је мандат потврђен, да одреди паузу у трајању до 30 
минута. 
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Одборник може да учествује у предлагању само је
дног кандидата. 
Предлог из става 1. овог члана садржи: име и презиме 
кандидата, податак о страначкој припадности канди
дата, краћу биографију, образложење, потписе предла
гача, име и презиме известиоца у име предлагача и 
сагласност кандидата у писаном облику. 
Председавајући доставља одборницима све поднете 
предлоге кандидата за председника Скупштине. 
Представник предлагача има право да у име предла
гача усмено образложи предлог. 
Предложени кандидат за председника Скупштине има 
право да се представи у виду краћег обраћања Ску
пшти ни.
О предлогу кандидата за председника Скупштине 
отва ра се расправа. 
После расправе, председавајући утврђује листу ка
ндидата за председника Скупштине по азбучном реду 
презимена, а испред имена сваког кандидата ставља 
се редни број. 

2. Спровођење гласања

Члан 22.

По утврђивању листе кандидата из члана 21. овог 
Пословника, образује се Комисија за спровођење и 
утврђивање резултата тајног гласања од 3 члана (у 
даљем тексту: Комисија). 
За члана Комисије одређује се по један одборник 
са три изборне листе које су добиле највећи број 
одборничких места у Скупштини.
Уколико су две или више изборних листа добиле 
исти број одборничких мандата, предност ће имати 
она са већим бројем освојених гласова на изборима, 
а у случају и истог броја гласова предности ће имати 
листа која је прва проглашена.
Изузетно од става 1. овог члана, уколико је број 
изборних листа које су добиле одборничке мандате 
мањи од три, чланове Комисије предлажу оне изборне 
листе које су добиле одборничке мандате, срезмерно 
броју освојених мандата.
Чланове Комисије бира Скупштина јавним гласањем, 
већином гласова присутних одборника.
Председника Комисије бирају међусобно чланови 
Комисије. 

Члан 23.

Кад се утврди листа кандидата за председника Ску
пштине, приступа се гласању. 
Избор председника Скупштине врши се тајним гла
сањем у просторији где се одржава конститутивна 
седница.

Члан 24.

Одборник може гласати само за једног кандидата за 
председника Скупштине. 

Члан 25.

Гласање се врши гласачким листићима. 
Сви гласачки листићи су исте величине, облика и боје 
и оверени су печатом Скупштине.
Текст гласачког листића исписује се на српском је
зику, ћириличким писмом. 
Број штампаних гласачких листића једнак је броју 
одборника. 
Гласачки листић садржи: ознаку да се гласа за избор 
председника Скупштине, колико се кандидата бира, 
редни број који се ставља испред имена кандидата, 
презиме и име кандидата према редоследу утврђеном 
на листи кандидата и његова страначка припадност, 
као и начин гласања. 
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред 
имена кандидата за кога одборник гласа, а гласа се за 
једног од кандидата између кандидата чија су имена 
наведена на гласачком листићу. 
У случају да је предложен само један кандидат за 
председника Скупштине, на гласачком листићу, испод 
ње говог имена, стоји реч ''за'' на левој, а реч ''против'' 
на десној страни. Гласање се врши заокруживањем 
речи ''за'' или ''против''.

3. Ток гласања

Члан 26.
Председник Комисије објављује почетак гласања, 
про зива одборнике према списку изабраних одбо
рника, уручује им гласачки листић и заокружује ре
дни број испред имена и презимена одборника, као 
доказ да је одборнику уручен гласачки листић, а 
одборник потписује списак одборника. 
За гласање се обезбеђује гласачка кутија каква је 
про писана за избор одборника, као и одговарајући 
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пара ван, како би се обезбедила сигурност и тајност 
гласа ња. Гласа се иза паравана за гласање. Гласачка 
кутија мора бити од провидног материјала, празна и 
пре почетка гласања запечаћена.
 Кад одборник попуни гласачки листић, пресавија га 
тако да се не види за кога је гласао, прилази месту 
где се налази гласачка кутија и лично убацује у њу 
гласачки листић.

Члан 27.

Гласање се закључује онда када гласа и последњи 
одборник који жели да гласа, а најкасније пет минута 
након што је гласачки листић уручен последњем 
прозваном одборнику.
Када је гласање завршено, председник Комисије ко
нстатује да је свим присутним одборницима омогу ћено 
да гласају и закључује поступак гласања. 
Комисија утврђује резултат гласања у истој просторији у 
којој је гласање и обављено и о томе сачињава записник. 

4. Утврђивање резултата гласања

Члан 28.

Утврђивање резултата гласања спроводи се на се
дници следећим редом:

1. утврђује се број припремљених гласачких листића; 
2. утврђује се број одборника који присуствују 

седници;
3. утврђује се број одборника који су гласали;
4. утврђује се број неупотребљених, а неуручених 

гласачких листића, који се печате у посебан коверат; 
5. отвара се гласачка кутија и ако се утврди да је број 

гласачких листића у кутији већи од броја одборника 
који су гласали, поступак се поништава и спроводи се 
понављање гласања, а употребљени гласачки листићи 
се печате у посебан коверат; 

6. ако се утврди да у гласачкој кутији има једнак или 
мањи број гласачких листића од броја одборника који 
су гласали, наставља се поступак тако што се неважећи 
гласачки листићи одвајају и печате у посебан коверат; 

7. са сваког важећег гласачког листића чита се име 
кандидата који је добио глас, што се евидентира на 
посебном обрасцу,

8. утврђује се број гласова који је добио сваки од 
предложених кандидата. 

Утврђивање резултата гласања обухвата и ко нста
тацију који кандидат је изабран, односно да ни један 
кандидат није изабран прописаном већином.

Члан 29.

Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки 
листић, гласачки листић који је попуњен тако да се 
не може утврдити за који је предлог одборник гласао, 
односно да ли је одборник гласао ''за'' или ''против'' 
предлога, гласачки листић на коме је заокружен већи 
број кандидата од броја који се бира, као и гласачки 
листић на коме је заокружен нови кандидат који је 
дописан.

Члан 30.

О утврђивању резултата гласања Комисија саставља 
записник који потписују сви чланови Комисије. 
У записник се обавезно уноси датум и време гласања.
Председник Комисије је дужан да прочита записник 
из става 1. овог члана и објави који кандидат је иза
бран, односно да ниједан кандидат није изабран про
писаном већином.

Члан 31.

За председника Скупштине изабран је одборник који 
је добио већину гласова од укупног броја одборника.

Члан 32.

Ако у првом кругу гласања ни један од предложених 
кандидата не добије потребну већину, у другом кругу 
гласаће се о два кандидата која су у претходном кругу 
имала највећи број гласова. 
У другом кругу изабран је кандидат који добије ве
ћину гласова од укупног броја одборника. 
Ако ни у другом кругу ни један од предложених ка
ндидата не добије потребну већину гласова, поступак 
кандидовања и избора се понавља.

Члан 33.

Председник Скупштине ступа на дужност по обја
вљивању резултата и преузима даље вођење седнице. 
Ако изабрани председник Скупштине није присутан 
на седници, председавајући одборник наставља са 
председавањем до избора заменика председника 
Скупштине.



Страна 636 – Број 8 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 28. март 2019.

5. Избор заменика председника Скупштине 

Члан 34.
Предлагање и избор заменика председника Ску пштине 
спроводи се по истом поступку који је овим По 
словником утврђен за избор председника Ску пштине. 

6. Постављење секретара и заменика секретара 
Скупштине

Члан 35.
Скупштина поставља секретара Скупштине на ко
нсти ту тивној седници Скупштине, а за секретара Ску
пшти не може бити постављено лице које има сте чено 
високо образовање из научне области правне нау ке 
на основним академским студијама у обиму од на
јма ње 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту ди
јама, специјалистичким академским студијама, спе
ци јалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, 
са положеним стручним испитом за рад у органима 
управе и радним искуством од најмање три године.
Кандидата за секретара Скупштине предлаже пре
дседник Скупштине. 
Предлог кандидата за секретара Скупштине подноси се 
Скупштини усмено или у писаном облику. 
Предлог из става 1. овог члана садржи: име и презиме 
кандидата, краћу биографију, образложење и сагласност 
кандидата дату у писаном облику. 

Члан 36.

Секретар Скупштине поставља се јавним гласањем, 
на четири године и може бити поново постављен. 
За секретара Скупштине постављен је кандидат за 
кога гласа већина од присутног броја одборника.
Постављењем секретара Скупштине престаје фу
нкци ја секретара Скупштине из претходног сазива.

Члан 37.

Уколико предложени кандидат не добије потребну 
већину гласова, председник Скупштине поново ће 
пре дложити кандидата за секретара Скупштине. 
До постављења секретара Скупштине послове из ње
гове надлежности обављаће секретар из претходног 
сазива Скупштине.

Члан 38.

Заменик секретара Скупштине поставља се на исти 
начин и под истим условима као и секретар Скупштине.

IV ИЗБОР И РАЗРЕШЕЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА 

1. Избор извршних органа

Члан 39.

Извршне органе Скупштина, по правилу, бира на ко
нститутивној или првој наредној седници, а најкасније 
у року од месец дана од дана конституисања.
Председника општине и заменика председника 
општи не бира Скупштина, из реда одборника, на вре
ме од 4 године, тајним гласањем, већином гласова од 
укупног броја одборника Скупштине.
Чланове Општинског већа бира Скупштина, на време 
од 4 године, тајним гласањем, већином гласова од 
укупног броја одборника Скупштине.
Чланови Општинског већа не могу истовремено бити 
и одборници.

Члан 40.

Председник Скупштине предлаже кандидата за пре
дсе дника општине. 
Предлог кандидата за председника општине подноси 
се Скупштини у писаном облику. 
Предлог из става 2. овог члана садржи име и презиме 
кандидата, личну и радну биографију, образложење и 
сагласност кандидата у писаном облику. 

Члан 41.

Кандидат за председника општине предлаже канди
дата за заменика председника општине из реда одбо
рника, кога бира Скупштина на исти начин као пре
дсе дника општине. 
Кандидат за председника општине предлаже и канди
дате за чланове Општинског већа. 
Предлог из ст. 1. и 2. овог члана садржи име и презиме 
кандидата, назначење функције за коју се кандидат 
предлаже, личну и радну биографију, образложење и 
са гласност кандидата у писаном облику.
О кандидатима за председника општине, заменика 
председника општине и чланове Општинског већа 
води се обједињена расправа.
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Члан 42.

Скупштина истовремено и обједињено одлучује о 
избору председника општине, заменика председника 
општине и чланова Општинског већа. 

Члан 43.

Скупштина бира извршне органе општине непосредном 
применом поступка који је утврђен законом, Статутом 
и овим Пословником за избор председника и заменика 
председника Скупштине.

Члан 44.
Председнику општине и заменику председника општи
не избором на ове функције престаје мандат одборника 
у Скупштини. 
Председник општине и заменик председника општине 
су на сталном раду у Општини.
Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа 
престаје одборнички мандат. 
Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду 
у Општини. 

2. Разрешење и оставка извршних органа

Члан 45.
Председник општине може бити разрешен пре истека 
времена на које је биран, на образложени предлог најма
ње 1/3 одборника, на исти начин на који је изабран. 
О предлогу за разрешење председника општине мора 
се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од 
дана достављања предлога председнику Скупштине, 
уз примену минималног рока за сазивање седнице, у 
складу са законом. 
Ако Скупштина не разреши председника општине, 
одборници који су поднели предлог за разрешење 
не могу поново предложити разрешење председника 
општине, пре истека рока од 6 месеци од одбијања 
претходног предлога.
Разрешењем председника општине престаје мандат 
заменика председника општине и Општинског већа.

Члан 46.
Заменик председника општине, односно члан Општи
нског већа, могу бити разрешени пре истека времена 
на које су бирани, на предлог председника општине 
или најмање 1/3 одборника, на исти начин на који су 
изабрани. 

Истовремено са предлогом за разрешење заменика 
председника општине или члана Општинског већа, 
пре дседник општине је дужан да Скупштини поднесе 
пре длог за избор новог заменика председника општине 
или члана Општинског већа, која истовремено доноси 
одлуку о разрешењу и о избору, у складу са одредбама 
овог Пословника о њиховом избору.
У случају да Скупштина општине разреши заменика 
председника Општине или члана Општинског већа на 
предлог једне трећине одборника, председник општине 
је дужан да на првој наредној седници Скупштине 
општине поднесе предлог за избор новог заменика пре
дседника Општине, односно члана Општинског већа. 

Члан 47.

О поднетој оставци председника општине, заменика 
председника општине или члана Општинског већа се 
не отвара расправа, већ се престанак функције због 
поднете оставке само констатује, без гласања, тако што 
то чини председник Скупштине у име Ску пштине.
Председник општине, заменик председника општине 
или члан Општинског већа који су разрешени или су 
поднели оставку, остају на дужности и врше текуће 
послове, до избора новог председника општине, 
заменика председника општине или члана Општинског 
већа. 
Престанком мандата Скупштине престаје мандат 
извршних органа Општине, с тим да они врше текуће 
послове из своје надлежности до ступања на дужност 
новог председника општине и Општинског већа, 
односно председника и чланова привременог органа, 
ако је Скупштини мандат престао због распуштања 
Скупштине. 

V ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПШТИНЕ

1. Председник Скупштине

Члан 48.
Председник Скупштине организује рад Скупштине, са
зива седнице, предлаже дневни ред, председава седни
цама, стара се о примени Пословника и остваривању 
јавности рада Скупштине, потписује акта која доноси 
Скупштина, представља Скупштину, остварује сарадњу 
са председником општине и Општинским већем, стара 
се о благовременом и усклађеном раду радних тела 
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Скупштине и врши друге послове утврђене законом и 
Статутом.
Председник Скупштине може бити на сталном раду 
у општини.

Члан 49.

Председнику Скупштине престаје функција пре истека 
времена на које је изабран, уколико поднесе оставку, 
буде разрешен или му престане мандат одборника, на 
начин утврђен законом.
Ако је оставка поднета на седници Скупштине усмено 
или у писаној форми, Скупштина на истој седници, 
без отварања расправе и без гласања, констатује да је 
председнику Скупштине престала функција.
Ако је оставка поднета између две седнице Скупштине 
у писаној форми, о оставци председника Скупштине 
обавештавају се одборници Скупштине на почетку прве 
наредне седнице Скупштина, без отварања расправе и 
без гласања.
Председник Скупштине може бити разрешен и пре 
истека времена на које је изабран, на исти начин на који 
се бира.
Скупштина је обавезна да се о предлогу за разрешење 
председника Скупштине изјасни на првој наредној 
седници од дана подношења захтева за разрешење.

Члан 50.

У случају престанка функције председника Скупштине 
пре истека времена на које је изабран, Скупштина ће 
на истој, а најкасније на наредној седници, започети 
поступак избора председника Скупштине, у складу са 
одредбама Пословника. 
У случају из става 1. овог члана, дужност председника 
Скупштине, до избора новог, врши заменик председника 
Скупштине.

Члан 51.
У случају престанка мандата одборника, председнику 
Скупштине престаје функција председника даном 
одржавања седнице на којој је утврђено да му је ма
ндат престао.

2. Заменик председника Скупштине

Члан 52.
Председник Скупштине има заменика који помаже 
председнику у обављању послова из његове надле

жности и замењује га у случају његове одсутности 
или спречености да обавља своју дужност.

Члан 53.
Ако заменику председника Скупштине мирују права 
из радног односа услед избора на ту функцију, заме
ник председника Скупштине може бити на сталном 
раду у Општини.
Заменик председника Скупштине може поднети оста
вку или бити разрешен са функције по поступку пре
дви ђеном овим Пословником за подношење оста вке, 
односно разрешење председника Скупштине.

3. Секретар Скупштине

Члан 54.
Секретар Скупштине стара се о обављању стручних 
и других послова у вези са сазивањем и одржавањем 
се дница Скупштине и њених радних тела и руководи 
административним пословима везаним за њихов рад.
Секретар Скупштине присуствује седницама Ску пшти
не и по потреби даје стручно мишљење у вези при
мене Пословника и других питања везаних за рад Ску
пштине.
Секретар Скупштине одговоран је за благовремено 
до стављање обавештења, тражених података, списа и 
упутстава, када се они односе на делокруг и рад Ску
пштине.

Члан 55.
Скупштина може, на предлог председника Ску пшти
не разрешити секретара Скупштине и пре исте ка 
времена на које је постављен.
Секретар Скупштине може поднети оставку. У слу
чају подношења оставке, секретару Скупштине пре
стаје функција даном одржавања седнице на којој је 
поднео оставку, односно на првој наредној се дни ци 
Скупштине, ако је оставку поднео у периоду изме
ђу две седнице. О поднетој оставци не отвара се ра
справа, нити се одлучује, већ се престанак функције 
секретара по овом основу само констатује.

4. Заменик секретара Скупштине

Члан 56.
Секретар Скупштине може има заменика, који га за
мењује у случају његове одсутности или спре чености 
да обавља своју дужност.
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Заменик секретара Скупштине се поставља и разре
шава на исти начин и под истим условима као и се
кретар Скупштине и може поднети оставку.

VI ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ

1. Образовање одборничке групе

Члан 57.
Одборници Скупштине имају право да образују одбо
рничке групе. 
Одборничку групу чине одборници једне политичке 
странке, коалиције политичких странака или групе 
грађана која има најмање три одборника у Скупштини. 
Одборничку групу од најмање три одборника могу 
удруживањем да образују и одборници политичких 
стра нака, коалиције политичких странака или групе 
гра ђана које имају мање од три одборника.
Одборници који припадају политичкој странци или 
коалицији политичких странака које су у изборима уче
ствовале као странке или коалиције националних ма
њина могу да формирају одборничку групу са најма ње 
једног одборника.
О образовању одборничке групе обавештава се пре
дседник Скупштине, коме се подноси списак са потпи
сима чланова одборничке групе. На списку се посе бно 
назначава шеф одборничке групе. 
Одборник може бити члан само једне одборничке 
групе. 
Одборник који није члан ниједне одборничке групе, 
доставља обавештење председнику Скупштине да ће 
у Скупштини иступати самостално.

Члан 58.
Одборничка група учествује у раду Скупштине на 
начин утврђен овим Пословником. 
Одборничка група заузима ставове о питањима ко
ја разматра Скупштина, покреће иницијативу за 
разма трање појединих питања, предлаже доношење 
општих аката Скупштине и предузима и друге акти
вности у складу са овим Пословником. 

2. Шеф одборничке групе

Члан 59.
Одборничку групу представља шеф одборничке гру
пе. 

Одборничка група има заменика шефа одборничке 
групе који га замењује у случају одсутности или 
спречености. 
У току седнице Скупштине, одборничка група мо
же овластити једног свог члана да представља одбо
рни чку групу по одређеној тачки дневног реда, о 
чему шеф одборничке групе писмено обавештава 
председника Скупштине, најкасније до отварања ра
справе по тој тачки дневног реда. 
Ако одборничку групу представља заменик шефа, 
одно сно овлашћени представник, он преузима овла
шћења шефа одборничке групе. 

Члан 60.
Шеф одборничке групе, у писаном облику, обавештава 
председника Скупштине о промени састава одборничке 
групе. 
Приликом приступања нових чланова одборничкој 
групи, шеф одборничке групе доставља председнику 
Скупштине њихове потписане изјаве о приступању.
У случају да одборник иступа из састава одборничке 
групе, о томе писаним путем обавештава председника 
Скупштине.
О образовању нове или о промени састава у постојећим 
одборничким групама, председник Скупштине обаве
штава одборнике на првој наредној седници.

Члан 61.
Стручне и административнотехничке послове за 
по требе одборничких група обавља организациона 
јединица Општинске управе надлежна за скупштинске 
послове.

VII РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ 

1. Стална радна тела

Члан 62.
За разматрање појединих питања из надлежности 
Скупштине, давање мишљења на педлоге прописа 
и одлука које доноси Скупштина и вршење других 
по  слова у складу са Статутом и овим Пословником, 
обра зују се стална радна тела Скупштине. 
Стално радно тело прати стање у области за коју је 
образовано, извештава Скупштину о томе и Ску пшти
ни предлаже мере за побољшање стања у области за 
коју је основано.
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Чланови сталних радних тела бирају се из реда одбо
рника и грађана, на мандатни период за који су иза
брани и одборници Скупштине.
Стално радно тело Скупштине има председника и два 
члана.

Члан 63.

Чланове сталних радних тела Скупштине предлажу 
одборничке групе сразмерно броју одборника које 
имају у Скупштини, осим за избор чланова Одбора за 
административномандатна питања.
Одборник може бити члан највише три стална радна 
тела Скупштине.
Чланови Општинског већа не могу бити чланови ра
дних тела Скупштине.
Поред одборника, чланови сталних радних тела Ску
пштине морају бити и грађани, стручњаци за поједине 
области, с тим да њихов број мора бити мањи од броја 
чланова који су одборници.
Чланове сталних радних тела из реда грађана  стру
чњаке за поједине области, одборничким групама 
могу предлагати месне заједнице, јавне службе, као 
и удружења грађана основана у области за коју се ра
дно тело образује.

Члан 64.

О предложеној листи за избор чланова сталног радног 
тела Скупштина одлучује у целини, јавним гласањем.
Стално радно тело је изабрано ако је за њега гласала 
већина присутних одборника.
Ако стално радно тело не буде изабрано, цео поступак 
се понавља са новим кандидатима.

Члан 65.

Председник Скупштине сазива прву седницу сталног 
радног тела.
Стално радно тело на првој седници бира председника 
већином гласова од укупног броја чланова, уколико 
законом није другачије предвиђено.
До избора председника сталног радног тела, првом 
се дницом председава најстарији одборник, члан ста
лног радног тела.

Члан 66.

Председник сталног радног тела организује рад, са
зива и председава седницама сталног радног тела, 

формулише закључке и о томе обавештава пре дсе
дника и секретара Скупштине.
Заменик председника сталног радног тела замењује 
председника сталног радног тела у случају његове 
одсутности или спречености.

Члан 67.

Скупштина може, и пре истека времена на који су 
изабрани, разрешити поједине чланове сталних ра
дних тела и изабрати нове путем појединачног пре
длагања и избора.
Предлог за разрешење члана сталног радног тела 
мо же поднети председник Скупштине, председник 
сталног радног тела или одборничка група на чији је 
предлог тај члан и изабран.
Члан сталног радног тела разрешен је када за то гла
са већина одборника који присуствују седници Ску
пштине.

2. Седнице сталних радних тела

Члан 68.

Председник сталног радног тела дужан је да сазове 
седницу на захтев најмање 1/3 чланова сталног радног 
тела, као и на захтев председника Скупштине. Рок 
за сазивање седнице је 24 часа од дана подношења 
захтева. 
Ако то не учини председник сталног радног тела у 
захтеваном року, седницу сталног радног тела може 
сазвати председник Скупштине.

Члан 69.

Радна тела Скупштине раде у седницама којима прису
ствује већина чланова, а одлучују већином гласова од 
укупног броја чланова.
Обавештење о датуму одржавања, дневном реду и ма
теријалу за седницу сталног радног тела достављају се 
члановима сталног радног тела најкасније 24 сата пре 
одржавања седнице.
Изузетно од става 2. овог члана, обавештење о датуму, 
дневном реду и материјалу за седницу могу се доставити 
и у краћем року, у ком случају је председник радног те
ла дужан да на седници радног тела образложи такав 
поступак.
Изузетно од става 2. овог члана, седница радног те
ла може се сазвати и непосредно пре почетка или у 
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паузи заседања Скупштине, осим у случају када је на 
дневном реду седнице радног тела предлог општег 
акта. 

Члан 70.

На седницу сталног радног тела обавезно се позива 
представник предлагача, као и обрађивача акта који 
се на седници разматра.
У раду сталног радног тела по позиву могу учество
вати стручни и научни радници из области која се 
разматра на седници сталног радног тела, без права 
одлучивања.
Седници сталног радног тела могу присуствовати и 
учествовати у раду без права одлучивања и одбо рни
ци који нису чланови тог сталног радног тела, као и 
Локални омбудсман.

Члан 71.

У извршавању послова из свог делокруга, радно тело 
Скупштине може тражити од надлежних органа и 
служби податке и информације од значаја за свој рад.
На предлог Секретара Скупштине, у циљу боље сара
дње и координације и зависно од сродности тачака 
дневног реда, два или више радних тела могу одржати 
заједничку седницу радних тела.

Члан 72.

По завршеној седници стално радно тело подноси 
Скупштини извештај који садржи мишљења и пре
дло ге сталног радног тела.
Мишљења и предлоге радних тела Скупштине потпи
сују председник и записничар.
Стално радно тело одређује известиоца који на 
седници Скупштине, по потреби, образлаже извештај 
сталног радног тела.

Члан 73.
На захтев појединог члана радног тела, његово издво
јено мишљење изнеће се пред Скупштину у изве
штају, односно предлогу тог радног тела.
Члан радног тела Скупштине који је издвојио ми
шљење има право да га образложи пре отварања ра
справе на седници Скупштине.

Члан 74.

На седници сталног радног тела води се записник, у 
који се обавезно уносе имена присутних, предлози 

изнети на седници, ставови сталног радног тела, 
резултати сваког гласања, свако издвојено мишљење, 
као и известиоци.
Записник са претходне седнице радног тела усваја се 
пре преласка на дневни ред.

3. Јавна слушања

Члан 75.

Стално радно тело може организовати јавно слушање 
о предлозима општих аката које доноси Скупштина. 
Јавно слушање из става 1. овог члана организује се 
ради прибављања информација, односно стру чних 
мишљења о предлогу општег акта који је у ску пшти
нској процедури, разјашњења појединих ре шења из 
предложеног или важећег општег акта, разја шњења пи
тања значајних за припрему предлога општег акта или 
другог питања које је у надлежности сталног радног 
тела, као и ради праћења спровођења и примене важећег 
општег акта.

Члан 76.

Предлог за организовање јавног слушања може да по
днесе сваки члан сталног радног тела.
Предлог из става 1. овог члана садржи тему јавног слу
шања и списак лица која би била позвана.
Одлуку о организовању јавног слушања доноси стално 
радно тело.
О одлуци из става 3. овог члана, председник сталног ра
дног тела обавештава председника Скупштине.
Председник сталног радног тела на јавно слушање по
зива чланове сталног радног тела, одборнике и дру га 
лица чије је присуство од значаја за тему јавног слу
шања.
Позив из става 5. овог члана садржи тему, време и ме
сто одржавања јавног слушања, као и обавештење о 
позваним учесницима.
Јавно слушање се одржава без обзира на број присутних 
чланова сталног радног тела.
Након јавног слушања, председник сталног радног те ла 
доставља информацију о јавном слушању предсе днику 
Скупштине, члановима сталног радног тела и уче
сницима јавног слушања. Информација садржи име на 
учесника на јавном слушању, кратак преглед изла гања, 
ставова и предлога изнетих на јавном слушању.
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Чланови сталног радног тела и учесници јавног слу
шања могу да поднесу писане примедбе на инфо рма
цију о јавном слушању председнику сталног ра дног 
тела, који их доставља лицима из става 8. овог члана.

4. Савети, комисије и одбори

Члан 77.

 Стална радна тела Скупштине образују се као савети, 
комисије и одбори. Стална радна тела Скупштине су:

1. Савет за буџет и финансије
2. Савет за урбанизам,стамбенокомуналне дела

тно сти и заштиту животне средине
3. Савет за друштвене делатности
4. Савет за привреду, пољопривреду и развој села
5. Савет за социјалну политику
6. Комисија за статут
7. Комисија за избор, именовање и одликовања
8. Комисија за мандатноимунитетска питања
9. Комисија за преставке и жалбе
10. Комисија за сарадњу са другим општинама и 

гра довима
11. Административни одбор
12. Одбор за прописе и управу
13. Одбор за рад и развој месних заједница,
14. Одбор за утврђивање предлога назива улица, 

тргова, заселака и делова насељених места, 
15. Одбор за односе са верским заједницама,
16. Одбор за борбу против корупције,

а) Савет за буџет и финансије

Члан 78.

Савет за буџет и финансије разматра предлоге одлука 
и других општих аката који се односе на финансирање 
послова Општине, таксе, накнаде и друге јавне приходе, 
програме развоја делатности за које је надлежна Ску
пштина, буџет, одлуку о завршном рачуну буџета, за
јмо ве и задуживање Општине и друга економскофи на
нсијска питања, предлаже Скупштини доношење одго
варајућих одлука и даје мишљења о предлозима дру гих 
овлашћених предлагача.

б) Савет за урбанизам, стамбено-комуналне дела-
тно сти и заштиту животне средине

Члан 79.

Савет за урбанизам,стамбенокомуналне делатности и 
заштиту животне средине разматра питања и даје ми
шљење из области урбанизма, стамбенокомуналних 
де латности и уређивања грађевинског земљишта, пре
дла же Скупштини доношење одговарајућих одлука и 
других општих аката који се односе на обављање и ра
звој комуналних делатности, уређивање грађевинског 
земљишта, стамбену изградњу и стамбене односе, 
просторног планирања и урбанизма на територији 
Општи не, јавни градски и приградски превоз путника 
(ли нијски и ванлинијски), изградњу, одржавање и кори
шће ње локалних и некатегорисаних путева и улица, као 
и друга питања из ове области, као и давање мишљења 
о предлозима других овлашћених предлагача.
Савет, такође, прати и разматра питања везана за еко
логију, заштиту и унапређење животне средине, вазду
ха, природе и природних добара, заштиту од буке и 
прати активности на спречавању и отклањању штетних 
последица које угрожавају животну средину, предлаже 
Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје 
мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.

в) Савет за друштвене делатности

Члан 80.

Савет за друштвене делатности разматра годишње 
про граме и извештаје о раду установа чији је оснивач 
Општина из области основног и средњег образовања, 
културе, спорта, здравства, друштвене бриге о деци, 
социјалне заштите, информисања, разматра питања и 
проблеме у областима уметничког стваралаштва, бри
ге о младима, малолетничке деликвенције, бриге о осо
бама са посебним потребама, родне равноправности и 
једнаких могућности за све, заштите породице и слично.
Савет разматра предлог буџета Општине, посебно у 
делу који се односи на финансирање програма дру
штве них делатности, а своје мишљење, ставове, закљу
чке и сугестије доставља Скупштини ради доношења 
одговарајућих одлука.
Савет је дужан да разматра евентуалне приговоре уста
нова чије програме финансира Општина из свог буџета, 
а који се односе на реализацију усвојеног про грама и 
финансијског плана одређене делатности, установе или 
организације, и да о томе обавести Скупштину.



Страна 643 – Број 8СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА28. март 2019.

г) Савет за привреду, пољопривреду и развој села

Члан 81.

Савет даје мишљење на предлог одлука и других аката 
из области привреде, пољопривреде и развој села које 
доноси Скупштина.
разматра предлоге одлука из области привреде, зана
тства, туризма, угоститељства и трговине.
разматра питања из области развоја и планирања, усме
равања и подстицања развоја пољопривреде и уре
ђења сеоских подручја и развоја села, шумарства и 
во допривреде, предлаже Скупштини доношење одго ва
ра јућих одлука и даје мишљење о предлозима других 
овлашћених предлагача.

д) Савет за социјалну политику

Члан 82.

Савет за социјалну политику разматра питања и даје 
мишљење на предлоге одлука из области социјалне 
по литике и социјалне сигурности грађана, ради реали
зације својих задатака остварује тесну сарадњу са 
инсти туцијама из области социјалне заштите, предлаже 
Скупштини доношење одговарајућих одлука и мера за 
превазилажење проблема.

ђ) Комисија за статут

Члан 83.

Комисија даје мишљење о предлогу Статута, његовој 
измени и допуни. Одбор прати спровођење Статута и 
даје предлог аутентичног тумачења његових одредби, а 
разматра и питања везана за промену статута предузећа, 
установа и других организација чији је оснивач Општина 
и о томе доставља Скупштини своје мишљење.

е) Комисија за избор, именовање и одликовања

Члан 84.

Комисија за избор, именовања и одликовања разматра 
предлоге за избор, именовања, постављења и ра зре
шења, за које посебним актима није предвиђен други 
пре длагач.
Комисија припрема предлоге за избор, именовања, по
стављења и разрешења чланова органа и предста вника 
Скупштине у органе одређене законом и Статутом, за 

које није предвиђено предлагање од стране других 
органа.
Комисија разматра предлоге за награде, похвале и друга 
општинска признања, стара се о њиховом уручењу, обе
збеђује одговарајући публицитет у средствима јавног 
информисања или на други одговарајући начин, врши 
друге послове који се односе на награде и признања које 
додељује Скупштина, предлаже Скупштини доношење 
одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима 
других овлашћених предлагача.

ж) Комисија за мандатно-имунитетска питања

Члан 85.

Комисија за мандатноимунитетска питања разматра 
предлоге за престанак мандата појединих одборника и 
о томе подноси Скупштини извештај са предлогом за 
утврђивањем престанка мандата одборника, разматра 
извештај Изборне комисије и уверења о избору одбо
рника и подноси Скупштини извештај са предлогом за 
потврђивање мандата, а разматра и друга питања у вези 
са мандатноимунитетним правима одборника.

з) Комисија за преставке и жалбе:

Члан 86.

Комисија за представке и жалбе разматра представке 
и притужбе које грађани упућују Скупштини, предсе
днику општине и Општинском већу, као и предста вке 
усту пљене од стране републичких органа, испитује 
њи хову основаност, предлаже Скупштини доношење 
одго варајуће одлуке и мере које треба предузети у циљу 
откла њања утврђених неправилности у раду органа 
Општине, о чему обавештава подносиоце.
У поступку разматрања представки и притужби, овај 
Комисија прибавља извештаје од органа и организација 
на које се наведени поднесци односе, у року који сам 
одређује.
Ако орган или организација из става 2. овог члана не 
доставе извештај у одређеном року, Комисија о томе 
оба вештава Скупштину, односно орган који је уступио 
пре дста вку.

и) Комисија за сарадњу са другим општинама и 
градовима:



Страна 644 – Број 8 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 28. март 2019.

Члан 87.

Комисија за сарадњу са другим општинама и градовима 
врши задатке и послове које се односе на сарадњу 
општине са другим општинама и градовима, разматра 
предлоге за сарадњу одређује састав делегације Ску
пшти не општине подноси програм сарадње Ску пшти не 
и подноси извештаје Скупштини о остваре ној сарадњи.

ј) Административни одбор:

Члан 88.

Административни одбор разматра питања која се одно
се на радноправни статус изабраних, постављених и 
именованих лица од стране Скупштине општине, одно
сно одлучује у првом степену о правима по основу рада 
лица која бира, именује или поставља Скупштина.

к) Одбор за прописе и управу

Члан 89.

Одбор за прописе и управу разматра усклађеност пре
длога одлука и других општих аката које усваја Ску
пштина са Уставом, законом, Статутом и другим про
писима и даје своје предлоге и мишљења Скупштини.
 Одбор прати стање у области нормативне делатности 
Скупштине и указује на потребу доношења, односно 
усаглашавања одлука и других општих аката, утврђује 
пречишћене текстове одлука и других прописа Ску
пштине, разматра и утврђује предлоге аутентичног ту
ма чења прописа чији је доносилац Скупштина.
Овај Одбор утврђује предлог Пословника о раду Ску
пштине, односно предлог о измени и допуни овог 
акта.
Одбор, у складу са законом, утврђује предлог мишљења 
или одговора Уставном суду Републике Србије у по
ступку за оцену уставности, односно законитости Ста
тута, одлука и других општих аката које је донела Ску
пштина.
Одбор разматра остваривање система локалне самоу
праве у Општини, остваривање послова државне управе 
које Република повери Општини, разматра питања 
организације рада управе и даје мишљење о предлогу 
Одлуке о организацији Општинске управе, разматра 
питања међуопштинске сарадње и подноси предлоге 
надлежном органу за успостављање, одржавање и даље 

развијање односа и веза Општине са другим општинама 
и градовима у земљи и иностранству, питања оства
ривања слобода, права и дужности грађана, као и друга 
питања из области локалне самоуправе и управе.

л) Одбор за рад и развој месних заједница

Члан 90.

Одбор за рад и развој месних заједница разматра питања 
образовања месних заједница и усклађивања односа у 
месним заједницама, подстиче развој инфраструктуре 
на подручју месних заједница, контролише и подстиче 
рад месних заједница, разматра и друга питања од инте
реса за грађане у месним заједницама, предлаже Ску
пштини доношење одговарајућих одлука и даје ми
шљење о предлозима других овлашћених предлагача.

љ) Одбор за утврђивање предлога назива улица, 
тргова, заселака и делова насељених места

Члан 91.

Одбор за утврђивање предлога назива улица, тргова, 
заселака и делова насељених места, утврђује предлоге 
назива улица, тргова, заселака и делова насељених 
места на територији Општине, предлаже Скупштини 
доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о 
предлозима других овлашћених предлагача. 
 
м) Одбор за односе са верским заједницама

Члан 92.
Одбор за односе са верским заједницама прати и раз
матра питања односа и сарадње Скупштине са верским 
заједницама, помаже им у решавању проблема на које 
наилазе, стара се о стварању и очувању добрих међу
конфесионалних односа, међусобног уважавања и ве
рске и међунационалне толеранције, врши друге по
сло ве из области односа са верским заједницама, пре
длаже Скупштини доношење одговарајућих одлука 
које се односе на верске заједнице и даје мишљења о 
предлозима других овлашћених предлагача. 

н) Одбор за борбу против корупције

Члан 93.
Одбор за борбу против корупције врши анализу поја
вних облика корупције на локалном нивоу, разматра 
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и даје Скупштини мишљење на предлог Локалног 
акционог плана за борбу против корупције (у даљем 
те ксту: ЛАП), активно учествује у едукацији о антико
рупцијским механизмима, начину и значају надзора над 
спровођењем ЛАПа, помаже у спровођењу кампања 
за информисање грађана о механизмима ЛАПа, прати 
и разматра стање и појаву корупције у свим областима 
друштвеног живота и сагледава активности у борби 
против корупције, предлаже Скупштини мере које 
треба предузети, прати њихово спровођење и даје 
иницијативе за доношење одговарајућих аката и мера 
у овој области, како би органи Општине и носиоци 
јавних овлашћења на локалном нивоу своја овлашћења 
вршили у складу са начелима владавине права, нулте 
толеранције на корупцију, одговорности, ефикасности и 
транспарентности.

5. Посебна стална радна тела

Члан 94.

Поред сталних радних тела предвиђених овим По
словником, Скупштина оснива посебна стална радна 
тела Скупштине, у складу са законом и Статутом, и то:

1. Савет за младе,
2. Комисија за родну равноправност,
3. Савет за здравље,
4. Савет за праћење примене Етичког кодекса,
5. Кориснички савет јавних служби
6. Изборна комисија за спровођење избора за одбо

рнике Скупштине општине 
7. Изборна комисија за спровођење избора за чла

нове савета месних заједница
Другостепена изборна комисија за спровођење избо
ра за чланове савета месних заједница

а) Савет за младе

Члан 95.
Савет за младе разматра питања у вези са унапређивањем 
положаја младих, даје мишљења на предлоге одлука и 
других општих аката које доноси Скупштина у обла
стима од значаја за младе, иницира припрему пројеката 
и учешће Општине у пројектима и програмима за уна 
пређење положаја младих, подстиче сарадњу Општи
не и омладинских организација и удружења и даје 
по дршку реализацији њихових активности, даје ми

шљење о предлозима пројеката од значаја за младе 
који се делимично или у целини финансирају из буџета 
Општи не и прати њихово остваривање, иницира и уче
ствује у изради стратегије и локалних акционих плано
ва из области положаја младих, прати њихово оства
ривање, као и друге послове од интереса за младе, у 
циљу стварања услова за квалитетнији живот младих и 
њихово активно учешће у савременим токовима развоја 
друштва.
Савет има председника и 6 чланова, с тим што на
јмање 1/2 чланова Савета морају бити старости од 15 
до 30 година.
Актом о образовању Савета уређује се састав, надле
жност, начин рада, права и дужности председника 
и чланова Савета и друга питања од значаја за рад 
Савета, у складу са законом.

б) Комисија за родну равноправност

Члан 96.

Комисија за родну равноправност разматра предлоге 
одлука и других општих аката које доноси Скупштина 
са становишта унапређивања родне равноправности, 
сагледава резултате вођења политике и извршавања 
аката Скупштине од стране извршних органа Општине 
и других органа и функционера одговорних Скупштини 
у погледу поштовања родне равноправности, посебно 
оних којима се остварује политика једнаких могућносати 
на нивоу Општине, разматра локалне акционе планове 
из области родне равноправности и примене стандарда 
о равномерној заступљености жена и мушкараца на 
местима одлучивања у јавном и политичком животу 
Општи не. 
Комисија има председника и 6 чланова, с тим да на
јмање три члана Комисије морају бити припадници 
мање заступљеног пола.
Актом о образовању Комисије уређује се састав, надле
жност, начин рада, права и дужности председника и 
чла нова Комисије и друга питања од значаја за рад Ко
мисије, у складу са законом.

в) Савет за здравље

Члан 97.
Савет за здравље разматра питања и предлоге из 
обла сти примарне здравствене заштите, као и из 
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области развоја и унапређивања здравствених услу
га у оквиру надлежности Општине и предлаже Ску
пштини доношење одговарајућих одлука и мера ради 
спровођења друштвене бриге за здравље, обезбеђивање 
услова за обављање делатности здравствене установе, 
планирања и спровођења програма у области здравља и 
подизање свести о томе да је здравље врхунска вредност.
Савет за здравље обавља и одређене задатке из обла
сти заштите права пацијената, и то:

 разматра приговоре о повреди појединачних права 
пацијената на основу достављених и прикупљених 
доказа и утврђених чињеница;

 о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца 
приговора и директора здравствене установе, односно 
оснивача приватне праксе на коју се приговор односи 
и даје одговарујуће препоруке;

 разматра извештаје Заштитника права пацијената, 
прати остваривање права пацијената на територији 
Општине и предлаже мере за заштиту и промоцију 
права пацијената;

 подноси Скупштини, као и министарству надле
жном за послове здравља, годишњи извештај о свом 
раду и о предузетим мерама за заштиту права паци
јената.

Савет има председника и 6 чланова. 
Актом о образовању Савета уређује се састав, надле
жност, начин рада, права и дужности председника и 
чланова Савета и друга питања од значаја за рад Савета, 
у складу са законом.

г) Савет за праћење примене Етичког кодекса

Члан 98.
Савет за праћење примене Етичког кодекса прати при
мену Етичког кодекса понашања функционера лока
лне самоуправе у Србији, пружа објашњења и даје ми
шљења у вези са његовом садржином, прати да ли се 
фу нкционери Општине придржавају одредаба Етичког 
коде кса, анализира догађаје и појаве од значаја за 
успешну примену Етичког кодекса, промовише његову 
примену преко средстава јавног информисања и даје 
препоруке функционерима, грађанима и медијима.
Савет за праћење примене Етичког кодекса даје савете 
и смернице у вези са пријављивањем приватног инте
реса одборника, води евиденцију о пријавама при
ва тног интереса, прати извршавање обавезе прија

вљивања приватних интереса одборника и о томе 
са чи њава извештај.
Савет има председника и 6 чланова. 
Актом о образовању Савета уређује се састав, надле
жност, начин рада, права и дужности председника и 
чланова Савета и друга питања од значаја за рад Савета, 
у складу са законом.

д) Кориснички савет јавних служби

Члан 99.

Кориснички савет јавних служби разматра планове, про
граме и извештаје јавних служби, а нарочито остварени 
ниво обима и квалитета услуга јавних служби, цене 
комуналних услуга, односно висину накнада за услуге 
јавних служби и о свом ставу извештава Скупштину и 
јавност.
Кориснички савет има председника и 6 чланова. 
Актом о образовању Корисничког савета уређује се са
став, надлежност, начин рада, права и дужности предсе
дника и чланова Корисничког савета и друга питања од 
значаја његов за рад, у складу са законом.

ђ) Изборна комисија за спровођење избора за одбо-
рнике Скупштине општине

Члан 100.
Изборна комисија за спровођење избора за одборника 
Скупштине општине (у даљем тексту: Општинска 
изборна комисија) јесте орган за спровођење избора за 
одборнике.
Општинска изборна комисија је самостална и независна 
у раду и ради на основу закона и прописа донетих на 
основу закона.
Чланови Општинске изборне комисије и њихови за
мени ци могу бити само грађани који имају изборно пра
во, као и пребивалиште на територији општине Црна 
Трава.
Општинска изборна комисија ради у сталном саставу 
(именовани чланови) и у проширеном саставу (опу но
моћени чланови).
Општинску изборну комисију у сталном саставу чине 
председник и шест чланова које именује Скупштина 
општине, на предлог одборничких група у Скупштини 
општине, сразмерно броју одборника а у проширеном 
саставу  и по један опуномоћени представник подно
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силаца изборне листе који је предложио најмање две 
трећине кандидата од укупног броја одборника који се 
бира.
Општинска изборна комисија има секретара кога име
нује Скупштина општине. Секретар учествује у раду 
ко мисије без права одлучивања.
Председник, чланови Општинске изборне комисије у 
сталном и проширеном саставу и њен секретар имају 
заменике.
За председника, заменика председника, секретара и 
заменика секретара изборне комисије именује се ли
це које је дипломирани правник.
Изборна комисија:

 стара се о законитости спровођења избора одбо
рника;

 одређује бирачка места, при чему нарочито води ра
чуна о равномерној распоређености бирача на бира чким 
местима и о доступности бирачког места бира чима;

 одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
 даје упутства бирачким одборима у погледу спро

вођења поступка избора одборника;
 прописује обрасце и организује техничке припреме 

за спровођење избора за одборнике;
 утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете 

у складу са прописима о избору одборника;
 проглашава изборне листе;
 утврђује облик и изглед гласачких листића, број гла

сачких листића за бирачка места и записнички их пре
даје бирачким одборима;

 утврђује и објављује укупне резултате избора одбо
рника;

 подноси извештај скупштини јединице локалне са
моуправе о спроведеним изборима за одборнике;

 доставља министарству надлежном за послове ло
калне самоуправе и републичком органу надлежном за 
послове статистике податке о спровођењу и резултатима 
избора за одборнике, непосредно по завршетку избора;

 обавља и друге послове одређене прописима о 
избо ру одборника.

На остала питања која се тичу избора, права и дужности 
председника и чланова општинске изборне комисије за 
спровођење избора за одборнике Скупштине општине 
Црна Трава примењују се одредбе закона којим се уре
ђују избори за одборнике скупштина јединица локалних 
самоуправа.

е) Изборна комисија за спровођење избора за чла-
нове савета месних заједница

Члан 101.

Изборну комисију чине председник и шест чланова које 
именује Скупштина општине.
Изборна комисија има секретара кога именује Ску
пштина општине и који учествује у раду Изборне коми
сије без права одлучивања.
Председник, чланови Изборне комисије и секретар, 
именују се на четири године, а по истеку мандата могу 
бити поново именовани.
Председник, чланови изборне комисије и њен секретар 
имају заменике.
За председника, заменика председника, секретара и 
заме ника секретара Изборне комисије именују се лица 
која имају стечено високо образовање из научне обла
сти правне науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер акаде
мским студијама, мастер струковним студи јама, спе
ција листичким академским студијама, специјали сти
чким струковним студијама, односно на основним 
сту дијама у трајању од најмање четири године или спе
ција листичким студијама на факултету, са најмање три 
година радног искуства у струци.
Изборна комисија спроводи изборе за чланове Савета 
месне заједнице искључиво у сталном саставу.
Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу 
бити само грађани који имају изборно право, као и 
пребивалиште на територији Општине.
Задаци и овлашћења Изборне комисије, као и начин рада 
и одлучивања, ближе се утврђују одлуком Скупштине 
општине којом се уређују месне заједнице.

Задаци и овлашћења Изборне комисије

Члан 102.
Изборна комисија приликом спровођења избора за 
Савет месне заједнице: 

 стара се о законитости спровођења избора за члано
ве савета месне заједнице;

 одређује бирачка места;
 одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
 даје упутства бирачким одборима у погледу спро

вођења поступка избора за чланове савета месне заје
днице;
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 прописује обрасце и организује техничке припреме 
за спровођење избора;

 утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете 
у складу са Упутством за спровођење избора за чланове 
савета месне заједнице;

 проглашава листу кандидата;
 утврђује облик и изглед гласачких листића, број гла

сачких листића за бирачка места и записнички их пре
даје бирачким одборима;

 одлучује о приговорима поднетим у поступку избо
ра за чланове савета месне заједнице;

 утврђује и објављује резултате избора за чланове 
савета месне заједнице;

 подноси извештај Скупштини општине о спрове
деним изборима за чланове савета месне заједнице;

ж) Другостепена изборна комисија за спровођење 
избора за чланове савета месних заједница

Члан 103.
Другостепена изборна комисија је орган за спровођење 
избора који у другом степену одлучује о приговорима 
на одлуке Изборне комисије
Другостепену изборну комисију чине председник и 
четири члана.
Другостепена изборна комисија има секретара кога 
именује Скупштина општине и који учествује у раду 
Изборне комисије без права одлучивања.
Другостепена изборна комисија одлучује већином 
гласова од укупног броја чланова.
Председник, најмање један члан и секретар Другосте
пене изборне комисије морају да имају стечено високо 
образовање из научне области правне науке на осно
вним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
стру ковним студијама, специјалистичким академским 
сту дијама, специјалистичким струковним студијама, 
одно сно на основним студијама у трајању од најмање 
че тири године или специјалистичким студијама на фа
ку лтету, са најмање пет година радног искуства у стру
ци.
Председник, чланови Другостепене изборне комисије и 
секретар, именују се на четири године и могу поново да 
буду именовани.
Задаци и овлашћења Другостепене изборне комисије, 
као и начин рада и одлучивања, ближе се утврђују 

одлуком Скупштине општине којом се уређују месне 
заједнице.

6. Повремена радна тела

Члан 104.

Скупштина, по потреби, на предлог одборника, предсе
дника општине или Општинског већа, оснива повремена 
радна тела ради разматрања одређених питања, односно 
за обављање одређеног задатка из надлежности Ску
пштине, која не спадају у делокруг сталних радних 
тела, а њихов мандат престаје извршењем посла и 
подно шењем извештаја Скупштини.

Члан 105.

Скупштина оснива повремена радна тела актом којим 
се утврђују назив радног тела и област за коју се оснива, 
задаци радног тела, број и састав чланова радног тела, 
рок за извршење задатка, права и дужности председника 
и чланова радног тела и друга питања од значаја за рад 
радног тела.
 Актом о оснивању повременог радног тела уређује се 
и обављање стручних и административнотехничких 
послова за то радно тело.
Председник и чланови повременог радног тела бирају 
се из реда одборника и грађана, већином гласова при
сутних одборника.
Број чланова повременог радног тела који се бирају 
из реда грађана може бити и већи од броја чланова 
изабраних из реда одборника.
На рад повремених радних тела сходно се примењују 
одредбе овог Пословника о раду сталних радних тела.

7. Анкетни одбор

Члан 106.

Скупштина може из реда одборника образовати анкетни 
одбор ради сагледавања стања у одређеној области и 
утврђивања чињеница о појединим појавама или дога
ђајима. 
Скупштина обавезно образује анкетни одбор ако то 
затражи најмање 1/3 одборника. 
Одлуком о образовању анкетног одбора утврђује се 
састав и задатак одбора. 
Анкетни одбор не може вршити истражне и друге 
судске радње. 
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Одбор има право да тражи од државних органа, преду
зећа, установа, организација и служби податке, исправе 
и обавештења, као и да узима изјаве од појединаца које 
су му потребне. 
Представници државних органа, предузећа, установа, 
орга низација и служби, као и грађани, достављају исти
ните изјаве, податке, исправе и обавештења у раду 
анкетног одбора. 
После обављеног рада, анкетни одбор подноси Ску
пштини извештај са предлогом мера. 
Анкетни одбор престаје са радом даном одлучивања о 
његовом извештају на седници Скупштине. 

VIII СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 

1. Припремање и сазивање седнице

Члан 107.

Скупштина ради и одлучује у седницама.
Седнице Скупштине могу бити:

 редовне, које се одржавају по потреби, а обавезно 
једном у 3 месеца; 

 свечана седница, која се одржава поводом 26. 
априла  Празника општине Црна Трава.

 Члан 108.

Седнице Скупштине одржавају се радним даном. 
Редовна седница Скупштине започиње у 09:30 сати, а 
завршава се најкасније у 18:00 сати. 
На предлог председника Скупштине или шефа одборни
чке групе, Скупштина може продужити рад и после 
18,00 сати. 
Предлог из става 3. овог члана може се изнети најкасније 
до 17,00 сати. 
О предлогу за продужење Скупштина се изјашњава 
одмах по његовом изношењу, а предлог је прихваћен 
ако је за њега гласала већина од присутних одборника. 
Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, уколико за то постоје 
оправдани разлози, седница Скупштине се може одржа
ти и нерадним данима, односно почети пре или касније 
у односу на термин из става 2. овог члана.

Члан 109.

О припремању седница Скупштине стара се пре дсе
дник Скупштине, уз помоћ секретара Скупштине, 

који се стара о обављању стручних послова у вези са 
сазивањем и одржавањем седница.
Пре заказивања седнице Скупштине, председник 
Скупштине може да сазове заједнички састанак са 
шефовима одборничких група ради упознавања и 
договора о предложеном дневном реду и раду на 
седници Скупштине. На састанак се могу позвати и 
одборници који не припадају ниједној одборничкој 
групи.

2. Предлог дневног реда

Члан 110.

Дневни ред седнице предлаже председник Скупшти
не. 
Предлози који се могу уврстити у дневни ред седнице 
председнику Скупштине могу поднети: Општинско 
веће, одборничка група, одборник, радна тела Скупшти
не, као и предлагачи овлашћени законом, Статутом и 
одлукама Скупштине. 
У дневни ред седнице могу се уврстити само предлози, 
који су сачињени у складу са одредбама овог Пословника 
и који су председнику Скупштине достављени најка
сније 8 (осам) дана пре дана одржавања седнице. 
Уколико су предлагачи одборничка група или 1/3 
одборника, а предлог не садржи име и презиме предста
вни ка предлагача, сматраће се да је представник предла
гача шеф одборничке групе, односно првопотписани 
одборник. 
Општинско веће као предлагач, за образлагање по
днетог материјала на седници, може одредити више 
представника предлагача. 

Члан 111.
Материјали из члана 110. овог Пословника, који се 
као предлози упућују председнику Скупштине ради 
увршћивања у дневни ред седнице, достављају се у 
писаној форми, у једном примерку са образложењем, 
или у електронском облику. 
Предлог општег акта подноси се у облику у коме га 
Скупштина доноси, са образложењем сачињеним у 
складу са одредбама члана 164. овог Пословника. 
Предлог појединачног акта подноси се у облику у 
коме га Скупштина доноси, са образложењем. 
Предлози који немају карактер општег, односно поје
диначног акта, као што су препоруке, извештаји, 
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планови, програми и слично, подносе се Скупштини 
у облику у коме их Скупштина разматра, са предлогом 
акта у облику у коме га Скупштина прихвата, доноси, 
усваја или даје сагласност. 

Члан 112.

У предлог дневног реда седнице Скупштине мо гу 
се уврстити само они предлози аката који су при
премљени у складу са Статутом и овим Посло вником. 

Члан 113.

Председник Скупштине се стара да материјали који су 
увршћени у предлог дневног реда седнице, као и ма
теријали који су у складу са одредбама овог По словника 
упућени као предлози за измену и допуну пре дложеног 
дневног реда, изузев предлога за допуну дневног реда 
по хитном поступку, буду разматрани на надлежном 
радном телу Скупштине. 

Члан 114.

Седнице Скупштине сазива председник Скупштине 
по потреби, а најмање једанпут у 3 месеца. 
Председник Скупштине је дужан да на захтев 1/3 одбо
рника, Општинског већа или председника општине 
за каже седницу Скупштине и одреди дан и час ње ног 
одржавања најкасније у року од 7 дана од дана подно
шења писаног захтева, уколико су уз захтев достављени 
материјали сачињени у складу са одредбама овог 
Пословника, с тим да дан одржавања седнице буде 
најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.
Ако председник Скупштине не закаже седницу Ску
пштине у року из става 2. овог члана, седницу може 
заказати подносилац захтева, који предлаже дневни 
ред седнице, а седницом председава одборник кога 
одреди подносилац захтева.

Члан 115.

Председник Скупштине писаним путем одређује дан 
и час одржавања седнице Скупштине, са предлогом 
дне вног реда, најмање 7 дана пре дана за који се са
зива седница. 

Члан 116.
У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању 
седнице Скупштине, председник Скупштине може 
заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од 
пријема захтева.

Захтев за сазивање седнице из става 1. овог члана мора 
да садржи разлоге који оправдвају хитност сазивања, 
као и образложење последице које би наступиле њеним 
несазивањем.
Минималан рок за сазивање седнице Скупштине из ста
ва 1. овог члана не односи се на сазивање седнице Ску
пштине у условима проглашене ванредне ситуације. 

3. Позив за седницу

Члан 117.
Седнице Скупштине сазивају се писаним или електро
нским путем. 
Позив за седницу обавезно садржи: место и време одр
жа вања седнице, предлог дневног реда, потпис предсе
дника, односно сазивача из члана 114. овог Пословника 
и печат Скупштине.
Позив и материјал за седницу обавезно се доставља 
свим одборницима, председнику општине, заменику 
председника општине, начелнику Општинске управе 
и представницима средстава јавног информисања.
Известиоцима по свим тачкама дневног реда доставља 
се позив и материјал који се односи на тачке дневног 
реда за које су одређени за известиоце.
Позив и материјал за седницу, по потреби ће се доставити 
и члановима Општинског већа, помоћнику председника 
општине, Локалном омбудсману, заменику начелника 
Општинске управе и руководиоцима унутрашњих орга
низационих јединица Општинске управе.

Члан 118.
Уз позив за седницу одборницима се обавезно до
ставља материјал који се односи на предложени дне
вни ред и извод из записника са предходне седни це. 
Материјал за седницу, као и извод из записника са 
претходне седнице може се одборницима доставити у 
електронском облику, по претходном договору са ше
фовима одборничких група или са појединим одбо
рницима.
Изузетно, у ситуацијама које оправдавају хитност у 
сазивању седнице Скупштине, сагласно члану 116. 
овог Пословника, материјал који се односи на пре
дло жени дневни ред и извод из записника са пре дхо
дне седнице може се одборницима доставити и на са
мој седници Скупштине, пре утврђивања дневног ре
да седнице, у ком случају је председник Скупштине 
ду жан да образложи разлоге за такво поступање.
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Материјали који се из техничких разлога не могу на 
економичан и целисходан начин умножити и доставити 
одбо рницима уз позив за седницу (просторни план, 
урба нистички планови са графичким прилозима, ски це 
у већој размери, обимније студије и извештаји и сли чно), 
стављају се на увид код секретара Скупштине најка
сније на 2 (два) дана пре дана одређеног за одржавање 
седнице, а када је то технички могуће, овакав материјал 
се може одборницима доставити у електронској форми.
 
4. Промене предложеног дневног реда

Члан 119.

На предложени дневни ред седнице Скупштине, овла
шћени предлагачи из члана 110. став 2. Посло вни ка, 
могу предлагати измене и допуне предложе ног дневног 
реда. 
Предлози се достављају председнику Скупштине, у 
писаној форми, непосредно на писарници Општинске 
управе. 
Предлози за допуну дневног реда са предлозима мате
ријала који су, по одредбама овог Пословника, испу
нили услове да се уврсте у дневни ред, достављају се 
најкасније 48 сата пре одређеног сата почетка седнице 
Скупштине, а предлози који се односе на избор, име
но вања, постављење, разрешења и престанак функције, 
спајање расправе и промену редоследа тачака, доста
вљају се најкасније 24 сата пре одређеног сата почетка 
седнице Скупштине. 
Ако је предлагач одборничка група, односно 1/3 
одбо рника, у предлогу мора бити назначен један пре
дставник предлагача. Ако то није учињено, сматра се 
да је представник предлагача шеф одборничке групе, 
односно први потписани одборник.

Члан 120.
Предлог за повлачење поједине тачке дневног реда 
може поднети само њен предлагач. 
Предлог за повлачење из става 1. овог члана може 
се поднети писаним путем председнику Скупштине, 
или усмено на седници Скупштине, све до закључења 
расправе по тој тачки дневног реда. 
О предлогу за повлачење поједине тачке дневног реда 
Скупштина се не изјашњава, већ председник Ску
пштине о томе само обавештава одборнике и конста тује 
повлачење.

Члан 121.

О предлозима за измене и допуне предложеног дне
вног реда не отвара се расправа, a само их пре длагач 
може образлагати, најдуже 3 минута. 

5. Отварање седнице и учешће на седници

Члан 122.

Седницом Скупштине председава председник Ску
пштине, кога у случају одсутности или спречености 
замењује заменик председника Скупштине. 

Члан 123.

Уколико заказаној седници Скупштине не присуствују 
председник и заменик председника Скупштине, или 
председник и заменик председника Скупштине одби
ју да председавају заказаном седницом, се дницом ће 
председавати најстарији одборник који ту дужност 
прихвати.

Члан 124.

Седници Скупштине присуствују позвана лица.
Представници јавних предузећа и установа чији је 
осни вач Општина позивају се на седницу када се ра зма
тра ју питања из њиховог делокруга. 
На седницу Скупштине могу се позивати посланици, 
начелник управног Округа, представници других др жа
внигх органа, представници верских заједница и дру
га лица за која председник Скупштине процени да је 
потребно њихово присуство или учешће у раду се дни
це, о чијем учешћу ће се изјаснити Скупштина. 

Члан 125.

На почетку рада, председник Скупштине обавештава 
Скупштину о одборницима који су спречени да при
суствују седници Скупштине, као и о томе ко је позван 
на седницу. 
Истовремено, председник Скупштине даје потребна 
објашњења у вези са радом на седници и другим пи
тањима, уколико оцени да за тим има потребе. 

6. Кворум

Члан 126.

По отварању седнице, пре утврђивања дневног ре да, 
председник Скупштине, на основу извештаја секре
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тара Скупштине, утврђује да ли седници присуствује 
довољан број одборника, односно више од половине 
од укупног броја одборника (у даљем тексту: кворум). 
 Кворум се утврђује пребројавањем одборника. 
 Ако се утврди да седници није присутна потребна 
већина одборника за рад Скупштине, односно да нема 
кворума, председник Скупштине одлаже почетак 
седнице док се кворум не обезбеди, а најдуже 2 сата. 
 Ако се утврди да ни после одлагања седници није 
присутна потребна већина одборника, председник 
одлаже седницу за одговарајући дан и сат. 

Члан 127.

Скупштина заседа, расправља и одлучује уколико 
се дници присуствује већина од укупног броја одбо
рника. 
Ако председник Скупштине у току седнице пре гла
сања посумња да седници не присуствује већина 
одбо рника, наложиће прозивање или пребројавање. 
Прозивка или пребројавање пре гласања извршиће се 
и кад то затражи неки од одборника. Прозивање на 
седници врши секретар Скупштине.

7. Ток седнице

Члан 128.

Пре утврђивања дневног реда усваја се записник са 
претходне седнице Скупштине. 
О примедбама на записник Скупштина одлучује без 
расправе. 

Члан 129.

Скупштина одлучује посебно о сваком предлогу за 
измену и допуну предложеног дневног реда, сле де
ћим редоследом предлога: 

 за хитан поступак; 
 за измену дневног реда;
 за допуну дневног реда;
 за промену редоследа појединих тачака; 
 за спајање расправе. 

Члан 130.

Нове тачке које су унете у дневни ред на основу пре
длога за допуну дневног реда, предлога за спајање 
расправе или предлога за хитан поступак, увршћују 
се у дневни ред по редоследу предлагања, осим ако 

је предлагач или председник Скупштине предложио 
други редослед разматрања, о чему се Скупштина 
изјашњава без претреса.

Члан 131.

О дневном реду у целини Скупштина одлучује без 
расправе, већином гласова присутних одборника. 
Скупштина у току седнице, на предлог председника 
Скупштине, без расправе, може да одлучи о промени 
редоследа тачака у дневном реду.

8. Расправа

Члан 132.

По одлучивању о дневном реду у целини, председник 
Скупштине отвара расправу по тачкама усвојеног 
дневног реда, осим оних за које је овим Пословником, 
односно посебном одлуком Скупштине, уређено да о 
њима Скупштина одлучује без расправе.

Члан 133.

Одборници су дужни да поштују достојанство Ску
пштине и одредбе Етичког кодекса. 
Одборници су дужни да се једни другима обраћају са 
уважавањем. 
Није дозвољено коришћење увредљивих израза, као 
ни изношење чињеница и оцена које се односе на 
приватни живот других лица. 

Члан 134.

Нико не сме прићи говорници док му председник 
Ску пштине то не дозволи. 
Нико не може да говори на седници Скупштине пре 
него што затражи и добије реч од председника Ску
пштине. 
Одборници говоре са одборничког места по добијању 
речи од средседника Скупштине.
Са говорнице у сали за седнице обраћају се: овла шће
ни предлагачи, председник општине, заменик пре дсе
дника општине, председник Скупштине и за ме ник 
председника Скупштине када се обраћају као одбо
рници, чланови Општинског већа и друга по звана лица.

Члан 135.

Пријава за реч подноси се председнику чим расправа 
почне и може се поднети све до закључења расправе 



Страна 653 – Број 8СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА28. март 2019.

по тачки дневног реда за коју се говорник пријављује, 
у усменој или писаној форми. 
Председник Скупштине даје реч говорницима по ре
доследу пријаве, осим председнику општине и за ме
нику председника општине, којима даје реч одмах по
што је затраже.

Члан 136.

На седници Скупштине има право да говори сваки 
одборник, председник општине, заменик председника 
општине и члан Општинског већа, као и руководиоци 
органа Општине, у складу са одредбама овог Посло вни
ка. 
Предлагач, односно представник предлагача, има 
право да говори двадесет минута и то десет минута 
одмах по отварању расправе по тачки дневног реда 
чији је предлагач, односно представник предлагача, 
односно известилац, као и да буде последњи говорник 
пре закључења расправе по тој тачки, у трајању од 
десет минута. 
Уколико предлагач, у складу са одредбама овог По
сло вника, одреди више од једног лица за представника 
предлагача, време за њихово укупно излагање не може 
бити дуже од времена утврђеног ставом 2. овог члана. 
Шеф сваке одборничке групе, председник општине, 
заменик председника општине и начелник Општинске 
управе, има право да говори укупно 10 минута по 
свакој тачки дневног реда. 
Говор одборника у расправи по тачки дневног реда 
може трајати до 5 минута, с тим што одборник о 
истом питању може добити реч само једанпут.
Скупштина може да одлучи да по одређеним питањима 
говори представник појединих предузећа, установа и 
других облика организовања, као и поједини грађани, 
највише до 5 минута.
Изузетно, на предлог председника Скупштине, Ску
пштина може да одлучи да време трајања говора поје
диних представника из става 6. овог члана траје и дуже 
од утврђеног времена.
Председник Скупштине ће у случају прекорачења 
вре мена излагања утврђеног одредбама овог члана, 
опо менути говорника да је време протекло, а ако овај 
у току наредног минута не заврши говор, одузеће му 
реч. 
 

Члан 137.

Свако питање се расправља док о њему има пријављених 
говорника. 
Расправу по одређеној тачки дневног реда закључује 
председник Скупштине, када се исцрпи листа прија
вље них говорника излагањем предлагача, уколико пре
длагач то право жели да искористи. 
Кад се закључи расправа о одређеном питању, не може 
се поново отварати.

Члан 138.

Нико не може прекидати говорника нити га опомињати, 
осим председника Скупштине у случајевима предви
ђеним овим Пословником. 
Председник Скупштине је дужан да се стара да говорник 
не буде ометан у свом излагању.
За време говора одборника или других учесника у ра
справи није дозвољено добацивање, односно ометање 
говорника. 
Говорник може да говори само о питању које је на дне
вном реду.
Ако се говорник удаљи од тачке дневног реда о којој 
траје расправа, или од дефинисања повреде Пословника, 
председник ће га опоменути. 
Уколико одборник и поред опомене настави да говори 
чинећи повреду из става 5. овог члана, председник ће 
му одузети реч. 

Члан 139.

Председник Скупштине, када председава седницом 
Скупштине, ако жели да учествује у расправи, препу
шта председавање заменику председника Скупштине. 
 
9. Реплика

Члан 140.

Уколико се говорник у свом излагању на седници 
Скупштине увредљиво изрази о одборнику, односно 
другом позваном лицу на седници, на расној, верској, 
националној или родној основи, или на други начин 
увреди његов углед и достојанство наводећи његово 
име и презиме или функцију, или говори о стварима 
које се односе на његов приватни живот или приватни 
живот чланова његове породице, односно погрешно 
протумачињегово излагање, одборник, односно друго 
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позвано лице на кога се излагање односи, има право 
на реплику. 
Уколико се увредљиви изрази односе на одборничку 
групу, односно политичку странку чији одборници 
чине неку од одборничких група, у име одборничке 
групе право на реплику има шеф одборничке групе. 
Постојање основа за реплику процењује председник 
Скупштине.
Председник Скупштине може ускратити право на ре
плику, уколико оцени да нису испуњени услови из 
ста ва 1. и 2. овог члана.
Уколико председник Скупштине процени постојање 
основа за реплику, лицима из става 1. и 2. овог члана 
даје реч чим је затраже. 
Реплика не може трајати дуже од 3 минута. 
Није дозвољена реплика на реплику. 

Члан 141.

Уколико одборник, шеф одборничке групе, односно 
друго позвано лице при коришћењу права на 
реплику, увреди одборника, друго позвано лице или 
одборничку групу на начин утврђен чланом 140. овог 
Пословника, председник Скупштине ће га опоменути, 
а уколико након опомене настави са повредама из 
члана 140. овог Пословника, председник Скупштине 
ће му одузети реч. 
 
10. Повреда Пословника

Члан 142.

Одборнику који затражи да говори о повреди овог По
словника, председник даје реч чим је затражи. 
Одборник може да укаже на повреду Пословника у 
сваком тренутку, и пре отварања расправе.
Образложење повреде овог Пословника не може трајати 
дуже од 3 минута. 
Одборник који је затражио да говори о повреди По
словника обавезан је да пре образложења повреде, на
веде члан овог Пословника који је по његовом ми шље
њу повређен. 
Ако одборник пре почетка образложења не наведе члан 
овог Пословника који је по његовом мишљењу по
вређен, председник је дужан да га опомене. 
Ако и после изречене опомене одборник настави да 
говори чинећи повреде из става 4. овог члана или нa 

други oчиглeдaн нaчин злoупoтрeби право на указивање 
на повреду Пословника, председник Скупштине ће му 
одузети реч. 
Председник Скупштине може да да објашњење пово
дом изречене примедбе на повреду Пословника. 
Ако одборник не буде задовољан датим објашњењем, 
председник Скупштине одмах позива одборнике да 
одлуче о изреченој повреди наведеног члана овог 
Пословника. 
 
11. Одлагање, прекид и паузе у току седнице

Члан 143.

Председник Скупштине може одложити седницу Ску
пштине када утврди недостатак потребне већине одбо
рника за почетак седнице Скупштине, док се кворум не 
обезбеди, а најдуже за 2 сата. 
Ако се утврди да ни после одлагања у случају из става 
1. овог члана, седници није присутна потребна већина 
одборника, председник Скупштине одлаже седницу за 
одговарајући дан и сат. 
У случају из става 2. овог члана председник Скупштине 
обавестиће одборнике и друга лица која су по одредбама 
овог Пословника позвана, о почетку седнице која је 
одложена, у складу са одредбама овог Пословника. 

Члан 144.

Седница Скупштине може се одложити и када услед 
обимности дневног реда или из других разлога, не 
може да се заврши расправа или одлучивање по свим 
тачкама дневног реда у заказани дан, у случајевима који 
онемогућавају рад Скупштине, као и из других опра
вданих разлога. 
У случајевима из става 1. овог члана, председник Ску
пштине или шеф одборничке групе могу предложити да 
се седница Скупштине одложи. 
О одлагању седнице Скупштине у случају из става 1. 
овог члана, Скупштина одлучује већином гласова при
сутних одборника, одмах по изношењу предлога. 

Члан 145.

Председник Скупштине одређује прекид седнице Ску
пштине у случајевима настанка инцидентних околности 
због којих Скупштина не може да настави рад. 
О дану и часу наставка прекинуте седнице из става 
1. овог члана, председник Скупштине обавештава 
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одборнике одмах по прекиду седнице или накнадно, 
писаним путем.
Наставак седнице почиње тачком дневног реда код 
које је прекид и наступио. 

Члан 146.

Председник Скупштине може да одреди паузу у раду 
Скупштине и утврђује трајање паузе.
У току седнице Скупштине, председник Скупштине 
може одредити паузу седнице, не дужу од 20 мину та, 
како би одржао заједнички састанак са шефовима одбо
рничких група ради усаглашавања ставова о одређеним 
тачкама дневног реда, као и ради обезбеђивања норма
лног рада и одлучивања у Скупштини. О резултатима 
усаглашавања председник Скупштине обавезно изве
штава одборнике у наставку седнице Скупштине.
Скупштина може на предлог председника Скупштине 
или на предлог шефа одборничке групе, да одлучи да 
ради без паузе, о чему одлучује одмах по изношењу 
пре длога. 

12. Одржавање реда на седници

Члан 147.

О реду на седници Скупштине стара се председник 
Скупштине.
Председник Скупштине, због повреде реда на се дни
ци, изриче мере: 

 опомену и
 одузимања речи.

Скупштина, на предлог председника Скупштине, 
изри че и меру удаљења са седнице, већином гласова 
при сутних одборника. 
Евиденцију о изреченим мерама води секретар Ску
пштине. 

Члан 148.

Опомена се изриче одборнику:
 који говори пре него што је затражио и добио реч;
 који, и поред упозорења председника Скупштине, 

говори о питању које није на дневном реду;
 ако на било који начин омета излагање говорника;
 ако износи чињенице и оцене које се односе на 

приватни живот других лица;
 ако употребљава псовке и друге увредљиве изра

зе;

 ако другим поступцима нарушава ред на седници 
или поступа противно одредбама овог Пословника. 

Члан 149.

Мера одузимања речи изриче се одборнику коме је 
претходно изречена опомена, а који и после тога чини 
повреду из члана 148. овог Пословника. 
Одборник коме је изречена мера одузимања речи ду
жан је да се, без одлагања, удаљи од говорнице. У 
су протном председник Скупштине одређује прекид 
се днице Скупштине. 
Ме ра одузимања речи не односи се на право одбо
рни ка на реплику у даљем току седнице. 

Члан 150.

Мера удаљења са седнице изриче се одборнику ко
ји и после изречене мере одузимања речи омета или 
спречава рад на седници, не поштује одлуку пре дсе
дника Скупштине о изрицању мере одузимања речи, 
или наставља да чини друге прекршаје у смислу члана 
148. овог Пословника, као и у другим случајевима 
одређеним овим Пословником. 
Мера удаљења са седнице изриче се одборнику и без 
претходно изречених мера опомене и одузимања речи, 
у случају физичког напада, односно другог сличног по
ступка којим се угрожава физички или морални инте
гри тет учесника седнице у сали Скупштине. 
Одборник коме је изречена мера удаљења са седнице 
дужан је да се одмах удаљи из сале у којој се одржава 
седница Скупштине. 
Уколико одборник одбије да се удаљи из сале у којој се 
седница Скупштине одржава, председник Скупштине 
ће одредити прекид до извршења мере удаљења. 

Члан 151.

Ако председник Скупштине редовним мерама не мо
же да одржи ред на седници, одредиће прекид у тра
јању потребном да се успостави ред. 

Члан 152.

Мере опомене, одузимања речи и удаљења са седнице 
примењују се за седницу Скупштине на којој су изре
чене. 

Члан 153.
У просторији у којој се одржава седница Скупштине 
забрањено је уношење оружја, коришћење мобилних 
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телефона и других средстава и предмета који могу 
ометати рад Скупштине. 
На седницу није дозвољен долазак лица која су под 
дејством наркотика или су у алкохолисаном стању.

13. Одлучивање

Члан 154.
По закључивању расправе по тачки утврђеног дне
вног реда, Скупштина прелази на одлучивање. 

Члан 155.
Скупштина одлуке доноси већином гласова при су
тних одборника, уколико законом или Статутом није 
утврђено другачије. 
Изузетно од става 1. овог члана, Скупштина, већином 
гласова од укупног броја одборника: 

1) доноси Статут; 
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 
3) доноси план развоја Општине и стратегије којима 

се утврђују правци деловања Општине у одређеној 
обла сти; 

4) доноси просторни план; 
5) доноси урбанистичке планове; 
6) одлучује о јавном задуживању Општине; 
7) одлучује о сарадњи и удруживању са другим је

дини цама локалне самоуправе и о сарадњи са једи ни
цама локалне самоуправе у другим државама; 

8) одлучује о образовању, подручју за које се образује, 
промени подручја и укидању месних заједница и других 
облика месне самоуправе; 

9) одлучује о називима улица, тргова, градских че
тврти, заселака и других делова насељених места; 

10) утврђује празник Општине; 
11) одлучује о додели звања "почасни грађанин 

"Општи не; 
12) усваја Етички кодекс и 
13) одлучује и у другим случајевима утврђеним зако
ном и Статутом.

Члан 156.
Скупштина одлучује гласањем одборника, на начин, 
по поступку и већином утврђеном законом, Статутом, 
одлукама Скупштине и овим Пословником.
Гласање на седници Скупштине је јавно, осим када 
је законом, Статутом или овим Пословником уређено 
другачије. 

Одборници гласају изјашњавањем "за" предлог или 
"против" предлога или се уздржавају од гласања. 
Гласање се врши дизањем руке. 
Председник Скупштине прво позива да се изјасне одбо
рници који гласају "за", затим они који гласају "против" 
а потом они који се уздржавају од гласања.

Члан 157.

На захтев одборника или одборничке групе, Скупштина 
може, без расправе, одлучити да се гласа прозивком, на 
начин одређен овим Пословником. 
Ако Скупштина одлучи да се гласа прозивком, секретар 
Скупштине прозива одборнике по списку одборника, а 
сваки прозвани одборник изговара реч "за", "против", 
или "уздржан". Председник Скупштине понавља име 
и презиме одборника који је гласао и његову изјаву, 
односно утврђује да је одсутан или да не жели да гласа. 
Секретар Скупштине записује изјаву одборника или 
његову одсутност, уз његово име и презиме на списку. 
Ако Скупштина одлучи да се гласа прозивком у 
поступку именовања, односно постављења у коме је 
предложено два или више кандидата одборници који 
приступају гласању изговарају пуно име и презиме 
кандидата за које гласају.

Члан 158.

Након обављеног гласања, председник Скупштине 
закључује гласање и саопштава резултат гласања. 
Одлука се сматра донетом ако је за њу гласало више 
од половине присутних одборника, односно законом, 
Статутом или одлуком Скупштине утврђена већина 
за њено доношење. 

Члан 159.

Седницу Скупштине закључује председник Ску
пшти не после спроведеног одлучивања по дневном 
ре ду.

14. Записник

Члан 160.

О раду на седници Скупштине води се записник.
Ток седнице Скупштине може се бележити тонским 
или дигиталним записом који се трајно чува. 
Са седнице се прави извод из записника који се до
ставља одборницима уз позив за наредну седницу. 
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Извод из записника обавезно садржи: време и место 
одржавања седнице, имена председавајућег и секретара, 
имена оправдано и неоправдано одсутних одборника, 
кратак ток седнице са назнаком питања о којима се 
расправљало и одлучивало и именима говорника, 
резултат гласања о појединим питањима, име и презиме 
одборника који је издвојио мишљење (уколико је 
одборник захтевао да се издвајање мишљења унесе у 
записник) и назив свих аката донетих на седници. 
Извод из записника потписују председник и секретар 
Скупштине.

IX ПОСТУПАК ДОНОШЕЊA ОДЛУКА И 
ДРУГИХ АКАТА У СКУПШТИНИ

1. Акта Скупштине и поступак предлагања аката

Члан 161.

Скупштина као основни правни акт доноси Статут. 
Скупштина у вршењу послова из своје надлежности 
доноси: одлуку, пословник, решење, закључак, деклара
цију, резолуцију, препоруку, план, програм и друге акте 
у складу са законом, Статутом и овим Пословником. 

Члан 162.

Одлуком се на општи начин уређују питања из надле
жности Скупштине. 
Пословником се уређују питања од значаја за орга
низацију и рад Скупштине. 
Решењем се одлучује о појединачним правима, оба
везама и правним интересима лица у складу са законом, 
Статутом и одлукама Скупштине. 
Закључком се одлучује о процедуралним питањима, 
о прихватању одређених предлога, утврђују ставови о 
томе, шта, како и на који начин треба убудуће поступати 
у појединачним питањима, односно стварима, иницира 
доношење одлука, односно другог општег или поједи
начног акта. 

Члан 163.

Предлог за доношење или промену Статута општине 
може поднети најмање 5% грађана са бирачким правом 
на територији Општине, 1/3 одборника, председник 
општине и надлежно радно тело Скупштине. 
Право предлагања одлука и других аката имају Општи
нско веће, одборник, односно одборничка група, радна 

тела Скупштине, као и предлагачи овлашћени законом 
и Статутом.

Члан 164.

Овлашћени предлагач акта из члана 163. овог По сло
вника подноси предлог акта у облику у коме се акт 
доноси, са образложењем. 
Образложење би требало да садржи урађену анализу 
ефеката прописа, а у сваком случају оно мора да са
држи: 

 правни основ; 
 разлоге за доношење акта;
 објашњење циља који се доношењем акта жели 

постићи; 
 објашњење основних правних института и обра

зложење конкретних решења; 
 процену износа финансијских средстава потре

бних за спровођење акта; 
 преглед одредаба одлуке које се мењају, односно 

допу њују, ако се предлаже одлука о изменама, одно
сно допунама. 
Предлог акта који је утврђен након спроведене јавне 
расправе обавезно садржи и извештај који садржи при
каз свих предлога и сугестија датих у јавној расправи, 
са образложењем разлога због којих поједини предлози 
или сугестије нису прихваћени.
Предлог акта из става 3. овог члана објављује се на зва
ничној интернет презентацији Општине најкасније 8 
дана пре разматрања на седници Скупштине.

Члан 165.

Предлог акта који је упућен Скупштини, председник 
Скупштине одмах по пријему обавезно доставља надле
жним радним телима и Општинском већу, ако Општи
нско веће није предлагач. 
Ако предлог акта није припремљен у складу са овим 
Пословником, председник Скупштине затражиће од 
пре длагача да предлог акта усклади са одредбама овог 
По словника, при чему ће прецизно навести у чему се 
са стоји та неусклађеност. 
Предлагач акта може у року од 15 дана да поднесе 
предлог акта усклађен са одредбама овог Пословника. 
Уколико предлагач не усклади предлог акта у складу са 
ставом 1. и 2. овог члана, предлог акта сматра се по
вученим. 
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Члан 166.

Председник Скупштине, на основу извештаја секретара 
Скупштине о пристиглим материјалима, одлучује на 
којој седници ће се материјали, односно акти упућени 
и достављени председнику Скупштине у складу са 
одредбама овог Пословника, уврстити у предлог дне
вног реда седнице, осим када се ради о предлозима за 
ко је је овим Пословником утврђено да се морају уврсти
ти у предлог дневног реда прве наредне седнице. 

Члан 167.

Предлог акта, пре разматрања у Скупштини, обавезно 
разматрају надлежна радна тела и Општинско веће, 
ако Општинско веће није предлагач аката. 
Надлежна радна тела и Општинско веће, ако није пре
длагач акта, у својим извештајима, могу предложити 
Скупштини да прихвати или не прихвати предлог акта. 
Уколико надлежна радна тела и Општинско веће пре
дложе прихватање акта, дужни су да наведу да ли акт 
прихватају у целини или са изменама које предлажу у 
форми амандмана. 

2. Амандман

Члан 168.

Амандман  предлог за промену члана предлога општег 
акта, могу поднети Председник општине, Општинско 
веће, одборничка група, одборник и радна тела Ску
пштине. 
Амандман садржи назив предлога акта на који се ама
ндман односи, пун текст измене, образложење са ра
злозима за подношење амандмана и назив подносиоца 
амандмана. 
Предлог за промену члана предлога општег акта којим 
се исправљају очигледне, односно штампарске грешке 
на које у току седнице скупштине укаже одборник или 
надлежно радно тело скупштине, не подноси се у форми 
амандмана и предлагач акта га може одмах прихватити 
у ком случају постаје саставни део општег акта.

Члан 169.

Амандман се подноси председнику Скупштине у пи
саном облику, са образложењем, почев од дана до ста
вљања предлога акта, а најкасније 48 сати пре сата 

одређеног за одржавање седнице за коју је предложено 
разматрање тог предлога акта. 
Изузетно од става 1. овог члана, уколико је реч о испра
вкама техничких грешака или очигледних нетачности 
или се амандманом предлаже измена или допуна којом 
се врши прецизирање појединих одредаба акта, притом 
не дирајући у суштину одредбе, амандман се може 
поднети и усмено на самој седници Скупштине.
У случају из става 2. овог члана не примењује се по
ступак по поднетим амандманима прописан овим 
Пословником. 
Подносилац амандмана не може да сам или заједно 
са другим одборницима, поднесе више амандмана на 
исти члан предлога акта. 

Члан 170.

Поднете амандмане председник Скупштине упућује 
предлагачу акта, надлежним радним телима и Предсе
днику Општинског већа ако Општинско веће није пре
длагач акта.
Амандмане које Одбор за прописе и управу одбаци као 
неблаговремене, непотпуне, супротне закону, увредљиве 
или упућене супротно одредбама овог Пословника, не 
могу бити предмет расправе, ни одлучивања на седници 
Скупштине. 
О амандманима из става 2. овог члана Одбор сачињава 
посебан извештај и доставља га Скупштини. 

Члан 171.

Предлагач акта, надлежна радна тела и Председник 
Општинског већа, дужни су да, пре седнице Скупшти
не, размотре амандмане који су поднети на предлог 
акта и да Скупштину обавесте за које амандмане 
пре длажу да их Скупштина прихвати, а за које да их 
одби је. 

Члан 172.

Амандман са којим се сагласи предлагач акта постаје 
саставни део предлога акта и о њему се Скупштина 
посебно не изјашњава. 
Уколико предлагач акта поднесе амандман на акт чији 
је предлагач, амандман постаје саставни део предлога 
акта и о њему се Скупштина посебно не изјашњава. 

Члан 173.

О поднетом амандману отвара се расправа. 
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Излагање о поднетом амандману не може трајати 
дуже од 3 минута.

Члан 174.

Скупштина одлучује о поднетим амандманима по редо
следу чланова предлога општег акта. 
Ако је поднето више амандмана на исти члан предлога 
акта, прво се одлучује о амандману којим се предлаже 
брисање одредбе тога члана, а затим о амандману којим 
се предлаже измена целог члана. 
О амандманима одборници гласају "за", "против" или се 
уздржавају од гласања. 
О амандманима на акт се одлучује истом већином гла
сова која је потребна за доношење акта.

3. Доношење аката по хитном поступку

Члан 175.

Акт се изузетно може донети и по хитном поступку. 
Ако за доношење појединог акта постоји неодложна 
потреба или ако би недоношење таквог акта у одређеном 
року имало или могло имати штетне последице по 
интересе грађана или правних лица, односно за оба
вљање послова из надлежности Општине, предлог 
акта може се изнети Скупштини на разматрање и одлу
чи вање без претходног разматрања у радним телима 
Скупштине.
Предлагач акта је дужан да у писаном образложењу 
предлога акта наведе разлоге или последице које би 
настале због недоношења овог акта по хитном поступку. 

Члан 176.

Предлог акта за чије се доношење предлаже хитни 
поступак може се ставити на дневни ред седнице Ску
пштине ако је поднет најкасније до утврђивања дневног 
реда те седнице.

Члан 177.

Предлог да се акт донесе по хитном поступку Ску пшти
ни могу поднети Општинско веће или 1/3 одбо рни ка. 
Предлог се подноси председнику Скупштине у пи са ној 
форми, са образложењем. Скупштина се одмах изја
шњава о томе да ли прихвата предлог. 
Ако Скупштина прихвати предлог да се акт донесе 
по хитном поступку, тај предлог постаје прва тачка 
дне вног реда.

Предлог акта, који је предмет разматрања, расправе 
и одлучивања на седници Скупштине заказаној по 
хитном поступку, не разматрају надлежна радна тела.

Члан 178.

О предлогу акта посебно се изјашњава председник 
Општинског већа, у писаној или усменој форми, уко
лико оно није предлагач акта. 
Амандман на предлог акта који се доноси по хитном 
поступку може бити дат у писаној или усменој форми 
до закључивања расправе по тој тачки дневног реда.
О амандману из става 2. овог члана Скупштина одлу
чује без изјашњавања надлежних радних тела.

4. Поступак за доношење појединачних аката по 
скраћеном поступку

Члан 179.

У скраћеном поступку Скупштина одлучује без пре
тходне расправе.

Члан 180.

У скраћеном поступку Скупштина може да одлучује 
о појединачним актима.
Одлучивање по скраћеном поступку може да се спро
веде само ако су предлози из става 1. овог члана, у 
предлогу дневног реда седнице Скупштине посебно 
груписани и означени као "предлози о којима се 
одлучује по скраћеном поступку".

Члан 181.

У материјалу који се одборницима доставља уз позив 
за седницу, мора се у прописаној форми доставити 
пре длог акта о коме се одлучује по скраћеном по сту
пку, и образложење предлога.

5. Израда, потписивање и објављивање аката

Члан 182.
Акта Скупштине израђују се на основу изворника 
записника о раду седнице на којој су донети. 
Акта Скупштине потписује председник Скупштине.
Изворник акта поднетог на потпис председнику Ску
пштине својим потписом претходно оверава секретар 
Скупштине. На основу изворника акта сачињавају се 
отправци акта који су истоветне садржине као изворник 
акта. 
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О изради изворника аката и њихових отправака, о чу
вању изворника аката и њиховој евиденцији, обја вљи
вању аката Скупштине и њиховом достављању за и
нтересованим органима и организацијама старају се 
секретар Скупштине општине и Општинска управа.
Акта Скупштине објављују се у "Службеном гласнику 
града Лесковца", у складу са посебном одлуком Ску
пштине. 

X СВЕЧАНА СЕДНИЦА

Члан 183.

Свечану седницу Скупштине сазива председник 
Ску пштине поводом 26. априла  Празника општине 
Црна Трава. 
Седница Скупштине сазвана поводом 26. априла је 
свечаног и протоколарног карактера. 
Свечана седница Скупштине одржава се у сали Ску
пштине или на другом прикладном месту које одго
вара свечарском поводу њеног одржавања. 

Члан 184.

Свечану седницу Скупштине сазива председник Ску
пштине свечаном позивницом.
Свечана позивница садржи програм свечаности пово
дом обележавања празника Општине и у њој је обавезно 
назначен дан и час одржавања седнице, односно сала у 
којој ће седница бити одржана. 
На свечаној седници Скупштине уручују се признања и 
награде Општине.

Члан 185.

За одржавање свечане седнице Скупштине није по
требно присуство већине од укупног броја одборника. 
На свечаној седници Скупштине не отвара се расправа. 
На свечану седницу Скупштине обавезно се позивају 
добитници признања почасног и заслужног грађанина. 
На свечаној седници Скупштине, поред председника 
Скупштине, односно председника општине који 
уручују признања и награде, могу говорити лауреати, 
односно добитници признања и награда за годину 
у којој им се признање и награда додељује, као и 
истакнути гости који желе да се обрате одборницима 
и позваним гостима. 

XI РАД СКУПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ НЕПО-
СРЕДНЕ РАТНЕ ОПАСНОСТИ, РАТНОГ СТАЊА 
ИЛИ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Члан 186.
У случају непосредне ратне опасности или ванредног 
стања Скупштина ради по овом Пословнику, ако 
конкретне прилике и околности то дозвољавају. 
Ако у наведеним условима није могућ рад по овом 
Пословнику, Скупштина на првој седници доноси по
себан Пословник о свом раду и остваривању фу нкција 
у насталим околностима. 

Члан 187.

Председник Скупштине у случају непосредне ратне 
опасности или ванредног стања:

 одређује време и место одржавања седнице Ску
пштине;

 одлучује о начину позивања одборника на седницу 
и о начину и роковима достављања материјала за седни
цу;

 по потреби може одредити посебан начин вођења 
и чувања записника, бележака и других докумената 
Ску пштине и њених органа, наложити да се одређени 
ма теријали не стављају на располагање средствима ја
вног информисања и предузети друге мере у циљу бе
збедности и заштите;

 успоставља контакте и сарадњу са одговарајућим 
држа вним и војним органима Републике Србије и пре
дузима мере за реализацију донетих закона, одлука, за
кључака, наређења и других аката ових органа;

 одлучује о начину рада Општинске управе у циљу 
што успешнијег остваривања послова и задатака у на
сталим околностима. 

Члан 188.

Одборници су дужни да у случајевима непосредне ра
тне опасности, ратног или ванредног стања, изве шта
вају секретара Скупштине о свакој промени адресе, 
пре бивалишта или боравишта. 

Члан 189.

У случају ратног стања Општинско веће доноси акте 
из надлежности Скупштине, с тим што је дужно да 
их поднесе на потврду Скупштини, чим она буде у 
мо гућности да се састане. 
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XII ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ И РАДНИХ 
ТЕЛА СКУПШТИНЕ 

Члан 190.

Седнице Скупштине су јавне.
За јавност рада Скупштине одговоран је председник 
Скупштине.
Седнице Скупштине су отворене за јавност и могу се 
директно преносити путем ТВ преноса.
У случају техничких сметњи за директан ТВ пренос, 
председник Скупштине ће одредити краћу паузу у тра
јању до 15 минута, а ако се сметње не могу отклонити 
седница ће се наставити без ТВ преноса.

Члан 191.

Седница Скупштине може бити у целини или делимично 
затворена за јавност, из разлога безбедности и одбране 
земље, и другим случајевима предвиђеним законом.
Образложени предлог за искључење јавности може 
дати председник Скупштине, Општинско веће или 
најмање 1/3 одборника и о њему се гласа без претреса.
Одлука о искључењу јавности је донета ако се за њу 
изјаснила већина од укупног броја одборника.
Седници Скупштине која је затворена за јавност могу 
присуствовати само одборници, председник општине и 
стручна лица која помажу у раду седнице Скупштине.
Председник Скупштине је дужан да лица из става 4. 
овог члана упозори на обавезу да чувају као тајну оно 
што сазнају током седнице која је затворена за јавност.
Скупштина може одлучити да објави кратак извештај о 
раду са седнице која није јавна.

Члан 192.

Седници Скупштине могу да присуствују и заинтере
совани грађани, односно представници предузећа, уста
нова и других јавних служби чији је оснивач Општи
на, месних заједница, удружења и слично, који своје 
присуство најаве секретару Скупштине општине, најка
сније 24 сата пре одржавања седнице, осим када се 
седница држи без присуства јавности.
У случају да не постоје техничке могућности или за то 
по требан простор да сви заинтересовани присуствују 
седници Скупштине, председник Скупштине може, 
у циљу обезбеђивања несметаног тока седнице, огра
ни чити укупан број грађана и одлучити коме ће омо
гућити присуство седници, полазећи од редоследа 

пријављивања и интереса пријављених за тачке на 
дневном реду и истовремено ће позвати остале при ја
вљене грађане и представнике удружења да своје пре
длоге и коментаре доставе у писаној форми, које ће 
председник Скупштине доставити одборницима најка
сније до почетка седнице . 
Грађанин коме је омогућено да присуствује седници 
Скупштине, у обавези је да на улазу у салу за седнице 
секретару Скупштине покаже своју личну карту ради 
идентификације и уношења у евиденцију присутних 
на седници.

Члан 193.

Представници средстава јавног информисања имају 
право да присуствују седницама Скупштине и њених 
ра дних тела ради обавештавања јавности о њиховом ра
ду.
Представницима средстава јавног информисања ста
вљају се на располагање предлози одлука, других про
пи са и општих аката, као и информативни и докуме
нтациони материјали о питањима из рада Скупштине и 
њених радних тела.
Представницима средстава јавног информисања обе
збе ђују се потребни технички услови за праћење рада 
на седницама Скупштине и њених радних тела.

Члан 194.

Скупштина може да изда службено саопштење за сре
дства јавног информисања.
Конференцију за штампу, у вези са питањима која ра
зматра Скупштина, може да одржи председник Ску
пштине, заменик председника Скупштине, одборничка 
група или одборник кога овласти Скупштина, а пре
дседник радног тела Скупштине о питањима из надле
жности тог радног тела.

Члан 195.

У циљу обавештавања јавности о раду Скупштине 
и њених радних тела, на званичној интернет пре зе
нтацији Општине објављују се:

 обавештење о времену и месту одржавања се дни
ца Скупштине, са предлогом дневног реда;

 одлуке и друга акта донета на седници Скупштине;
 нацрти одлука и других аката о којима се спроводи 

јавна расправа, са обавештењем о времену и месту 
одржа вања јавне расправе;
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 ''Службени гласник града Лесковца'' у електро
нској форми;

 предлози аката, као и акта донета од стране Ску
пштине, за која је јавност посебно заинтересована.
О објављивању аката из става 1. овог члана стара се 
секретар Скупштине.

XIII ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА СКУ-
ПШТИНЕ 

1. Права и дужности одборника

Члан 196.

Право је и дужност одборника да бира и буде биран на 
функције у Скупштини, органе Општине и радна тела 
Скупштине, да учествује у раду Скупштине и радних 
тела чији је члан, подноси амандмане на предлог 
општег акта, тражи информације и податке који су 
му потребне за остваривање функције одборника и да 
учествује у другим активностима Скупштине.
Одборник је дужан да присуствује седницама Скупшти
не и седницама радних тела Скупштине у која је биран.
У случају оправдане спречености да присуствује се
дници, одборник је дужан да благовремено пријави сво
је одсуство секретару Скупштине.
Председник Скупштине, односно председник радног 
тела Скупштине може да одобри одборнику одсуство са 
седнице, о чему обавештава присутне на седници.
У случају поступања супротно ставу 2. овог члана, 
одбо рник нема право на накнаду из члана 202. овог По
словника. 

Члан 197.

Одборник је дужан да одмах по сазнању, а најкасније 
првог наредног радног дана, Савету за праћење примене 
Етичког кодекса писмено пријави постојање приватног 
интереса, у смислу закона којим се уређује спречавање 
сукоба интереса при вршењу јавних функција, у погледу 
предмета предлога одлуке или другог општег акта о 
којем ће бити расправљано и да о томе обавести јавност. 
Сматраће се да приватни интерес одборника не постоји 
уколико се ради о предлогу одлуке или другом општем 
акту који се односи на све грађане на територији 
Општине.

Члан 198.

Одборник не може бити позван на кривичну одгово
рност, притворен или кажњен због изнетог мишљења 
или давања гласа на седници Скупштине или радних 
тела.

Члан 199.

Одборник има право да предлаже Скупштини расправу 
о одређеним питањима.
Одборник има право да буде обавештаван о свим пи та
њима чије му је познавање потребно ради вршења фу
нкције одборника.
Одборник има право да му се редовно достављају слу
жбене публикације, информативни материјали и до ку
ментациони материјали о питањима која су на дне вном 
реду Скупштине, као и о другим питањима из де локруга 
Скупштине.
Одборник има право да од председника Скупштине, 
пре дседника сталних радних тела Скупштине, осталих 
функционера Скупштине и начелника Општинске 
упра ве тражи податке, обавештења и објашњења о пи
та њима која се односе на послове из оквира њихових 
права и дужности, а која су му потребна за вршење фу
нкције одборника. 
За благовремено достављање обавештења, тражених 
података, списа и упутстава одговоран је секретар 
Скупштине општине, а начелник Општинске управе 
када се обавештење, тражени податак, спис и упутство 
односе на делокруг и рад Општинске управе.

2. Одборничка питања

Члан 200.

 Одборник има право да поставља одборничка питања 
на крају седнице, пошто Скупштина заврши рад по 
свим тачкама дневног реда, с тим што је дужан да пи
тање достави непосредно председнику Скупштине у 
писаном облику.
Уколико се одборничко питање поставља између се
дница Скупштине, исто се и писаном облику пре даје 
на писарници Општинске управе.
Одборничка питања морају бити јасно формулисана.
Лица којима су упућена одборничка питања морају 
одборнику дати одговор.
Објашњења, обавештења и одговори на постављена 
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одборничка питања дају се, ако је могуће, на истој се
дници, а ако то није могуће, најкасније на првој наре
дној седници.
На захтев одборника који је питање поставио, одговор 
се доставља свим одборницима.
Одговор на одборничко питање треба бити кратак, јасан 
и директан и, по правилу, треба да садржи предлоге за 
решавање проблема на које се питање односи.
Ако одборник није задовољан одговором, може предло
жити Скупштини да се лице коме је питање постављено 
позове на наредну седницу Скупштине, а може тражити 
и да се о одговору отвори расправа на једној од наредних 
седница Скупштине. О предлогу одборника Скупштина 
се изјашњава без претреса.

Члан 201.

Општинска управа обезбеђује, у оквиру својих зада
така, услове за вршење функције одборника и на њи
хово тражење, по налогу начелника:

 пружа им стручну и административнотехничку 
помоћ у изради предлога које они подносе Скупштини 
и радним телима Скупштине;

 обезбеђује им коришћење "Службеног гласника 
града Лесковца", као и допунску документацију за 
по једина питања која су на дневном реду Скупштине 
или њених радних тела;

 стара се о обезбеђењу услова за рад одборничких 
група, у складу са просторним могућностима.

3. Накнада трошкова одборницима

Члан 202.

Одборник има право на накнаду трошкова насталих 
вршењем одборничке дужности у случајевима и у 
висини утврђеној посебном одлуком Скупштине. 

4. Одборничка легитимација

Члан 203.

Одборнику се, после извршене потврде мандата, изда
је одборничка легитимација, у року од 15 дана од да
на комплетирања документације. Одборничку леги ти
мацију потписује председник Скупштине.
 Комисија за мандатноимунитетска питања прописује 
садржину, облик и начин издавања легитимације и 
вођење евиденције издатих легитимација.

5. Престанак мандата одборника

Члан 204.

Одборнику престаје мандат пре истека времена на 
које је изабран:

1. подношењем оставке;
2. доношењем одлуке о распуштању Скупштине;
3. ако је правноснажном судском одлуком осуђен 

на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 
ме сеци;

4. ако је правноснажном одлуком лишен пословне 
способности;

5. преузимањем посла, односно функције које су, у 
складу са законом, неспојиве с функцијом одборника;

6. ако му престане пребивалиште на територији 
Општине;

7. губљењем држављанства и
8. ако наступи смрт одборника.

Члан 205.

Одборник може поднети оставку на функцију одбо
рника.
Одборник може поднети оставку усмено на седници 
Скупштине, а између две седнице подноси је у форми 
оверене писане изјаве.
После подношења усмене оставке одборника, Ску
пштина без одлагања, на истој седници утврђује да је 
одборнику престао мандат.
О оставци коју је одборник поднео између две се
днице, Скупштина је дужна да одлучи на првој на
редној седници.
Одборник може опозвати поднету оставку све док 
Скупштина не утврди престанак његовог мандата.
Ако одборнику престаје мандат наступањем случаја из 
члана 204. тачке 2. до 8, Скупштина на првој наредној 
седници, после обавештења о наступању таквог случаја, 
утврђује да је одборнику престао мандат.
Када одборнику престане мандат пре истека времена 
на које је изабран, мандат новог одборника утврђује 
се у складу са Законом о локалним изборима.

Члан 206.

Одборник лично подноси оставку, оверену код орга
на надлежног за оверу потписа, председнику Ску
пштине, у року од 3 дана од дана овере.
Председник Скупштине је дужан да поднету оставку 
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стави на дневни ред Скупштине на првој наредној 
седници, са предлогом да то буде прва тачка дневног 
реда.

XIV САРАДЊА СКУПШТИНЕ СА СКУПШТИ-
НАмА ДРУГИХ ОПШТИНА И ГРАДОВА

Члан 207.

Скупштина сарађује са скупштинама, односно пре
дста вничким телима других општина у земљи и ино
странству. 
Скупштина сарађује и са невладиним организацијама, 
хуманитарним и другим организацијама. 

Члан 208.

Сарадња се остварује у складу са програмом који Ску
пштина доноси сваке године на предлог председника 
Скупштине и шефова одборничких група. 
Сарадња се остварује узајамним посетама делегација 
Скупштине или њених функционера скупштинама 
других општина и градова, давањем мишљења о по је
диним значајним питањима из надлежности Ску пшти
не, као и разменом информација и других мате ри јала и 
публикација. 
Састав делегација, као и циљеве и задатке сваке по сете 
утврђују председник Скупштине и шефови одбо рни
чких група. Делегација мора одражавати састав Ску
пштине. 
Делегација, односно функционер или одборник је дужан 
да у року од 15 дана од завршетка посете Скупштини 
поднесе извештај о обављеној посети. 

XV АУТЕНТИЧНО ТУмАЧЕЊЕ АКТА СКУ-
ПШТИНЕ, ТУмАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ, ПРО-
мЕНА И ПРИмЕНА ПОСЛОВНИКА

Члан 209.

Предлог за доношење аутентичног тумачења акта Ску
пштине може поднети свако правно или физичко лице. 
Предлог мора бити поднет у писаном облику и обра
зложен. Скупштина, на предлог Одбора за прописе и 
управу Скупштине, доноси аутентично тумачење акта 
чији је доносилац.
Када се на седници Скупштине постави питање пра
вилне примене одредби Пословника, стручно тумачење 
даје секретар Скупштине.

 Члан 210.

Предлог за доношење и промену Пословника може 
поднети 1/3 одборника, одборничка група, Одбор за 
прописе и управу, као и председник Скупштине. 
О предлогу из става 1. овог члана се отвара расправа. 
О предлогу из става 1. овог члана се одлучује јавним 
гласањем, већином од присутног броја одборника. 
Одлуком да се приступи доношењу, односно промени 
Пословника, Скупштина одређује надлежно радно тело 
за израду нацрта пословника. 
Скупштина доноси, односно врши промену Пословника 
већином гласова од присутног броја одборника. 
Уколико се доношењу или промени Пословника при
ступа пре конституисања радних тела у чијој је надле
жности разматрање истог, Скупштина може усвојити 
Пословник, односно измене и допуне Пословника, без 
разматрања Пословника на надлежном радном телу. 

Члан 211.

На све што није регулисано одредбама овог Пословника, 
примењују се посебне одлуке Скупштине и важећи 
прописи којима је уређена област локалне самоуправе.
Одредбе овог Пословника примењују се на све учеснике 
седнице, а сходно се примењују на седницама радних 
тела Скупштине. 

XVI ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ 
ПОСЛОВА 

Члан 212.

Стручне и административнотехничке послове за по
требе Скупштине, њених радних тела, одборника и 
одборничких група, врши организациона јединица 
Општи нске управе надлежна за скупштинске послове, 
што се уређује Одлуком о Општинској управи.
Одржавање реда у згради Скупштине и у другим про
сторијама у којима Скупштина ради, обезбеђује Слу жба 
физичкотехничког обезбеђења, коју ангажује Општи
нска управа. 

XVII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 213.

Даном ступања на снагу овог Пословника престаје 
да важи Пословник о раду Скупштине општине Црна 
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Трава, број 06103/201601 од 03.06.2016. године 
("Службени гласник града Лесковца", број 24/2016 од 
04.06.2016. године).
Даном ступања на снагу овог пословника престаје да 
важи Одлука о радним телима Скупштине општине 
Црна Трава ("Службени гласник града Лесковца", 
број 27/2016). 
Радна тела чији су чланови именовани на основу 
Одлуке о радним телима Скупштине општине Црна 
Тра ва ("Службени гласник града Лесковца", број 
27/2016) настављају са својим радом до именовања 
чланова радних тела по овом Пословнику.
Поступак за именовање нових чланова сталних ра

дних тела Скупштине општине спровешће се у року 
од 30 дана од дана ступања на снагу овог Пословника.

Члан 214.

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику града Ле ско
вца".

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић
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