СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Лесковац

ISSN 2334-7260
COBISS.SR-ID 196458764
Цена овог броја је 868 динара

www.gradleskovac.org

ЛЕСКОВАЦ
16. ЈУН 2017.

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

БРОЈ 9

ГОДИНА XXVIII

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЛЕСКОВАЦ

Горње Стопање у укупној површини од 563 ха,

332.

16 ари и 24 m2 (у даљем тексту: Програм).

На основу члана 41. Статута града Лесковца
(Службени гласник града Лесковца", бр. 12/2008.,
7/2011. и 43/2012., 29/16 и 54/16), члана 2. и 16.
Одлуке о Градском већу („Службени гласник
града Лесковца" број 15/08), члана 4. Пословника

Члан 2.
Скупштина града Лесковца донеће начела комасације и Одлуку о спровођењу комасације за делове катастарских општина Доње Стопање и Горње Стопање у складу са Програмом.

о раду Градског већа града Лесковца („Службени
гласник града Лесковца" број 11/08) и Сагласности

Члан 3.

број 461-02-00041/2017-14 од 19. 5. 2017. године

Програм комасације земљишта за делове

Министарства пољопривреде и заштите животне

катастарских општина Доње Стопање и Горње

средине Републике Србије, Градско веће града

Стопање бр. 102/2017-04 од 21. 2. 2017. године,

Лесковца, на 38. седници одржаној 06. 6. 2017.

израђен је од стране „ГЕОТЕРМ" Темерин, улица

године, доноси

Народног фронта број 56, и чини саставни део
ОДЛУКУ

О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА

ове Одлуке и објавиће се у „Службеном гласнику
града Лесковца".

КОМАСАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ДЕЛОВЕ

Члан 4.

КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ДОЊЕ

Ову Одлуку објавити у "Службеном гласнику

СТОПАЊЕ И ГОРЊЕ СТОПАЊЕ
Члан 1.

града Лесковца".
Број 061-21/17-II
У Лесковцу, дана 06. 6. 2017. године

Доноси се Програм комасације земљишта за

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

делове катастарских општина Доње Стопање и

др Горан Цветановић

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 953 - Број 9

Страна 954 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

САДРЖАЈ
1. ОПШТИ ДЕО .......................................................................................................................................................................... 5
1.1.УВОД ....................................................................................................................................................................................... 5
1.2.ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА ................................................................................................................................................... 7
1.3.РАЗЛОЗИ ЗА КОМАСАЦИЈУ ............................................................................................................................................... 7
1.4.УТВРЂИВАЊЕ ГРАНИЦЕ КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА ............................................................................................ 8
1.5.ОСНОВНИ ПОДАЦИ ИЗ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ .............................................................................................. 9
1.6.ПРАВНИ ОСНОВ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ И ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА .................................................. 10
2. ИЗВОДИ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА РЕЛЕВАНТНИ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА
КОМАСАЦИЈЕ ....................................................................................................................................................................... 11
2.1.ОСНОВНИ ЦИЉ И ПРИНЦИПИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ....................................................... 11
2.2.ОСНОВНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА ....................................................................................................................................... 11
3. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ПРИРОДНИХ И АНТРОПОГЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА КОМАСАЦИОНОГ
ПОДРУЧЈА .............................................................................................................................................................................. 16
3.1. ОЦЕНА СТАЊА ПРИРОДНИХ КАРАКТЕРИСТИКА И ОГРАНИЧЕЊА ПОДРУЧЈА ГРАДА ................................... 16
3.1.1. Природне карактеристике .................................................................................................................................................. 16
3.1.2. Инжењерско-геолошке карактеристике ............................................................................................................................ 16
3.1.3. Педолошке карактеристике ................................................................................................................................................ 17
3.1.4. Климатске карактеристике и клима .................................................................................................................................. 18
3.1.5. Хидрографске карактеристике ........................................................................................................................................... 18
3.1.6. Пољопривредно земљиште ................................................................................................................................................ 19
3.1.7. Пољопривреда ..................................................................................................................................................................... 19
3.2.ОСНОВНЕ ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАСЕЉА ДОЊЕ СТОПАЊЕ И ГОРЊЕ СТОПАЊЕ ................. 20
3.2.1. Насеље Доње Стопање ....................................................................................................................................................... 20
3.2.2. Насеље Горње Стопање ...................................................................................................................................................... 20
3.3.ОЦЕНА СТАЊА УРЕЂЕНОСТИ И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА КОМАСАЦИОНОГ
ПОДРУЧЈА .............................................................................................................................................................................. 20
3.3.1. Део КО Доње Стопање ....................................................................................................................................................... 21
3.3.2. Део КО Горње Стопање ...................................................................................................................................................... 22
3.4.ОЦЕНА СТАЊА ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА .................................................................................................... 23
3.5.ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ ...................................................................................................................................... 24
3.5.1. Саобраћајна инфраструктура ............................................................................................................................................. 24
3.5.1.1. Карактеристике саобраћаја на комасационом подручју ............................................................................................... 24
3.5.2. Водопривредна инфраструктура ....................................................................................................................................... 24
3.5.2.1. Хидрографске и хидролошке карактеристике комасационог подручја ...................................................................... 25
3.6.СТАЊЕ ЗАШТИТЕ ПОДРУЧЈА ........................................................................................................................................... 25
3.7.SWОТ АНАЛИЗА .................................................................................................................................................................. 27
4. ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ .................................................................................................................................................... 28
4.1.ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ ................................................................................................................ 29
4.2.УТВРЂИВАЊЕ ФАКТИЧКОГ СТАЊА .............................................................................................................................. 29
4.3.КОМАСАЦИОНА ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ЗЕМЉИШТА ............................................................................................. 30
4.4.ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ НА ПРЕМЕРУ КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА ........................................................................ 32
4.5.УТВРЂИВАЊЕ СТАЛНИХ ОБЈЕКАТА И ДУГОГОДИШЊИХ ЗАСАДА НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ ...... 32
4.6.УТВРЂИВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГРАНИЦА ВОДОТОКОВА .................................................................................... 34
4.7.УТВРЂИВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГРАНИЦА ШУМА И КРЧЕЊЕ ШИКАРА И ДРВЕНАСТОГ РАСТИЊА ........ 34
4.7.1. Утврђивање и обележавање граница парцела под шумама ............................................................................................ 35
4.7.2. Крчење шикара и дрвенастог растиња .............................................................................................................................. 35
4.8.УТВРЂИВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГРАНИЦА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА ................................................................. 36
4.9.ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА МРЕЖЕ ПОЉСКИХ (НЕКАТЕГОРИСАНИХ) ПУТЕВА ........................................ 36
4.9.1. Шема и густина пољских путева ....................................................................................................................................... 37
4.9.2. Ширина и попречни профили пољских путева ............................................................................................................... 37
4.9.3. Трасе путева ........................................................................................................................................................................ 39
4.9.4. Растојања између путева .................................................................................................................................................... 40
4.9.5. Оријентација дуже стране парцела ................................................................................................................................... 41
4.9.6. Коловозна конструкција пољских путева ......................................................................................................................... 41
4.9.7. Укрштање пољских путева са јавним путевима .............................................................................................................. 41
4.10. ГРУПИСАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПАРЦЕЛА И ПОСЕДА ...................................................................................... 42
4.10.1. Начела расподеле комасационе масе .............................................................................................................................. 43
4.10.2. Комисија за комасацију .................................................................................................................................................... 44
4.10.3. Одбор за комасацију ......................................................................................................................................................... 44
4.10.4. Расподела комасационе масе ........................................................................................................................................... 44
4.11. РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ ..................................................................................................... 45
4.12. ГЕОДЕТСКО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НОВИХ ПАРЦЕЛА И ОБЈЕКАТА И УВОЂЕЊЕ У ПОСЕД УЧЕСНИКА
КОМАСАЦИЈЕ ....................................................................................................................................................................... 45
4.13. ОСНИВАЊЕ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ................................................................................................................ 46

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 955 - Број 9

4.14. ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИ РАДОВИ НА КОМАСАЦИЈИ ............................................................................................. 46
4.15. САДРЖАЈ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА КОМАСАЦИЈЕ ......................................................................................................... 47
5. МОГУЋИ ПРОЈЕКТИ НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ................................................................................................................................... 49
6. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ ......................................................................................................... 50
6.1.УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ .............................................................................. 50
6.2.СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДОВА И РАДНИХ АКТИВНОСТИ И ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ................................................... 52
6.3.ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГЕОДЕТСКО – ТЕХНИЧКИХ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ ДЕЛА КАТАСТАРСКИХ
ОПШТИНА ДОЊЕ СТОПАЊЕ И ГОРЊЕ СТОПАЊЕ ..................................................................................................... 53
6.4.ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ОСТАЛИХ РАДОВА И АКТИВНОСТИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ГРАД ЛЕСКОВАЦ ..... 56
6.5.УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ РАДОВА
НА КОМАСАЦИЈИ ................................................................................................................................................................ 56
6.6.УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ РАДОВА НА КРЧЕЊУ ШИКАРА И ДРВЕНАСТОГ РАСТИЊА НА
КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ .......................................................................................................................................... 57
6.7.УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАДОВА НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ ..... 57
6.8.УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ ............................................................ 57
6.9.ДИЈАГРАМ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ГЕОДЕТСКО ТЕХНИЧКИХ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ ........ 58
7. ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПРОГРАМА - ПРЕТХОДНА СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ ....................... 59
7.1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА И ИНВЕСТИТОРИМА .................................................................................. 59
7.1.1. Град Лесковац ...................................................................................................................................................................... 59
7.1.2. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за пољопривредно земљиште (Београд,
Обилићев венац, 9-11) ............................................................................................................................................................ 59
7.1.3. Републички геодетски завод Београд, Бул. војводе Мишића 39, ................................................................................... 63
7.1.4. Учесници комасације .......................................................................................................................................................... 63
7.2.ОЦЕНА ПРОГРАМА .............................................................................................................................................................. 63
7.2.1. Анализа исплативости комасације дела КО Доње Стопање и Горње Стопање, Град Лесковац ................................. 63
7.2.2. Друштвена (национална) оцена ......................................................................................................................................... 67
П Р И Л О З И ................................................................................................................................................................................ 72

Страна 956 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. ОПШТИ ДЕО
1.1. УВОД
Комасација земљишта је аграрна операција која
има за циљ спајање већег броја малих парцела,
тј. стварање већих, за обраду правилнијих земљишних парцела. На тај начин се поспешује пољопривредна производња на том земљишту. Комасација земљишта је недвосмислено један од најсложенијих радова које изводе геодетски стручњаци.
Решавају се различити проблеми, а у поступку
учествују и друге струке: правници, агрономи,
хидротехничари, урбанисти, и др.
У Србији би се провођењем комасација земљишта
решило више актуалних проблема везаних за
земљиште, а не само укрупњавање земљишта.
Тако се може тврдити да би комасацијом могли
решити :
1. имовинско-правни односи на земљишту,
2. уситњеност земљишта,
3. економичност пољопривредне производње,
4. усклађивање катастра и земљишне књиге,
5. питање старачких домаћинстава,
6. потребе наводњавања или одводњавања,
7. потребе земљишта за опште потребе,
8. потребе нових дигиталних геодетских планова
за стварање ГИС базе података,
9. потребе уређења простора,
10. потребе заштите животне средине,
11. потребе изградње објеката инфраструктуре и
12. поступак одржавања катастра. Из набројаног
се види да се поступком комасације земљишта
могу решити врло различити проблеми, а готово
сви су везани за геодетску и агрономску струку.
Економске учинке је тешко у потпуности сагледати,
али је видно да би подручје обухваћено комасацијом земљишта требало постати један уређен
простор, врло примамљив за улагање, како домаћих
тако и страних инвеститора.
Због 45 годишњег раздобља другачијег друштвеног
уређења и тада уведене тзв. друштвене имовине,
у Србији је дошло до великог неслагања између
стања на терену, земљишној књизи и катастру
земљишта.
Несређени имовинско-правни односи веома оптерећују економски развој наше земље јер домаћи
и страни улагачи не желе инвестирати у ситуацији
нејасних власничких права, а који би се поступком
комасације најједноставније решили. Уситњеност
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земљишта је у Србији веома велики проблем у
развоју пољопривредне производње.
До уситњености земљишта је пре свега дошло
због пољопривредне политике бивше СФР Југославије у чијем је саставу била Србија, а у последње време и због многобројне изградње путева и
аутопутева при којима често долази до цепања
катастарских парцела и стварање нових мањих.
Комасацијом би се решио или барем битно смањио
тај проблем.
На пољопривредну производњу између осталог
утиче величина парцела, облик парцела и оријентација парцела. На малим парцелама, којих има
највише у нашој земљи, не може се очекивати
рентабилна пољопривредна производња каква је
у земљама Европске уније којој тежимо. Облик
парцеле је такође битан јер ако је оптималан, онда омогућује ефикасну обраду с пољопривредном механизацијом која је данас у примени.
Оријентација парцела је исто важан фактор за
пољопривредну производњу. На брдовитом терену
би смер парцела требао бити у смеру изохипси,
због смањења ерозивног деловања воде. На равном
терену, за сетву и орање, најповољнији правац је
југ-север, како су показала научна истраживања.
Све ово може се најједноставније постићи комасацијом земљишта. Како се поступком комасације
сређују и имовинско–правни односи, тј. земљишна
књига, те проводи премер новог стања и израђују
нови катастарски планови, евидентно је да долази
до њиховог усклађивања.
Чињеница је да у сеоским газдинствима у великом
броју превладава старо становништво које је практично неспособно за обављање пољопривредне
делатности. У поступку комасације створен је
предуслов за откуп њиховог земљишта од стране
државе или заинтересованих појединаца.
Многа подручја у нашој држави (око већих речних
токова) често су изложена поплавама које наносе
велике штете пољопривредној производњи. Исто
тако је и појава сушних раздобља последњих година све учесталија. Да би се ублажили или потпуно елиминисали такви неповољни утицаји, у
поступку комасације могу се предвидети и хидротехничке мере наводњавања и одводњавања.
У поступку комасације могуће је најлакше решити
потребе за земљиштем у сврху задовољавања општих потреба (изградњу школа, вртића, здравствених објеката и сл.).
Како се нови премер данас искључиво изводи
дигиталном технологијом, то је јасно да би нови
просторни подаци добијени у поступку комасације
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били основа за формирање ГИС базе просторних
података.
Поступак комасације земљишта мора бити у складу просторних и урбанистичких планова, а то
значи да се њиме решава потреба уређења простора. Уређење подручја на којем ће се спроводити
комасација треба прилагодити постојећим и
ускладити с пројектованом инфраструктуром.
Пројекат комасације према томе треба обухватати
опште, тј. шире и локалне интересе на простору
катастарске општине.
Заштита природне околине је један од приоритетних задатака при било каквим захватима на земљишту. Да би то било тако и у комасацији, потребно је у поступак укључити екологе. Наиме,
осим позитивних ефеката,комасација земљишта
може имати и неке негативне последице, нарочито
ако се занемари улога еколога у њиховој реализацији. Највећи негативни утицај на рурални простор има „чишћење“земљишта, односно сеча дрвећа и живица. На тај начин се стварају неповољни
услови за живот дивљих биљних и животињских
врста што доводи до смањења биолошке разноликости (Гостовић, 1991).
Изградњом објеката инфраструктуре као што су
аутопутеви и путеви, много пољопривредног земљишта се губи, многе катастарске парцеле се цепају и смањују и на тај начин појединци остају
оштећени. Да се паралелно с изградњом одвија и
поступак комасације, терет тих захвата равномерније би се поделио на све учеснике јер након
изградње сви имају индиректне користи.
Одржавање катастра односно катастарских планова
после проведене комасације земљишта у некој
катастарској општини, постаје пуно једноставније
јер се знатно смањује број катастарских парцела.
Концепција уређења земљишта путем комасације
се овим програмом доводи до краја. Наиме, овим
програмом је обухваћена комасација земљишта
у неуређеним деловима катастарских општина
Доње Стопање и Горње Стопање у Граду Лесковцу.

ни гласник РС”, број 62/2006, 65/2008 и 41/2009),
претходно изради и уз сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, донесе
Програм комасације.
На основу Програма Град Лесковац ће донети
начела комасације и приступити уговарању радова
на реализацији комасације.
Садржај и основна решења Програма утврђена
су у складу са одредбама Закона о пољопривредном
земљишту и Закона о државном премеру и катастру
(”Службени гласник РС”, број 18/2010).
За потребе израде Програма коришћена је релевантна просторно планска и техничка документација, као и документација Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности у
Граду Лесковцу.
Циљ израде Програма комасације је:

1.2. ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА
Програм комасације (у даљем тексту: Програм)
је документ на основу кога ће се спровести комасација на комасационом подручју кога чине делови
катастарских општина Доње Стопање и Горње
Стопање (Град Лесковац), на укупној површини
од 563 ха.
Пре отпочињања радова на комасацији Скупштина
Града Лесковца је у обавези је да, сагласно члану
32. Закона о пољопривредном земљишту (”Службе-

• врста и обим комасационих радова,

• дефинисање комасационог подручја у оквиру
катастарских општина Доње Стопање и Горње
Стопање,
• дефинисање обима и извора средстава за финансирање радова,
• дефинисање садржаја, поступка, динамике и
рокова уређења пољопривредног земљишта у
поступку комасације делова ванграђевинског
реона дела катастарских општина Доње Стопање
и Горње Стопање, на површини од око 563
хектара,
• финансијско-тржишних и друштвено-економских ефеката спровођења комасације (анализа
трошкови/користи - анализа исплативости спровођења комасације у поменутим КО).
Уређење пољопривредног земљишта у поступку
комасације делова катастарских општина Доње
Стопање и Горње Стопање је програмирано у
складу са важећом релевантном документацијом.
Програмом се утврђује:

• рокови извођења радова,
• обим и извори средстава за финансирања радова.
1.3. РАЗЛОЗИ ЗА КОМАСАЦИЈУ
Разлози за комасацију делова катастарских општина Доње Стопање и Горње Стопање су сагласни
разлозима које прописује и члан 31. Закона о по-
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љопривредном земљишту (доњи оквир), односно
комасација се врши због:

3) када се врши изградња мреже пољских путева;

• потребе груписања уситњених катастарских
парцела власника

4) када се изградњом инфраструктурних и већих објеката (јавни путеви, железничке
пруге, акумулација и др.), уређењем водотока
и ширењем грађевинског реона врши даље
уситњавање постојећих катастарских парцела, поремећај мреже пољских путева и
система за одводњавање и наводњавање;

пољопривредног земљишта (чија је просечна величина 0,22 ха), као и
груписања државног земљишта;
• пројектовања нове мреже пољских путева у
складу са техничким решењем путева првог и
другог реда, канала и пољозаштитних појасева
и рекултивације површина старих пољских путева,
• крчења обраслих међа деградираним растињем
(шикаре и дрвенасто растиње),
• омогућавања подизања плантажа воћа, пластеника и стакленика (за поврће и цвеће),
• имплементације планских решења из Просторног плана града Лесковца и других планова и
техничке документације,
• регулисања водотокова на комасационом подручју,
• реализације пројеката система за наводњавање
и одводњавање пољопривредног земљишта,
који су утврђени за комасационо подручје,
• стварање могућности за отварање нових радних
места и побољшање квалитета живота на сеоском подручју,
• унапређења и заштите животне средине и одрживог развоја сеоског подручја,
• решавање имовинско-правних односа и израда
новог државног премера и катастра непокретности.

5) када је потребно извести противерозионе
радове и мере.

1.4. УТВРЂИВАЊЕ ГРАНИЦЕ
КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА
Граница комасационог подручја дефинисана је
одлуком Скупштине Града Лесковца.
Комасационо подручје је утврђено на основу
следећих критеријума:
• граница комасационог подручја обухвата делове
катастарских општина Горње Стопање и Доње
Стопање, тако да чини јединствену целину,
нарочито узевши у обзир власничку структуру
и потребу укрупњавања како државног земљишта тако и земљишта приватних власника,
• потреба техничког уређења пољопривредног
земљишта,
• пољопривредно земљиште је уједначених педолошких карактеристика (алувијално (флувијално) земљиште),
• велике уситњености катастарских парцела,
• исказаних жеља власника пољопривредног земљишта.

Разлози за комасацију Члан 31. Закона о пољопривредном земљишту
Комасација се врши у следећим случајевима:
1) када се због велике уситњености и неправилног облика катастарских парцела
пољопривредно земљиште не може рационално користити;
2) када се врши изградња система за одводњавање или наводњавање;

Слика 1.1. Граница комасационог подручја дела катастарских општина Доње Стопање и Горње Стопање
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Положај комасационог подручја (Слика 1.1) у
оквиру граница катастарских општина на подлози
ортофото плана приказан је у Прилогу број 1, а
на пдлози карте 1:25000 у Прилогу 2.
1.5. ОСНОВНИ ПОДАЦИ ИЗ КАТАСТРА
НЕПОКРЕТНОСТИ
Катастарски премер комасационог подручја
извршен је у периоду од 1964. до 1966. године.
Листови катастарских планова за КО Доње Стопање и Горње Стопање, који покривају комасационо
подручје израђени су у размери 1:2500 (КО Доње
Стопање - 5 листова и КО Горње Стопање - 4
листа) и 1:1000 (КО Доње Стопање - 5 листова и
КО Горње Стопање - 2 листа). За обе катастарске
општине израђен је ДКП који се одржава у
дигиталном облику.
Катастар непокретности за обе катастарске
општине основан је 2009. године. Проценат
неажурности катастра непокретности износи око
25% у односу на фактичко стање граница
непокретности (земљишта и објекта) на терену.
У Табели 1.1. приказани су основни подаци о
комасационом подручју према подацима који се
воде у катастару непокретности.
Табела 1.1: Основни подаци из катастра непокретности
за делове катастарских општина Доње Стопање и
Горње Стопање

Страна 959 - Број 9

рње Стопање на укупној површини од око 563
хектара са 2590 парцела са просечном површином
од 0.22 хектара.
1.6. ПРАВНИ ОСНОВ И ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗРАДУ И ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА
Правни основ и документација за израду и доношење овог програма чине:
1. Одлука о приступању уређењу пољопривредног
земљишта комасацијом у деловима катастарских
општина Доње Стопање и Горње Стопање,
Скупштина Града Лесковца,
2. Закон о пољопривредном земљишту ("Службени
гласник РС", бр. 62/06, 65/08 и 41/09),
3. Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 18/10),
4. Закон о шумама ("Службени гласник РС", број
30/10),
5. Закон о планирању и изградњи ("Службени
гласник РС", бр. 72/09 и 81/09),
6. Закон о водама ("Службени гласник РС", бр.
30/10 и 93/12),
7. Закон о јавним путевима (″Службени гласник
РС″, бр. 101/05 и 123/07),
8. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07),
9. Закон о финансирању локалне самоуправе,
("Службени гласник РС", бр.
62/06, 47/11 и 93/12)
10. Стратегија развоја шумарства Републике
Србије, 2006. год.,
11. Уредба о утврђивању Водопривредне основе
Републике Србије
("Службени гласник РС", број 11/02);
12. Стратегија развоја пољопривреде Србије
("Службени гласник РС", број 78/05),

Укупан број листова непокретности на комасационом подручју је 1594 што је у овом програму
усвојено и за број учесника комасације.
Програм комасације (у даљем тексту: Програм)
је документ на основу кога ће се спровести комасација на Комасационом подручју кога чини делови катастарских општина Доње Стопање и Го-

13. Просторни план града Лесковца, Лесковац,
2011.
14. Уредба о утврђивању програма извођења
радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2013. годину („Служ- бени гласник РС”, број 29/13),

Страна 960 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

15. Правилник о садржини основа и програма
газдовања шумама, годишњег плана и привременог годишњег плана газдовања приватним
шумама ("Службени гласник РС", број 122/03),
16. Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају
путни објекти и други елементи јавног пута
("Службени гласник РС", број 50/11),
17. Правилник о ближим условима, као и начину
доделе и коришћења средстава из годишњег
програма коришћења средстава буџетског фонда за шуме Републике Србије и буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине ("Службени
гласник РС", број 17/13),
18. Попис становништва, домаћинстава и станова
у Републици Србији, 2011.,
19. Документација Републичког геодетског завода
Службе за катастар непокретности у Граду
Лесковцу.

2. ИЗВОДИ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ГРАДА ЛЕСКОВЦА РЕЛЕВАНТНИ ЗА
ИЗРАДУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ
Комасационо подручје је у потпуности обухваћено,
односно у већем или мањем обиму плански
разрађено у ППГЛ. Сходно томе ће се дати само
основни прикази постојећег стања, циљеви
просторног развоја и основе просторног развоја
релевантне за комасационо подручје, а дефинисане
у ППГЛ. У Прилогу број 3 приказан је план намене простора из ППГЛ са границом комасационог
подручја.
2.1. ОСНОВНИ ЦИЉ И ПРИНЦИПИ
ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ГРАДА
ЛЕСКОВЦА
СВРХА Просторног плана јесте дефинисање
планског основа за организацију, коришћење,
уређење и заштиту простора града Лесковца,
који треба да доведе до организованог активирања
просторних потенцијала и усмеравања даљег
просторног развоја у оквирима одрживости.
ОСНОВНИ ЦИЉ просторног развоја града
Лесковца је унапређење просторног развоја,
односно усаглашеност економског, еколошког,
физичког и социјално, културног развоја, до нивоа
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којим ће град Лесковац бити конкурентан у ширим
републичким и перспективно, европским
оквирима.
ОПШТИ ЦИЉЕВИ просторног развоја, заштите
и уређења простора града Лесковца јесу:
1. подстицање развоја на свим деловима територије
града Лесковца са наглашеном улогом већих
насеља и организовањем заједница села око
њих;
2. повећање доступности на свим деловима територије града Лесковца развојем мреже општинских путева и техничке инфраструктуре;
3. активирање и одрживо коришћење локалних
ресурса, подстицајним мерама за развој малих
и средњих индустријских предузећа и других
облика мале привреде, која ће омогућити демографску обнову у руралном подручју града
Лесковца;
4. деконцентрација система јавних служби и услуга и потенцирање идентитета појединих делова територије града Лесковца, развојем специфичних облика културне делатности;
5. заштита и уређење природних и културних добара и њихово коришћење у функцији уређења
културног предела и одрживог развоја туризма;
јачање функционалних веза са окружењем: у
правцу градова Ниша, Врања и других урбаних
центара.
2.2. ОСНОВНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА
Пољопривредно земљиште. Основни циљ заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта
јесте: стварање повољних услова и планско
усмеравање одрживог коришћења пољопривредног
земљишта, односно развој ратарства и повртарства
(у долинском делу) воћарства и виноградарства
(у брдско-планинском) и формирање просторно
функционалних целина у складу са њиховим значајем и положајем у ширем окружењу.
Оперативни циљеви заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта су:
1) дефинисање просторних услова развоја подручја
и изградња препознатљиве слике пољопривреде
града Лесковца;
2) очување пољопривредног земљишта као природног ресурса од даљег ненаменског кориш-
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ћења и уништавања, пре свега мерама надлежних органа, као и сталном и перманентном
едукацијом становништва;
3) примена прописаних мера за очување и побољшање квалитета земљишта (путем калцизације, фосфатизације и хумификације), уз спро- вођење систематске контроле плодности и
агрохемијских анализа;
4) заштита земљишта и његовог природног биодиверзитета, заштита вода, подземних и у водотоковима, неопходних за наводњавање пољoпривредног земљишта;
5) стварање комерцијалних газдинстава која ће
одговорити потребама модерне тржишне економије у намери да допринесу конкурентности
на локалном, регионалном, националном и међународном нивоу;
6) пружање помоћи пољопривредним произвођачима на плану перманентне едукације за
правилну, рационалну и нешкодљиву примену
хемијских препарата;
7) формирање мреже основне стручне службе и
њено приближавање селу уз максимално коришћење локалних средстава информисања;
8) наставити са комасацијом пољопривредног
земљишта;
9) подстицање органске и еколошке пољопривреде.
Основна концепција заштите и коришћења
пољопривредног земљишта подручја града Лесковца, заснива се на одрживом пољопривредном
и руралном развоју, који ће почивати на: повећању
конкурентности, подршком реструктурирању
пољопривредног сектора; побољшању стања
животне средине и природних вредности, подршком управљању земљиштем; диверсификацији
руралне економије и унапређењу квалитета
живљења у руралним областима; подршци примене локалне стратегије руралног развоја оствариване Leader приступом, који се на нивоу локалне
заједнице ослања на принцип партнерства, међурегионалне сарадње и размене искустава у
примени оригиналних интегралних стратегија
одрживог развоја.
Одрживо коришћење пољопривредног земљишта
одвијаће се у складу са правилима пољопривре-
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дних рејона (рејона интензивне повртарске производње, рејона ратарске, воћарске и виноградарске
производње и рејона органске производње и
сточарства).
Основна концепција одрживог коришћења
пољопривредног земљишта подразумева:
• подстицање бржег развоја пољопривреде уз
подстицај развоја пољопривредних подручја
која се базирају на примарној пољопривредној
производњи; уређење насеља и изградња путне
и друге инфраструктуре, уз одрживо коришћење
ресурса; пољопривредно земљиште у равничарском подручју ће се незнатно смањити на
рачун проширења грађевинских подручја насеља
и изградњу пољопривредних и прерађивачких
објеката, али уз максимално очување најквалитетнијих пољопривредних површина; простор
за ширење нових намена треба тражити у рационалнијем коришћењу садашњих површина
и њиховом погушћавању, уз побољшавање квалитета окружења, очување садржаја унутар
насеља, пренаменом површина које су се раније
користиле за непољопривредне садржаје, итд;
• заштиту и унапређење пољопривредног земљишта (мелиорације, откуп пољопривредног
земљишта, комасациони радови); просторне
основе за комасацију и мелиорацију на планском подручју су истакнутије у равничарском
подручју, где је и извршена комасација дела
пољопривредног земљишта, потребно је стварање могућности на свим осталим равничарким (први рејон) и брдско-планинским атарима
(други и трећи рејон); комасацију обавити у
насељима: од Губеревца до Велике Грабовнице, од Буниброда до Тулова; као и у вучјанском
делу, од Рудара до Мирошевца; а наставити
тамо где је започета: у другом рејону, у ратарском делу око Брестовца, као и у првом рејону,
око Пчењевца и Турековца; у појединим насељима, је спроведена, али није прошла кроз
катастарски операт - потребно је окончати
процес до краја;
• наводњавање у већем обиму је неопходно за
интезивирање пољопривредне производње, и
то из акумулације ''Барје'', других малих, већ
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формираних акумулација или изградњом нових и/или из водотока и бунара, с тим у вези
потребна је израда Студије наводњавања, односно одговарајућих пројеката за свако подручје;

1) трајна и максимална производња дрвних производа и осталих производа из шуме уз остваривање општекорисних функција шума: еколо- шко-заштитне, туристичко-рекративне и
научно-истраживачке;

• пошумљавање пољопривредног земљишта ниже бонитетне класе и очување земљишта високих бонитетних класа, нарочито у брдским
и планинским деловима око 4% пошумљавањем ораница нижег бонитета, углавном у приватној својини;

2) заштита земљишта од водне ерозије различитог
типа;

• давање у закуп државног дела земљишта и
распоређивање прихода од закупнине у оквиру
државног буџета и буџета локалне самоуправе
уз обавезу да сва средства буду у функцији
унап ре ђења земљишта (кроз програме
консолидације и мелиоративне радове);
• на територији града постоји доста газдинства
који су у већој мери напуштени а које треба
штитити као етнолошке споменике културе
али и развијати као могуће културне и економске
просторне елементе који јачају идентитет; најбољи начин заштите је реконструкција и пренамена објеката у функцији културе, угоститељства и туризма, као и маркетинга пољопривредне производње.
• Политика руралног развоја ће се операционализовати интегралним развојним програмима,
који представљају скуп мера наведених одредби, одабраних према развојним потребама територије, уз поштовање баланса између секторске (конкурентност) и територијалне компоненте (управљање земљиштем и рурални
развој).
Шуме и шумско земљиште. Основни циљеви
заштите, уређења и коришћења шума и шумског
земљишта су:
а) очување биоразноврсности шумског подручја;
б) одрживо (трајно) газдовање укупним потенцијалима шума у шумском подручју;
в) унапређивање затеченог стања шума;
г) повећање површине под шумама.
Оперативни циљеви заштите, уређења и коришћења шума и шумског земљишта су:

3) заштита и очување добара под посебним режимом заштите;
4) заштита биоразноврсности шумских екосистема;
5) заштита шума око културно&историјских и
целина;
6) побољшање стања шумске инфраструктуре;
7) постизање броја јединки главних врста дивљачи
до економског капацитета, као и њихове одговарајуће полне и старосне структуре;
8) побољшање услова станишта у ловишту.
Основна концепцијско опредељење коришћења
шумског земљишта и развоја шумарстава јесу:
трајно коришћење шума на принципима одрживог
развоја; успостављање јединственог и једнаког
статуса свих шума, без обзира на власништво;
умањење негативних процеса површинске ерозије
и заштита сливова постојећих и планираних
акумулација и већих речних токова; обезбеђење
услова и средстава за унапређивање стања и функција шуме од стране власника или корисника
шуме и шумског земљишта; обезбеђење механизама за унапређивање стања и функција шума
од стране државе (установљење законских
механизама за обезбеђења финансијских средстава
за унапређење стања шума) и компензација за
ограничења у коришћењу шума и шумских подручја од стране државе или корисника.
Воде и водно земљиште. Општи циљ је уређење,
коришћење и заштита водних ресурса и развој
система за заштиту и управљање водама.
Оперативни циљеви су: заштита од поплава и
ерозија, као и регулисање водотокова; заштита
од загађења водотока и изградња система за пречишћавање отпадних вода; заштита изворишта
водоснабдевања и очување квалитета подземних
вода, заштита квантитета вода, односно одређивање и категоризација резерви подземних вода
и њихова овера код надлежних органа.
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Основна концепција одрживог коришћења водних
ресурса и водног земљишта планског подручја
засниваће се на следећем:
• територија Лесковца ће се планерски и управљачки третирати као јединствен водопривредни простор, са повезеивањем у регионални систем за обезбеђивање воде;
• у циљу рационалног коришћења воде и простора, проблеми заштите, уређења и коришћења
вода решаваће се интегралним вишенаменским
системима; постоје две класе система: регионални системи за обезбеђивање воде за насеља и индустрије које троше воду квалитета
воде за пиће и речни системи коришћења, уређења и заштите вода; у снабдевању водом приоритет се даје локалним извориштима, а недостајуће количине се обезбеђују из великих
регионалних система, која се ослањају на изворишта републичког значаја;
• форсирати коришћење споро обновљивих подземних вода највишег квалитета, из дубљих
слојева, само за снабдевање насеља и оних индустија које захтевају воду квалитета воде за
пиће; подземне воде слабијег квалитета, из површинских слојева могу да користе индустрије
као технолошку воду и за потребе наводњавања
за пољопривреду, уз коришћење воде из речних
система - где је то могуће;
• кључни објекти за коришћење површинских
вода - акумулације, штитиће се за ту намену;
• при захватању воде за технолошке потребе из
водотока мора да се спречи загађивање водотока;
у случају захватања из мањих водотока, потребне количине се обезбеђују регулисањем
протока у акумулацијама;
• акумулације имају задатак да побољшавају
водне режиме & да смањују таласе великих
вода и повећавају протоке у маловодним периодима;
• планска рационализација потрошње воде и вишекратно рециркулационо коришћење пречишћених вода је кључни стратешки захтев, који
ће да се водопривредне услове, сагласности и
дозволе за остварује кроз коришћење вода;
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• одбрана од поплава ће се остваривати у оквиру
интегралних речних система; заштита квалитета вода ће се спроводити у оквиру интегралних система, применом технолошких, водопривредних и организационо-економских мера;
циљ је да се квалитет вода највећег броја река
одржава у I и II класи; технолошке мере - изградња постројења за пречишћавањем отпадних
вода - у складу су са принципом отклањања
загађења на самим изворима; водопривредне
мере - повећавање малих вода наменским испуштањем чисте воде из акумулација, посебно
у маловодним периодима у топлом делу године; рганизационо-економске мере - подразумевају регулативу којом се онемогућава и
економски дестимулише загађивање вода;
• при пројектовању објеката који могу утицати
на квалитет вода мора се водити рачуна о
законској регулативи, при чему се мора узети
у обзир да су крајњи реципијенти реке Ветерница, Јабланица и Јужна Морава, које су сврстане у другу категорију; уколико се укаже
потреба за пројектовањем објеката који могу
утицати на квалитет вода, повремених и сталних водотока, а на којима РХМЗ Србије не врши узорковање речне воде, анализе показатеља
квалитета воде урадити стандарним методама
за анализу вода и отпадних вода;
• при изради пројеката хидротехничких објеката
(регулације, мостови, пропусти, водозахвати и
друго) на рекама могу се користити релевантни
хидролошки подаци са наведених станица;
уколико се укаже потреба за пројектовањем
објеката на повременим и сталним мањим водотоцима, а на којијима РХМЗ Србије не врши
мерења и осматрања, хидролошке прорачуне
урадити методама које се примењују за хидролошки неизучене сливове;
• сви водопривредни системи треба да буду оптимално уклопљени у еколошко, социјално и
друго окружење; мерама побољшавања водних
режима морају се стварати повољнији услови
за развој водених и приобалних екосистема и
обогаћивање биодиверзитета.
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3. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
ПРИРОДНИХ И АНТРОПОГЕНИХ
КАРАКТЕРИСТИКА КОМАСАЦИОНОГ
ПОДРУЧЈА
3.1. ОЦЕНА СТАЊА ПРИРОДНИХ
КАРАКТЕРИСТИКА И ОГРАНИЧЕЊА
ПОДРУЧЈА ГРАДА
3.1.1. Природне карактеристике
Територија Града Лесковца, налази се у средишту
тзв. лесковачке котлине, дугачке 50 и широке 45
km, коју уоквирују планине Бабичка гора (1095
m), Селичевица (903 m) и Kрушевица (913 m), а
иза којих се налази Сува планина (1810 m). На
западном ободу котлине су планине Радан (1409
m) и Пасјача, а на југу Чемерник (1638 m) и
Кукавица. Град се наслања на брдо Хисар (обронак
планинског масива Гољак), једну од планинских
коса која је најдубље продрла у котлину.
Топографски, град Лесковац карактерише равничарски терен, који се простире од Хисарске и
Рударске косе на југу, између река Јабланице и
Ветернице, који благо пада ка североистоку.
Надморска висина котлине креће се од 210 до
240 m. Према надморској висини планско подручје
се може поделити на три, скоро истоветна дела и
то низијски са надморском висином око 200 до
250 m, брежуљкасти или средњи од 300 до 600 м
н.в. и брдско планинским делом преко 600 m.
Градска унутрашњост лежи на око 230 м н.в, док
су најзначајнија узвишења на брду Хисар (341
m), Рударска чука (371 m) и брдо поред села
Винарца (398 m).
3.1.2. Инжењерско-геолошке карактеристике
У широј околини лесковачке котлине констатовани
су комплекси метаморфних стена српско-македонске масе и власинског комплекса, кредни седименти, као и творевине терцијарне и квартарне
старости. Кристаласти шкриљци српско-македонске масе, изграђују ободне делове лесковачке
котлине, а стене власинског комплекса изграђују
источне ободне делове котлине (Бабичка Гора и
источни део Грделичке клисуре).
Објекти геонаслеђа на планском подручју су: Грделичка клисура (објекат историјско геолошког
и стратиграфског наслеђа, старости мезозоик,
профил горње креде), Вучје (петролошки објекат,
типа магматске и метаморфне стене, са појавом
магматизације код окцастих гнајсева) и Доњи
Брестовац (петролошки објекат, типа магматске
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и метаморфне стене, са појавом окцастих и амигдалоидних гнајсева, као и са појавом екологита).
Према геолошкој конструкцији и инжењерског
еолошким карактеристикама терена, на овом подручју издвојене су следеће инжењерско-геолошке
јединице:
1) валутице и шљункови проалувијалних наноса
заступљени на ушћима свих токова овог подручја, због интензивног површинског распадања
стена и великих количина вода повреме- них
токова;
2) шљункови и пескови алувијалних наноса заступљени дуж токова Јабланице, Јужне Мораве,
Пусте реке и Ветернице;
3) шљункови и пескови речних тераса заступљени
дуж Јабланице, Ветернице и Пусте реке;
4) пескови, шљункови, прашине и глине делувијално-пролувијалне, наталожени по ободу
завршетка поточних долина, претежно глиновитог састава са нешто полузаобљене дробине,
заступљене на падинама Добре Главе (Каштавар)
и код Белановца;
5) глине и дробина делувијалних наноса заступљени на свим долинским странама и то на деловима кристаластих шкриљаца;
6) у оквиру делувијума на нeогеним подручјима
заступљене су суглине и супескови, док се на
кристаластим шкриљцима стварају наслаге
грубозрних пескова, па чак и шљункова;
7) пескови, шљункови, глине, лапори, глинци, пешчари, конгломерати, врло хетерогени комплекс,
у коме преовлађују глиновито-песковита, шљунковито-песковита серија, појављује се у дну
падина благо заобљених гребена које се простиру кроз лесковачко поље;
8) лапорци, глинци, пешчари, конгломерати и
кречњаци заступљени у пределима Барја, Грделице и Граова;
9) дацито-андезити заступљени у мањим масама
око Грделице и до сада нису
посебно истраживани;
10) гранитоидне стене заступљенe на Буковој
глави;
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11) метаморфне шкриљаве стене, представљене
хлорит-мусковитским, мусковит-хлоритским,
хлоритепидотским и албит- хлоритским шкриљцима, заступљени углавном у пределу Грделичке
клисуре и Острозуба (Власински комплекс);
12) гнајсеви, лептинолити, микашисти, амфиболски шкриљци, кварцити, мермери и др, припадају комплексу кристаластих шкриљаца српскомакедонске масе; стенска маса је локално механички оштећена и тектонски поремећена.
На подручју плана заступљене су значајне
појаве оловно-цинкане руде, лежишта опекарске
сировине и гранита, као и позајмишта шљунка,
песка и глине.
3.1.3. Педолошке карактеристике
За комасационо подручје карактеристичне
педосеквенце су:
1. ПАРАПОДЗОЛАСТА ЗЕМЉИШТА
2. ГАЈЊАЧА
Параподзоласта земљишта
Ова су земљишта мање распрострањена у јужној
Србији. Она се развијају обично из смеђих
шумских земљишта, односно гајњача њиховим
јачим испирањем које се изражава премештањем
глине из површинских хоризоната у вертикалном
правцу.
При искоришћавању параподзола као обрадивог
пољопривредног земљишта, она показују (због
својих неповољних морфолошких, физичких и
хемијских особина) слабу продуктивност и велику
неуједначеност у приносима, због чега захтевају
низ мелиоративних мера. Нешто бољи резултати
се постижу при искоришћавању за ливаде.
Гајњача (Eutrični kambisol)
Гајњаче са својим варијететима су најраспрострањенија земљишта у овом подручју, јер природни
услови (климатске карактеристике, вегетација,
рељеф и подлога) фаворизују њихово образовање.
Представљају еутрично смеђе земљиште (Eutrični
kambisol). Припадају земљиштима A-(B)-C типа.
Хумусни А хоризонт најчешће износи 10-30 cm.
B хоризонт је карактеристичне смеђе боје и износи 60 -100 cm. Испод њега појављује се прелазни
C-хоризонт, бледожути карбонатни лес или
лесоидна иловача. По гранулометријском саставу
спада у иловачу и глиновиту иловачу. Учешће
глине и песка варира од места до места. Удео
глине се по правилу повећава са дубином и нај-
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већи је у B-хоризонту. Водно-ваздушне особине
гајњача у пуној су зависности од механичког
састава. Водни капацитет се креће од 20 - 45%.
Порозност гајњача је релативно велика у Ахоризонту (60%), али опада у B-хоризонту (40%).
Реакција гајњача варира од слабо киселе, преко
неутралне, до слабо алкалне. То су земљиште
високе потенцијалне способности која резултира
из богатства матичног супстрата и високе
биолошке активности земљишта.
3.1.4. Климатске карактеристике и клима
Клима, као један од основних природних фактора,
утиче на укупан развој привреде и друштва на
датом подручју. Резултат деловања сложеног
климатског система (атмосфера, хидросфера,
биосфера, криосфера) и њихове међусобне
интеракције. Климатски елементи имају природну
варијабилност о којој се сазнаје директно,
метеоролошким мерењима или индиректно,
применом неких других метода.
На подручју града Лесковца је заступљена
релативно стабилна, умерено-континентална
клима, са извесним специфичностима. Карактеришу је хладне зиме и сува и топла лета.
Клима града Лесковац је умерено-континентална,
коју карактеришу екстремно или умерено топла
лета и умерено хладне зиме, као и два прелазна
периода, пролеће и јесен. Средња годишња температура ваздуха на планском подручју износи
11,6°C, најхладнији месец је јануар са средњом
температуром од 2°C, најтоплији је јули са средњом
дневном температуром од 22°C, а годишња амплитуда износи 22,3°C. Просек падавина за Лесковац је 630 mm, Грделицу 795 mm, Предејане
811 mm, Црковницу 744 mm, Вучје 764 mm и Кукавицу 934 mm. Максимална годишња количина
падавина у Лесковцу је 917 mm, а минимална
470 mm, у Предејану максимална 1043 mm, а минимална 596 mm, у Кукавици максимална 1126
mm, а минимална 764 mm. Доминантни ветрови
на подручју плана су западни и северни, док је
највећа средња брзина северног и југозападног
ветра 3,2 m/s, југозападног 3,8 и северног 3,4 m/s
у Предејану, а на Кукавици југозападног са 3,8 и
западног са 3,6 m/s.
3.1.5. Хидрографске карактеристике
Хидрографска мрежа лесковачке котлине је веома
развијена. Доминира река Јужна Морава чија
укупна дужина износи 246 km. Слив Јужне Мораве
је разгранат, са великим бројем притока површине
15 446 km2. Највеће њене притоке са леве стране
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су Ветерница, Јабланица и Пуста Река, а са десне
Власина. Бујични сливови Јужне Мораве су Предејанска река, Козарачка река, Слатинска река,
Поток Бучан и Рударски канал, док си бујични
сливови реке Јабланице, река Шараница и
Јелашничка река. Водни биланси су неповољни:
просек падавина за целу територију града Лесковца
је 619,6 mm воденог талога на годишњем нивоу,
годишња евапотранспирација 554,8 mm, тако да
за отицаје преостаје само 64,8 mm. Просечни
специфичним отицаји појединих већих водотока
на територији града Лесковца су: река Јужна
Морава 6,53 l/s/km2; река Ветерница 8,11 l/s/km2;
река Јабланица 5,12 l/s/km2. Акумулација ''Барје''
је настала преграђивањем реке Ветернице 30 km
узводно од Лесковца код истоименог села. Њена
прва основна намена била је заштита града Лесковца од поплавног таласа, као и водоснабдевање
Града Лесковца. Акумулација ''Барје'', при максималном успору има запремину од 40.670.000 m3
воде, док је површина воденог огледала при коти
370,55 м н.в. 139 ha. У условима нормалног успора и корисне запремине акумулације за водоснабдевање, запремина је 26.000.000 m3. Максимална
дубина акумулације при условима нормалног
успора износи 25 m, просечна ширина је око 300
m, а дужина зависно од пуњења варира од 7,1 до
7,5 km. Велике количине подземних вода планског
подручја, везане су за алувијалне творевине, шљунковито-песковити седименти везани за широке
долине река Јужне Мораве, Ветернице и Јабланице.
У оквиру ових седимената формирана је слободна
издан, а дебљина алувијалних седимената је у
границама од 16 до 25 m. Приобаље река Јужна
Морава, Ветерница и др. угрожене су непланском
изградњом викендица и других објеката, неконтролисаном експлоатацијом шљунка и песка,
противпрописним интервенцијама на насипима
и сл. Реке Ветерница (од Вучја до ушћа у Јабланицу), Јабланица и Јужна Морава сврстане су
у другу категорију водотока.
3.1.6. Пољопривредно земљиште
Пољопривредно земљиште обухвата 59 000 ha
или 57% укупне површине планског подручја.
Обрадиво земљиште захвата око 52 до 53 000 ha
(87%), где спадају оранице и баште око 4000 ha
(6%), воћњаци око 4000 ha (6%), виногради око
3000 ha (5%) и ливаде које се не обрађују око
5000 ha (9%). Под пашњацима је преко 7000 ha
(12,2%) од чега само око 50 до 60% има квалитетан
травни покривач и може се користити за своју
намену, док су остале површине необрађене,
песковите голети које су скоро неупотребљиве.
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Посматрано по класама бонитета, под првом
класом се налази само 1500 ha, прва, друга и део
треће заузимају око 15000 ha или око 37%, четврта
и пета око 45 до 47%. док земљишта седме и
осме, као и део шесте класе заузимају око 20%
површина пољопривредног земљишта. У
педолошком смислу је регистровано десетак
типова земљишта: алувијум, смонице, подгајњача,
подзол, елувијална и делувијална. Земљиште са
неутралном реакцијом је слабо заступљено,
доминира слабо до средње кисело (40% површине)
и јако кисело (29% површине). Заступљеност
газдинства површине до 3 ha указује на уситњеност
пољопривредних газдинстава планског подручја.
Наводњава се свега око 8000 ha, што чини 15,5%
обрадивих површина, док је комасацијом уређено
само 7400 ha (у насељеним местима Турековац,
Печењевце, Живково, Прибој-делимично, Брестовац, Липовица, Шарлинац, Драшковац, Стројковце, Паликућа, Радоњица, Бунуша и Тодоровце).
3.1.7. Пољопривреда
Најважније пољопривредне гране планског подручја су ратарство и повртарство. Под ратарским
културама је око 26 000 ha (44%), поврћем око
5000 hа (9%), сточним крмним биљем око 5000
hа (9%), индустријским биљем око 2000 hа (3%).
Највеће површине се налазе под следећим културама: кукуруз на 13 900 hа, пшеница 13 600 hа,
паприка 1100 hа, парадајз 750 hа, раж 250 hа, купус 1200 hа, јечам 800 hа, овас 600 hа, лукови
400 hа, кромпир 2400 hа, краставци 380 hа, мрква
150 hа а остало поврће 700 hа. На отвореном је
највећи део под пољопривредним површинама у
заштићеном простору (стакленици и пластеници)
око 1100 до 1200 hа. У пластеницима су доминантне две културе, парадајз и паприка, као и
рани купус, краставци салатари, зелене салате,
боранија, шаргарепа, а у последње време и јагода.
Под воћем је 3465 hа и то под свим воћним врстама, највише је под вишњом (преко 1000 hа),
затим под шљивом, крушком, јабуком, бресквом,
јагодом, малином, купином и др. Постоји већи
број погона за складиштење и прераду воћа, у
последњих неколико година је повећана активност
постојећих и интересовање за изградњу нових
хладњача, па се очекује да се у току наредних
година површине под воћем знатно увећају. Тренд
уређења и култивисања нових површина важи и
за винограде, под којима се данас налази 2282
hа.
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3.2. ОСНОВНЕ ДЕМОГРАФСКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ НАСЕЉА ДОЊЕ
СТОПАЊЕ И ГОРЊЕ СТОПАЊЕ
3.2.1. Насеље Доње Стопање
Према попису из 2011. било је 1100 становника
(према попису из 2002. било је 1136 становника).
У насељу Доње Стопање живи 889 пунолетних
становника, а просечна старост становништва
износи 38.3 година (36.9 код мушкараца и 39,6
код жена).
Ово насеље је већински насељено Србима (према
попису из 2011. године 97.62 %).
Према попису из 2011. године у катастарској
општини има 286 домаћинстава, од којих се око
40 % бави пољопривредом и шумарством.
Запослених становника је 431, од чега се
пољопривредом и шумарством бави 164.
3.2.2. Насеље Горње Стопање
Према попису из 2011. било је 1821 становника
(према попису из 2002. било је 1756 становника).
У насељу Горње Стопање живи 1385 пунолетних
становника, а просечна старост становништва
износи 38,3 година (38.0 код мушкараца и 38.7
код жена).
Ово насеље је већински насељено Србима (према
попису из 2011. године 99.43 %).
Према попису из 2011. године у катастарској
општини има 525 домаћинстава, од којих се око
40 % бави пољопривредом и шумарством.
Запослених становника је 500, од чега се
пољопривредом и шумарством бави 50.
3.3. ОЦЕНА СТАЊА УРЕЂЕНОСТИ И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА КОМАСАЦИОНОГ
ПОДРУЧЈА
На подручју града Лесковца, од 1981&1987.
године су изведени радови на комасацији у катастарским општинама: Турековац - 841 ха (1981.
године), Шарлинце - 530 ха (1982. године),
Драшковац - 372 ха (1982. године), Свирце - 384
ха (1982. године), Козаре - 63 ха (1984. године),
Горња Јајина - 184 ха (1985. године), Паликућа 183 ха (1985. године), Стајковце - 301 ха (1985.
године), Радоњица - 261 ха (1985. године), Бунуша
- 260 ха (1985. године), Тодоровце - 247 ха (1985.
године), Мирошевце - 185 ха (1985. године),
Горина - 115 ха (1985. године), Брза - 318 ха
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(1985. године), Жабљани - 142 ха (1986. године),
Међа - 255 ха (1986. године), Брестовац - 434 ха
(1986. године), Печењевац - 421 ха (1986. године),
Кутлеш - 153 ха (1986. године), Живково - 364 ха
(1986. године), Брејановце - 98 ха (1986. године),
Разгојински Чифлик - 164 ха (1986. године),
Козаре - 83 ха (1986. године), Вучје - 56 ха (1987.
године), Прибој - 55 ха (1987. године), Чекмин 220 ха (1987. године), Липовица - 199 ха (1986.
године), односно на укупној површини од 6888
хектара.
Остварени ефекти спроведених комасација на
подручју града Лесковца су:
• укупан број парцела пре комасације - 51344,
• просечна величина пољопривредне парцеле
пре комасације - 0.13 хектара,
• учешће површина под каналима пре комасације
- 41 ха
• учешће површина под путевима пре комасације
- 108 ха
• укупан број парцела после комасације - 20763
(смањење од 2.47 пута),
• учешће површина под каналима после комасације - 62 ха
• учешће површина под путевима после комасације - 360 ха
• просечна величина пољопривредне парцеле
после комасације - 0.31 хектара
У ефекте спроведених комасација на наведеним
површинама спадају и:
• крчење и разоравање шибља и живица дуж
међа,
• смањење броја, дужине и ширине међа, разора
и увратина, као и
• повећање приноса по том основу,
• повећање степена коришћења пољопривредне
механизације,
• стварање могућности за изградњу заливних
система.
Пољопривредне табле на комасационом подручју
су добиле правилан облик, а самим тим и парцеле
што је омогућило рационалније коришћење
механизације.
Укупан број парцела на планираном комасационом
подручју деловa Горње Стопање и Доње Стопање
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износи око 2590 са од око 0.2174 ha, што сигурно
не обезбеђује лакшу и савремене пољопривредне
механизације и савремених катастарских општина
просечном површином рентабилнију примену
агротехничких мера.
Пољопривредне табле, у великом делу комасационог подручја, су неправилног облика и власничке структуре, што свакако отежава обраду
земљишта на ефикасан начин.
3.3.1. Део КО Доње Стопање
Укупна површина К.О. Доње Стопање која улази
у комасационо подручје износи око 230 ха и
издељена је на укупно 1223 парцеле. У табели
3.1. дат је преглед броја парцела и листова
непокретности са са просечном површином
парцеле и поседа.
Табела 3.1: Преглед броја парцела и листова непокретности са са просечном површином парцеле и поседа
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3.3.2. Део КО Горње Стопање
Укупна површина К.О. Горње Стопање која улази
у комасационо подручје износи око 333 ха и издељена је на укупно 1367 парцела. У табели 3.3.
дат је преглед броја парцела и листова непокретности са са просечном површином парцеле и
поседа.
Табела 3.3: Преглед броја парцела и листова непокретности са са просечном површином парцеле и поседа

Укупан број листова непокретности је 810, што
значи да је просечан број парцела по једном
листу непокретности 1.69.
У табели 3.4. дат је преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским културама.
Табела 3.4: Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским културама

Укупан број листова непокретности је 784, што
значи да је просечан број парцела по једном листу непокретности 1.56.
У табели 3.2. дат је преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским културама.
Може се уочити да је на комасационом подручју
катастарске општине Доње Стопање, најзаступљенија култура њива са 181.3645 ha што представља око 78,7%. У овом случају стање у катастру
непокретности у значајној мери се не поклапа са
стањем на терену, будући да је дошло до промена
начина коришћења пољопривредног земљишта,
које нису регистроване у катастарској евиденцији.
Табела 3.2: Преглед површина пољопривредног
земљишта по катастарским културама

Може се уочити да је на комасационом подручју
катастарске општине Горње Стопање, најзаступљенија култура њива са 294.3810 ha што представља око 88.4 %. У овом случају стање у катастру
непокретности у значајној мери се не поклапа са
стањем на терену, будући да је дошло до промена
начина коришћења пољопривредног земљишта,
које нису регистроване у катастарској евиденцији.
3.4. ОЦЕНА СТАЊА ШУМА
И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА
На подручју Просторног плана заступљени су
ливадско-пашњачки (долински, брдски и планински пашњаци и ливаде) и шумски типови вегетације. Изнад зоне ливада и пашњака, као и у нижим кањонским деловима река овог подручја јављају се шикаре и шибљаци, а затим се протежу
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уски појасеви изданачких шума букве и храста
сладуна са примесом цера, граба, клена и воћкарица. Издвојена су четири комплекса шума:
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Табела 3.5: Класификација дрвенасто-жбунастог растиња по пречнику и висини стабла

• комплекс алувијалних-хигрофилних типова
шума (шуме врбе и тополе);
• комплекс ксеротермофилних сладуново-церових
и других типова шума;
• комплекс ксеротермофилних китњакових, церових и грабових типова шума;
• комплекс мезофилних букових и буково-четинарских типова шума.
Шуме и шумско подручје обухвата 36 600 hа или
36% укупне површине града Лесковца, у чијем
саставу се налазе: државне шуме и шумско земљиште на око 13 000 ha односно 33,3% (обухваћене
газдинским јединицама "Качер-Зеленичје"-део,
"Кукавица I", "Кукавица II", "Лесковачко поље",
"Свети Јован", "Веља глава-Копиљак"-део, Букова
глава - Чобанац део) и приватне шуме које обухватају 66,7% од укупне површине под шумама.
Учешће високих састојина шума по површини је
43%, изданачких 47%, вештачких 7%, а шикара
и шибљака 3%. По запремини, учешће високих
је 68%, изданачких 29% и вештачких 3%. У државним шумама учешће чистих састојина износи
88% по површини и 94% по запремини, док је
учешће мешовитих 12% по површини и 6% по
запремини. За приватне шуме нема података. Посматрано по врстама дрвећа у државним шумама
доминантно је учешће букве, заступљености од
92% у укупној запремини, храста китњака 1%,
сладуна и цера 1%, граба 0,4% док су све остале
врсте са незнатним учешћем. Укупно учешће лишћара је 96,5% и скромно учешће вештачки подигнутих састојина од 5%, од чега су најзаступљенији црни бор и смрча. У приватним шумама
највише су заступљене буква 68%, сви храстови
28%, знатније је учешће багрема са 3% и вештачки
подигнутих састојина од 1%.
Шикаре и дрвенасто-жбунасто растиње
Посебна карактеристика комасационог подручја
је велика обраслост међа, пољских путева и водотока са шикарама и жбунастим растињем са
укупном површином од око 48 ха.
У Табели 3.5. дата је класификација дрвенастожбунастог растиња на основу које је потребно
утврдити њихово стање на комасационом подручју.

3.5. ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ
3.5.1. Саобраћајна инфраструктура
Природне предиспозиције посматране са просторног и физичко–географског становишта и постојећа конфигурација земљишта, указују да Град
Лесковац има релативно повољан саобраћајнокомуникативни (транзитни) и стратешки (међурегионални положај).
Локална путна мрежа на територији Лесковца
(општински и некатегорисани путеви и улице) је
добрим делом формирана. Укупна дужина локалне
путне мреже (75 општинских путних праваца и
49 некатегорисаних) је 633 km. Лесковац је директно укључен у интегрални систем железничког
саобраћаја. Железнички саобраћај стагнира у
односу на друмски, чему су допринели, поред
осталог и неизграђеност саобраћајница и индустријских колосека у индустријској зони, као и
лоша веза са магистралним и регионалним правцима.
У непосредној близини комасационог подрзчја
пролази државни пут I ред број 1 као и пруга Е
85 Ниш - Прешево - државна граница. Имајући у
виду значај ових саобраћајних веза, може се рећи
да ово подручје има велики потенцијал.
3.5.1.1. Карактеристике саобраћаја на
комасационом подручју
Сеоска насеља Доње Стопање и Горње Стопање
везу са градом остварују асвалтним локалним
путем.
У оквиру комасационог подручја постоје некатегорисани путеви који су у функцији остваривања
веза насеља Доње Стопање и Горње Стопање и
околних насеља са садржајима у атару.
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Пољски путеви су оштећени и узурпирани. За
пролаз се користе производне површине и додатно
се отежава прилаз парцелама. Део површина је
запуштен због неадекватне примене агротехничких
мера и на тим површинама се остварују по правилу мањи приноси, а уједно су жаришта за корове од којих су неки опасни по здравље људи
(амброзија). Ови путеви су углавном са земљаним
коловозом и морају се у поступку комасације
просторно уредити.
На комасационом подручју сва путна мрежа је
локалног карактера. У операту и елаборату катастра
непокретности претежно су евидентирани путеви
снимљени старим премером, док стање ове путне
мреже на терену, у више од 50% случајева одступа
од важеће евиденције.
Са аспекта саобраћаја, за комасационо подручје
КО Доње Стопање и Горње Стопање, може се
констатовати да има неповољну саобраћајну
мрежу чија површина износи око 15 ха.
3.5.2. Водопривредна инфраструктура
За потребе водоснадбевања града Лесковца постоји:
1) Централни систем за водоснабдевање, којим
је обухваћено 90.000 еквивалентних становника (ЕС) и који водом за пиће снабдева Лесковац, приградска насеља и један део сеоских
насеља;
2) 14 већих водовода из којих се водом снабдева
преко 100 ЕС;
3) 71 мањи водовод из којих се водом снабдева
испод 100 еквивалентних потрошача;
4) oко 11 200 индивидуалних бунара за водоснабдевање локалног становништва пре свега
у сеоским насељима, и
5) преко 500 извора који су каптирани од стране
сеоских домаћинстава.
Поред наведеног у завршној фази је изградња
водосистема "Барје" као новог извора снабдевања
водом корисника на ширем подручју града. Овај
водосистем обезбеђује воду акумулисањем површинских вода реке Ветернице (брана и акумулација
"Барје"). Предвиђени и углавном изграђени објекти
у оквиру водосистема "Барје" су: Брана и акумулација "Барје"; довод сирове воде од акумулације
до ППВ Горина; постројење за прераду воде
Горина; цевовод чисте воде; резервоар "Рударска
коса" запремине 12 500 m3. Акумулација "Барје"
запремине је 1 280 870 m3. Систем водоснабдевања
"Барје" обухвата територију града Лесковца са
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75 насеља и укупно око 150.000 становника, са
укупном количином висококвалитетне воде од
840 l/s. За потребе водоснабдевања корисника на
подручју Вучја и околине изгађен је, као саставни
део водосистема "Барје", резервоар запремине
3,000 m3. Од већих водовода на подручју града
Лесковца значајни су водоводи у Грделици, Вучју
и Предејану. Око изворишта водоснабдевања
Града Лесковца, акумулација "Барје" и подземних
изворишта, формиране су зоне санитарне заштите
и то: зона непосредне санитарне заштите, ужа
зона санитарне заштите и шира зона санитарне
заштите. Зоне санитарне заштите за подземна
изворишта дефинисане су Елаборатом о зонама
санитарне заштите изворишта за водоснабдевање
Лесковца, који је 2010. године урадио Институт
"Јарослав Черни" Београд. Зоне санитарне заштите
за акумулацију "Барје" дефинисане су Главним
пројектом санитарне заштите-акумулација Барје,
који је 1989. године урадио Енергопројект Београд.
3.5.2.1. Хидрографске и хидролошке
карактеристике комасационог подручја
Од природних водотокова на комасацином подручје
се налази река Јабланица, која протиче правцем
југ-север у дужини од око 1800 метара, са својом
притоком реком Церницом, која кроз комасационо
подручје протиче у дужини од око 4800 метара.
На територији комасациног подручја се налази и
неколико потока. Ови бујични водотокови у
летњем периоду скоро пресуше, али зато у време
обилних киша често изазивају и поплаве већих
размера.
Према стању у катастру непокретности, површине
парцела водног земљишта (река, поток, јаруга,
спруд) на комасационом подручју износи 10
хектара.
3.6. СТАЊЕ ЗАШТИТЕ ПОДРУЧЈА
Анализа и оцена квалитета ваздуха у граду Лесковцу извршена је на основу расположиве документације и континуалних испитивања основних
показатеља квалитета ваздуха (SO2, чађи, NO2,
укупних таложних материја и тешких метала)
која се спроводе од 1994. године. У поселедњих
десетак година већина индустријских предузећа
је престала са радом, а текстилна индустрија, која је била доминантна у граду, је потпуно девас-
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тирала. Основни узроци загађивања ваздуха планског подручја јесу застареле технологије, недовољно пречишћавање емитованих гасовитих супстанци, нерационално коришћење сировина и
енергије, лоше одржавање и др. Загађивање ваздуха потиче од саобраћаја, неадекватног складиштења и одлагања нуспродуката, доминантног
коришћења необновљивих енергената, пре свега
фосилних горива у привреди и домаћинствима.
Oсновни извори загађивања вода су нетретиране
индустријске и комуналне отпадне воде, дренажне
воде из пољопривреде, процедне воде из депонија,
као и недовољно развијен комунални систем за
одвођење и пречишћавање отпадних вода. Систематска мерења квалитета површинских вода
континуирано се обавља на три мерне станице, и
то: Лесковац (река Ветерница), Печењевце (река
Јабланица) и Грделица (река Јужна Морава). Резултати мерења стања квалитета вода на овим
станицама приказани су у оквиру Извештај о стратешкој процени утицаја ППГ Лесковца на животну средину (СПУ). Општа оцена квалитета
површинских вода на територији града јесте да
реално стање квалитета не одговара захтеваној
класи површинских вода. Најквалитетнији токови
прве категорије су: Козарачка река, Вучјанка,
Предејанска река и Слатинска река, све четири у
горњем току реке. Генерално се може рећи да је
квалитет подземних изворишта из којих се Лесковац снабдева водом у највећој мери задовољавајући и поред садржаја гвожђа и мангана. Земљиште се загађује услед неусловног третмана
отпада, укључујући неконтролисану примену
вештачких ђубрива и пестицида у пољопривреди,
као и одсуство контроле квалитета вода која се
користе за наводњавање. Посебан проблем представља необрађено пољопривредно земљиште,
односно неконтролисана конверзија пољопривредног у грађевинско. Бесправна градња, као и
гринфилд инвестиције, се по правилу реализују
на пољопривредном земљишту. Вишегодишњим
испитивањем земљишта у лабораторији ''Пољопривредне стручне службе'' Лесковац установљено
је да је дошло до смањења рН вредности земљишта
за 0,2–0,3 јединице, процента хумуса у земљишту,
као и садржаја фосфора и калијума – што указује
да је дошло до погоршања квалитета земљишта.

Страна 971 - Број 9

Узрок је у мањој употреби стајског ђубрива као
последица опадања сточног фонда, као и слабљења
економске моћи пољопривредника и мање употребе минералних ђубрива. Регистрована су
подручја:
а) вишег степена загађености (подручје загађене
и деградиране животне средине) на подручју
града Лесковца и дуж коридора X; и
б) средњег степена загађености (подручје угрожене
животне средине) на подручју око ширих зона
градског језгра (перирубане зоне), као и у
насељима Вучје, Брестовац и Грделица.
Бука.
У локационом смислу, привредни објекти и занатске радионице су размештени скоро на целој
територији Града Лесковца. Бука има негативан
утицај, како на раднике и запослене у непосредној
производњи, тако и на становништво ван привредних објеката. Мерење буке, са циљем њеног
отклањања и очувања здравља запослених и становништва, није установљена као редовна обавеза
у претходном периоду. Постоје делимични подаци
о акустичном зонирању градског подручја, као и
о стању буке у Граду. За подручја Брестовца, Печењевца, Вучја, Грделице и Предејана, не постоје
релевантни подаци, јер до сада нису вршена мерења нивоа буке.
Валоризацијом постојећег стања животне средине
може се констатовати да постоји проблем загађености основних елемената животне средине, али
не у великој мери. Имајући у виду тренутно стање квалитета животне средине на подручју града
Лесковца, без предузимања одређених мера не
могу се очекивати значајнија побољшања и унапређење животне средине.
Посматрајући стање животне средине града Лесковца у регионалном контексту може се закључити
да постоји опасност од погоршавања квалитета
животне средине. Наиме, висок степен саобраћајне
развијености и "оптерећења" унутар општине и
у регионалном смислу, указује да се проблему
животне средине мора систематски приступити.
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3.7. SWОТ АНАЛИЗА
Предности
•

Природни ресурси: а) пољопривредни земљишни фонд
(око 59 000 hа) са развијеним повртарством, воћарством и
сточарством, б) шуме које се простиру на преко 16 200 hа
и постојећа ловишта; в) минерални (посебно експлоатација
опекарске глине), г) водни (реке) са могућношћу производње
хидроенергије (мини електране) и наводњавања, д) предеоне целине, погодне за развој одређених видова туристичке понуде;

•

Формирани центри, поред Лесковца, Вучја и Грделице и
један број мањих, са зачецима предузетничк еактивности
(Брестовац, Предејане, Ораовица, Печењевце, Манојловце,
Накривањ, Турековац и др);

•

Дугогодишња привредна традиција у пољопривреди и прехрамбеној индустрији, посебно текстилној (Лесковцу, Вучју
и Грделици), а потом финансијско-прометном сектору;

•

Изграђени привредни капацитети, посебно у индустрији
(фармацеутска, хемијска, прехрамбена, текстилна, потом
металска, дрвна, електро и грађевинског материјала), а
посебно успешно приватизована и трансформисана предузећа, која настављају дугогодишњу традицију квалитетне
производње и имају обезбеђен пласман;

•

Предузетништво (преко 1000 МСП, преко 3600 приватних
радњи и приватизована предузећа) које запошљава преко
8000 лица;

•

Страни и домаћи инвеститори на производним програмима
(индустријским, пољопривредним, услужним и др.);

•

Постојећи електро-енергетски систем (далеководи 400,
220 и 110 kV);

•

Постојећа саобраћајна инфраструктура, друмска (пре свих
аутопут Е&75) и железничка;

•

Богатство водама (Јужна Морава, Јабланица, Ветерница
и др) као и водосистем ''Барје'' нови извор снабдевања
водом корисника ширег подручја Града;

•

Регионална депонија''Жељковац'' планирана за прихватање
комуналног отпада са територије Јабланичког округа;

•

Природне и културне вредности планског подручја (Кукавица,
Зеленичје, Хисар, Јашуњски манастири и др).

Могућности
•

Природне погодности за развој пољопривреде (посебно
воћарства, повртарства, сточарства и др) и могућности за
повећање прозводње, откупа, складиштења и прераде;

•

Шумски фонд и разноврсност шума и остале вегетације,
погодних за развој дрвно-прерађивачке индустрије, као и
богатство шумским плодовима, гљивама, лековитим биљем,
који пружају могућности сакупљања али и развоја малих
прерађивачких капацитета;

•

Побољшање саобраћајне приступачности и инфраструктурне опремљености завршавањем најважнијег инфраструктурног Коридора Х (путног, железничког, телекомуницаоног и енергетског) и регионалне и локалне мреже;

•

Туристички потенцијал које чине природне и створене
вредности овог подручја; изградњом коридора Х стварају
се услови за интензивнији развој туризма, пре свега транзитног;

•

Земљиште у насељима појаса Коридора аутопута Х, може
бити од интереса за инвеститоре и представља један од
најзначајнијих развојних ресурса.

Слабости
• Неадекватно коришћење локалних потенцијала (саобраћајног, пољопривредног, шумског и туристичког) за повећање
производње и прераде и интензивирање развоја појединих
области;
• Недовољна улагања у пољопривреду и субвенције за подстицање пољопривредне производње и прераде, као и
заостатак у изградњи пољопривредно-услужних капацитета
(недовољно развијена откупна мрежа, мали број сервиса
и услуга и др), уз неразвијено задругарство, уситњеност
пољопривредних газдинстава и коришћење земљишта
које није у складу са природним предиспозицијама и др;
• Смањење демографског потенцијала, посебно депопулација, старење и одлазак млађег становништва са руралног,
пољопривредног подручја;
• Мрежа насеља разуђена (144) и уситњена (10 има мање
од 100, а чак 107 насеља мање од 500 становника);
• Неодговарајући однос према туризму и не доношење општинске стратегије развоја туризма;
• Недостатак средстава са којима Град располаже за опремање тј. Уређивање грађевинског земљишта (капитална
улагања), што се посебно неповољно изражава наванградско подручје;
• Слабије одржавање, унапређење и изградња путне, електро
и хидротехничке инфраструктурне мреже у односу на потребе и расположива средства;
• Ограничени капацитет људских ресурса, што се пре свега,
испољава у недостатку конкретних програма, слабијој организованости произвођача (посебно пољопривредних)
али и недовољној заинтересованости и поред одређених
повољних услова (кредитних средстава, могућности коришћења програма за додатно образовање и преквалификацију и сл), као и недостатку иницијатива за развој локалнеекономије;
• Испуштање отпадних вода у реципијент без пречишћавања;
• неодржавање ППОВ у Вучју;
• одлагање комуналног отпада у готово све водотокове река
планског подручја;
• Број телефона испод просека за Србију;
• Изражена водна ерозија, постојање клизишта и бујичних
водотока (укупно 43).
Ризик
• Инертност људског капацитета, депопулација и старење
становништва, а посебно пражњење делова планског подручја, што би могло да угрози даљи развој пољопривреде,
прераде и туризма;
• Недовољна хоризонтална и вертикална координација носиоца развоја на повезивању и формирању кластера (пољопривреда, прерада, туризам, саобраћај и транспорт,
финансијске и услужне делатности) како на локалном,
међуопштинском тако и регионалном нивоу;
• Недовољна хоризонтална и вертикална координација носиоца развојне, пореске, планерске и земљишне политике,
посебно у светлу могућности које пружа нови Закон, пре
свега на локалном нивоу;
• Изостајање активне регионалне политике од стране државе
на обезбеђењу: комуникација (путева, железнице, телекомуникација и др); основних услуга (образовања, заштите,
питке воде и др); одговарајућих пореских закона који директно могу да утичу на раст; подстицајних механизама;
потребни хинституција; ефикасног правног система; услова
да тржиште може да утиче на формирање кластера и др.
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4. ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ
Програмом комасације ће се реализовати основни
концепти као и решења дата у Просторном плану
Града Лесковца, као и у другим документима наведеним у овом Програму.
Сагласно основним и посебним циљевима просторног развоја дефинисаним у Просторном плану
Града Лесковца, овим Програмом комасације ће
се омогућити:
• развој и уређење села, који ће се третирати
интегрално са организацијом и уређењем сеоског атара као простора непосредних развојних
услова и ресурса,
• стварање предуслова за укрупњавање парцела
и поседа,
• повећање степена шумовитости и обраслости
подручја обликовањем шумских површина насталих у претходном периоду и заштите пољопривредног земљишта од штетног дејства
ветра,
• уређење каналске мреже система за одводњавање,
• уређење мреже некатегорисаних пољских путева
уз минимално заузимање пољопривредног земљишта и са оптимизацијом извршења транспортног рада код убирања летине,
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• извршити геодетски радови на снимању комасационог подручја дела К.О. Доње Стопање и
Горње Стопање,
• извршити утврђивање и обележавање граница
вода и водних површина,
• извршити утврђивање и обележавање граница
шума и шумских површина,
• извршити чишћење шикара и дрвенастог жбуња,
• извршити пројектовање и изградња мреже пољских (некатегорисаних) путева,
• обезбедити документација, донети начела расподеле комасационе масе, извршити расподела
земљишта из комасационе масе, донети решења
о расподели и извршити увођење у нови посед
учесника комасације.
Да би се реализовали радови на комасацији овим
програмом ће се:
• евидентирати могући пројекти на извођењу
радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта,
• утврдити глобални предмер и предрачуна радова
на комасацији,
• дати основна организација послова на реализацији овог програма,

• уређење имовинско-правних односа на непокретностима у делу КО Доње Стопање и Горње
Стопање,

• указати на могуће изворе финансирања радова,

• државни премер и израда катастра непокретности за комасационо подручје.

• дати основна упутства за израду конкурсне
документације за извођење радова.

Програм ће се реализовати тако што ће се:
• образовати Комисија за комасацију и њене подкомисије (Комисију за комасацију образује
Скупштина Града),
• саставити комасациона маса на основу утврђивања фактичког стања (које утврђује Комисија
за комасацију, о чему саставља записник),
• извршити комасациона процена земљишта, вредности дугогодишњих засада и објеката (коју
врши подкомисија за комасациону процену земљишта, у коју се одређује дипломирани инжењер пољопривреде, који ради на пословима класирања и бонитирања земљишта и најмање два
представника из реда учесника комасације),

4.1. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ
ЗА КОМАСАЦИЈУ
Сагласно члнау 35. Закона о пољопривредном
земљишту, Скупштина Града Лесковца ће образовати Комисију за комасацију, која спроводи
поступак комасације (Прилог 6). Комисија се
састоји од најмање седам чланова и исто толико
заменика.
За председника комисије именује се дипломирани
правник са положеним правосудним испитом, а
за чланове комисије именује се по један дипломирани инжењер пољопривреде, геодетски инжењер, дипломирани инжењер архитектуре или
просторног планирања и три представника уче-
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сника комасације, а по потреби и дипломирани
инжењер шумарства.
Стручне и административне послове комисије
обавља Секретар комисије, дипломирани правник,
кога именује Скупштина Града Лесковца из редова
запослених у градској управи.
Комисија образује поткомисију за комасациону
процену земљишта и поткомисију за процену
вредности дугогодишњих засада и објеката.
Град Лесковац утврђује накнаде за рад чланова
Комисије за комасацију, подкомисија и секретара
комисије, трошкове за канцеларије, превоз и
материјал, као и радно време за њихов рад (Прилог
5).
4.2. УТВРЂИВАЊЕ ФАКТИЧКОГ СТАЊА
За потребе састављања комасационе масе врши
се утврђивање фактичког стања за 1594 учесника
комасације из КО Доње Стопање и Горње Стопање
и састављају Записници о утврђивању фактичког
стања.
Утврђивање фактичког стања врши Комисија за
комасацију.
Подаци о праву својине и другим стварним правима на земљишту које се уноси у комасациону
масу, узима се са стањем у земљишним књигама,
катастру земљишта, катастру непокретности или
фактичко стање.
Ако се фактичко стање, које на терену није спорно
у погледу права својине и других стварних права
на земљишту, не слаже са стањем у земљишним
књигама и катастру земљишта, земљиште ће се
укључити у комасациону масу на основу фактичког
стања. Овим се не дирају права трећих лица на
то земљиште.
Спорове услед неслагања фактичког и правног
стања решава надлежни суд. Ови спорови сматрају
се хитним.
До правоснажности пресуде о спору, као учесник
комасације сматраће се фактички корисник
земљишта.
Записник о утврђивању фактичког стања обавезно
садржи (Прилог 9):
• назив: Град Лесковац, Катастарска општина
Доње Стопање или Горње Стопање,
• личне податке о имаоцу права, односно називу,
пребивалишту и адреси правног лица,
• ЈМБГ или МБ,
• бројеви катастарских парцела, површине, назив
потеса, катастарску културу и катастарску класу
и укупну површину,
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• број досадашњег: поседовног листа листа непокретности,
• терете и ограничења,
• изјаве странке и евентуалне изјаве других лица
са подацима, којима се, на основу предочених
доказа и података прихвата фактичко стање
унето у Записник,
• датум, потписе странака и овлашћеног лица
Комисије за комасацију.
Документација за утврђивање фактичког стања
се преузима (у оригиналу или копији) од Службе
за катастар непокретности Републичког геодетског
завода у Лесковцу и Земљишно-књижног суда
Града Лесковца.
Утврђивање фактичког стања се врши у одговарајућим просторијама, које одреди Град Лесковац
(просторије морају имати услова за пријем
странака), према утврђеном редоследу позивања
странака (Прилог 8).
4.3. КОМАСАЦИОНА ПРОЦЕНА
ВРЕДНОСТИ ЗЕМЉИШТА
Комасациону процену земљишта изводи подкомисија у коју се, сагласно члану 35. Закона о пољопривредном земљишту, одређује дипломирани
инжењер пољопривреде, који поседује важећу
лиценцу Инжењерске коморе за обављање ове
врсте послова.
Послове комасационе процене земљишта може
да изводи геодетска организација која поседује
важећу лиценцу за послове комасационе процене
земљишта.
О тој чињеници се мора водити рачуна, па се истовремено са закључењем уговора о извођењу
комасације, мора закључити и уговор између
Града Лесковца и одговарајуће геодетске организације за извођење радова на комасационој
процени, а касније и на катастарском класирању
земљишта.
Комасационом проценом, земљишта на комасационом подручју, се разврставају према производној способности, у највише осам класа (разреда)
и то узимањем у обзир свих особина земљишта,
како су оне заступљене у појединим јединицама
природне класификације земљишта. Квантитативна оцена производне способности земљишта
разврстаних у разреде исказује се просечним
приносима најзаступљенијих ратарских култура
на комасационом подручју (кукуруз, пшеница,
шећерна репа, сунцокрет, дуван и др.) и прометном
вредношћу земљишта.
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Обзиром да не постоје ближи прописи о комасационој процени земљишта, њу треба извршити
по досадашњим прихваћеним поступцима у пракси
извођења комасације у Србији, која се одвија у
две фазе:
Прва фаза обухвата радове на идентификацији
типова земљишта на комасационом подручју,
односно:
• анализи претходних подлога (све претходне
педолошке карте подручја са расположивим
подацима о њиховој изради; геолошке, климатске, хидрографске, хидролошке и биолошке
карактеристике подручја; геодетско-картографску документацију: државну карту 1:5000, фотограметријске снимке из претходног фотограметријског снимања подручја Србије, катастарске планове и др),
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• састављање извештаја о извршеној комасационој
процени.
Извештај о првој фази радова се обавезно доставља
Комасационој комисији и излаже се на јавни увид у трајању од петнаест дана. На извештај, учесници комасације за време трајања излагања могу
да стављају примедбе. По истеку рока за излагање
на јавни увид, Комисија за комасацију разматра
достављене примедбе (писмене или усмене). Пре
усвајања, примедбе на комасациону процену вредности земљишта разматра и Одбор учесника
комасације, заједно са Комисијом за комасацију.
О примедбама се не доноси одлука, нити се о резултатима решавања примедби обавештавају
њихови подносиоци.
Прегледни план комасационе процене земљишта
садржи нарочито:
• границе разреда,

• рекогносцирање комасационог подручја,

• површине разреда обојене одговарајућим бојама,

• избор места и отварање педолошких профила,
са најмање једним профилом на 20 ха,

• бројеве разреда исписане плавим тушем, арапским бројевима величине око 5 мм,

• анализа података о профилима,

• површине под дугогодишњим засадима, сталним
објектима и неплодне површине,

• класификација земљишта односно разврставање
земљишта у процембене разреде,
• израчунавање просечних приноса и прометне
вредности земљишта,
• израда табеле коефицијената за обрачун релативне вредности земљишта,
• састављање техничког извештаја о првој фази
процене земљишта,
• усвајања извештаја од стране Комисије за комасацију о одређивању броја процембених разреда.
Друга фаза обухвата:
• избор геодетских подлога за регистровање граничних линија процембених разреда (ове подлоге могу бити дигитални геореференцирани
ортофотопланови размере 1:2500 којима располаже Републички геодетски завод),
• утврђивање и снимање граница процембених
разреда (снимање процембених разреда се
може вршити и ручним ГПС уређајима који
обезбеђују тачност позиционирања око 1м),
• израду Прегледног плана комасационе процене,

• педолошке профиле, означене кругом пречника
3 мм, попуњене црним тушем, са исписаним
бројевима, величине око 4 мм, поред ознаке
места профила,
• угледна земљишта за сваки разред, означена
квадратићима, у коме се налази круг са уписаним
бројем разреда,
• водолежна, водоплавна и земљишта угрожена
водном ерозијом.
Прегледни план потписују чланови подкомисије
за комасациону процену земљишта.
Након израде прегледног плана, подкомисија за
процену вредности земљишта саставља коначни
технички извештај.
Прегледни план комасационе процене земљишта
и технички извештај о извршеним радовима
излажу се на јавни увид у трајању од 15 дана. На
прегледни план и технички извештај, учесници
комасације, за време трајања излагања, могу да
стављају примедбе. У току излагања на јавни
увид подкомисија објашњава садржај прегледног
плана и техничког извештаја одбору, а затим и
учесницима комасације.
Земљишта која се у затеченом стању не могу
користити за пољопривредну производњу, а која
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ће се у поступку комасације, изменом начина
њиховог коришћења привести култури, као што
су: насути пољски путеви, канали за одводњавање,
сврставају се у суседне разреде, умањењем њихове
вредности у зависности од степена оштећења
земљишта.
За земљишта под сталним објектима као што су:
водени токови, путеви са тврдом подлогом и
железничке пруге, не утврђује се вредност, већ
се на прегледном плану исписује.
4.4. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ НА ПРЕМЕРУ
КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА
Предмет комасационог премера и прикупљања
података о комасационом подручју су:
• граница комасационог подручја,
• границе катастарских парцела које остају у
фактичком стању, сталних објеката и дугогодишњих засада,
• промене у поступку утврђивања фактичког
стања за које је утврђен обавезан излазак на
терен,
• географски називи земљишта, вода, саобраћајница и др.,
• рељеф земљишта,
• остали подаци од значаја за израду техничке
документације (ширине постојећих пољских
путева, привремених објеката итд.).
У циљу графичког и тематског приказа премерених
објеката и дугогодишњих засада, као и обезбеђења
прегледне основе за израду пројеката израђује се
Прегледни план постојећег стања. Као картографска подлога за израду прегледног плана постојећег стања могу да служе копије постојећих катастарских планова или дигитални ортофото планови.
Прегледни план постојећег стања садржи нарочито:
• границу катастарских општина (уцртану зеленом
бојом),
• границу грађевинског реона (уцртану жутом
бојом),
• границу комасационог подручја (уцртану љубичастом бојом),
• парцеле са дугогодишњим засадима обојене:
шуме-зеленом бојом, воћњаци-смеђом бојом,
виногради-сивом бојом, вртови-жутом бојом,
ливаде и пашњаци- љубичастом бојом и мочваре-плавом бојом,
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• путеви према врсти подлоге обојени: асфалтни-црвеном бојом, макадамски-црвена шрафура
квадратног облика, шљунковит-црвена шрафура
у једном смеру, пољски пут-црном бојом,
• железничке пруге-обојене црном бојом испрекидано,
• водени токови и остале водене површинесветло плавом бојом,
• мајдани песка, позајмишта земље, материјални
ровови, каскаде, складови и др., -шрафирани
сепија бојом и уписом скраћене ознаке према
важећем топографском кључу.
Извођач ће, о свом трошку обезбедити бетонске
или камене белеге и то за обележавање:
• граница катастарских општина (око 200 белега)
• границе нових и парцела које остају у фактичком
стању (око 6000 белега) и благовремено их
транспортовати на комасационо подручје, како
би се обележавање нових и постојећих парцела
одвијало несметано (тачан број белега ће се
утврдити главним пројектом комасације, а у
Програму је дат глобални предмер).
4.5. УТВРЂИВАЊЕ СТАЛНИХ ОБЈЕКАТА
И ДУГОГОДИШЊИХ ЗАСАДА НА
КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ
Дугогодишњи засади
Утврђивање сталних објеката и дугогодишњих
засада на комасационом подручју извршиће извођач радова у сарадњи са Комасационом комисијом.
Дугогодишњи засади: воћњак, виноград, пашњак,
расадник и шума, по правилу остају у фактичком
стању.
Ако се дугодогишњи засади уништавају или додељују другом учеснику комасације, у циљу утврђивања правичне накнаде за унете дугогодишње
засаде у комасациону масу врши се утврђивање
њихове вредности.
Вредност винограда или воћњака, који дају плодове, утврђује се тако што се утврди вредност
уложених неамортизованих инвестиција значајних
за трајније очување и побољшање земљишта, па
се том износу дода износ неамортизованих инвестиција уложених у подизање и одржавање таквог винограда или воћњака и износ чистог приноса, који би тај воћњак или виноград дао, а с
обзиром на своју старост и плодност за онолико

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

година колико је потребно да се подигне и да
почне давати плод нови воћњак или виноград.
Када се утврђује вредност земљишта, онда се утврђује износ неамортизованих инвестиција уложених у подизање и одржавање таквог воћњака
или винограда. Након тога потребно је утврдити
износ чистог приноса. Под чистим приносом
треба подразумевати малопродајне цене одговарајућег грожђа или воћа, умањене за трошкове
одржавања (копање, орезивање, прскање, заливање
и сл.), трошкове бербе, транспорта и продаје.
Вредност младог винограда или воћњака који не
даје плодове одређује се тако што се одреди вредност за земљиште па се томе дода вредност инвестиција уложених за њихово подизање. На исти
начин одређује се вредност за поједина стабла
воћњака и чокота винове лозе који се налазе на
комасационом подручју. Под вредношћу инвестиција за подизање младог воћњака или винограда
подразумева се вредност радне снаге потребне
за сађење и одржавање, као и вредност заштитних
средстава која су потребна за заштиту младог
винограда или воћњака.
Вредност расадника одређује се као за пољопривредно земљиште, увећана за вредност садног
материјала (саднице и остали материјал за
репродукцију). Вредност садница се утврђује на
основу просечних малопродајних цена одговарајућих врста садница у моменту утврђивања
вредности или у моменту закључења споразума
о накнади у новцу.
Вредност зреле или приближно зреле шуме за
сечу, одређује се на основу вредности дрвета на
пању, тако што се од цене сортимената који се
могу произвести од тог дрвета одбију трошкови
сече, израде, утовара и транспорта до места
испоруке. Трошкове чине зараде и материјални
расходи, које обрачунавају предузећа за газдовање
шумама на том шумскопривредном подручју.
Вредност дрвета на пању се утврђује тако што се
прво утврди количина дрвне масе и врста дрвета.
Ова количина се утврђује мерењем и бројањем
на лицу места. Тако утврђена количина се разврстава на техничко и огревно дрво. На основу
цена (тржишних или договорених) појединих
врста дрвета утврђује се укупна вредност масе.
Вредност младе шуме одређује се према трошковима подизања такве шуме, увећаним фактором
пораста вредности, тако да се у време приближне
зрелости за сечу постигне вредност дрвета на
пању. Напред наведеним вредностима, додаје се
вредност за земљиште под шумом, која се одређује
у висини вредности за најближе пољопривредно
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земљиште одговарајућег квалитета. Трошкови
подизања младе шуме настале вештачким путем
одеђује се у висини трошкова пошумљавања, а
трошкови подизања младе шуме настале природним путем у висини трошкова вештачког пошумљавања семеном. Као приближно зрела шума
за сечу сматра се она једнодобна шума која има
најмање две трећине старости зреле шуме, а као
млада једнодобна шума сматра се она шума која
има две трећине старости зреле шуме за сечу.
Разнодобна шума (пребирана шума и групимично
разнодобна шума) сматра се зрелом шумом.
Вредност пашњака и осталих дугогодишњих
засада утврђује се на исти начин као и воћњака
или винограда. Поступак одређивања накнада за
дугогодишње засаде је идентичан поступку
одеђивања накнада за објекте.
Стални објекти на комасационом подручју
Под појмом сталних објеката на комасационом
подручју подразумевају се објекти чији ће положај,
односно границе експропријације, остати непромењене и након изведене комасације и то: инфраструктурни објекти (саобраћајна и водопривредна
инфраструктура), грађевински објекти у пољопривреди, евидентирана културна добра и археолошки локалитети, поједини пољски путеви,
позајмишта земље, материјални ровови, археолошка налазишта, споменици културе и др.
Стални објекти и дугогодишњи засади се пре комасационог премера обележавају белегама од стране њиховог власника, односно корисника. Фактичко стање представља делове изграђеног
земљишта и земљишта под дугогодишњим засадима из плана намене ППГЛ и додатно евидентираног издрађеног земљишта и земљишта под
шумама са ортофото плана.
Укупна површина изграђеног и земљишта под
сталним културама и објектима, на комасационом
подручју према фактичком стању износи око 107
ха, од чега је 5 ха изграђеног земљишта, 15 ха саобраћајне инфраструктуре, 10 ха водног земљишта,
9 ха шумског земљишта, 11 ха воћњака, 29 ха винограда, 21 ха пашњака и 7 ха ливада, док према
стању у катастру непокретности та површина
износи око 87 ха.
4.6. УТВРЂИВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
ГРАНИЦА ВОДОТОКОВА
Према Просторном плану града Лесковца
планирано је одржавање постојећих водорегулација, линијских система и објеката одбране
од великих спољашњих и унутрашњих вода.
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У поступку комасације ће се извршити обележавање границе постојећих водотокова дужине
око 6.4 км (површине око 10 хектара).
НАПОМЕНА
Као што је већ познато, различити пројекти као
што су пројекти везани за пољозаштитне шумске
појасеве, пољске путеве, каналску мрежу и слично,
најједноставније се реализују кроз реализацију
комасационих пројеката. Обзиром да је корито
реке Јабланице, на делу кроз комасационо подручје,
неуређено, а корито реке Цернице потпуно неуређено (може се рећи да је ток ове реке кроз комасационо подручје „хаотичан“), аутор овог Програма предлаже да Јединица локалне самоуправе,
пре отпочињања радова на комасацији, изради
Пројекат уређења и регулације речног корита
река Јабланице и Цернице, који би био реализован
у току реализације пројекта комасације. На тај
начин би и ефекти комасације били знатно већи,
а парцеле које се налазе у комасационом подручју
биле правилнијег облика и заштићене од евентуалних елементарних непогода.
4.7. УТВРЂИВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
ГРАНИЦА ШУМА И КРЧЕЊЕ ШИКАРА
И ДРВЕНАСТОГ РАСТИЊА
Повећање потреба за шумским сортиментима и
шумама као еколошким простором, захтева истовремено и вишефункционално коришћење шума
и шумског простора. Често се на истом простору
сусреће више намена, тако да се јавља потреба
за разграничењем одређених функција шума.
Због тога је неопходно утврдити глобалну и основну намену појединих састојина. Глобална
намена се односи на цео шумски комплекс и у
складу је са општим циљевима газдовања, а
основна намена представља приоритетну функцију
шума. Све функције шума могу се сврстати у
следеће групе:
• Комплекс еколошких (заштитних) функција.
• Комплекс производних функција.
• Комплекс социјалних функција.
Еколошке функције подразумевају заштитне,
хидролошке, климатске, хигијенско - здравствене
и друге функције.
Производне функције шума представљене су
производњом дрвета (техничког и просторног),
дивљачи (крупне и ситне), шумског семена и осталих производа шума (лековито биље, печурке,
шумски плодови, смола и др.), као и производња
кисеоника посебно специфичне и врло значајне
функције шума.
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У социјалне функције шума убрајају се: туристичко
- рекреативне, образовне, научно - истраживачке,
одбрамбене и друге функције.
4.7.1. Утврђивање и обележавање граница
парцела под шумама
Границе парцела под културом шума, као дугогодишњим засадом, обележиће се на основу
података из катастра непокретности или према
фактичком стању на терену.
Фактичко стање представљају површине под шумом преузете из евиденције катастра непокретности и додатно евидентиране површине. И једне
и друге постоје на терену и кроз пројекат комасације их треба узети у обзир, исправити и дефинисати границе и донети дефинитивне одлуке о
њиховом останку после комасације.
Површина шумског земљишта на комасационом
подручју износи око 9 хектара.
У Просторном плану града Лесковца стоји да
"ограничење у подизању ваншумских појасева
представља статус земљишта које је када се ради
о пољопривредном земљишту, углавном приватно.
Подизање заштитних појасева уз путеве и канале
је лимитирано ширином ових коридора, те је за
шире појасеве потребно у овом случају експрописати део пољопривредног земљишта", као и
"услед неразвијености мреже ваншумског зеленила
и евидентне потребе за његово подизање (смањење
удара ветра, поправљање микроклимата у зони
насеља и смањење одношења пољопривредних
земљишта), мрежу пољозаштитних појасева је
могуће формирати уз путеве, канале и на пољопривредном земљишту на целој територији комасационог подручја".
Подизање пољозаштитних шумских појасева
према извршеној анализи јачине и честине ветрова,
те типовима земљишта није потребно.
4.7.2. Крчење шикара и дрвенастог растиња
За шикаре и дрвенасто растиње у зависности од
висине, дебљине и густине растиња, земљишта,
машина и оруђа, примењују се следећи технолошки поступци:
• сечење растиња са каснијим грабуљањем одсечене дрвене масе у гомиле (на растојању од
20-80 м);
• заоравање ситног и средњег растиња;
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• резање, дробљење и затрпавање струготина у
земљиште специјалним фрезама.
Сечење се врши тешким фрезама, а у случају
сложеног микрорељефа, шикара и дрвенасто растиње се сече булдожерима на тракторима класе
60 кW са којима се истовремено скупља (грабуља)
растиње у гомиле. Након сечења у земљишту
остаје много ситних пањева. Најмањи пањеви се
одмах заоравају, али уколико је пречник корена
већи од 6-7 цм, потребно их је извадити.
За крчење шумског растиња примењују се булдожери или специјалне машине, при чему се истовремено са стаблом врши и вађење корена
(булдожером се може искрчити око 0,3-0,4 ха/час).
Посебним хербицидима уништава се на крчевинама коров уколико га има много, а спречава се
поново избијање природне вегетације. Обрада и
ђубрење искрченог земљишта у почетку су мелиоративне. Након уводне операције ротационим
оруђима, оре се на одређену дубину, већ према
особинама земљишта. Обично се оре на 40-50
цм, а на врло лошим земљиштима постепено и у
више наврата. Након орања земљиште се тањира
и дрља. Најповољније време за обраду је лето и
рана јесен. Препоручује се да се у земљишта са
мало хумуса уноси стајско ђубриво (300-400
кг/ха), а јако кисела да се калцифицирају (да се у
земљиште унесу кречна ђубрива). У просеку се
даје више од 2000 кг/ха стандардног НПК ђубрива
у односу 1:2:0,7. Веома су важна фосфорна ђубрива (фосфатизација). На киселим земљиштима
даје се предност физиолошким алкалним ђубривима, богатим калцијумом. На "сирово" искрчено
земљиште долазе "пионирске" културе и по правилу: зоб, кромпир, кукуруз, сунцокрет, а тек
онда, када се приноси стабилизују, долазе мање
осетљиве културе.
Процењује се да је површина под шикарама и
др венастим растињем на обраслим међама,
пољским путевима и водотоцима, које је неопходно
искрчити у комасационом подручју, око 48 хектара.
Поред тога постоји и велики број појединчног
усамљеног дрвећа које треба такође искрчити, а
у изузетним ситуацијама, када је то могуће,
оставити их приликом пројектовања.
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4.8. УТВРЂИВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
ГРАНИЦА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА
Кроз комасационо подручје не пролазе општински
путеви.
4.9. ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА
МРЕЖЕ ПОЉСКИХ
(НЕКАТЕГОРИСАНИХ) ПУТЕВА
Пошто не постоје прописи за пољске (некатегорисане) путеве у Србији, овим програмом се дају
основне смернице за њихово пројектовање и
изградњу у поступку комасације.
Пољски путви ће се изградити на основу главног
пројекта који ће се израдити у току извођења комасационих радова и који ће, осим општих прописаних делова за израду техничке документације
(члан 26. Закона о државном премеру и катастру),
у пројектном решењу имати следећа поглавља:
• шема и густина пољских путева,
• ширина и попречни профили пољских путева,
• трасе путева,
• растојања између путева,
• оријентација дуже стране парцела,
• коловозна конструкција пољских путева,
• укрштање пољских путева са јавним путевима.
4.9.1. Шема и густина пољских путева
Шема пољских путева ће бити прилагођена распореду постојећих сталних инфраструктурних
објеката.
Пољске путеве на комасационом подручју треба
пројектовати тако да се остварује несметан саобраћај у односу на суседне пољопривредне табле
које нису у комасационом подручју, односно да
се обезбеди лак приступ парцелама суседних
табли, као и за потребе локалног саобраћаја.
Структура мреже пољских путева треба да задовољи саобраћајне и економске критеријуме,
да само поједини коридори обезбеђују саобраћајни
ток и да постоји јасна хијерархија.
Узимајући у обзир досадашња искуства на
пројектовању мреже пољских путева у Војводини,
густина путева не треба да пређе износ густине
путева у старом стању, а у крајњем случају да не
пређе износ од 60 м/ха, а површина земљишта
под пољским путевима не треба да је већа од 3%
од укупне површине комасационог подручја.
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4.9.2. Ширина и попречни профили
пољских путева
На самом почетку пројектовања потребно је да
буду дефинисани меродавни габаритни и динамички параметри на основу којих треба разликовати саобраћајни простор и димензионисати
путне елементе. У том циљу морају се издвојити
стандардни типови возила који својим техничким
карактеристикама репрезентују одређене категорије
корисника пута. У зависности од намене пута
меродавна возила могу бити различита.
За нас су интересантни следећи габаритни параметри:
• дужина возила,
• ширина возила,
• висина возила.
Класификација пољских путева је дата у табели
4.1.
Табела 4.1: Класификација пољских путева
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Попречни профила представља прву полазну пројекцију у пројектовању пута и састоји се из низа
конструктивних елемената и детаља који директно
или посредно служе за обављање саобраћајне
функције.
Елементи у профилу се могу сврстати у две групе
и то :
• елементи који се налазе у основној равни коловоза и чине надградњу планума пута,
• елементи и детаљи који обликују доњи строј
путне конструкције, тзв. "труп пута".
Врста, број и димензије елемената попречног профила зависе од категорије пута, експлоатационих
карактеристика и просторног положаја попречног
профила.
Димензије елемената попречног профила зависе
од категорије пољског пута и намене пута.
На слици 4.1. дат је шематски приказ карактеристичних коловозних елемената за двотрачне
путеве.

Слика 4.1: Шематски приказ карактеристичних коловозних елемената за двотрачне путеве

Полазећи од функционалне класификације путева
и од основних планерских карактеристика, могуће
је формулисати програмске параметре од директног
утицаја на димензионисање попречног профила
(табела 4.2.). У табели 4.3. елементи попречних
профила приказани су у сажетом облику.
Саобраћајни профил је простор у коме се могу
наћи физичке контуре меродавног возила у кретању. Он је ограничен збирном ширином свих
коловозних трака и висином Хд = 4,20 м, која садржи максималну дозвољену висину возила увећану за величину динамичких осцилација (ΔХд
= 0,20 м ).

Табела 4.2: Основни програмски услови за пројектовање према функционалној класификацији

Слободни профил је саобраћајни профил увећан
по ширини и висини због могућих промена статичког габарита возила или промена стања коловоза и тај профил мора бити ослобођен свих сталних физичких препрека. У пројектовању путних
профила ове обавезе морају бити доследно поштоване. Висина код слободног профила могла би
да буде 4,50 м.

Табела 4.3: Елементи попречних профила
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4.9.3. Трасе путева
Ситуациони план пута састоји се из пројектних
линија које приказују ток карактеристичних тачака
попречног профила (осовине коловоза, ивице коловоза, ивице планума, границе трупа пута, границе путног појаса и сл.) и дефинишу њихов положај у хоризонталној равни (X, Y координате).
Код пољских путева геометријске елементе ситуационог плана чине правци и кружне кривине.
У савременом пројектовању путева праве линије
служе као помоћно средство у формирању повијене
линије трасе. То потиче од тога што је правац најстрожији геометријски елеменат, па се примењује
само у одређеним случајевима, које диктирају
објективни услови локације.
Међутим, код мреже пољских путева у равничарским теренима (где се сада и изводе радови на
уређењу земљишне територије у поступку комасације) углавном се примењују правци.
Ради савлађивања теренских препрека примењују
се криве линије погодних геометријских облика.
Најпростији облик криве је кружни лук. То је
крива чија линија има константну закривљеност
(1/Р=const.). Ова особина, уз једноставну конструкцију, истиче кружни лук као незаменљив облик пројектне геометрије. Но, за разлику од правца, овај облик производи одређене утицаје возила
у кретању, о чему се у димензионисању мора водити рачуна.
У том случају долази у обзир примена кружних
лукова чији радијуси леже у границама минР ≤ Р
≤ маxР.

Слика 4.2: Раскрсница спојног и главног пута за возило са једном приколицом

Трасе пољских путева, где год је то могуће, треба
укрштати под правим углом. У случају да то није
могуће, путеви се могу укрштати и под другим
угловима. За укрштање се препоручују решења
дата на сликама 4.2. и 4.3.
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Слика 4.3: Могућ облици раскрсница спојног и привредног пута

За мимоилажење возила предвиђене су мимоилазнице. Како оне изгледају и које су им димензије
може се видети на слици 4.4. и у табели 4.4.

Слика 4.4: Мимоилазнице

Табела 4.4: Елементи мимоилазнице

Дужина мимоилазнице Лм бира се тако да на
њој може да се паркира најдуже возило које може
да се појави. Рецимо, нашим Правилником предвиђено је да је најдуже возило камион с приколицом дужине 18,00 м. Предвиђена је дужина
мимоилазнице 19,00 м, тако да је нормалним маневрисањем могуће упаркирати камион с приколицом.
4.9.4. Растојања између путева
Пројектују се у зависности од: дужине парцеле и
ширине пољопривредне табле, структуре поседа
по величини и власништву, начина коришћења
земљишта, обима и распореда сталних објеката
(постојећих и планираних). Растојање између пу-

Страна 982 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

тева односно дужина табле требала би да буде
одређена на основу анализе постојећег поседа и
очекиваних величина будућег поседа, односно
парцела учесника комасације.
Дужина (лп) и ширина (шп) парцеле треба да
имају оптималне вредности тј. да буду у границама
за које се постиже оптимална вредност параметра.
Оптималне вредности за ф, лп и шп, за различите
површине парцела (поседа), дате су у табели 4.5.
Табела 4.5: Оптималне вредности за ф, лп и шп, за
различите површине парцела

4.9.5. Оријентација дуже стране парцела
Препоручује се да дуже стране парцела, где год
је то могуће, буду оријентисане у оптималној зони коју чине правац север-југ и правац доминантног ветра.
4.9.6. Коловозна конструкција
пољских путева
Пољски путеви ће у овој фази извођења радова
бити са земљаним застором.
За други тип коловозне конструкције пољских
путева користиће се одговарајућа техничка решења
сагласно прописима о пројектовању јавних категорисаних путева.
4.9.7. Укрштање пољских путева
са јавним путевима
Код укрштања пољских путева са јавним путевима
морају се предвидети посебна техничка решења
у складу са Законом о јавним путевима (″Службени
гласник РС″, број 101/05) и прописима донетим
на основу њега.
Раскрсница или укрштање општинског, односно
некатегорисаног пута, као и улице, са државним
путем, односно прикључак на државни пут, може
се градити уз сагласност Јавног предузећа за путеве Србије. Сагласност садржи нарочито: посебне
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услове изградње, потребну саобраћајну сигнализацију и опрему.
Није могуће извршити повезивање општинског,
односно некатегорисаног пута, као и улице, са
општинским, односно некатегорисаним путем,
као и улицом који већ имају изведену раскрсницу,
укрштање или прикључак на државни пут.
За територију града Лесковца Просторним планом
утврђују се правила грађења и уређења у коридорима инфраструктурних објеката.
Појас регулације саобраћајних система утврђених
планом, обухвата крајње тачке земљишног појаса
са обе стране. У пракси то је изломљена линија
која одваја јавно од осталог земљишта. У појасу
регулације налазе се сви елементи горњег и доњег
строја саобраћајнице који непосредно служе за
обављање саобраћаја односно функционисање
саобраћајнице.
ППГЛ-ом су дефинисана правила за изградњу и
реконструкцију саобраћајне мреже ван насељеног
места.
Земљишни појас је непрекинута земљишна површина са обе стране усека и насипа јавног пута,
ширине најмање 1.0 м мерено на спољну страну
од линије крајњих тачака попречног профила.
Заштитни појас је површина земљишта уз земљишни појас, на спољну страну, чија ширина
зависи од категорије пута:
• државни путеви 1. реда-аутопутеве износи
40.0м
• државни остали путеви 1. реда износи 20.0 м
• државни путеви 2. реда изниоси 10.0 м
• општински путеви износи 5.0 м
У заштитном појасу поред јавног пута ван насеља,
забрањена је изградња грађевинских или других
објеката, као и постављање постројења, уређаја
и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и инсталација који служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу.
У заштитном појасу може да се гради, односно
поставља, водовод, канализација, топловод, железничка пруга и други сличан објекат, као и телекомуникационе и електро водове, инсталације,
постројења и сл., по претходно прибављеној
сагласности управљача јавног пута која садржи
саобраћајно-техничке услове. Управљач јавног
пута дужан је да обезбеди контролу извођења
Појас контролисане градње је површина са спољне
стране заштитног појаса на којој се ограничава
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врста и обим изградње објеката који је исте ширине као и заштитни појас. Изградња објеката у
појасу контролисане изградње дозвољена је на
основу донетих просторних и урбанистичких
планова који обухватају тај појас. У појасу контролисане градње забрањено је отварање рудника,
каменолома и депонија отпада и смећа.
Прикључак прилазног пута на јавни пут може се
градити само уз сагласност управљача јавног
пута.
Раскрсница односно укрштај општинског или
некатегорисаног пута и државног пута може се
градити само уз сагласност Јавног предузећа.
Земљани пут који се прикључује на јавни пут
мора имати коловоз са тврдом подлогом или исти
као и јавни пут најмање ширине 5.0 м на 40.0 м
за пут II реда, 20 м за пут III реда и 10 м за општински пут мерено од ивице коловоза јавног пута.
Ваздушни простор изнад коловоза је 7.0 м а
слободни простор изнад коловоза је 4.5 м (4,75 м
код аутопута).
Управљач јавног пута мора са власницима суседних парцела да склопи уговор о коришћењу
земљишта за објекте за одвођење воде или друге
објекте или уређаје заштите пута уколико их не
може распоредити у земљишном појасу.
4.10. ГРУПИСАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ПАРЦЕЛА И ПОСЕДА
Да би се извршило груписање пољопривредних
парцела и поседа мора се претходно израдити
одговарајућа геодетско-техничка документација
за расподелу комасационе масе и то:
1. књига фонда комасационе масе,
2. искази земљишта,
3. површина и вредност комасационог подручја,
односно пољопривредних табли у новом стању,
4. коефицијент одбитка земљишта за заједничке
потребе.
Сагласно члану 38. Закона о пољопривредном
земљишту, у поступку комасације се обезбеђује
земљиште за изградњу објеката за потребе насеља
(за изградњу мреже пољских путева, система за
одводњавање и наводњавање, за комуналне и
друге потребе насеља).
Земљиште обезбеђују учесници комасације
сразмерно унетој површини у комасациону масу,
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односно унетој вредности земљишта, и то без
накнаде.
Сагласно члану 42. Закона о пољопривредном
земљишту, ″укупна вредност земљишта које се
даје из комасационе масе не може бити мања
нити већа од 10% од укупне вредности земљишта
унетог у комасациону масу (укључујући и умањење
за заједничке потребе), а укупна површина земљишта која се даје из комасационе масе не може
бити мања нити већа од 20% од укупне површине
земљишта унетог у комасациону масу, осим ако
се комисија и учесник комасације другачије не
споразумеју″.
4.10.1. Начела расподеле комасационе масе
Пре расподеле земљишта из комасационе масе, а
на основу овог програма комасације Скупштина
Града Лесковца, на предлог Комасационе комисије
утврђује Начела расподеле комасационе масе
комасационог подручја КО Доње Стопање и Горње Стопање (Прилог 7).
Начела расподеле комасационе масе представљају
основни оквирни документ на основу кога се усмеравају теничка решења и поступци од значаја
за пројектовање и реализацију новог стања поседа,
уређења простора и мера које треба спровести.
Начелима се, нарочито, прописује:
• локација земљишта појединих учесника комасације са истим или сличним крактеристикама
(према величини поседа, месту становања, облицима својине, старосној доби чланова домаћинства, врсти делатности домаћинства и др.),
• начин утврђивања фактичког стања,
• принципи и начин расподеле комасационе масе
и груписања земљишта,
• редослед позивања учесника комасације за
узимање изјава (жеља) о предлогу груписања
и расподели земљишта из комасационе масе,
• потребне површине за земљишта у атару за
опште потребе (пољски путеви, пољозаштитни
шумски појасеви, земљиште за систем канала
за одводњавање и др.),
• обавезе учесника комасације (на пример: учесници комасације су дужни, да без накнаде, уклоне дрвну масу са међа и парцела под деградираним вишегодишњим засадима),
• поступак и начин утврђивања дугогодишњих
засада и сталних објеката,
• начин и време убирања пољопривредних усева,
• начин и време предаје земљишта у нове поседе,
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• висину трошкова које ће сносити учесници
комасације и начин уплате трошкова, и др.
Сагласно члану 36. Закона о пољопривредном
земљишту ″власник земљишта нема право накнаде
за улагања у објекат или вишегодишњи засад на
земљишту у комасационој маси, ако је та улагања
извршио после дана објављивања одлуке о спровођењу комасације″.
Начела расподеле комасационе масе се обавезно
узимају у обзир приликом израде пројекта мреже
пољских путева.
4.10.2. Комисија за комасацију
Расподелу комасационе масе врши Комисија за
комасацију, коју сагласно члану 35. Закона о пољопривредном земљишту, образује Скупштина
Града Лесковца (Прилог 6).
Комисија се састоји од најмање седам чланова и
исто толико заменика.
За председника комисије именује се дипломирани
правник са положеним правосудним испитом, а
за чланове комисије именује се по један: дипломирани инжењер пољопривреде, дипломирани
ге о детски инжењер, дипломирани инжењер
архитектуре или просторног планирања, дипломирани инжењер шумарства и три представника
учесника комасације.
Стручне и административне послове комисије
обавља секретар комисије, дипломирани правник
кога именује Скупштина Града Лесковца из редова
запослених у градској управи.
Комисија образује поткомисију за комасациону
процену земљишта.
У поткомисију за комасациону процену земљишта
одређују се дипломирани инжењер пољопривреде
(кога одређује Републички геодетски завод), који
ради на пословима класирања и бонитирања земљишта и најмање два представника из реда учесника комасације.
4.10.3. Одбор за комасацију
Сагласно члану 37. Закона о пољопривредном
земљишту, учесници комасације могу формирати
Одбор за комасацију који: заступа интересе учесника комасације, припрема предлоге за пројекте
комасације које доставља комисији за комасацију,
разматра извештаје о комасационој процени земљишта и расподели комасационе масе.
Одбор за комасацију не одлучује о правима учесника комасације.
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4.10.4. Расподела комасационе масе
Расподела комасационе масе се мора извршити
тако да:
• сваки учесник комасације добије земљиште
одговарајуће вредности, а по могућству исте
културе и положаја који пружа приближно једнаке могућности у погледу начина обраде,
• сваки учесник добије што боље заокружено
земљиште и на мањем броју места него што је
унео у комасациону масу, уколико је унео земљиште на два или више места,
• вредност додељеног земљишта не може се разликовати више од 10% од вредности унетог
земљишта у комасациону масу (укључујући и
умањење за заједничке потребе), осим ако се
комисија и учесник другачије не споразумеју,
• површина додељеног земљишта не може се
разликовати више од 20% од површине земљишта унетог у комасациону масу,
• учесник комасације добије земљиште правилнијег облика и на мањем (или истом) броју места него што је унео у комасациону масу,
• додељено земљиште треба да је на приближно
истом одстојању од економског дворишта као
и унето земљиште, са сличним утицајем вода
на искоришћење земљишта.
Расподелу комасационе масе врши Комисија за
комасацију, односно њена поткомисија, која:
• позива учеснике комасације на усмену расправу
и узима изјаве о предлогу груписања земљишта
из комасационе масе (узимање жеља),
• води књигу расподеле комасационе масе у коју
уписује називе или личне податке учесника
комасације, који су у поступку узимања изјава
о груписању и расподели земљишта из комасационе масе изразили жељу да им земљиште
буде додељено у једној или више табли,
• утврђује предлог расподеле земљишта из комасационе масе,
• излаже план расподеле на јавни увид,
• врши израду решења о расподели комасационе
масе,
• уводи учеснике комасације у нови посед.
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4.11. РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ
КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ
Комисија за комасацију доноси решења о расподели комасационе масе (Прилог 10).
Диспозитив решења о расподели комасационе
масе садржи:
1) име, презиме и место становања, односно назив
и седиште учесника комасације;
2) податке о земљишту унетом у комасациону
масу на коме престаје право својине учесника
комасације;

Страна 985 - Број 9

1. назнаку, где су садржани подаци о парцелама
које је учесник комасације унео у комасациону
масу и на којима му престаје право својине;
2. износ умањења вредности земљишта унетог у
комасациону масу;
3. податке о земљишту које учесник комасације
добија из комасационе масе (број табле, привремени број парцеле, вредност и површина) и на
којима стиче право привременог коришћења.

3) износ умањења вредности земљишта унетог у
комасациону масу за заједничке потребе;
4) податке о земљишту (број парцеле, број табле,
потес-звано место, катастарска култура и класа,
површина и вредност) које учесник комасације
добија из комасационе масе;
5) рок у коме је учесник комасације дужан да преда земљиште које је унето у комасациону масу и рок у коме је учесник комасације дужан
да обави скидања плодова и усева.
Припрему података за израду решења о расподели
комасационе масе врши извођач радова на комасацији.
4.12. ГЕОДЕТСКО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
НОВИХ ПАРЦЕЛА И ОБЈЕКАТА И
УВОЂЕЊЕ У ПОСЕД УЧЕСНИКА
КОМАСАЦИЈЕ
Извођач радова ће најксаније до краја седмог месеца друге године извршити обележавање нових
парцела и објеката и извршити увођење у посед
учесника комасације.
Обележавање парцела и објеката и њихово омеђавање са свим потребним контролама ће се
извршити без присуства учесника комасације.
Извођач радова ће обезбедити довољан број бетонских, односно камених белега, а тачан број ће
се утврдити пре обележавања нових парцела,
односно омеђавање парцела и објеката (према
димензијама датим на слици 4.5.).
Увођење учесника у посед врши Комисија са извођачем радова.
Увођење учесника се врши тако што учесник по
пријему новог поседа потписује Записник о
увођењу у посед који, нарочито, садржи (Прилог
11):

Слика 4.5: Димензије бетонских, односно камених
белега

4.13. ОСНИВАЊЕ КАТАСТРА
НЕПОКРЕТНОСТИ
На основу свих података добијених у поступку
комасације извршиће се оснивање катастра непокретности за комасационо подручје. Оснивање
катастра непокретности врши Републички геодетски завод, који се обавештава о завршетку радова на комасацији.
4.14. ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИ РАДОВИ
НА КОМАСАЦИЈИ
За потребе организације и планирања радова од
стране Града Лесковца, праћења динамике извођења радова, припрему документације за јавно
надметање и израду конкурсне документације,
геодетско-технички радови на комасацији се могу
груписати по фазама и то:
1. ФАЗА - ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
(радови који се изводе након увођења извођача у
посао)
• израда главног пројекта комасације,
• утврђивање фактичког стања,
• израда и реализација пројекта геодетских референтних тачака за комасациони премер подручја,
• израда и реализација пројекта комасационог
премера подручја:
• идентификација и обележавање граница катастарских општина (комасационог подручја) на
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основу података постојећег премера, са израдом
скице и записника омеђавања,
• идентификација и обележавање граница сталних
објеката и вишегодишњих засада,
• комасациони премер подручја (сталних објеката
и вишегодишњих засада са тачношћу за размеру
катастарских планова 1:2500),
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- одређивање позиције нових парцела и поседа
(груписање), израда прегледног плана расподеле
комасационе масе и излагање на јавни увид
(30 дана),
- решавање приговора на предлог расподеле комасационе масе и груписање поседа и парцела,

• израда прегледног плана постојећег стања,

- одређивање координата граничних тачака објеката и парцела новог поседа;

• утврђивање вредности (комасациона процена)
земљишта,

• израда пројекта геодетског обелележавања
објеката, табли и парцела.

• прикупљање и анализа расположиве техничке
документације и просторно планске документације комасационог подручја.

3. ФАЗА - ЗАВРШНИ
КОМАСАЦИОНИ РАДОВИ

2. ФАЗА - ПРОЈЕКТОВАЊЕ И
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА
• преузимање (или одређивање) координата граница канала система за одводњавање, пољозаштитних шумских појасева, саобраћајних
објеката и др.,
• израда пројекта пољских (пољопривредних)
путева, излагање на јавни увид, корекције након излагања,
• израда документације за расподелу комасационе
масе и груписања парцела:
- израда књиге фонда комасационе масе старог
стања,
- израда исказа и сумарника исказа старог стања,
- нумерисање новопројектованих пољопривредних табли и објеката,
- одређивање површина и вредности новопројектованих пољопривредних табли,
- израда књиге фонда масе новог стања и одређивање коефицијента одбитка вредности земљишта за заједничке потребе (за доградњу канала
система за одводњавање, подизање пољозаштитних шумских појасева, мрежу пољских путева, проширење грађевинског реона);
• израда и реализација пројекта геодетских референтних тачака за геодетско обелележавање
пољопривредних табли, парцела и објеката;
• расподела комасационе масе и груписање парцела:
- излагање исказа старог стања и узимање жеља
о груписању,

• реализација пројекта геодетског обележавања
пољопривредних табли, парцела и објеката,
• израда катастарских планова (формирање базе
података),
• нумерација парцела,
• израда исказа новог стања и сумарника исказа,
• израда записника о привременој примопредаји
земљишта из комасационе масе,
• увођење у посед учесника комасације (извршење
привремене примопредаје земљишта),
• катастарско класирање земљишта,
• излагања на јавни увид података катастарског
класирања земљишта,
• доношење решења о расподели комасационе
масе,
• израда техничких извештаја (посебно за сваки
појединачни пројекат у комасацији).
4. ФАЗА - РАДОВИ НА ИЗРАДИ БАЗЕ
КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ
• израда листова непокретности,
• израда базе података катастра непокретности.
4.15. САДРЖАЈ ГЛАВНОГ
ПРОЈЕКТА КОМАСАЦИЈЕ
Пре реализације, потребно је израдити главни
пројекат комасације. Због своје специфичности,
овај пројекат израђује извођач радова на комасацији.
Главни пројект треба да садржи следеће подпројекте који се приказују у посебним свескама, и
то:
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СВЕСКА 1. ГРАНИЦА КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА И КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА
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СВЕСКА 2. КОМАСАЦИОНИ ПРЕМЕР КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ПОД СТАЛНИМ ЗАСАДИМА И ОБЈЕКТИМА

обрадивог пољопривредног земљишта врши
се на основу Уредбе о коришћењу средстава за
систематску контролу плодности обрадивог
пољопривредног земљишта ("Службени гласник
РС", број 104/04)),

СВЕСКА 3. УТВРЂИВАЊЕ ФАКТИЧКОГ СТАЊА МРЕЖА ПОЉСКИХ ПУТЕВА, ВОДОТОКОВА, ШУМА И ПОЉОЗАШТИТНИХ
ШУМСКИХ ПОЈАСЕВА И КРЧЕЊА ШИКАРА
И ДРВЕНАСТОГ РАСТИЊА

2. побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта (класификација, хумизација,
фосфатизација, кализација, гипсовање и сл.,
са подривањем подораничног слоја земљишта),

СВЕСКА 4. КЊИГА ФОНДА КОМАСАЦИОНЕ
МАСЕ И ИСКАЗИ ЗЕМЉИШТА

3. претварање необрадивог у обрадиво пољопривредно земљиште,

СВЕСКА 5. РАСПОДЕЛА КОМАСАЦИОНЕ
МАСЕ И РАЧУНАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПАРЦЕЛА НОВОГ СТАЊА

4. биолошка рекултивација пољопривредног земљишта,

СВЕСКА 6. ГЕОДЕТСКЕ РЕФЕРЕНТНЕ ТАЧКЕ
НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ
СВЕСКА 7. ГЕОДЕТСКО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПАРЦЕЛА НОВОГ СТАЊА И УВОЂЕЊЕ У ПОСЕД УЧЕСНИКА КОМАСАЦИЈЕ
СВЕСКА 8. КАТАСТАРСКО КЛАСИРАЊЕ ЗЕМЉИШТА
СВЕСКА 9. РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ
СВЕСКА 10. ДИГИТАЛНИ КАТАСТАРСКИ
ПЛАН И НУМЕРАЦИЈА КАТАСТАРСКИХ
ПАРЦЕЛА И ОБЈЕКАТА
СВЕСКА 11. ФОРМИРАЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА
КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ
СВЕСКА 12. ИЗРАДА ЛИСТОВА НЕПОКРЕТНОСТИ СА ПРИВРЕМЕНО УПИСАНИМ ПОДАЦИМА
5. МОГУЋИ ПРОЈЕКТИ НА ИЗВОЂЕЊУ
РАДОВА НА ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ И
КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за пољопривредно земљиште,
сваке године расписује конкурс за доделу бесповратних средстава за:
1. контролу плодности обрадивог пољопривредног
земљишта (Систематска контрола плодности

5. одводњавање, односно наводњавање обрадивог
пољопривредног земљишта,
6. мелиорација ливада и пашњака.
Општи услов за подношење захтева и коришћење
бесповратних средстава за јединице локалне
самоуправе је да иста има усвојен годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, на који је сагласност дала Управа за пољопривредно земљиште.
Пријаве за бесповратна средства се подносе Министарству пољопривреде, шумарства и водоприврде - Управи за пољопривредно земљиште,
Београд, Немањина 22-26.
Право и услови за учешће на конкурсу за доделу
бесповратних средстава су дати према врсти
активности.
6. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА
КОМАСАЦИЈЕ
6.1. УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ
ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ
У имплементацији и извођењу радова по основу
Програма комасације учествују субјекти сагласно
прописима о комасацији, државном премеру и
катастру, локалној самоуправи и раду државних
органа којима је дефинисана обавеза о учешћу у
извођењу комасационих радова и то:
1. Град Лесковац
Основни субјекат и носилац свих активности на
извођењу комасације јесте Град Лесковац, који,
сагласно Закону о пољопривредном земљишту
(ЗПЗ):
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• одређује територију катастарске општине која
се уређује комасацијом (члан 32. ЗПЗ);
• доноси Програм комасације (члан 32. ЗПЗ);
• доставља Програм комасације на сагласност
Министарству пољопривреде, шумарства и водоприврде (члан 32. став 2. ЗПЗ);
• доноси Одлуку о спровођењу комасације (члан
34. ЗПЗ);
• решењем образује Комисију за спровођење комасације (члан 35. ЗПЗ);
• именује секретара комисије за комасацију (члан
35. ЗПЗ);
• доноси Начела расподеле комасационе масе;
• доноси Правилник о накнадама за рад комисије
за спровођење поступка комасације;
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вом спровођењу, одређује ерозивна подручја,
стара се о коришћењу пашњака и одлучуј е о
привођењу пашњака другој култури (тачка 20)
члан 20. Закона).
2. Комисија за комасацију
Свим пословима у комасацији руководи Комисија
за комасацију која се стара о: организацији свих
радова, праћењу динамике извођења појединих
радова и њиховом међусобном усклађивању, законитости у раду и др.
Комисија за комасацију, као оперативно општинско
комасационо тело, врши и следеће послове:
• образује подкомисије за: процену вредности
земљишта, објеката и вишегодишњих засада,
утврђивање фактичког стања, расподелу комасационе масе, примопредају земљишта и друга
стручна тела;

• именује комисије (по прописима о јавним набавкама) за избор извођача радова на комасацији
и за вршење надзора над извођењем радова;

• утврђује фактичко стање;

• закључује уговоре са:

• обезбеђује пројекте републичке инфраструктуре;

- извођачем геодетско-техничких и других радова
на комасацији и обнови премера,
- извођачем радова на вршењу надзора над извођењем радова;
• учествује у финансирању дела трошкова комасације из:
- средстава која оствари по основу закупа државног пољопривредног земљишта,

• учествује у вршењу процене вредности земљишта;

• усваја пројекте комасације за које је овлашћена
ЗПЗ-у и прописима донетим на основу њега
(пројекат мреже пољских путева, пројекат исправке граничних линија грађевинског реона,
пројекат пољозаштитних шумских појасева,
расподеле комасационе масе);

- других извора према конкурсима које објављује
Министарство пољопривреде, шумарстава и
водопривреде, као мера за подстицање развоја
пољопривредне производње.

• утврђује рок за излагање прегледног плана расподеле комасационе масе и решаве примедбе
учесника комасације на расподелу комасационе
масе;

• закључује уговор са Републичким геодетским
заводом о бесплатном уступању свих геодетско-катастарских података за потребе комасације.
Град Лесковац, сагласно Закону о локалној самоуправи:

• врши привремену примопредају земљишта из
комасационе масе и доноси записник о привременој примопредаји земљишта и објеката;

• уређује и обезбеђује обављање послова који
се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење,
развој и управљање локалним (општинским)
и некатегорисаним путевима, као и улицама у
насељу (тачка 12) члан 20. Закона.

• обавља и друге послове утврђене одлуком о
њеном формирању.
3. Република Србија
Република Србија учествује у комасацији преко
својих надлежних министарстава, посебних
организација и јавних предузећа:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде:

• доноси основе заштите, коришћења и уређења
пољопривредног земљишта и стара се о њихо-

• доноси решења о расподели комасационе масе
(члан 43. ЗПЗ);
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• у другом степену решава жалбе на решење о
расподели комасационе масе (члан 44. ЗПЗ).
Управа за пољопривредно земљиште:
• даје сагласност на Програм комасације (члан
32. став 2. ЗПЗ);
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• Јавно предузеће "Србијашуме" - доноси Програм
газдовања приватним шумама, и врши расподелу
средстава по конкурсу за доделу средстава по
годишњем програму коришћења средстава буџетског фонда за шуме Републике Србије,

• додељује средства за извођење радова и прати
реализацију годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
за Републику Србију (члан 79. ЗПЗ).

• Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе"
- доноси годишњи програм управљања водама,

Републички геодетски завод:

• Јавно предузеће „Путеви Србије" - даје сагласност на прикључење пољског пута на државни
или општински пут.

• закључује споразум са општином и уступа,
без накнаде, сву геодетско -техничку и катастарску документацију за извођење комасационих
радова;
• врши, по потреби, инспекцијски надзор над
радом геодетских организација на пројектовању
и извођењу радова на комасацији,
• врши пријем геодетских радова, техничких извештаја и оверу елабората,
• учествује у излагању података државног премера
и катастарског класирања на јавни увид,
• на основу оверених, елабората врши израду
новог катастра непокретности.
Јавна републичка и покрајинска предузећа

6.2. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДОВА И
РАДНИХ АКТИВНОСТИ И ВРЕМЕ
ТРАЈАЊА
Систематизација геодетско-техничких радова и
радних активности је сачињена на основу претходно идентификованих радова и активности у
овом програму, а време за њихову реализацију је
дато на основу процене њиховог потребног трајања
и укупно планираног времена за завршетак радова
на комасацији.
Систематизација геодетско-техничких радова
и активности на комасацији дела КО Доње
Стопање и Горње Стопање
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6.3. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГЕОДЕТСКО
– ТЕХНИЧКИХ РАДОВА НА
КОМАСАЦИЈИ ДЕЛА КАТАСТАРСКИХ
ОПШТИНА ДОЊЕ СТОПАЊЕ
И ГОРЊЕ СТОПАЊЕ
У следећим табелама дат је предмер и предрачун
геодетско техничких радова на комасацији, који
се односи на ИЗВОЂАЧА РАДОВА.
Предмер и предрачун је утврђен на основу:
• укупне површине комасационог подручја,
• количина радова по појединим активностима,
• времена за извршење појединих активности
утврђеног на основу привремених геодетских
норматива (Републички геодетски завод, 2002.
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година), односно просечних дневних учинака
за поједине послове и радне активности,
• процене паушалног (оријентационог) времена
за поједине активности,
• просечних бруто цена рада геодетских стручњака и помоћних радника (фигураната) на територији Србије.
Предмер и предрачун радова ће служити као основа за израду уговора о извођењу радова са геодетском организацијом, као и сагледавања потребних укупних средстава и динамике њиховог
обезбеђења и исплата извршених радова.
Предмер и предрачун геодетско - техничких
радова на комасацији
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Напомена: обрачун у еврима је извршен на бази
средњег курса динара према евру од 123,1057.
(на дан 11. 11. 2016 – курсна листа бр. 218, НБСа).
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Укупна предрачунска вредност геодетско-техничких радова на комасацији дела КО Доње Стопање
и Горње Стопање износи 14 014 000.00 динара,
односно 113 837.00 евра (без ПДВ-а).
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6.4. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ОСТАЛИХ РАДОВА
И АКТИВНОСТИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ГРАД ЛЕСКОВАЦ
Осим геодетско-техничких радова на реализацији комасације у делу КО Доње Стопање и Горње
Стопање, остали радови и активности, за које Град Лесковац мора планирати средства су и следећи:
Напомена: исплата накнада за рад чланова комисије и њених подкомисија вршиће се на основу
стварно утрошеног времена.

6.5. УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГЕОДЕТСКОТЕХНИЧКИХ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ
У наредној табели приказа на је укупна предрачунска вредност надзора над извођењем геодетскотехничких радова на комасацији.
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6.6. УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ РАДОВА НА КРЧЕЊУ ШИКАРА И
ДРВЕНАСТОГ РАСТИЊА НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ
У наредној табели је приказана укупна предрачунска вредност радова на крчењу шикара и дрвенастог растиња на комасационом подручју.
У Програму је дата глобална површина шикара и дрвенастог растиња за крчење, док ће се тачана
површина утврдити Главним пројектом комасације и Пројектом пејзажног уређења дела атара КО
Доње Стопање и Горње Стопање.

6.7. УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАДОВА НА
КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ
У наредној табели је приказана укупна предрачунска вредност инвестиционих радова на комасационом подручју.
У Програму је дата глобална површина пољских путева за извођење инвестиционих радова, док ће
се тачана површина утврдити Главним пројектом комасације.

6.8. УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ
СВИХ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ
Укупна предрачунска вредност свих радова на
провођењу комасације у делу КО Доње Стопање
и Горње Стопање, са надзором, а без интерних
трошкова Града Лесковца, инвестиционих и радова
на крчењу шикара и дрвенастог растиња износи
14 854 840.00 динара (120 667.00 евра).
Укупна предрачунска вредност свих радова на
провођењу комасације у делу КО Доње Стопање
и Горње Стопање, са надзором и интерним
трошковима Града Лесковца, без инвестиционих
и радова на крчењу шикара и дрвенастог растиња
износи 21 375 840.00 динара (173 638.00 евра).
Укупна предрачунска вредност свих радова на
провођењу комасације у делу КО Доње Стопање
и Горње Стопање, са надзором, интерним трошковима Града Лесковца и инвестиционим и ра-

довима на крчењу шикара и дрвенастог растиња
износи 49 215 840.00 динара (399 785.00 евра).

6.9. ДИЈАГРАМ АКТИВНОСТИ НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ ГЕОДЕТСКО
ТЕХНИЧКИХ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ
Укупан рок завршетка свих геодетско-техничких
радова на комасацији дела КО Доње Стопање и
Горње Стопање је 24 месеца.
Крајњи рок увођења у посед учесника комасације
дела КО Доње Стопање и Горње Стопање је крај
седмог месеца друге године извођења радова,
уколико се они изводе према динамици датој у
наредном гантограму, у коме су дати оптимални
рокови извођења свих радова.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

7. ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА И ОЦЕНА
ПРОГРАМА - ПРЕТХОДНА СТУДИЈА
ОПРАВДАНОСТИ
На основу анализе:
• потреба уређења пољопривредног земљишта,
• потреба корисника за ажурним подацима државног премера и катастра непокретности,
• изводљивости и динамике радова (која се односила на опис и образложење физичке извод-
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љивости Програма и предвиђених техничко технолошких решења),
• сагледавања организационе форме вођења и
управљања пројектима комасације и обнове
државног премера и оснивања катастра непокретности,
• резултата сличних програма на територији
Србије, извршена је финанијска анализа и оцена оправданости овог програма.
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Анализа је сачињена по методологији објављеној
у Правилнику о садржини, обиму и начину израде
претходне студије оправданости и студије оправданости за изградњу објеката ("Службени гласник
РС", број 80/05).
7.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА
И ИНВЕСТИТОРИМА
7.1.1. Град Лесковац
Средства за спровођење комасације у Граду Лесковцу ће се обезбедити из средстава буџета општине.
7.1.2. Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде - Управа за
пољопривредно земљиште (Београд,
Обилићев венац, 9-11)
Влада Републике Србије донела је Уредбу о утврђивању Програма извођења радова на заштити,
коришћењу и уређењу пољопривредног земљишта
(„Службени гласник РС”, број 29/13) за доделу
бесповратних средстава путем конкурса: пољопривредним саветодавним стручним службама,
јединицама локалне самоуправе, регистрованим
пољопривредним газдинствима-физичким лицима
и јавном водопривредном предузећу за реализацију
активности које се односе на: контролу плодности
обрадивог пољопривредног земљишта, комасацију,
добровољно груписање земљишта, уређење (ревитализацију) пољских путева, изградњу и/или
реконструкцију система за наводњавање, привођење култури обрадивог пољопривредног земљишта, мелиорацији ливада и пашњака, давање у закуп обрадивог пољопривредног земљишта, студијско-истраживачки радови и пројекти, други
радови и активности.
Наведена лица могу да оствара право на средства
само под условима и за радове, односно намене
који су прописани овим програмом.
Висина учешћа средстава Републике утврђује се
у зависности од намене улагања и подручја на
коме ће се вршити намеравана улагања и у односу
на предрачунску вредност улагања и приказана
је у табели 7.1.
Јединица локалне самоуправе може да оствари
право на средства за следеће радове, односно намене из овог програма:
• комасацију (инвестициони радови, геодетскотехнички радови и трошкови рада комисија за
спровођење комасације);
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• добровољно груписање пољопривредног земљишта (инвестициони радови, геодетско-технички
радови и трошкови рада комисија за спровођење
добровољног груписања земљишта);
• уређење (ревитализацију) пољских путева;
• студијско-истраживачке радове и пројекте од
значаја за јединицу локалне самоуправе у области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта;
• ИПА пројекат.
Јединица локалне самоуправе може да оствари
право на средства за радове из тач. 1) - 4) ако је
усвојила Годишњи програм за заштиту, уређење
и коришћење пољопривредног земљишта за 2015.
годину, као и ако за радове из тач. 1) - 3) ове главе достави одговарајући програм или пројекат, а
за радове из тачке 4) ако достави предлог за извођење студијско-истраживачког рада у области
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта, спецификацију трошкова (оверену и
потписану од стране одговорног лица), датум
планираног почетка и рок предвиђен за завршетак
радова и динамику извођења радова.
Јединица локалне самоуправе може да оствари
право на средства за радове из тачке 5) ове главе
ако достави уговор или други документ агенције
која имплементира ИПА пројекат, изабраној од
ЕУ, којим доказује да је та јединица локалне самоуправе одабрана за извођење ИПА пројекта.
7.1.3. Републички геодетски завод Београд,
Бул. војводе Мишића 39,
У реализцији овог пројекта Републички геодетски
завод учествује кроз:
• излагању података премера на јавни увид,
• прегледу и пријему елабората и техничких извештаја,
• израдом базе података и оснивањем катастра
непокретности.
Сагласно члану 5. Закона о државном премеру и
катастру, када се средства за финансирању радова
на обнови премера и изради катастра непокретности обезбеђују од поклона (донација), локалне
самоуправе и других заинтересованих правних и
физичких лица, уговором се одређују радови који
ће се финансирати из тих средстава.
Пошто Град Лесковац учествује и у финансирању
радова на обнови премера, тада ће она уговором
са Републичким геодетским заводом дефинисати
међусобне односе у погледу радова које финансира
као и у погледу бенефита које остварује по том
основу.
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Табела 7.1: Приказ извора и висине финансирања
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7.1.4. Учесници комасације
Пољопривредна предузећа, предузетници и земљорадничке задруге и пољопривредна домаћинства
(учесници комасације) могу партиципирати у
финансирању радова на комасацији.
Њихово учешће би било сразмерно површини
унетог земљишта у комасацију, са максимално
до 15 % од трошкова комасације. Ови трошкови
би се планирали у ратама током целог изворења
комасације
Република Србија нема обавезу у партиципацији,
из става 1. и 2. ове тачке за земљишта у својини
Републике Србије, када је у својству једног од
учесника комасације.
7.2. ОЦЕНА ПРОГРАМА
7.2.1. Анализа исплативости комасације дела
КО Доње Стопање и Горње Стопање,
Град Лесковац
Исплативост комасације дела КО Доње Стопање
и Горње Стопање, у граду Лесковцу може се изв-
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ршити на основу претпоставки о повећању вредности и приноса за дато пољопривредно подручје.
Исплативост комасације је сложена категорија,
јер она обухвата друштвене, природне, правне,
економске и финансијске параметре. При томе
се ефекти друштвених, природних и правних параметара не могу објективно и ефикасно мерити
применом економских метода. Вредновање комасације је сложен проблем, јер обухвата различите
интересне групе (мали пољопривредни произвођачи, Државне институције, локална самоуправа
и други). Из тог разлога је квантитативно оцењивање ефеката комасације доста тешко и могу
превладати субјективне, односно квалитативне
оцене. Међутим, ни код једне интересне групе
не постоји негативно мишљење о комасацији,
осим што приоритети могу бити различити и да
поједина мишљења фокусирају проблеме (Podhrázská, 2015).
Друштвени параметри односе се на повећање атрактивности руралних подручја и смањења миграције ка урбаним подручјима.
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Природни ефекти комасације односе се на очување
животне средине, смањење или елиминисање
утицаја ерозионих процеса. Мерење ових ефеката
економским методама могуће је уз претпоставке
о величини потенцијалне штете која би настала
уколико се не би извршило уређење земљишта,
при чему је поступак комасације најефикасније
и најекономичније средство за постизање ових
циљева.
Правни ефекти комасације огледају се у повећању
степена правне уређености власништва које се
може мерити бројем нерешених предмета пре и
после комасације. Овај ефекат комасације тешко
је прецизно изразити економским параметрима,
али несумњиво је да правна неуређеност власништва у значајној мери може деловати дестимулативно на инвеститоре.
Успостављање геодетске основе за реализацију
комасационих радова, која трајно остаје, такође
доприноси повећању ефикасности управљања
земљиштем.
Повећање вредности претходно наведених фактора
несумњиво има позитивне економске ефекте, али
због немогућности њиховог прецизног економског
мерења они неће бити предмет даље анализе економске оправданости комасације дела КО Доње
Стопање и Горње Стопање.
Економска анализа ефеката комасације
на пољопривредну производњу
Економски ефекти комасације могу се мерити
кроз укупно повећање рентабилности пољопривредне производње.
Према економској литератури (на пример: Пејановић, 2009), која се бави агробизнисом, рентабилност се може мерити на два начина:
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У формули (3), уложена пословна средства по
години су једнака n-том делу инвестиције у комасацију и умањују се за позитивне ефекте комасације (односно за смањење трошкова пољопривредне производње који су последица укрупњавања поседа).
Укупна рентабилност пољопривредне производње
је агрегатни параметар који указује на укупне
економске ефекте комасације за подручје дела
КО Доње Стопање и Горње Стопање. Да би комасација била економски рентабилна, мора да важи
RРР>1. Повећање укупне рентабилности пољопривредне производње је информативног карактера
за инвеститоре и имплицира оправданост инвестиције у комасационе радове, али не даје прецизну
информацију о финансијским ефектима комасације, који приказују директан однос улагања и
очекиваног повраћаја, на уложена средства у одређеном временском периоду.

Како укупни трошкови пољопривредне производње нису познати, може се усвојити ΔT=0. Претпоставка да се трошкови пољопривредне производње неће смањити после комасације, сигурно
није тачна, јер се кроз ефекте комасације оптимизују путна и каналска мрежа. Међутим, због
њиховог непознавања, усвојиће се да су ови трошкови једнаки, па формула (4) добија облик:
... (5)

и даље
... (6)

Како комасација представља инвестицију, улагања
у комасацију се могу посматрати као улагања у
пословна средства, одакле непосредно следи да
формула (2) може да се користи за оцену исплативости комасације.
Формула (2), примењена на оцену рентабилности
комасације може имати следећи облик:

односно
... (7)

За део КО Доње Стопање и Горње Стопање, према формули (7) (ако се усвоји да је n=5; ΔPr=
3162800 РСД и Т= 14014000 РСД), добија се:
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То значи да коефицијент рентабилности пољопривредне производње на пет година има вредност
1.13, односно инвестиција у комасацију је рентабилна у периоду од четири до пет година. Треба
имати у виду чињеницу да анализом нису обухваћени параметри који додатно повећавају рентабилност пољопривредне производње. То значи
да ефекти комасације сигурно повећавају рентабилност пољопривредне производње и на краћи
период. Вредности у формули (7) усвојене су на
основу очекиваног повећања пољопривредне производње после комасације дела КО Доње Стопање
и Горње Стопање који износи 12.5%, просечног
приноса од 3200 кг/ха и цене житарица од 17
РСД/кг (продуктна берза Нови Сад на дан 27. 4.
2016. године).
Финансијска анализа ефеката комасације
Финансијска анализа комасације заснива се на
новчаном изразу вредности увећаних приноса
после извршене комасације и њиховог поређења
са величином инвестиције. При финансијском
вредновању ефеката комасације, неопходно је
користити само параметре који се могу предвидети
са довољном сигурношћу и који су доказани у
досадашњој пракси.
Према стручној литератури након комасације
могуће је остварити следеће мерљиве економске
ефекте у пољопривредној производњи:
- Повећање пољопривредних површина за 10%
и
- Повећање приноса услед боље оријентације
парцела за 2.5%.
Повећање пољопривредне производње које је последица већих површина, ново изграђених хидротехничких објеката (за наводњавање и одводњавање) може варирати у зависности од културе
и дугогодишњих варијација климатских прилика
(ниво падавина и слично). Ови ефекти могу се
изразити повећањем приноса између 15% и 25%.
За реални сценарио повраћаја, на средства уложена
у комасацију, могу се користити само параметри
повећања површине пољопривредног земљишта
и повећање приноса услед оријентације парцела,
док се за оптимистички сценарио може користити
и повећање приноса услед искоришћења инфраструктурног потенцијала (одводњавање, наводњавање, смањење губитака услед смањења утицаја
ерозионих процеса и сл.).
Реални сценарио финансијских ефеката комасације
на годишњем нивоу изражава се формулом:
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С = ΔР*(1 +Δр)*π*č +Р*Δр*π*č

... (8)

где је:
- С - укупан годишњи финансијски ефекат комасације;
- ΔР - укупно повећање пољопривредних површина у поступку комасације у %;
- ΔР - повећање приноса услед боље оријентације
парцела у %;
-

π – просечни приноси по јединици површине
и

- č - средња цена пољопривредних производа.
За део КО Доње Стопање и Горње Стопање, применом формуле (8) уз претпоставку да се производе
житарице, да је принос просечан и да важе цене
на продуктној берзи у Новом Саду на дан 27. 4.
2016. године, добија се као финансијски израз
вредности комасационих ефеката:

С = 2542656RSD + 620160 RSD =3162816
Ако је цена комасационих радова за део КО Доње
Стопање и Горње Стопање Ск=14014000 RSD
онда следи да је период у коме се средства враћају:

При реалном сценарију период повраћаја средстава
уложених у комасацију износи нешто више од
четири године.
Ако се урачунају и ефекти повећања инфраструктурног потенцијала од 20% онда следи:

односно, у случају оптимистичког сценарија, период повраћаја улагања у комасационе радове за
део КО Доње Стопање и Горње Стопање је нешто
мало мањи од четири године.
ЗАКЉУЧАК
Финансијски ефекти комасације за део КО Доње
Стопање и Горње Стопање оправдавају инвестицију за четири до пет година, односно директни
финансијски ефекти који се могу очекивати на
основу досадашњих искустава, указују на високу
исплативост пројекта.
Уколико се у разматрање узму и дугорочно повећање рентабилности пољопривредне производње,
као и индиректни економски и финансијски ефе-
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кти онда непосредно следи да је пројекат комасације исплатив.
Додатне вредности добијене комасацијом, које
немају свој директан финансијски израз, али су
доказано присутне (повећање правне уређености
власништва, успостављање геодетске основе, повећање ефикасности управљања земљиштем, смањење потенцијалне штете услед стварања услова
за ефикасну изградњу адекватне хидротехничке
инфраструктуре, оптимизација трошкова обраде
земљишта и друго) додатно увећавају вредност
комасационог подручја дела КО Доње Стопање
и Горње Стопање.
Уређење грађевинског земљишта, као логична
последица комасационих радова, има за последицу
увећање његове вредности.
Сажето речено: директни финансијски ефекти
оправдавају комасацију дела КО Доње Стопање
и Горње Стопање, док пратећи ефекти комасације,
иако се не могу прецизно проценити и финансијски
изразити у фази идејног пројекта, додатно увећавају вредност земљишта у делу КО Доње Стопање и Горње Стопање, где ће се реализовати комасациони пројекат.
7.2.2. Друштвена (национална) оцена
Након уређења земљишта на подручју Србије
уочене су, поред натуралних и економске разлике
у пољопривредној производњи у односу на стање
пре комасације, па се то очекује и након изведене
комасације на подручју КО Доње Стопање и
Горње Стопање.
Након уређења земљишних површина очекује се
да ће доћи до значајних промена у условима пољопривредне производње. Ово се пре свега односи
на регулисање водно-ваздушног режима на земљишту и повећању парцела, односно поседа. На
тај начин стварају се изванредни услови за јединствену пољопривредну производњу, где ће до
максималног изражаја доћи потенцијалне могућности земљишта и гајених култура.
Друштвено-економски ефекти који се дефинишу
као позитивни учинци овог пројекта (примарни,
секундарни и немерљиви) на процес укупног
дру штвено-економског развоја катастарских
општина Доње Стопање и Горње Стопање и Града
Лесковца су:
А. Извршењем радова на комасацији:
1. Повећање приноса на постојећим површинама
услед:
• доградња система за одводњавање и одвођење
сувишних вода, односно побољшања водно-
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ваздушног режима у земљишту (приноси околних парцела се повећавају до 10%),
• боље оријентације парцела у односу на стране
света (приноси се повећавају за 5 до 10%),
• смањења појава ерозије ветром услед подизања
пољозаштитних шумских појасева (приноси
се повећавају до 5%),
• повећања површина обрадивог земљишта услед
крчења шикара и дрвенстог растиња на међама.
2. Повећање приноса услед повећања обрадивих
пољопривредних
површина због:
• смањења броја, дужине и ширине међа, разора
и увратина (приноси се повећавају до 2,5%),
• привођења култури необрадивих површина у
обрадиве (приноси се повећавају до 2,5%).
3. Смањење трошкова и губитака у пословању и
повећање
продуктивности рада услед:
• смањења броја парцела, односно транспортних
трошкова (смањење превоза по једном хектару
после комасације је и до 40% од укупних пређених километара), услед груписања поседа,
• могућности несметане примене и рационалног
коришћења савремених машина и нових агротехничких мера на већим парцелама и парцелама
правилног облика,
• смањења празних ходова машина и радника
на самој парцели и смањење времена обраде
поседа,
• уштеда у семену до 20% услед повећања површина парцела.
Друштвене користи које настају реализацијом
пројекта комасације, које се дефинишу као позитивни учинци на процес друштвено-економског развоја, могу се сврстати у:
1. Примарне или директне користи
• које имају потрошачи роба или услуга чију
производњу омогућује комасација,
• већа набавка и рационална примена механизације и смањење потреба за живом радном снагом.
2. Секундарне или индиректне користи
• изградња функционалне мреже некатегорисаних
пољских путева, и планско постављање положаја
и броја будућих мостова и прелаза преко канала,
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• реконструкција локалних путева мањег обима,
• реализација експропријационих појасева великих инфраструктурних објеката и сходна организација атара,
• изградња мреже пољозаштитних шумских
појасева који ће значајно допринети унапређењу
животне средине и пошумљености катастарских
општина Доње Стопање и Горње Стопање, а
самим тим и Града Лесковца.
3. Немерљиве користи, тј. оне које се не размењују
на тржишту и тешко их је, или немогуће изразити у новчаној вредности
• остварење рационалне организације и коришћења простора,
• промена производне структуре,
• брже технолошко трансформисање и увођење
квалитативних фактора развоја и привређивања,
• побољшање животне средине подизањем пољозаштитних појасева и смањење степена угрожености животне средине, и др.
Б. Обновом премера и оснивањем катастра непокретности за КО Доње Стопање и Горње
Стопање:
1. Формираће се јединствена дигитална база просторних алфанумеричких података катастра
непокретности.
2. Омогућиће се аутоматско управљање катастарским подацима чиме ће се обезбедити следеће:
• контрола и праћење дневних пријава и промена
на непокретностима;
• дневна ажурност базе података о непокретностима;
• издавање корисницима алфанумеричких и графичких података о непокретностима у дигиталном и аналогном облику у року од неколико
минута по захтеву, ако је захтев исказан у локалној СКН;
• издавање корисницима алфанумеричких и графичких података о непокретностима (судови,
банке, органи управе, органи локалне самоуправе, привредни субјекти и грађани) у дигиталном облику у тренутку, ако је захтев исказан
преко Интернета, или у року од неколико минута ако је захтев исказан на шалтеру локалне
СКН.
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3. Формираће се дигитална база просторних и
алфанумеричких података за израду и презентацију урбанистичких планова у дигиталном
облику:
• смањује се време за њихову израду за око 30%,
и
• омогућује Интернет дистрибуција планова, односно излагање нацрта планова на јавни увид.
4. Формираће се база података за потребе уређења,
заштите и коришћења пољопривредног земљишта (за контролу субвенција и кредитних аранжмана, израду катастра вишегодишњих засада,
регистра пољопривредних газдинстава и израду
информационог система о пољопривредном
земљишту).
5. Обезбедиће се директна (он лине) веза са базом
података катастра непокретности и катастра
водова (за потребе обрачуна вредности непокретности и обрачуна пореза на непокретности
и промет непокретности и др.).
6. Повећаће се продаја геодетских података (а
нарочито дигиталних геодетских планова) и
остварење веће добити од њихове продаје за
око 45% у односу на период ″без″ Програма.
Подаци за КО Доње Стопање и Горње Стопање
ће бити доступни у облику савремених носилаца
информација (CD или директна испорука података), чиме ће се обезбедити њихова контролисана употреба и смањити цена тих података.
7. Смањиће се трошкови досадашњег рада Службе
за катастар непокретности за око 30%, када су
у питању подаци за КО Доње Стопање и Горње
Стопање.
Друштвено-економски ефекти који се још могу
очекивати оснивањем катастра непокретности,
односно реализацијом овог програма су и:
• обезбеђење и подршка трајном развоју општине
(из тог разлога и општина мора да брине о питањима савремених евиденција о непокретностима),
• подршка економији која је већ сада у процесу
интернационализације.
ЛИТЕРАТУРА
[I] Документација катастра непокретности Републичког геодетског завода Службе за катастар
непокретности Лесковац.

Страна 1004 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

[2] Гостовић М. “Уређење сеоске територије”,
Београд 1989

стручни часопис, (http://www.vps.ns.ac.rs/SB/
2009/4.1.pdf)

[3] Маринковић Г. “Прилог методологији пројектовања пољских путева у поступку комасације”,
Мастер рад , Нови Сад 2010

[9] Програм комасације КО Српски Итебеј, Општина Житиште, Факултет техничких наука
Нови Сад, 2011.

[4] Миладиновић М. “Уређење земљишне територије”, Београд 1995.

[10] Програм комасације КО Деспотово, општина
Бачка Паланка, РГЗ, 2008.

[5] Трифковић М. “ Развој методологије израде и
реализације програма уређења земљишне територије комасацијом ”, Докторска дисертација,
Београд 2000.

[II] Програм комасације КО Павлиш, Oпштина
Вршац, Грађевински факултет Београд, 2010.

[6] Трифковић М. “Уређење сеоских подручја
комасацијом”, Београд 2001.
[7] Podhrázská, J. i dr.: Evaluation of Land Consolidation Process b uy ГСигаl Stakeholders, Europeап
соипттcoбide, 3 2015, p.144-155, (ћtml ://www.
degгу1еr.com/view/j/euco.2015.7.issue-3/eu-20150010/еисо-2015-0010.х)
[8] Пејановић, Р.: Агроекономска анализа пољопривредних субјеката, Школа бизниса, Научно-

333.
На основу члана 40. став 1. тачка 2., члана 42. и
44. Закона о социјалној заштити Р. Србије (Сл.
Гл. 24/2011), Правилника о ближим условима и
стандардима за пружање услуга социјалне заштите
("Службени гласник РС", 42/201 3.), члана 6, став
3. тачка 3, члана 27. и члана 28. Одлуке о социјалној заштити грађана на територији града Лесковца ("Сл. гласник града Лесковца", број 4/2014),
Градско веће града Лесковца, на 38. седници одржаној 6. јуна 2017. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПРУЖАЊА
УСЛУГЕ ДНЕВНОГ БОРАВКА ЗА МЛАДЕ
И ОДРАСЛЕ СА СМЕТЊАМА У
МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ И
СТАНДАРДИМА РАДА OПШTE ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се начин и услови
пружања услуге дневног боравка за младе и одрасле са сметњама у менталном развоју и стандарди рада (у даљем тексту: дневни боравак).

[12] Програм комасације дела КО Миланово, Горње Стопање, Доње Стопање, Винарце, Подримце и Залужање, Град Лесковац, УРБИМ
ДОО Београд, 2014.
[13] Просторни план града Лесковца, 2006.
[14] Закон о државном премеру и катастру, ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013,
15/2015 - одлука УС и 96/2015), 2015.
[15] Закон о пољопривредном земљишту Републике
Србије ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 65/2008
- др. закон, 41/2009 и 112/2015)

СПЕЦИФИКАЦИЈА И СВРХА УСЛУГЕ
Члан 2.
Услуга дневног боравка доступна је најмање 8
сати дневно, током 5 радних дана у недељи следећим групама:
1) младима са интелектуалним тешкоћама, који
имају потребу за дневним збрињавањем, надзором и подршком у одржању и развијању потенцијала;
2) одраслима са интелектуалним тешкоћама, који
имају потребу за дневним збрињавањем, надзором и подршком у одржању и развијању потенцијала.
Члан 3.
Сврха услуге дневног боравака састоји се у унапређењу квалитета живота корисника у властитој
социјалној средини кроз одржање и развијање
социјалних, психолошких и физичких функција
и вештина, како би се у што већој мери оспособили
за самосталан живот.
Кроз услугу дневног боравка корисници у организованом окружењу, и уз потребни надзор, задов-
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ољавају развојне потребе, стичу и развијају
животне вештине, личну и друштвену одговорност
ради развоја самосталности, социјалних, сазнајних
и других важних функција.
Услуга дневног боравка се реализује кроз осмишљене програме, у планираним и ограниченим
временским периодима.

дном окружењу и под надзором, исхрана, превоз,
васпитно - образовни рад, радне активности, културно - забавне и рекреативне активности према
њиховим способностима, склоностима и испољеном интересовању, као и стручни рад на ублажавању последица сметњи у развоју од стране
пружаоца услуге.

АКТИВНОСТИ УСЛУГЕ

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ

Члан 4.
Активности услуге дневног боравка усмеренес у
ка развијању и очувању потенцијала корисника,
односно припреми корисника за одржив независан
живот.
Активности услуге дневног боравка реализују се
у складу са сврхом услуге, карактеристикама корисничке групе, капацитетима корисника, индивидуалним планом и, у складу са проценом потреба корисника, обухватају једну или више следећих активности:

Члан 6.
Пружалац услуге јс правно лице, које у складу са
Законом, испуњава структуралне и функционалне
стандарде за пружање услуге дневног боравка.
Пружалац услуге поседује решење Министарства
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
о испуњавању напред наведених стандарда и услова, као и лиценцу за обављање послова на пружању услуге у области социјалне заштите.

1) подршку у изградњи и одржавању позитивних
односа са одраслима и децом;
2) подршку у учењу, одржавању и развијању контакта са надлежним органима јединице локалне
самоуправе;
3) организовање радно-окупационих, односно
едукативних активности, које подстичу развој
нових знања и вештина;
4) развијање метода рада који охрабрују учествовање корисника у активностима у заједници;
5) организовање слободног времена у складу са
потребама и интересовањима корисника;
6) организовање пригодних културно-забавних
садржаја у оквиру дневног боравка, односно
омогућавање корисницима да присуствују активностима у заједници;
7) развој вештина за препознавање и решавање
проблема;
8) развој комуникационих вештина;
9) развој вештина за самозаштиту;
10) развој вештина и знања потребних за живот
у заједници;
11) рехабилитационе и терапијске активности.
Члан 5.
Младима и одраслима са сметњама у менталном
развоју у дневном боравку обезбеђује се структурисан и програмиран дневни боравак у безбе-

КОРИСНИЦИ УСЛУГЕ
Члан 7.
Услугу дневног боравка могу користити:
1. млади и одрасли од навршених 18 година;
2. особе са менталном ометеношћу, зависно од
степена и врсте ометености, могућности и потреба ових лица, као и од могућности и капацитета пружаоца услуге, када је овакав облик заштите најцелисходнији;
3. особе чије је пребивалиште на територији града
Лесковца;
4. особе које по процени захтевају подршку другог,
трећег и четвртог степена.
Особа која испуњава напред наведене услове,
као и ближе услове за пријем које одређује пружалац услуге, може користити услугу дневног
боравка и постати корисник.
Ближи услови за пријем корисника, од стране
пружаоца услуге су да:
1. особе не болују од психијатријских обољења
из групе поремећаја контроле импулса, агресивног и аутоагресивног понашања КОЈ ИМ могу
довести у питање сопствену и безбедност осталих корисника,
2. особе имају контролу сфинктера и физиолошких
потреба.
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ПРОЦЕНА
Члан 8.
Степен подршке одређује се с обзиром на целокупно индивидуално функционисање корисника
и врсте потребне помоћи, у односу на:
1) способност непосредне бриге о себи;
2) учествовање у активностима живота у заједници.
Подршка II степена - значи Да корисник може да
брине о себи и да се укључи у активности дневног
живота у заједници уз физичко присуство и помоћ
другог лица.
Подршка Ш степена - значи да корисник може да
брине о себи и да се укључи у активности дневног
живота у заједници, али му је услед недовољно
развијених знања и вештина потребан надзор и
подршка другог лица.
Подршка IV степена - значи да корисник; самостално, односно уз подсећање, може да обавља
све животне активности.
Члан 9.
Процену потреба, снага, ризика, способности и
интересовања корисника (сходно члану 1З. Правилника о стандардима и условима за пружање
услуга социјалне заштите) врши стручни радник
Центра за социјални рад, уз учешће корисника и
његовог законског заступника.
На основу процене потреба корисника стручни
тим Центра за социјални рад, израђује индивидуални план услуге за корисника.
Члан 10.
Центар за социјални рад заједно са проценом и
индивидуалним планом услуге за корисника, издаје упут кориснику за коришћење услуге дневног
боравка.
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4. Извештај лекара специјалисте неуропсихијатра
и психолога о врсти и степену менталне ометености;
5. Потврду изабраног лекара корисника да не постоје контраиндикације за боравак у колективу;
6. Процену подршке другог, трећег или четвртог
степена од стране Центра за социјални рад.
Уколико потенцијални корисник услуге користи
додатак за туђу негу и помоћ другог лица, уз горе наведену документацију доставља и копију
решења о признавању права на додатак за туђу
негу и помоћ другог лица, односно увећан додатак.
ПРИЈЕМ И АДАПТАЦИЈА КОРИСНИКА
Члан 12.
Заинтересовани корисник одн.законски заступник
подноси Центру за социјални рад захтев за коришћење услуге дневног боравка.
Центар за социјални рад одлучује о коришћењу
услуге дневног боравка и упућује корисника.
Пружалац услуге је у обавези да прими корисника,
уколико има слободних места и уколико капацитет
није попуњен. Капацитет пружаоца услуге одређује надлежно Министарство решењем о испуњавању стандарда и услова за пружање услуге
социјалне заштите.
Уколико је капацитет пружаоца услуге попуњен,
и нема слободних места, корисник се ставља на
листу чекања. Пружалац услуге о томе обавештава
законског заступника корисника и Центар за социјални рад који је упутио корисника.
Корисник се ставља на листу чекања по временском редоследу пријављивања код пружаоца
услуге.
Члан 13.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисник се прима на адаптациони период до 30
дана.

Члан 11.
Да би стекао право на услугу дневног боравка,
корисник, односно законски заступник корисника
(старатељ) доставља следећу документацију:

Период адаптације утврђује Тим за пријем корисника пружаоца услуге.

1. Извод из матичне књиге рођених за корисника;
2. Копију личне карте корисника;
3. Копију личне карте његовог законског заступника (старатеља);

Тим за пријем корисника пружаоца услуге чине
координатор услуге, стручни радник и стручни
сарадник за одговарајућу групу.
На самом пријему, овлашћено лице пружаоца услуге одређује стручног радника и стручног сарадника за корисника, који ће непосредно са њим
радити.
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Након истека периода адаптације, а најкасније
седам дана, сви стручни радници и стручни сарадници пружаоца услуге дневног боравка (у даљем тексту: Стручни тим) достављају тиму за
пријем корисника извештај о току периода адаптације на обрасцу Извештај процене корисника.
На основу Извештаја, Тим за пријем корисника
даје своје мишљење о томе да ли се корисник адаптирао на услугу дневног боравка или не на обрасцу Пријемна процена.
Извештај из става 5. овог члана се доставља Центру за социјални рад који доноси решење о престанку права на коришћење услуге дневног боравка
за кориснике који се нису адаптирали.
Мишљење Тима за пријем корисника прати правилнике пружаоца услуге којим се ближе уређују
стандарди, критеријуми, методе, технике, процедуре и поступци у односу на кориснике услуге.
ПЛАНИРАЊЕ
Члан 14.
На основу идентификованих потреба, способности
и ризика, за сваког корисника, пружалац услуге
сачињава индивидуални план услуге у односу на
шири план упутног Центра за социјални рад, у
складу са програмом услуге.
Индивидуални план услуге код пружаоца услуге
сачињава се до десет дана након окончања процене
из члана 7.и 8. овог правилника и у складу са
чланом 16. Правилника о стандардима и условима
за пружање услуга социјалне заштите.
У изради индивидуалног плана услуге учествују
стручни радници и стручни сарадници, корисник
или његов законски заступник, а по потреби и
други стручњаци у организацији и заједници.
Корисник, односно његов законски заступник добијају примерак индивидуалног плана услуге од
стране пружаоца услуге.
Кориснику, односно његовом законском заступнику
обезбеђује се одговарајућа помоћ приликом учествовања у изради индивидуалног плана услуге.
ЕВАЛУАЦИЈА
Члан 15.
Пружалац услуге континуирано прати квалитет
пружених услуга. Најмање једном у шест месеци,
пружалац услуге спроводи интерну евалуацију
на основу упитника којим се оцењује задовољство
корисника пруженим услугама, као и задовољство
законских заступника корисника пруженим
услугама.
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Члан 16.
Пружалац услуге врши евалуацију индивидуалног
плана услуге, једном у 6 месеци, по потреби чешће у зависности од постигнутих исхода предвиђених планом.
Члан 17.
Екстерну евалуацију услуге дневног боравка може
вршити и наручилац услуге, на начин и по поступку који одреди надлежни орган наручиоца
услуге.
ПРЕСТАНАК ПРАВА
Члан 18.
Кориснику престаје право на услугу дневног боравка:
- када престане неки од напред предвиђених основа (пребивалиште, године живота, измена
процењеног степена подршке),
- када Стручни тим оцени да се опште стање
или понашање корисника изменило до те мере
да је за корисника примеренији и целисходнији
другачији облик заштите у заЈедници,
- због неоправданог недоласка корисника у континуитету 20 радних дана,
- због непоштовања уговора о пружању услуге
од стране законског заступника корисника,
- у случају процене Центра за социјални рад да
се према кориснику примени други, адекватнији
облик социјалне заштите,
- у случају да се корисник не адаптира на услугу
у адаптационом периоду од 30 дана.
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
Члан 19.
Пружалац услуге обезбеђује вођење евиденције
о корисницима, листу чекања и редовно информисање потенцијалних корисника са листе чекања
о почетку коришћења услуге.
Пружалац услуге закључује уговор о пружању
услуге, са корисником, одн. његовим законским
заступником. Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности, а по потреби и улога
другог лица значајног за корисника приликом
пружања услуге.
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Информисање се врши путем разговора, обавештења, кратких информација, локалних медија,
у просторијама пружаоца услуге дневног боравка
и на друге начине, у складу са потребама и Законом.
СТРУЧНИ РАДНИЦИ И САРАДНИЦИ
Члан 20.
За организовање и реализовање активности у пружању услуге дневног боравка, пружалац услуге
треба да обезбеди минимални број стручних радника и сарадника непосредно ангажованих у
раду са корисницима дневног боравка. Овај минимални број се одређује на следећи начин:
1) за младе са интелектуалним тешкоћама - два
стручна радника и један сарадник за капацитет
до десет корисника, а Један стручни радник на
сваких додатних пет корисника, односно Један
сарадник на сваких додатних десет корисника;
2) за одрасле са интелектуалним тешкоћама - један стручни радник и два сарадника за капацитет
до десет корисника, а један сарадник на сваких
додатних пет корисника, односно један стручни
радник на сваких додатних десет корисника.
Члан 21.
Пружалац услуге ангажује стручне раднике и стручне сараднике у складу са Законом о раду.
Члан 22.
Стручни радници морају поседовати лиценце Коморе социјалне заштите Републике Србије и своје
ангажовање усклађивати у односу на прописе
који регулишу ову област.
Стручни сарадници морају имати акредитоване
програме обуке који се односе на област заштите
особа са инвалидитетом.
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Члан 24.
Пружалац услуге може обезбедити недостајућа
средства за унапређење квалитета пружања услуге
дневног боравка од донатора, спонзора, фондова,
осталих нивоа власти и других извора у складу
са законом.
ЦЕНА УСЛУГЕ ДНЕВНОГ БОРАВКА
Члан 25.
Цену услуге дневног боравка утврђује надлежни
орган локалне самоуправе који финансира услугу,
на основу следећих параметара:
- укупних материјалних трошкова везаних за
пружање услуге дневног боравка у складу са
прописаним нормативима и стандардима по
најповољнијим тржишним ценама ових трошкова (коришћење електричне енергије, воде,
комуникације, канализације, комуналног отпада),
- материјалних трошкова који проистичу из поштовања структуралних стандарда услуге (закуп
простора, услуге из области санитарне заштите,
епидемиолошке заштите, противпожарне заштите, дезинфекције, дезинсекције и дератизације),
- трошкови превоза корисника услуге и одржавања возила,
- трошкови који простичу из функционалних
стандарда услуге (бруто зарада стручних радника и стручних сараднИка у складу са Законом
о раду),
- трошкови обуке стручних радника и стручних
сарадника по акредитованим програмима,
- трошкови набавке материјала за рад корисника
по програмским активностима,
- трошкови репарације, замене, набавке опреме
и инвентара,
- чрошкови одржавања и поправки инсталација,

ФИНАНСИРАЊЕ УСЛУГЕ
ДНЕВНОГ БОРАВКА
Члан 23.
Финансијска средства за пружање услуге дневног
боравка обезбеђују се из буџета града Лесковца,
од донатора, спон:юра, осталих нивоа власти и
других извора у складу са законом.

- трошкови адаптације простора,
- остали непредвиђени трошкови за пружање
услуге дневног боравка.
Члан 26.
Центар за социјални рад једном годишње врши
ревизију права на коришћење услуге дневног боравка из овог Правилника.
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Члан 27.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града
Лесковца".
Број: 061-21/1 7-II
У Лесковцу, 6. јуна 201 7. године
l'PАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
др Горан Цветановић, с.р.
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У чланство Одбора могу бити позвани и додатни
чланови, док састанцима Одбора могу присуствовати посматрачи и/или стручњаци по позиву.
Члан 2.
Пројектни одбор има четири члана:
1. др Горан Цветановић (Председник, представник
града Лесковца),
2. Тијана Спасић (Представник Министарства),
3. Jozef Capka (Представник PEID Пројекта)

334.
На основу члана 20. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС". број: 129/07,
83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), члана
41. Статута града Лесковца ("Службени гласник
града Лесковца", број: 12/8, 7/11, 43/12, 29/16 и
54/16) и члана 3. Меморандума о разумевању закључен између града Лесковца и Министарства
пољопривреде и заштите животне средине, Градско
веће града Лесковца на 38. седници одржаној 6.
јуна 2017. године, донело је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ПРОЈЕКТНОГ ОДБОРА
ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
САНАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ГЛАВНОГ
КОЛЕКТОРА ГРАДУ ЛЕСКОВЦУ
Члан 1.

4. Косара Илић (Представник ЈКП Водовод).
Секретар пројектног одбора је Наташа Јовановић
Младеновић (службеник Градске управе града
Лесковца).
Члан 3.
Све одлуке Одбора доносе се консензусом.
На састанцима Одбора ће се водити записници
који ће бити припремљени и дистрибуирани члановима Одбора, у електронском формату најкасније седам дана од дана одржавања састанка.
Записници ће бити одобрени на првој наредној
седници Одбора. Записнике припрема Секретар
пројектног одбора.
Члан 4.
Задатак Пројектног одбора је утврђивање прегледа
напретка Пројекта" пружање стратешке орјентације
и техничке информације важне за успешну имплентацију Пројекта санације и изградње главног
колектора у граду Лесковцу.

Образује се Пројектни одбор за имплементацију
Пројекта санације и изградње главног колектора
у граду Лесковцу (у даљем тексту: Одбор).

Члан 5.
Ову Одлуку објавити у "Службеном гласнику
града Лесковца".

Одбором ће руководи Председник Одбора, а Секретар Одбора организоваће све техничке аспекте
рада Одбора.

Број: 061-21/1 7-11
У Лесковцу, 6. јуна 2017. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Председника и Секретара именује град Лесковац
и они су одговорни да се Одбор редовно састаје
у циљу прегледа напретка Пројекта, пружања стратешке орјентације и техничких информација
важних за успешну имплементацију Пројекта.
Одбор је састављен од представника града Лесковца, представника програма PEID-a (Пројекат
подршке развоју инфраструктуре у области заштите животне средине), Министарства пољопривреде и заштите животне средине и представника
ЈКП "Водовод" Лесковац.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
др Горан Цветановић,с.р.

335.
Нa основу члана 20. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС". број: 129/07,
83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), члана
41. Статута града Јlесковца ("Службени гласник
града Лесковца", број: 12/8, 7/11, 43/12, 29/16 и

Страна 1010 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

54/16) и члана 3. Меморандума о разумевању
закључен између града Лесковца и Министарства
пољопривреде и заштите животне средине, Градско
веће града Лесковца на 38. седници одржаној 6.
јуна 2017. године, донело је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЗА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈ У ПРОЈЕКТА
САНАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ГЛАВНОГ
КОЛЕКТОРА У ГРАДУ ЛЕСКОВЦУ
Члан 1.
Образује се Јединица за имплементацију Пројекта
санације и изградње главног колектора у граду
Лесковцу (у даљем тексту: Јединица за имплементацију пројекта).
Јединица за имплементацију пројекта је тело које
ће у прављати реализацијом Пројекта укључујући
припрему месених извештаја за Пројектни Одбор.
Јединицу за имплементацију Пројекта чине представник града Лесковца, представник програма
PEID (Пројекат подршке развоју инфраструктуре
у области заштите животне средине), представник
Министарства пољопривреде и заштите животне
средине и представник ЈКП "Водовод" Лесковац.
Члан 2.
Јединица за имплементацију Пројекта има четири
члана:
1. Слободан Глишић (Представник града Лесковца),
2. Драгана Васић (Представник PEID- а),
3. Сава Сладић (Представник Министарства).
4. Вања Кузмановић (Представник ЈКП Водовод
Лесковац).
Члан 3.
Јединицом за имплементацију пројекта управљаће
Руководилац Пројекта.
Члан 4.
Јединица за имплементацију Пројекта ће се бавити:
- активностима и одлукама које су имплементиране,
- активностима и одлукама које се планирају,
- индетификацијом потреба за изменама у плановима током имплементације Пројекта,

16. jун 2017.

- предлагањем одлука у складу са изменама о
којима је постигнут споразум и
- осталим питањима потребним за имплементацију Пројекта у складу са упутствима добијеним
од Одбора.
Члан 5.
Ову Одлуку објавити у "Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 061-21/17-II
У Лесковцу, 6. јуна 2017. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
др Горан Цветановић,с.р.

336.
На основу члана 20. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС". број: 129/07,
83/2014 - др.закон и 101/2016 - др.закон), члана
41. Статуа града Лесковца ("Службени гласник
града Лесковца", број: 12/8, 7/11, 43/12, 2911 6 и
54/16), и члана 3. Меморандума о разумевању
закључен између града Лесковца и Министарства
пољопривреде и заштите животне средине, Градско
веће града Лесковца на 38. седници одржаној 6.
јуна 2017. године, донело је:
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ РУКОВОДИОЦА
ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ
ГЛАВНОГ КОЛЕКТОРА У ГРАДУ
ЛЕСКОВЦУ
Члан 1.
Именује се Ненад Цветковић (службеник Градске
управе града Лесковца) за Руководиоца Пројекта
санације и изградње главног колектора у граду
Лесковцу (у даљем тексту: Руководилац Пројекта).
Члан 2.
Јединицом за имплементацију Пројекта управљаће
Руководилац Пројекта.
Члан 3.
Руководилац Пројекта је одговоран за свеобухватну
координацију Јединице за имплементацију Пројекта.

16. jун 2017.
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Руководилац Пројекта ће сазивати састанке када
је то потребно и подностити извштај Одбору. У
случајевима када Руководилац Пројекта није слободан, именоваће свог заменика уз предходну
сагласност Председника Одбора.
Члан 4.
Главна дужност Руководиоца Пројекта је да руководи активностима у складу са Пројектним задатком, планира рад на свим пољима (техничком,
институционалном и финансијском) и одржава
редован контакт са стручњацима PEID-a.
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Члан 5.
Ову Одлуку објавити у "Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 061-21/17-II
У Лесковцу, 6. јуна 2017. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
др Горан Цветановић, с.р.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ВЛАСОТИНЦЕ
337.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи
("Сл. Гласник Републике Србије", број 129/07) и
чл. 40. тачка 2. Статута Општине Власотинце
("Сл. гласник града Лесковца" Сада", број 12/08
и 24/11 ), Општинско веће Општине Власотинце
на 53. седници од 11. 5. 2017. године, доноси

7. Дијана Митровић, ангажована по уговору о
обављању привремених и повремених посова
у општини Власотинце

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПА ЗА
РЕВИЗИЈУ И ДОПУНУ СТРАТЕГИЈЕ
ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 2013-2017.

II
Радна група може по својој процени ангажовати
и друга лица на изради Предлога ревизије и допуне Стратегије локалног одрживог развоја општине Власотинце 2018-2023.

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за ревизију и допуну
Стратегије локалног одрживог развоја општине
Власотинце 2018-2023. у саставу:

III
Задатак радне групе је да у складу са Одлуком о
започињању ревизије и допуне Стратегије локалног
економског развоја општине Власотинце.

1. Зоран Тодоровић, Председник општине Власотинце, Председник Радне групе,

• Анализира све постојеће ресурсе (Профил заједнице и Упитник о мишљењу пословног сектора),

2. Бошко Станчић, Заменик Председника општине
Власотинце,
3. Небојша Стојановић, Помоћних Председника
општине Власотинце,
4. Владимир Коцић, Помоћник Председника општине,
5. Зоран Стаменковић, члан Општинског већа
општине Власотинце,
6. Маринко Ђорђевић, запослен у Општинској
управи општине Власотинце, канцеларија за
локални економски развој,

8. Светислав Пешић, Директор ЈКП "Комуналац"
Власотинце,
9. Звонко Илић, Директор "ЈКП Водовод" Власотинце.

• Развије Стратешку визију и дефинисати Кључне
области економског развоја,
• Уради CWOT анализу - извршити квалитетну
анализу локалне економије,
• Дефинише циљеве и пројекте - одредити фазе
планирања и креирања Стратешког плана развоја,
• Одреди Приоритизацију и израдити план имплементације,
• Изради Стратешки план,
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• Спроведе Јавну расправу,
• Организује локалне актере за бављење ЛЕРом,
• Припреми предлог Стратегије локалног одрживог развоја општине Власотинце 2018- 2023.
IV
Радна група подноси председнику општине Власотинце и Општинском већу тромесечне извештаје
о свом раду, а по потреби и захтеву председника
и чешће.
V
Стручне и административне послове за потребе
Радне групе обављаће Канцеларија за локални
економски развој Општинске управе општине
Власотинце.
VI
Решење доставити: начелнику општинске управе,
члановима радне групе, Канцеларији за локални
економски развој и архиви општине Власотинце.
VII
Ово решење објавити у "Службеном гласнику
града Лесковца".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 11. 5. 2017. године,
01 бр. 06-33-1/2017.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Тодоровић

ЛЕБАНЕ
338.
На основу 46. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС", број 129/07, 83/14 и 101/16),
члана Статута општине Лебане ("Сл. гласник
града Лесковца", број 16/08 и 21/08), члана 3.
Одлуке о Општинском већу општине Лебане
("Сл. гласник града Лесковца", број 21/08) и члана 38. Одлуке о правима и услугама у социјалној
заштити општине Лебане ("Сл. лист града Лесковца" бр. 21/2011), Општинско веће општине
Лебане, на седници одржаној 07. 6. 2017. године,
донело је:

16. jун 2017.

ПРАВИЛНИК
O УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА
ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ
ПОМОЋИ ЗА ДОБРОВОЉНО РАДНО
АНГАЖОВАЊЕ НАЈУГРОЖЕНИЈИМ
ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови и критеријуми за доделу једнократне новчане помоћи за
добровољно радно ангажовање, најугроженијим
домаћинствима на територији општине Лебане
(у даљем тексту "помоћ").
Помоћ је намењена социјално угроженим породицама на територији Општине Лебане (у даљем
тексту "корисници помоћи") и додељује се као
једнократна новчана помоћ у појединачном износу
по породици, а месечно највише до износа новчане
социјалне помоћи који би припадао породици
подносиоца захтева у моменту одлучивања, а утврђен је решењем Министра рада, запошљавања
и социјалне политике.
Радно способно лице, може бити добровољно
радно ангажовано максимално 500 радних сати у
току календарске године.
Цена радног сата за добровољно радно ангажовање
утврђује се као минимална цена рада у Републици
Србији по радном сату, а која у тренутку доношења
овог Правилника износи 130,00 динара по сату.
Циљ доделе једнократне новчане помоћи за добровољно радно ангажовање, је тренутно побољшање материјалног стања најугроженијих породица.
Члан 2.
Право на доделу једнократне новчане помоћи за
добровољно радно ангажовање, могу да остваре
породице најугроженијих домаћинстава са територије општине Лебане.
Под породицом у смислу Закона о социјалној заштити сматрају се супружници и ванбрачни партнери, деца и сродници у правој линији, без обзира на степен сродства, као и сродници у побочној
линији до другог степена сродства под условом
да живе у заједничком домаћинству.
Члан 3.
Подносилац захтева и чланови његовог домаћинства могу остварити право на доделу једнократне
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новчане помоћи за добровољно радно ангажовање,
под следећим условима:
1. Да имају статус назапошљеног лица;
2. Да имају пребивалиште на територији општине
Лебане;.
3. Да укупан месечни приход домаћинства није
већи од износа новчане социјалне помоћи који
би припадао породици за тај број чланова домаћинства у месецу подношења захтева.
Члан 4.
Право на једнократну новчану помоћ за добровољно радно ангажовање, имају сви подносиоци
захтева под једнаким условима, а према условима
и критеријумима утврђених овим Правилником.
Члан 5.
Стручну помоћ у вези остваривања права на доделу једнократне новчане помоћи за добровољно
радно ангажовање, пружа пријемни социјални
радник - тријажер Центра за социјални рад у Лебану.
Члан 6.
Подносилац захтева под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу попуњава прописани
захтев и изјаву у којој истиче да је сагласан са
добровољним радним ангажовањем и у обавези
је да приложи следећу докуметацију:
1. Фотокопији личне карте подносиоца захтева и
за све пунолетне чланове његовог породичног
домаћинства;
2. Изводе из матичне књиге рођених за малолетну
децу;
3. Потврду о месечним примањима домаћинства
(изузев за кориснике новчане социјалне помоћи,
из разлога што Центар за социјални рад има
евиденцију за ова лица).
3.1. Потврду послодавца о висини исплаћених
зарада за месец који предходи месецу у коме
се подноси захтев,
3.2. Одсечак од пензије за последњи месец који
предходи месецу у коме се подноси захтев,
3.3. Други одговарајући документ о висини примања подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства, односно
3.4. Потврду Националне службе за запошљавање
да се подносилац захтева и радно способни
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чланови његовог домаћинства боде на евиденцији незапослених лица,
4. За жену носиоца породичног домаћинства и
једнородитељско домаћинство прилаже се:
4.1. Потврда о смрти супружника односно решење
надлежног суда о проглашењу несталог лица
за умрло, односно,
4.2. Извод из матичне књиге рођених за децу без
утврђеног очинства, односно,
4.3. Доказ о предатој тужби за самостално вршење
родитељског права или пресуду надлежног суда о самосталном вршењу родитељског права.
Потребна документација подноси се у фотокопији,
а оригинална докумета се достављају на увид
приликом подношења захтева Центру за социјални
рад у Лебану.
Члан 7.
Центар за социјални рад, уз писмену сагласност
- изјаву корисника права на једнократну новчану
помоћ, упућује лица на радно ангажовање у Центру за социјални рад, Јавним комуналним предузећима, месним заједницама, установама и другим
правним лицима са којима је закључен протокол
о сарадњи, а према достављеним потребама потписника Протокола.
Члан 8.
Добровољно радно ангажована лица ангажоваће
се у локалној заједници на пословима уређења
града и месних заједница, паркова, јавних површина, ромских насеља, одржавање гробља, санацију депонија и све друге послове од непосредног
и свакодневног значаја за живот грађана, према
њиховој стручности и способности.
Радно способном лицу, које је сагласно да се добровољно радно ангажује у локалној заједници,
Центар за социјални рад издаје упут за добровољно
радно ангажовање са којим се лице јавља предузећу
које је наведено у упуту, а са којим је предходно
закључен споразум о сарадњи између општине
Лебане, Центра за социјални рад и тог предузећа.
Члан 9.
Предузеће је у обавези да лицу које се добровољно
радно ангажовало изда потврду у којој ће прецизирати о ком лицу се ради (име и презиме), послове на којима је било ангажовано, као и број радних сати.
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Члан 10.
Стручни радник доноси закључак узимајући у
обзир следеће критеријуме:
1. Да месечни приход домаћинства није већи од
износа новчане социјалне помоћи за тај број
чланова домаћинства;
2. Да се ради о радно способном лицу;
3. Да је подносилац захтева дао изјаву којом се
саглашава са добровољним радним ангажовањем; Стручни радник ће разматрати само потпуне захтеве.
Члан 11.
Приликом доношења закључка којим предлаже
доделу једнократне новчане помоћи за добровољно
радно ангажовање, стручни радник, нарочито
треба да има у виду породице које:
1. Имају већи број малолетне деце у домаћинству;
2. Имају већи број чланова породичног домаћинства;
3. Имају трудницу у породичном домаћинству;
4. Имају мање приходе по члану домаћинства од
износа новчане социјалне помоћи за тај број
чланова домаћинства;
5. Живи у неадекватним условима становања.
Члан 12.
Захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ за добровољно радно ангажовање са
пратећом документацијом и донетим закључком
којим се утврђује чињенично стање на основу
теренског обиласка породице и других доказа и
даје предлог о признавању права са висином износа једнократне новчане помоћи, односно непризнавању права, стручни радник, доставља
правнику Центра за социјални рад у Лебану у
року (не дужем) до 15 дана.
Члан 13.
Проверу испуњености услова и критеријума за
остваривање права на једнократну новчану помоћ
за добровољно радно ангажовање врши правник
Центра за социјални рад у Лебану на основу поднетог захтева, достављене документације и чињеничног стања које је утврђено теренским обиласком, и додатних критеријума у сарадњи и уз
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стручну помоћ, стручног тима Центра за социјални
рад у Лебану.
У колико се појаве нови и важни елементи везани
за предходно обрађен захтев, правник задржава
право на поновно разматрање захтева.
Члан 14.
Стручни радник предаје на доставној књизи предлог и закључак уз поднети захтев и осталу документацију у пријемној канцеларији, као документа трајне вредности које чува Центар за социјални рад у Лебану.
Члан 15.
На предлог стручног радника Центра за социјални
рад у Лебану о неиспуњености услова за доделу
једнократне новчане помоћи за добровољно радно
ангажовање, подносилац захтева може да уложи
жалбу Општинском већу општине Лебане у року
од 15 дана од дана пријема решења, преко Центра
за социјални рад, без наплате таксе.
Жалба мора да садржи: име, презиме и адресу
подносиоца, управни број, разлоге због којих се
Жалба изјављује и потпис подносиоца Жалбе.
Жалба се подноси предајом писменог поднеска
у пријемној канцеларији Центра за социјални
рад.
Жалба која је непотпуна, неблаговремена или изјављена од стране неовлашћеног лица, биће одбачена.
Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у Службеном гласнику града Лесковца.
Члан 17.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да
важи Правилник о условима и критеријумима за
доделу једнократне новчане помоћи за добровољно
радно ангажовање најугроженијим домаћинствима
на територији општине Лебане, број 986 од 24.
11. 2014. године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
04 број 02-147/2
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Иван Богдановић
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МЕДВЕЂА
339.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник Републике Србије», број
129/07), члана 18. Одлуке о оснивању културног
центра општине Медвеђа бр. 06-367/2014-I од
05. 5. 2014. године, и члана 45. Статута Културног
центра општине Медвеђа, бр. 06-8/2017-I од 21.
3. 2017. године, члана 19. Пословника о раду општинског Већа општине Медвеђа, Општинско
веће општине Медвеђа на седници одржаној 26.
маја 2017. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА
I
РАЗРЕШАВА СЕ Жарко Савићевић из Медвеђе
вршиоца дужности директора Културног центра
општине Медвеђа, услед истека мандата са 26. 5.
2017. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
III
Решење објавити у «Службеном гласнику града
Лесковца».
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење
је коначно и против њега није допуштена жалба,
већ се тужбом може покренути управни спор пред Управним судом, у року од 30 дана од дана
пријема решења.

Страна 1015 - Број 9

339.
Në bazë të nenit 46. Ligji mbi vetëqeverisjes lokale
(Gazeta zyrtare e Republikës së Serbisë” nr 129/07)
neni 18 Vendimi mbi themelimin e qendres kulturore
të komunës së Medvegjës nr 06-367/2014-I prej
05.05.2014 dhe neni 45 Statuti i Qendres kulturore
të komunës së Medvegjës nr 06-8/2017-I prej 21. 3.
2017. dhe neni 19 Rregullorja mbi punën e Këshillit
komunal të komunës së Medvegjës,Këshilli komunal
i komunës së Medvegjës në seancën e mbajtur me
26. maj viti 2017. nxjerr:
AKTVENDIMIN
MBI SHKARKIMIN E VD DREJTORIT TË
QENDRËS KULTURORE TË KOMUNËS SË
MEDVEGJËS
I
SHKARKOHET Zharko Saviqeviq nga Medvegja
kryrësit të detyrës të drejtorit të Qendrës kulturore
të komunës së Medvegjës gjat skadimit të mandatit
me 26. 5. 2017.
II
Aktvendimi hynë në fuqi ditën e aprovimit.
III
Aktvendimi do të shpallet në Gazetën zyrtare të
qytetit të Leskocit
UDHËZIMI MBI MJETIN JURIDIK: Ky Vendim
është përfundimtar dhe kundër tij nuk është lejuar
ankesa,por vetëm me padi mundet të fillohet konstesti
administrativ para Gjyqit administrativ në afat prej
30 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit.
IV
Aktvendimi të dorëzohet:

IV
Решење доставити:
- Жарку Савићевићу из Медвеђе ,
- Одељењу за привреду и финансије општине
Медвеђа,
- Културном центру општине Медвеђа,
- Управном одбору Културног центра општине
Медвеђа и
- а/а.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
Број:06-20/2017-III о д 26.маја 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Др Небојша Арсић

- Zharko Sviqeviq nga Medvegja
- Departamenti për ekonomi dhe finansa të komunës
sëMedvegjës
- Qendra kulturore e komunës së Medvegjës
- Këshilli punëdrejtues i Qendres kulturore të
komunës së Medvegjës dhe
- a/a.
KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS SË
MEDVEGJËS
NR.06-20/2017-III prej 26 maj viti 2017
KRYETARI
Dr Nebojsha Arsiq
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340.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник Републике Србије», број
129/07) и члана 28. Одлуке о оснивању културног
центра општине Медвеђа бр.06-367/2014-I од 05.
5. 2014. године, члана 19. Пословника о раду општинског Већа општине Медвеђа, и члана 43.
Статута Културног центра општине Медвеђа, бр.
06-8/2017-I од 21. 3. 2017. године, Општинско
веће општине Медвеђа на седници одржаној 26.
маја 2017 .године, донело је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ
МЕДВЕЂА
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Небојша Јакшић из Медвеђе за
вршиоца дужности директора Културног центра
општине Медвеђа.
II
Именовани ће обављати функцију у мандатном
периоду од шест месеци од дана именовања и у
том року је дужан да предузме све радње око
регистрације установе, доношења статута,
правилника о систематизацији радних места, као
и да распише конкурс за избор Директора установе
најкасније 60 дана пре истека мандата, као и да
предузме све друге радње прописане Одлуком о
оснивању.
III
Именовани ће по овом решењу остваривати
накнаду за рад из буџета општине Медвеђа, на
основу уговора.
IV
Мандат именованог почиње од 26.маја 2017.
године.
V
Решење ступа на снагу даном доношења.
VI
Решење објавити у «Службеном гласнику града
Лесковца».
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење
је коначно и против њега није допуштена жалба,
већ се тужбом може покренути управни спор
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пред Управним судом, у року од 30 дана од дана
пријема решења.
VIII
Решење доставити:
- Небојши Јакшићу из Медвеђе ,
- Одељењу за привреду и финансије општине
Медвеђа,
- Културном центру општине Медвеђа
- Управном одбору Културног центра општине
Медвеђа и
- а/а.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
Број:06-20/2017-III
од 26.маја 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Др Небојша Арсић

340.
Në bazë të nenit 46. Ligji mbi vetëqeverisjen lokale
(“Gazeta zyrtare e Republikës së Sërbisë” numër
129/07), dhe neni 28. Vendimi mbi themelimin e
Qendrës kulturore të komunës së Medvegjës nr.06367/2014-I nga vitit 05. 5. 2014., neni 19. Rregulloja
mbi punën e këshillit komunal të komunës së
Medvegjës dhe neni 43. Statuti i Qendrës kulturore
të komunës së Medvegjës, nr.06-8/2017-I nga viti
21. 3. 2017., Këshilli komunal i komunës së Medvegjës
në seancën e mbajtaur me 26. maj të vitit 2017., ka
sjellur
AKTVENDIMIN
MBI EMËRIMIN E UD DREJTORIT TË
QENDRËS KULTURORE TË KOMUNËS SË
MEDVEGJËS
I
EMËROHET Nebojsha Jakshiq nga Medvegja për
kryerësin e detyrave të drejtorit të Qendrës kulturore
të komunës së Medvegjës.
II
I emëruari do ta kryej funksionin në mandatin prej
gjashtë muaj nga dita e emërimit dhë në atë afatë ka
për detyrë ti merrë të gjitha veprimet rreth regjistrimit
të institucioneve, miratimin e Statutit, rregullorës
mbi si sistematizimin e vendeve të punës, si dhe të

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1017 - Број 9

shpallë konkursin për zgjedhjen e Drejtorit të Institucionit më së vonti 60 ditë para skadimit të mandatit,
si dhe ti merrë të gjitha veprimet tjera të përcaktuara
me Vendimin mbi themelimin,

anekesa por me ankes mundë të inicohet procedura
administrative.

III
I emëruari sipas këti aktvendimi do ta arritë kompenzimin për punë nga buxheti i komunës së Medvegjës,
në bazë të kontratës.

Aktvendimi ti dorëzohet:

IV
Mandati i të emëruarit fillonë nga 26. majë të vitit
2017.

- Qendrës kulturore të komunës së Medvegjës,

V

VIII
- Nebojshës Jakshiq nga Medvegja,
- Departamentit për ekonomi dhe finaca të komunës
së Medvegjës,

- Këshillit adminstrativ të Qendrës kulturore të
komunës së Medvegjës dhe
- a/a.

Aktvendimi hynë në fuqi në ditën e miratimit.
VI
Aktvendimi të shpallet në “ Gazetën zyrtare të qytetit
të Leskocit”.

KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS SË
MEDVEGJËS
Numër:06-20/2017-III nga 26.maj të vitit 2017

UDHËZIMI MBI MJETIN JURIDIK: Ky aktvendim
është përfundimtar dhe kundër ti nuk është e lejuar

АКТИ ГРАДСКИХ ОРГАНА ЛЕСКОВАЦ
ЛЕСКОВАЦ
341.
ГРАД ЛЕСКОВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА

ОДЛУКА
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ

ЛЕСКОВАЦ
Јун 2017. године

KRYETARI
Dr Nebojsha Arsiq
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ЛЕСКОВАЦ
341.
На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/07, 83/14 и 101/16 - др. закон), члана 77. Закона о буџетском систему ("Службени гласник
РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - испр, 108/13,142/14, 68/15 - др. закон,
103/15 и 99/16) и члана 25. став 1. тачка 2. Статута
града Лесковца („Службени гласник града Лесковца”, бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), а на
предлог Градског већа, Скупштина града Лесковца,
на 12. седници, одржаној 14. и 15. јуна 2017.
године, дана 14. јуна 2017. године, донела је
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(у хиљадама динара) и ванбилансна пасива у укупном износу од 477.442 (у хиљадама динара).
Структура активе и пасиве:

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА
ЛЕСКОВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Остварени текући приходи и примања и извршени
расходи и издаци буџета града Лесковца за 2016.
годину износе:

Члан 2.
Консолидовани буџетски дефицит утврђен у износу од 15.238 (у хиљадама динара) као разлика
између укупно остварених текућих прихода и
примања по основу продаје нефинансијске имовине и укупно извршених текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине финансиран је из пренетих неутрошених средстава из
претходне године.
Члан 3.
У Билансу стања на дан 31. децембра 2016. године
(Образац 1) утврђена је укупна актива у износу
од 4.937.965 (у хиљадама динара) и укупна пасива
у износу од 4.937.965 (у хиљадама динара), као и
ванбилансна актива у укуном износу од 477.442

Члан 4.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 2)
утврђени су следећи износи и то:
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Члан 5.
У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01. јануара до 31.децембра 2016.
године (Образац 3), утврђени су укупна примања у износу од 190.422 (у хиљадама динара), укупни
издаци у износу од 423.932 (у хиљадама динара) и мањак примања у износу од 233.510 (у хиљадама
динара).
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Члан 6.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016.године (Образац
4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 3.257.045 (у хиљадама динара), укупни новчани одливи у износу од 3.257.724 (у хиљадама динара), мањак новчаних прилива 679 (у хиљадама
динара) и салдо готовине на крају године у износу од 191.820 (у хиљадама динара).
Структура новчаних прилива и одлива
у хиљадама динара
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Члан 7.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016 .године (Образац 5),
утврђена је укупна разлика у износу од 679 (у хиљадама динара), између укупних прихода и примања у износу од 3.257.045 (у хиљадама динара) и укупних расхода и издатака у износу од 3.257.724 (у
хиљадама динара) по нивоима финансирања из: Републике, града, ООСО, донација и осталих
извора.
Структура прихода и примања
у хиљадама динара

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1023 - Број 9

Страна 1024 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

Члан 8.
Буџетски суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су у следећим износима и то:

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Утврђује се буџетски дефицит, као разлика између
укупних прихода и примања остварених по основу
продаје нефинансијске имовине и укупних расхода
и издатака за набавку нефинансијске имовине, у
износу од 15.238 (у хиљадама динара).

Страна 1025 - Број 9

Утврђује се укупан фискални дефицит у износу
од 15.238 (у хиљадама динара) који представља
буџетски дефицит коригован за издатке за набавку
финансијске имовине.

Страна 1026 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

ПОСЕБАН ДЕО
Члан 9.
Приходи и примања буџета града Лесковца према економској класификацији износе у динарима:

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1027 - Број 9

Страна 1028 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

Члан 10.
Расходи и издаци буџета града Лесковца према економској класификацији износе у динарима:

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1029 - Број 9

Страна 1030 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

Члан 11.
Расходи и издаци буџета града Лесковца према функционалној класификацији износе у динарима:

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1031 - Број 9

Члан 12.
Укупни расходи и издаци буџета града Лесковаца у 2016.години, извршени по организационој
и економској класификацији и извору финансирања износе:

Страна 1032 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1033 - Број 9

Страна 1034 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1035 - Број 9

Страна 1036 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1037 - Број 9

Страна 1038 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1039 - Број 9

Страна 1040 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1041 - Број 9

Страна 1042 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1043 - Број 9

Страна 1044 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1045 - Број 9

Страна 1046 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1047 - Број 9

Страна 1048 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1049 - Број 9

Страна 1050 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1051 - Број 9

Страна 1052 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1053 - Број 9

Страна 1054 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1055 - Број 9

Страна 1056 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1057 - Број 9

Страна 1058 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1059 - Број 9

Страна 1060 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1061 - Број 9

Страна 1062 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1063 - Број 9

Страна 1064 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1065 - Број 9

Страна 1066 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1067 - Број 9

Страна 1068 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1069 - Број 9

Страна 1070 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1071 - Број 9

Страна 1072 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Завршни рачун буџета града Лесковца садржи:
1) Биланс стања на дан 31. 12 .2016. године;
2) Биланс прихода и расхода у периоду 1. 1. 2016.
до 31. 12. 2016. године;
3) Извештај о капиталним издацима и примањима
у периоду 1. 1. 2016. до 31. 12. 2016. године;
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од
1. 1. 2016. до 31. 12. 2016. године;
5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 1.
1. 2016. до 31. 12. 2016. године;
6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 1. 1. 2016.
до 31. 12. 2016. године;
7) Извештај о коришћењу средстава из текуће и
сталне буџетске резерве за период 1. 1. 2016.
до 31. 12 .2016. године;

16. jун 2017.

8) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне
године у периоду од 1. 1. 2016. до 31. 12. 2016.
године;
9) Преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних као и извршених отплата кредита,
усаглашених са информацијама саржаним у
извештајима о новчаним токовима у периоду
од 1. 1. 2016. до 31. 12. 2016. године;
10) Извештај екстерне ревизије о финансијским
извештајима за период од 1. 1. 2016. године до
31. 12. 2016. године.
Извештаји су саставни део Одлуке и налазе се
као посебни прилози.
Члан 14.
Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Лесковца за 2016. годину је саставни део ове Одлуке.
Члан 15.
Одлуку о завршном рачуну буџета града Лесковца
за 2016. годину, заједно са Извештајем о извршењу

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Одлуке о буџету града Лесковца за период 1.
јануар - 31. децембар 2016. године доставити
Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 2016. године.
Члан 16.
Ова Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца“.
Број:06-4/17-I
У Лесковцу 14. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

Страна 1073 - Број 9

93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13, 142/14, 68/15др. закон, 103/15 и 99/16) и члана 25. став 1. тачка 2. Статута града Лесковца ("Службени гласник
града Лесковца", бр 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и
54/16), a на предлог Градског већа, Скупштина
града Лесковца на 12. седници одржаној 14. и 15.
јуна 2017. године, дана 14. јуна 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Члан 2.

342.
На оснoву члана 20. став 1. тачка 3, члана 32. став 1. тачка 2. и члана 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07,
83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон), чл. 43, 47.
и 63. Закона о буџетском систему ("Службени
гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,

Члан 2. мења се и гласи:

Приходи и примања, расходи и издаци буџета
града Лесковца за 2017. годину утврђени су у
следећим износима и то:

Страна 1074 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Лесковца за 2017. годину утврђени су у
следећим износима и то:

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
Средства од буџетског суфицита у износу од
18.008.000 динара распоређују се за отплату
главнице дуга по узетим кредитима из ранијег
периода.

Страна 1075 - Број 9

Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
Планирани капитални издаци буџетских корисника
за 2017, 2018. и 2019. годину исказују се у следећем прегледу

Страна 1076 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи:
Јавни приходи буџета града Лесковца по врстама утврђују се у следећим износима:

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1077 - Број 9

Страна 1078 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

Члан 6.
Члан 6. мења се и гласи:
Укупни расходи и издаци буџета планирају се према економској класификацији у следећим износима
и то:

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1079 - Број 9

Страна 1080 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

Члан 7.
Члан 7. мења се и гласи:
Укупни расходи и издаци буџета утврђују се према функционалној класификацији у следећим
износима:

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1081 - Број 9

Члан 8.
Члан 8. мења се и гласи:
Укупни расходи и издаци буџета утврђују се према програмској класификацији у следећим износима:

Страна 1082 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1083 - Број 9

Страна 1084 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 9.
Члан 9. мења се и гласи:
Средства из буџета у износу од 4.460.491.000 динара и сопствени приходи и примања директних и
индиректних корисника буџета у износу од 115.605.000 динара, распоређују се по корисницима и
то:

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1085 - Број 9

Страна 1086 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1087 - Број 9

Страна 1088 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1089 - Број 9

Страна 1090 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1091 - Број 9

Страна 1092 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1093 - Број 9

Страна 1094 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1095 - Број 9

Страна 1096 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1097 - Број 9

Страна 1098 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1099 - Број 9

Страна 1100 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1101 - Број 9

Страна 1102 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1103 - Број 9

Страна 1104 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1105 - Број 9

Страна 1106 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1107 - Број 9

Страна 1108 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1109 - Број 9

Страна 1110 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1111 - Број 9

Страна 1112 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1113 - Број 9

Страна 1114 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1115 - Број 9

Страна 1116 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1117 - Број 9

Страна 1118 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1119 - Број 9

Страна 1120 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1121 - Број 9

Страна 1122 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1123 - Број 9

Страна 1124 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

16. jун 2017.

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 10.
Ову Oдлуку доставити Министарству финансија
и објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца“.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Лесковца“.
Број:06-4/17-I
У Лесковцу 14. јуна 2017.године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

343.
На основу члана 76, 77. и 78. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе ("Службени гласник РС" број 21/16),
члана 34. Уредбе о критеријумима за разврставање
радних места и мерилима за опис радних места
службеника у аутомним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе ("Службени гласник Републике
Србије", број 88/16), члана 2. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у
систему локалне самоуправе града Лесковца за
2015. годину ("Службени гласник града Лесковца",
бр. 2/16, 54/16 и 2/17), члана 32. став 1. тачка 6. и
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07,
83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон), члана 25.
Статута града Лесковца ("Службени гласник града
Лесковца", бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16 ),
Скупштина града Лесковца, на 12. седници
одржаној 14. и 15. јуна 2017. године, дана 14.
јуна 2017. године, донела је

КАДРОВСКИ ПЛАН
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Постојећи број запослених у градској управи
града Лесковца, на дан 1. 6. 2017. године:

Страна 1125 - Број 9

Радна места службеника и
намештеника/Број извршилаца
Положаји у првој групи
Положаји у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

1
0
170
34
45
53
4
107
1
2

Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

0
0
5
41
46

Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

4
3
5
5
2
8
0
1

Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

0
0
0
3
2

Радни однос на одређено време
(у кабинету градоначелника)
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

0
1
4
0
0
0
0
0

Прва врста радних места
Друга врста радних места

0
0

Страна 1126 - Број 9
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Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

0
0
0

Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник

1
4
0
0

Приправници
Висока стручна спрема - 240ЕСПБ
Висока стручна спрема - 180ЕСПБ
Средња стручна спрема

0
0
0

Виши референт
Референт
Млађ.и референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

0
0
0
0
0
0
0
0

Приправници
Висока стручна спрема - 240ЕСПБ
Висока стручна спрема - 180ЕСПБ
Средња стручна спрема

3
3
2

Члан 2.
Планирани број запослених за 2017. годину:
Радна места службеника и
намештеника/Број извршилаца
Положаји у првој групи
Положаји у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

1
1
90
143
47
54
4
109
1
2

Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

0
0
5
41
46

Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

4
3
21
7
2
11
0
1
0
0
0
3
3

Радни однос на одређено време
(у кабинету градоначелника)
Самостални саветник

0

Члан З.
Кадровски план Градске управе града Лесковца
за 2017. годину ступа на снагу 8 (осмог) дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику града
Лесковца".
Број: 06-4/17- 1
У Лесковцу 14. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

344.
На основу члана 54. Закона о јавним агенцијама
("Службени гласник РС", бр. 18/05 и 81/05 - испр.) и члана 25. Статута града Лесковца ("Службени
гласник града Лесковца"бр. 12/08, 7/11, 43/12,
29/16 и 54/16) Скупштина града Лесковца, на 12.
седници одржаној 14. и 15. јуна 2017. године,
дана 14. јуна 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ
ГРАДА ЛЕСКОВЦА
Члан 1.
Укида се Стамбена агенција града Лесковца,
основана Одлуком о оснивању Стамбене агенције

16. jун 2017.
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града Лесковца ("Службени гласник града
Лесковац", број 4/ 13,15/2013 и 1/2017).
Члан 2.
Сва права, обавезе и имовина Стамбене агенције
града Лесковца, са стањем на дан ступања на
снагу ове Одлуке преносе се оснивачу, Граду
Лесковцу.
Биланс средстава, права и обавеза сачиниће надлежни орган Градске управе града Лесковца
закључно са даном ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 3.
Градска управа града Лесковца, закључно са
даном ступања на снагу ове Одлуке, преузеће
сву документацију Стамбене агенције града Лесковца. Обавезује се надлежни орган Градске управе града Лесковца да спроведе поступак брисања
Стамбене агенције града Лесковца из јавног
регистра.
Члан 4.
Председнику и члановима Управног одбора
Стамбене агенције града Лесковца, именованим
Решењем Скупштине града Лесковца број 063/13-1 од 6. јуна 2013. године, Решењем број 064/13-1 од 24. јула 2013. године, Решењем број
06-5/13-1од 19. септембра 2013. године и Решењем
број 06-3/15-1 од 24. априла 2015. године, мандат
престаје даном ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 5.
Стамбена агенција града Лесковца престаје са
радом даном ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о ощшвању Стамбене агенције града
Лесковца ("Службени гласник града Лесковац",
број4 /13,15/2013 и 1/2017), као и сва нормативна
акта које је донео надлежни орган Стамбене
агенције града Лесковца.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града
Лесковца".
Број: 06-4/17-I
У Лесковцу, 14.јуна 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

Страна 1127 - Број 9

345.
На основу члана 32. став 2. и 6. и члана 34. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник
РС“ бр. 88/11 и 104/16), члана 32. и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 др. закон),
чл. 4. и 39. Закона о прекршајима („Сл. гласник
РС“, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 - одлука УС) и чл.
16. и 25. Статута града Лесковца („Сл. гласник
града Лесковца“, бр.12/8, 7/11, 43/12, 29/16 и
54/16), Скупштина града Лесковца, на 12. седници
одржаној 14. и 15. јуна 2017. године, дана 14. јуна 2017. године донела је
ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се организација, начин
рада и надлежност Комуналне инспекције града
Лесковца.
Члан 2.
Комунална инспекција обавља послове инспекцијског надзора над извршавањем закона, одлука
и других прописа града који се односе на обављање
комуналних делатности, коришћење, уређење и
одржавање објеката, површина јавне намене и
површина у јавном коришћењу и добара у општој
употреби, као и друге послове утврђене законом,
одлукама и прописима града.
Члан 3.
Инспекцијски надзор може обављати лице које
има стечено прописано образовање, радно искуство
у струци, положен државни стручни испит и испит за инспектора и које испуњава друге услове
прописане за рад у органима државне управе.
Послове из надлежности Комуналне инспекције
врши комунални инспектор.
Инспектор има службену легитимацију којом доказује своје службено својство и идентитет.
Службену легитимацију издаје руководилац инспекције, а инспектор има право и дужност да је
користи док обавља послове инспекцијског
надзора.
Члан 4.
Комунални инспектор је самосталан у раду у
границама овлашћења утврђених законом и другим
прописима и за свој рад је лично одговоран.
Комунални инспектор је посебно одговоран:

Страна 1128 - Број 9
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1. ако у вршењу инспекцијског надзора не предузме, не предложи или не одреди меру за коју
је овлашћен,

5. наложи решењем извршавање утврђених обавеза
и предузимања мера за отклањање недостатака
у обављању комуналне делатности;

2. ако у вршењу инспекцијског надзора не предложи или не покрене поступак пред надлежним
органом због утврђене незаконитости односно
неправилности, а био је дужан да то учини,

6. прегледа објекте, постројења и уређаје који
служе коришћењу комуналних услуга, укључујући и оне који представљају унутрашње инсталације и припадају кориснику комуналне услуге:

3. ако у вршењу инспекцијског надзора прекорачи
границе овлашћења,
4. ако обавља привредне или друге делатности и
послове за себе или другог послодавца из области у којој врши инспекцијски надзор, учествује
у раду стручних радних група или тела надзираних субјеката, односно лица која подлежу инспекцијском надзору или ако обавља друге службе, послове и поступке који су у супротности
са положајем и улогом инспектора и штете
његовој самосталности у вршењу посла.
Повреде радних дужности из става 2. овог члана
представљају теже повреде радне дужности.
Члан 5.
Комунални инспектор је дужан да чува као службену тајну, податке до којих дође приликом вршења надзора или које му органи, организације
и грађани доставе у вршењу надзора.
Члан 6.
Градски комунални инспектор овлашћен је да:
1. врши увид у опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију вршилаца комуналне
делатности и других правних и физичких лица;
2. саслуша и узима изјаве од одговорних лица
код вршилаца комуналне делатности и других
правних и физичких лица;
3. прегледа објекте, постројења и уређаје за обављање комуналне делатности и пословне просторије ради прикупљања неопходних података
као и да фотографише и сними простор у коме
се врши инспекцијски надзор, као и друге ствари које су предмет надзора;
4. наложи решењем да се комунална делатност
обавља на начин утврђен законом и прописима
на основу закона;

7. наложи решењем кориснику извршење утврђених обавеза, као и отклањање недостатака на
унутрашњим инсталацијама и да приступи тим
инсталацијама приликом извршења решења
којим је наложио отклањање недостатака или
искључење корисника са комуналног система;
8. изриче новчану казну прекршајним налогом у
складу са законом којим се уређују прекршаји;
9. подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за привредни преступ
или кривично дело уколико оцени да постоји
сумња да је повредом прописа учињен прекшај,
привредни преступ или кривично дело;
10. наложи решењем уклањање ствари и других
предмета са површина јавне намене ако су они
ту остављени противно прописима;
11. наложи решењем уклањање, односно премештање возила, као и постављање уређаја којима
се спречава одвожење возила са површине јавне намене ако су остављена противно прописима;
12. забрани решењем одлагање отпада на местима
која нису одређена за ту намену;
13. забрани решењем спаљивање отпада на местима која нису одређена за ту намену;
14. забрани решењем одлагање комуналног отпада
ван одређених комуналних контејнера;
15. забрани решењем одлагање комуналног отпада
на местима која нису одређена као регистроване
комуналне депоније;
16. забрани решењем одлагање отпадног грађевинског материјала, земље и осталог грађевинског
материјала ван одређене локације;
17. забрани решењем одлагање отпада и отпадних
материја у водотоке и на обале водотока;
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18. забрани решењем бацање горећег предмета у
комуналне контејнере и корпе за отпад;
19. забрани решењем уништење ограда, клупа и
дечијих игралишта;
20. забрани решењем уништење зелених површина;
21. забрани обављање поверене комуналне делатности субјекту који ту делатност обавља супротно закону;
22. предузима друге мере утврђене законом и подзаконским прописима.
Градски комунални инспектор, у складу са овлашћењима утврђених Законом о трговини, врши у
првом степену поверене послове инспекцијског
надзора над трговином ван продајног објекта,
осим даљинске трговине, као и над истицањем и
придржавањем радног времена и истицањем пословног имена, на начин и под условима утврђеним
овим законом.
Члан 7.
Вршиоци комуналне делатности, као и друга правна и физичка лица, дужни су да комуналном инспектору омогуће несметано обављање надзора,
да му без одлагања ставе на увид и располагање
потребну документацију и друге доказе и изјасне
се о чињеницама које су од значаја за вршење
надзора.
Члан 8.
Инспектор сачињава записник о инспекцијском
надзору, у складу са законом.
Записник се доставља вршиоцу комуналне делатности односно другом правном или физичком
лицу над чијим је пословањем односно поступањем извршен увид, у року од осам радних дана
од завршетка инспекцијског надзора.
Члан 9.
Када комунални инспектор у поступку вршења
инспекцијског надзора утврди повреду прописа
чију примену контролише други орган, односно
инспекција, дужан је да о томе обавести надлежни
орган , односно инспекцију.
Члан 10.
Комунални инспектор у вршењу инспекцијског
надзора кад утврди да се омета вршење комуналне
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услуге или коришћење комуналних објеката остављањем возила, ствари и других предмета и на
други начин, наредиће решењем кориснику, односно сопственику, ако је присутан, да одмах уклони те ствари, односно предмете, под претњом
принудног извршења.
Ако се лице из става 1. овог члана не налази на
лицу места, комунални инспектрор ће, без саслушања странке донети решење којим ће наложити
да се возило, ствари и други предмети уклоне у
одређеном року који се може одредити и на минуте.
Решење из става 2. овог члана лепи се на те ствари, односно предмете уз назначење дана и часа
када је налепљено и тиме се сматра да је достављање извршено, а накнадно оштећење, уништење
или уклањање овог решења не утиче на ваљаност
достаљања.
Ако лице из става 1. овог члана не поступи по
датом налогу, комунални инспектор ће одредити
постављање уређаја којим се спречава одвожење
возила, односно одредиће да се возила, ствари и
други предмети уклоне о трошку корисника, односно сопственика, на место које је за то одређено.
Жалбу против решења из става 1. и 2. овог члана
не одлаже његово извршење.
Члан 11.
Ако комунални инспектор приликом вршења
надзора утврди да пропис није примењен или да
је неправилно примењен у року који не може
бити дужи од 15 дана од дана извршеног надзора,
донеће решење о отклањању утврђене неправилности и одредиће рок за њено отклањање.
Инспектор прати извршење решења које је донео
и врши канцеларијски или теренски контролни
инспекцијски надзор да би утврдио да ли су мере
које су изречене решењем извршене.
Члан 12.
На решење комуналног инспектора, може се изјавити жалба Градском већу града Лесковца у
року од 15 дана од дана достављања решења, осим ако је законом другачије предвиђено.
О жалби Градско веће одлучује у року од 30 дана
од дана пријема жалбе.
Жалба не одлаже извршење решења комуналног
инспектора.
Решење Градског веће је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни
спор.
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Члан 13.
Комунални инспектор у обављању послова сарађује са комуналном полицијом, градским органима,
градским и републичким инспекцијским службама,
правосудним и другим државним органима и организацијама, у складу са законом и посебним
градским прописима.
Сарадња из става 1. овог члана обухвата нарочито:
међусобно обавештавање, размену информација,
пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и активности од значаја за обављање
послова комуналне инспекције.
НАДЗОР
Члан 14.
Послове инспекцијског надзора над применом
одредаба ове Одлуке и аката донетих на основу
ове Одлуке, врши Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, преко комуналних инспектора, у складу са овлашћењима
истих.
Члан 15.
Прекршајни налог комунални инспектор издаје
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
надлежан за обављање инспекцијских послова.
Прекршајни налог се уручује присутном 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.
Члан 16.
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, комунални
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.
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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 коначан и извршан.
Прекршајни налог са констатацијом коначности
и забелешком да новчана казна није плаћена, комунални инспектор, доставља надлежном прекршајном суду ради спровођења извршења у складу
са законом.
Лице против кога је издат прекршајни налог може
прихватити одговорност за прекршај и након истека рока од осам дана од пријема прекршајног
налога ако пре поступка извршења добровољно
плати целокупан износ изречене новчане казне.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се:
- правно лице у висини од 100.000 динара,
- одговорно лице у правном лицу 20.000 динара,
- предузетник 50.000 динара,
- физичко лице 10.000 динара,
односно учиниоц прекршаја, ако:
- онемогући или омета комуналног инспектора
у вршењу послова инспекцијског надзора
- не поступи по налогу, односно решењу комуналног инспектора
- не достави тражене податке у одређеном року
или не обавести комуналног инспектора о поступању у вези са наложеним мерама.
Новчаном казном од 10.000 динара казниће се за
прекршај овлашћено службено лице, у смислу
Закона о општем управном поступку, које по службеној дужности не изврши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима
се води службена евиденција , не затражи их ради прибављања и не обради, односно које на захтев органа који води поступак бесплатно не уступи податке о којима се води службена евиденција
у року од 15 дана или другом року одређеном за-
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коном (члан 103. став (1) и (2) Закона о општем
управном поступку).
Новчаном казном од 10.000 динара казниће се за
прекршај овлашћено службено лице, у смислу
Закона о општем управном поступку, које не проследи жалбу са одговором првостепеног органа
на жалбу и списима другостепеном органу у року
утврђеном Закононом о општем управном поступку (члан 166. став (1) и (2) Закона о општем
управном поступку), односно које не води службену евиденцију о решавању у управним стварима
(члан 211. Закона о општем управном поступку).
Члан 18.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи
Одлука о комуналној инспекцији („Сл. гласник
града Лесковца“ број 29/14)
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Лесковца“.
Број: 06-4/17-I
У Лесковцу 14. јуна 2017.године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

346.
На основу члана 32. и 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 129/7
и 83/14 –др. закон и 101/16 - др. закон), члана 4.
и 39. Закона о прекршајима (''Службени гласник
РС'', бр. 65/13, 13/16 и 98/16 - Одлука УС) и чл.
16. и 25. Статута града Лесковца (''Службени
гласник града Лесковца'', бр. 12/8, 7/11, 43/12,
29/16 и 54/16), Скупштина града Лесковца, на
12. седници одржаној 14. и 15. јуна 2017. године,
дана 14. јуна 2017. године донела је
ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНОЈ ПОЛИЦИЈИ
Члан 1.
Овом Одлуком ближе се одређују послови, овлашћења и начин рада комуналне полиције утврђени
законом и одлукама Скупштине града Лесковца.
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Члан 2.
Комунална полиција образује се као унутрашња
организациона јединица – Одељење, у саставу
Градске управе.
У комуналној полицији могу се образовати подручне организационе јединице чији се број и подручје утврђују актом о унутрашњем уређењу и
систематизацији Градске управе.
Члан 3.
Комуналном полицијом руководи начелник одељења комуналне полиције. Организационим јединицама руководе шефови тих јединица, који
за свој рад и рад организационе јединице којом
руководе одговарају начелнику комуналне полиције.
Члан 4.
Послове комуналне полиције обављају комунални
полицајци који у обављању послова сарађују са
грађанима, Градском управом, јавним и јавнимкомуналним предузећима, установама и другим
организацијама које је основала Скупштина града
Лесковца.
Комунална полиција у обављању послова сарађује
са полицијом на начин и под условима прописаним
законом.
Послови комуналне полиције организују се и
обављају у складу са стратешким и годишњим
плановима рада комуналне полиције, који се
доносе на начин утврђен законом.
ПОСЛОВИ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Члан 5.
Послови комуналне полиције су:
1. непосредно превентивно деловање, пре свега
организованим присуством комуналних полицајаца на местима одржавања комуналног и другог
градског реда, и предузимање одговарајућих
мера и радњи, а нарочито:
- прикупљање потребних обавештења, непосредним запажањем, добијањем обавештења од
грађана и организованим присуством на местима
на којима се може очекивати нарушавање комуналног реда, као и обавештавање надлежних
инспекција о истом;
- одржавање реда у области снабдевања водом:
откривање и обавештавање о извођењу радова
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на водоводној мрежи без претходно прибављеног одобрења;
- одржавање реда у области одвођења отпадних
и атмосферских вода: откривање и обавештавање о извођењу радова на канализационој
мрежи без претходно прибављеног одобрења,
- одржавање реда у области јавне чистоће: - контрола чишћења снега са тротоара испред породично-стамбених објеката, стамбених зграда
за колективно становање и пословних објеката;
- предузимање радњи у циљу заштите чистоће
на јавним површинама - откривањем и предузимањем одговарајућих мера ради спречавања:
бацања папира, опушака и других отпадака
ван посуде за одлагање смећа; пљувања или
на други начин стварање нечистоће на јавним
површинама; спаљивања смећа, тестерисања
или цепања дрва, разбијања угља или другог
материјала; прања путничких, теретних и других моторних возила на улицама и другим јавним површинама; избацивања смећа и отпадака
из путничких и теретних возила; пребирања
или прикупљања отпадака из смећа; истоварања
земље, свих врста смећа и отпада ван депонија,
као и изливања отпадних вода на јавној површини;)
- прикупљање потребних обавештења и обавештавање надлежних инспекцијау области аутотакси превоза;
- предузимање радње у циљу заштите општинских и некатегорисаних путева, улица и државних
путева из надлежности Града и припадајућих
путних објеката од непрописног заузећа и оштећења, односно сваког чињења којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на путу, као и бициклистичких и пешачких стаза, саобраћајних
ознака и сигнализације:
- одржавање реда у области паркирања (обавештавање о паркирању на местима на којима се
омета коришћење пута и одвијање саобраћаја);
- одржавање реда у области превоза путника у
градском и приградском саобраћају: контрола
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превозника којима је Град поверио обављање
ове комуналне делатности у смислу несметаног
одвијања линијског превоза путника, пријем и
искрцавање путника у јавном линијском превозу
на стајалиштима која су за то одређена од стране Града, контрола паркирања аутобуса ван
обезбеђеног паркинг простора када аутобус
није у саобраћају; провера идентитета превозника који обављају ванлинијски превоз;
- обезбеђивање услова за несметано спровођење
мера за заштиту од пожара у смислу слободног
приступа објектима, противпожарном путу и
степеницама;
- заштита животне средине: обавештавање надлежних инспекција о постојању извора буке;
заштита ваздуха од загађивања; заштита
природе;
- предузимање радњи по питању поштовања радног времена угоститељских и других објеката;
- предузимање радњи у циљу заштите општег
уређења Града-откривањем и предузимањем
одговарајућих мера ради спречавања: прљања
и оштећивања објеката, уређаја и предмета,
односно спољних делова зграда на којима су
постављени ( цртање и исписивање графита и
других натписа); оштећивање и уклањање затварача и поклопаца са уличних отвора; прљање
и оштећивање терена за спорт и забаву и јавних
купалишта, као и пратећих објеката који су у
њиховој функцији; прљање и оштећивање јавних санитарних и хигијенских објеката и опреме
у њима; држање ствари, односно предмета на
прозорима, терасама, лођама и балконима, трешење или прање тепиха, постељине и других
ствари преко терасе, лођа и балкона; наношење
штете зеленилу у двориштима, просторијама
између зграда, неизграђеном грађевинском земљишту и другим сличним просторима; лепљење плаката; прљање и оштећивање споменика; прљање и оштећивање градског мобилијара; заштита пијачног простора (увођења
животиња на пијацама које за то нису одређене);
излагања робе на поду пијачног простора; седења, лежања и спавања на пијачним тезгама;
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клања животиња; продаје робе ван пијачног
простора, на улици, тротоару и другим јавним
површинама; заштита гробаља (прескакање
ограда, гажење зелене површине, ломљење и
кидање цвећа и других засада, противправно
узимање цвећа и других предмета са гробних
места, наношење штете надгробним споменицима и другим објектима и предметима); нарушавање мира, увођење животиња, стварање
нечистоће, заштита паркова, зелених и рекреационих површина (оштећење дрвећа и других
засада, ненаменско коришћење травњака, депоновање отпадака,ложење ватре или паљење
стабала или лишћа, урезивање имена или знакова на стаблима или клупама и сл.);
- пружање непосредне помоћи, предузимање
заједничких мера и активности и обавештавање
надлежне инспекције о постављању покретних
тезги, расхладних уређаја, слободностојећих
витрина, апарата за припрему и продају кокица
и помфрита;
- обавештавање инспекције о паркирању на зеленој површини, као и обавештавање саобраћајне полиције о паркирању на тротоарима,
пешачким и бициклистичким стазама;
- обезбеђивање поштовања предвиђеног кућног
реда у стамбеним зградама за колективно становање;
- уочавање паса и мачака луталица и обавештавање надлежне зоохигијенске службе, као и
упозорење власницима о начину држања и извођења кућних љубимаца на јавним местима;
2. заштита од нарушавања изгледа културних добара и других јавних објеката од значаја за
Град;
3. откривање и обавештавање грађевинске инспекције о бесправној изградњи објеката, и у
границама овлашћења контрола ограђивања,
обезбеђења и обележавање градилишта законом
предвиђеном таблом;
4. подршка спровођењу прописа којима се
обезбеђује несметано одвијање живота у Граду,
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очување градских добара и извршавање других
задатака из надлежности Града.
Члан 6.
Поред послова из члана 5. ове Одлуке, комунална
полиција:
1. пружа помоћ надлежним органима града, јавним
и јавним-комуналним предузећима, установама
и организацијама у спровођењу њихових извршних одлука (асистенција);
2. предузима хитне мере заштите животне средине,
заштите од елементарних и других непогода,
заштите од пожара и друге заштите из надлежности Града;
3. учествује у вршењу спасилачке функције и пружа помоћ другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода.
Члан 7.
Комунални полицајац дужан је да послове обавља
одевен у униформу, чији се изглед и начин ношења
утврђују посебном одлуком Скупштине града
Лесковца, а у складу са законом.
Комунална полиција у обављању послова из своје
надлежности употребљава службена возила и
посебну опрему прописану посебном одлуком
Скупштине града Лесковца, а у складу са законом.
Средства за рад и опрема из става 1. и 2. овог
члана, обезбеђује се у буџету града Лесковца.
Послови комуналне полиције обављају се организованим присуством комуналних полицајаца
на местима одржавања реда, предузимањем других
превентивних мера и применом законом предвиђених овлашћења комуналне полиције.
Сваку повреду прописаног реда комунални полицајац констатује службеном белешком.
ОВЛАШЋЕЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Члан 8.
У обављању послова комуналне полиције, комунални полицајац има следећа овлашћења:
1. упозорење;
2. усмено наређење;
3. провера идентитета;
4. довођење;
5. прегледање лица и предмета;
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6. привремено одузимање предмета;
7. видео надзор и
8. употреба средстава принуде, и то: физичке
снаге, службене палице и средстава за везивање.
Овлашћења комуналне полиције утврђена у ставу
1. овог члана, примењују се под условима и на
начин утврђен Законом о комуналној полицији,
Законом о полицији и подзаконским прописима
о полицијским овлашћењима и начину обављања
полицијских послова.
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Прекршајни налог се уручује присутном 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.

4. обавештавање другог надлежног органа да предузме мере из своје надлежности.

Члан 12.
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, комунални
полицајац 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 коначан и извршан.
Прекршајни налог са констатацијом коначности
и забелешком да новчана казна није плаћена, комунални полицајац доставља надлежном прекршајном суду ради спровођења извршења у складу
са законом.
Лице против кога је издат прекршајни налог може
прихватити одговорност за прекршај и након истека рока од осам дана од пријема прекршајног
налога ако пре поступка извршења добровољно
плати целокупан износ изречене новчане казне.

Члан 11.
Прекршајни налог комунални полицајац издаје 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
надлежан за обављање комунално полицијских
послова.

Члан 13.
За учињене прекршаје за које није могуће издати
прекршајни налог, комунални полицајац сачињава
службену белешку у којој констатује повреду прописаног реда која чини правно обележје прекршаја и обавештава надлежну инспекцију ради
предузимања мера против лица затеченог у вршењу прекршаја. Уз обавештење, комунални полицајац прилаже службену белешку или други

Члан 9.
Комуналној полицији грађани и правна лица могу
писменим путем, преко Услужног центра града
Лесковца, подносити пријаве, петиције и предлоге
у вези са комуналним редом, као и електронском
поштом.
У изузетним случајевима, а због хитности у
поступању, пријаве, петиције и предлози из става
1. овог члана, могу се подносити телефоном и
непосредним усменим обраћањем, о чему комунална полиција прави службену белешку.
Комунална полиција је дужна да грађане и правна
лица, на њихов захтев, обавести о исходу поступања.
Члан 10.
Када комунални полицајац у обављању послова
комуналне полиције установи повреду комуналног
или другог законом утврђеног реда, поред овлашћења из члана 8. ове Одлуке, може:
1. издати прекршајни налог за учињени прекршај,
2. поднети захтев за вођење прекршајног поступка,
3. подношење пријаве надлежном органу за учињено кривично дело,
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доказ о учињеном прекршају (видео или фото запис на коме се јасно може видети радња из које
произилази обележје прекршаја и друге доказе).
Уколико учинилац прекршаја није затечен на лицу места, комунални полицајац службеном белешком констатује повреду прописаног реда која
чини правно обележје прекршаја и о томе обавештава надлежну инспекцију ради предузимања
мера из своје надлежности.

- физичко лице 10.000 динара,
односно учинилац прекршаја, ако онемогући или
омета комуналног полицајца у вршењу комуналнополицијских послова.

Члан 14.
Када у обављању својих послова комунална полиција сазна или буде обавештена о постојању кривичног дела, комунални полицајац обавештава
надлежни органо учињеном кривичном делу.
Поред тога, комунални полицајац обавештава и
друге надлежне органе да предузму мере из своје
надлежности.

Члан 20.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града
Лесковца".

Члан 15.
У обављању својих послова комунална полиција
сарађује са Градским инспекцијама, у складу са
законом, овом Одлуком и другим прописима Града којима се уређује обављање инспекцијских
послова.
Комунална полиција у обављању својих послова
сарађује и са јавним и јавним-комуналним предузећима, установама и другим организацијама
које је основала Скупштина града Лесковца.

Члан 19.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о комуналној полицији (''Службени гласник
града Лесковца'', бр. 18/09, 20/11 и 13/13).

Број: 06-4/17-I
У Лесковцу 14. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

Члан 16.
Комунална полиција је дужна да води евиденцију
о свим покренутим поступцима, као и наплаћеним
прекршајним налозима.

347.
На основу члана 11. став 5. Закона о комуналној
полицији ("Службени гласник Републике Србије",
бр. 51/09), члана 32. и 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07,
83/14 -др закон и 101/16 - др закон) и члана 25.
Статута града Лесковца ("Службени гласник града
Лесковца", бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16),
Скупштина града Лесковца, на 12. седници одржаној 14. и 15. јуна 2017. године, дана 14. јуна
2017. године донела је

НАДЗОР
Члан 17.
Комунално-полицијске послове над применом
одредаба ове Одлуке и аката донетих на основу
ове Одлуке врши Одељење Комуналне полиције
Градске управе града Лесковца, преко комуналних
полицајаца,у складу са овлашћењима истих.

ОДЛУКУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Стратешки план Комуналне полиције града Лесковца за период од
2017. до 2022. године, који је донет од стране Градског већа града Лесковца на 39. седници од 8.
јуна 2017. године.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се:

II
Саставни део ове Одлуке је текст Стратешког
плана Комуналне полиције града Лесковца за
период од 2017. до 2022. године.

- правно лице у висини од 100.000 динара,
- одговорно лице у правном лицу 20.000 динара,
- предузетник 50.000 динара,

III
Одлуку доставити Градском већу града Лесковца,
градоначелнику, Градској управи - Одељењу ко-
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муналне полиције у Лесковцу и а/а и објавити у
"Службеном гласнику града Лесковца".

- нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера и радњи у одређеном року;

Број: 06-4/17- 1
У Лесковцу 14. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

- предузима друге мере за које је овлашћен."
Комунално-полицијске послове обавља комунални
полицајац у складу са Законом утврђеним овлашћењима. Уколико комунални полицајац у обављању комунално-полицијских послова уочи повреду прописа, обавестиће одмах о томе, писменим
путем Одељење за инспекцијске послове.

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

348.
На основу члана 32. став 1. тачка 16. и 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
бр. 129/07 и 83/14 - др. закон и 101/16- др. закон),
члана 39. Закона о прекршајима ("Сл. гласник
РС", бр. 65/13 , 13/16 и 98/16) и члана 25. став 1.
тачка 16. Статута града Лесковца ("Сл. гласник
града Лесковца", бр. 12/08 и 7/11, 43/12, 29/16 и
54/16), Скупштина града Лесковца на 12. седници
одржаној 14. и 15. јуна 2017. године, дана 14. јуна 2017. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У ОДРЕЂЕНИМ
ДЕЛАТНОСТИМА НА ОДРЕЂЕНИМ
ПОСЛОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЛЕСКОВЦА
Члан 1.
У Одлуци о радном времену у одређеним делатностима и на одређеним пословима на територији
града Лесковца ("Сл. гласник општине Лесковац"
бр. 19/2005 и 15/2006 и "Сл. гласник града Лесковца" бр. 28/2008), у поглављу - Надзор, члан
22. мења се и гласи:
"Члан 22.
Послове инспекцијског надзора над применом
ове Одлуке врши Одељење за инспекцијске послове.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове
Одлуке врши комунални инспектор.
У обављању послова из става 2. овог члана комунални инспектор је овлашћен да издаје прекршајни налог за прекршаје за које је овом Одлуком
прописана новчана казна у фиксном износу.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да у складу са законом:

После члана 22. додаје се нови члан 22а. који
гласи:
"Члан 22а.
Прекршајни налог комунални инспектор издаје
у писаној форми у складу са Законом којим је
прописана садржина прекршајног налога.
Прекршајни налог се састоји од оригинала и две
копије. Оригиналан се уручује лицу против кога
се издаје прекршајни налог, а копије задржава
орган који издаје прекршајни налог.
Прекршајни налог се уручује присутном 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, комунални
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 коначан и извршан.
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Прекршајни налог са констатацијом коначности
и забелешком да новчана казна није плаћена, комунални 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 пријема прекршајног налога ако пре поступка извршења добровољно плати целокупан износ изречене новчане
казне".
После члана 22а. додаје се члан 22б. који гласи:
"Члан 22б.
Вршиоци делатности и послова из члана 1. ове
Одлуке, дужни су да комуналном испектору, омогуће несметано вршење послова надзора, ставе
на увид потребна документа, као и да без одлагања
покажу или доставе потребне податке и документацију у вези са предметом надзора и да у
року који инспектор одреди изврше налог инспектора".
Члан 2.
У поглављу - казнене одредбе, члан 23. мења се
и гласи:
"Члан 23.
Уколико се не придржава радног времена прописаног овом одлуком, односно решењем надлежног
градског органа, поступи супротно члану 226.
казниће се за прекршај:
- правно лице новчаном казном у фиксном износу
од 100.000 динара
- одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном износу од 20.000 динара
- предузетник новчаном казном у фиксном износу
од 50.000 динара
За прекршај из става 1. овог члана комунални
инспектор издаје прекршајни налог у складу са
Законом."
Члан 3.
У осталим деловима Одлука о радном времену у
одређеним делатностима и на одређеним пословима на територији града Лесковца остаје непромењена.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града
Лесковца".
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Број: 06-4/17-1
У Лесковцу 14. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

349.
На основу члана 32. став 1. тачка 16. и 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
бр. 129/07 и 83/14 - др. закон и 101/16- др. закон),
члана 39. Закона о прекршајима ("Сл. гласник
РС", бр. 65/13, 13/16 и 98/16) и члана 25. став 1.
тачка 16. Статута града Лесковца ("Сл. гласник
града Лесковца", бр. 12/08 и 7/11, 43/12, 29/16 и
54/16), Скупштина града Лесковца, на 12. седници одржаној 14. и 15. јуна 2017. године, дана
14. јуна 2017. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА
УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА И
ОБЈЕКАТА ЗАБАВНОГ КАРАКТЕРА
Члан 1.
У Одлуци о распореду радног времена угоститељских објеката и објеката забавног карактера
("Сл. гласник града Лесковца" бр. 4/2013), У поглављу Опште одредбе, у члану 3. иза става 2.
додаје се нови став 3. који гласи:
"Правно лице и предузетник који обављају делатност из члана 1. ове Одлуке дужни су да у периоду пословања (током целе године или сезонски),
утврде трајање и распоред радног времена у складу са одредбама ове Одлуке, утврђено радно
време видно истакну на главном улазу или на
другом видном месту објекта и у свом пословању
се придржавају истакнутог распореда, почетка и
завршетка радног времена."
У поглављу - Опште одредбе иза члана 7. додаје
се нови члан 7а. који гласи:
"Члан 7а.
Привредни субјекти на које се ова Одлука односи,
дужни су да комуналном инспектору, односно
комуналном полицајцу, односно, инспектору за
заштиту животне средине, омогуће несметано
вршење послова надзора, ставе на увид потребна
документа, као и да без одлагања покажу или до-
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ставе податке и документацију у вези са предметом
надзора и да у року који инспектор одреди изврше
налог инспектора."
Члан 2.
У поглављу - Надзор, члан 8. мења се и гласи:
"Члан 8.
Послове инспекцијског надзора над применом
ове Одлуке врши Одељење за инспекцијске послове, а комунално полицијске послове врши Одељење комуналне полиције.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове
Одлуке врше комунални инспектор и инспектор
за заштиту животне средине.
У обављању послова из става 2. овог члана комунални инспектор је овлашћен да издаје прекршајни налог за прекршаје за које је овом Одлуком
прописана новчана казна у фиксном износу, а
инспектор за заштиту животне средине да, у случајевима прописаним ово Одлуком, у складу са
законом, забрани рад угоститељског објекта.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да у складу са законом:
• нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера и радњи у одређеном року;
• предузима друге мере за које је овлашћен.
У обављању комунално полицијских послова комунални полицајац има овлашћења да предузима
законом прописане мере, издаје прекршајни налог
за прекршаје за које је овом Одлуком прописана
новчана казна у фиксном износу."
Члан 3.
У поглављу - Надзор после члана 8. додаје се
нови члан 8a који гласи:
"Члан 8a.
Прекршајни налог комунални инспектор, односно
комунални полицајац издаје 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 уручује присутном лицу за
кога се сматра да је учинило прекршај у моменту
откривања прекршаја.
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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, комунални
инспектор, односно комунални полицајац 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 коначан и извршан.
Прекршајни налог са констатацијом коначности
и забелешком да новчана казна није плаћена, комунални инспектор, односно комунални полицајац
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 пријема прекршајног налога ако пре поступка извршења добровољно плати целокупан износ изречене новчане
казне".
Члан 4.
У поглављу - Казнене одредбе, члан 9. мења се и
гласи:
"Члан 9.
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000
динара казниће се за прекршај правно лице:
1. Ако утврди радно време супротно одредбама
ове Одлуке или се не придржава истакнутог
распореда, почетка и завршетка радног времена
или почне са радом пре или ради дуже од ут-
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врђеног радног времена или лица из члана 6.
став 4. нису присутна у објекту на почетку и
на крају радног времена;
2. Ако је дошло до узнемиравања грађана из члана 2. или је поступљено супротно забрани из
члана 7. ове Одлуке;
3. Ако не истакне на улазу у објекат или на другом видном месту објекта распоред, почетак и
завршетак радног времена, утврђен овом Одлуком (члан 3. став 3.);
4. Ако не поступи у складу са чланом 7а;
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у правном лицу новчаном казном
у фиксном износу од 20.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник новчаном казном у фиксном износу
од 50.000 динара".
За прекршај из става 1-3 овог члана комунални
инспектор, односно комунални полицајац, издаје
прекршајни налог у складу са законом.
Члан 5.
У осталим деловима Одлука о распореду радног
времена угоститељских објеката и објеката забавног карактера остаје непромењена.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".
Број: 06-4/17- 1
У Лесковцу 14. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровиli, с.р.

350.
На основу члана 20. и 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 83/14
- др. закони и 101/16 - др. закон), члана 54. Закона
о добробити животиња ("Сл. гласник РС", број
41/09), члана 39. Закона о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/13, 13/16 и 98/16) и члана 25.
Статута града Лесковца ("Службени гласник града
Лесковца", бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16),
Скупштина града Лесковца, на 12. седници одр-
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жаној 14. и 15. јуна 2017. године, дана 14. јуна
2017. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
СТЕРИЛИЗАЦИЈИ ВЛАСНИЧКИХ И
НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАКА
Члан 1.
У Одлуци о стерилизацији власничких и напуштених паса и мачака ("Службени гласник града
Лесковца", број 14/2009), у поглављу - Надзор,
члан 4. мења се и гласи:
"Члан 4.
Послове инспекцијског надзора над применом
ове Одлуке врши Одељење за инспекцијске послове, а комунално полицијске послове врши Одељење комуналне полиције.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове
Одлуке врши комунални инспектор.
У обављању послова из става 2. овог члана комунални инспектор је овлашћен да издаје прекршајни налог за прекршаје за које је овом Одлуком
прописана новчана казна у фиксном износу.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да у складу са законом:
- нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера и радњи у одређеном року;
- предузима друге мере за које је овлашћен.
У обављању комунално полицијских послова комунални полицајац има овлашћења да предузима
законом прописане мере, издаје прекршајни налог
за прекршаје за које је овом Одлуком прописана
новчана казна у фиксном."
Члан 2.
У поглављу - Надзор после члана 4. додаје се
нови члан 4а. који гласи:
"Члан 4а.
Прекршајни налог комунални инспектор, односно
комунални полицајац издаје 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.
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Прекршајни налог се уручује присутном 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, комунални
инспектор, односно комунални полицајац 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 коначан и извршан.
Прекршајни налог са констатацијом коначности
и забелешком да новчана казна није плаћена, комунални инспектор, односно комунални полицајац
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 пријема прекршајног налога ако пре поступка извршења добровољно плати целокупан износ изречене новчане
казне".
Члан 3.
У поглављу - Казнене одредбе, члан 5. мења се и
гласи:
"Члан 5.
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000
динара казниће се правно лице уколико поступа
супротно одредбама члана 1. ст. 2. и члана 3. ове
Одлуке, а новчаном казном у фиксном износу од
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20.000 динара казниће се одговорно лице у
правном лицу.
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000
динара казниће се предузетник уколико поступа
супротно одредбама члана 1. ст. 2 и члана 3. ове
Одлуке.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000
динара казниће се физичко лице уколико поступа
супротно одредбама члана 1. ст. 2 и члана 3. ове
Одлуке."
Члан 4.
У осталим деловима Одлука о стерилизацији
власничких и напуштених паса и мачака остаје
непромењена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".
Број: 06-4/17- 1
У Лесковцу 14. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

351.
На основу члана 20. тачка 26. и члана 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС"
број 129/07, 83/14 - др.закони и 101/16 - др. закон), члана 3. став 2. и члана 54. Закона о добробити животиња ("Сл. гласник РС", број 41/09),
члана 2. став 3. тачка 14. и члана 4. став 3. Закона
о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС",
бр. 88/11 и 104/16), члана 39. Закона о прекршајима
("Сл. гласник РС", бр. 65/13 , 13/16 и 98/16) и
члана 25. став 1. тачка 31. Статута града Лесковца
("Службени гласник града Лесковца", бр. 12/08,
7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина града Лесковца, на 12. седници одржаној 14. и 15. јуна
2017. године, дана 14. јуна 2017. године донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
УСЛОВИМА ЗА ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ
ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЛЕСКОВЦА
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Члан 1.
У Одлуци о условима за држање домаћих животиња на територији града Лесковца ("Службени
гласник града Лесковца", број 9/2003, 15/2006 и
3/2008), у поглављу - Надзор, члан 26. мења се и
гласи:
"Члан 26.
Послове инспекцијског надзора над применом
ове Одлуке, као и комунално полицијске послове
врши Одељење за инпекцијске послове, односно
Одељење комуналне полиције.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове
Одлуке врше комунални инспектор.
У обављању послова из става 2. овог члана комунални инспектор је овлашћен да издаје прекршајни налог за прекршаје за које је овом Одлуком
прописана новчана казна у фиксном износу.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да у складу са законом:
- нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера и радњи у одређеном року;
- предузима друге мере за које је овлашћен.
У обављању комунално полицијских послова
комунални полицајац има овлашћења да предузима
законом прописане мере, издаје прекршајни налог
за прекршаје за које је прописана новчана казна
у фиксном износу."
Члан 2.
У поглављу - Надзор после члана 26. додаје се
нови члан 26а. који гласи:
"Члан 26а.
Прекршајни налог комунални инспектор, односно
комунални полицајац издаје у писаној форми у
складу са законом којим је прописана садржина
прекршајног налога.
Прекршајни налог се састоји од оригинала и две
копије. Оргинал се уручује лицу против кога се
издаје прекршајни налог, а копије задржава орган
који издаје пркршајни налог.
Прекршајни налог се уручује присутном 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
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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, комунални
инспектор, односно комунални полицајац ће га
упозорити на послещще 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 коначан и извршан.
Прекршајни налог са констатацијом коначности
и забелешком да новчана казна није плаћена, комунални инспектор, односно комунални полицајац
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 пријема прекршајног налога ако пре поступка извршења добровољно плати целокупан износ изречене новчане
казне".
Члан 3.
У поглављу - Казнене одредбе:
- у члану 27. став 1. речи "5.000-25.000 динара"
замењује се речима "10.000 динара у фиксном
износу".
- у члану 27. став 2. речи "5.000-25.000 динара"
замењује се речима "10.000 динара у фиксном
износу".
Члан 4.
У поглављу - Казнене одредбе:
- у члану 28. став 1. речи "50.000-500.000 динара" замењује се речима "100.000 динара у фиксном износу".
.
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- у члану 28. став 2. речи "25.000-250.000 динара"
замењује се речима "50.000 динара у фиксном
износу".
- у члану 28. став 3. речи "5.000-25.000 динара"
замењује се речима "20.000 динара у фиксном
износу".
Члан 5.
У поглављу - Казнене одредбе, члан 29. мења се
и гласи:
"Члан 29.
За прекршаје из члана 27. и 28. ове одлуке овлашћени комунални инспектор издаје прекршајни
налог у складу са законом.
За прекршаје из члана 27. став 1. тачка 12., 13.,
14., 15. и 26. ове одлуке овлашћени комунални
полицајац издаје прекршајни налог у складу са
законом."
Члан 6.
У осталим деловима Одлука о условима за држање
домаћих животиња на територији града Лесковца
остаје непромењена.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца" .
Број: 06-4/17-I
У Лесковцу 14. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

352.
На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр.
72/09, 81/09 - испр, 64/10 - Одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС,
98/13- Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 25.
Статута града Лесковца („Службени гласник града
Лесковца“, бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16),
Скупштина града Лесковца, на 12. седници одржаној 14. и 15. јуна 2017. године, дана 14. јуна
2017. године, донела је
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ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ, ДАВАЊУ У ЗАКУП И
ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о отуђењу, давању у закуп и прибављању
грађевинског земљишта у јавној својини (у даљем
тексту: Одлука), утврђују се услови, начин и поступак отуђења, давања у закуп и прибављања
грађевинског земљишта у јавној својини (у даљем
тексту: грађевинско земљиште), ради изградње и
привођења намени у складу са одговарајућим
планским актима, доношења и поништаја решења
о отуђењу и давању у закуп, измена уговора о закупу и престанак закупа, на територији града
Лесковца.
Члан 2.
Град Лесковац стара се о рационалном коришћењу
грађевинског земљишта у јавној својини, према
намени земљишта предвиђеној планским документом, у складу са Законом о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон).
Грађевинско земљиште у јавној својини на територији града Лесковца отуђује се или даје у краткорочни закуп ради постављања монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене, под условима, на начин и по поступку
утврђеним Законом и овом Одлуком, а све према
намени и на начин којим се обезбеђује његово
рационално коришћење.
II
УСЛОВИ, НАЧИН И ПОСТУПАК
ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
2.1. Услови давања у закуп грађевинског
земљишта за постављање монтажних
објеката привременог карактера на
површинама јавне намене
Члан 3.
Грађевинско земљиште на територији града Лесковца се може дати у закуп на одређено време за
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постављање монтажних објеката привременог
карактера, на површинама јавне намене, до привођења земљишта планираној намени.
Постојеће и планиране површине јавне намене,
не могу се отуђити из јавне својине.
Члан 4.
Грађевинско земљиште даје се у закуп на одређено
време за постављање монтажних објеката
привременог карактера, под условима, на начин
и по поступку утврђеном Законом и овом одлуком,
а у складу са Програмом давања у закуп на одређено време грађевинског земљишта јавне намене,
а највише до привођења земљишта планираној
намени.
Програм из става 1. доноси Градско веће, на предлог Градске управе.
Програм из става 1. овог члана садржи ознаку и
површину земљишта, намену и величину објекта,
урбанистичке услове за постављање привременог
монтажног објекта, врсту делатности која се може
обављати и сл.
Члан 5.
Лице коме је грађевинско земљиште дато у закуп
на одређено време дужно је да, пре закључења
уговора о закупу, достави главни пројекат за изградњу привременог објекта и пројекат рушења
тог објекта, са предрачуном трошкова рушења.
Средства у висини предрачуна трошкова рушења
из одобреног пројекта, при закључивању уговора
о закупу земљишта на одређено време, депонују
се код Градске управе.
Ако власник у року утврђеном уговором не уклони
објекат, рушење и одношење грађевинског
материјала извршиће надлежна инспекција из
средстава депозита.
Депозит се власнику враћа у целини ако сам
уклони објекат.
2.2. Услови отуђења грађевинског земљишта
Члан 6.
Грађевинско земљиште у јавној својини може се
отуђити у складу са Програмом отуђења грађевинског земљишта у јавној својини.
Изузетно од става 1. грађевинско земљиште у јавној својини се може отуђити под следећим
условима:
- Ако је такво отуђење у интересу Града, односно
ако се тиме обезбеђују већи приходи за Град
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или бољи услови за ефикасно вршење његових
права и дужности.
- Ако се отуђује по тржишним условима.
Одлуку о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини из става 2. доноси Градско веће на образложен предлог Градске
управе.
Програм из става 1. овог члана доноси Градско
веће на предлог Градске управе.
Програм из става 1. овог члана садржи ознаку и
површину земљишта, намену и величину објекта,
урбанистичке услове за изградњу објекта, врсте
делатности које се могу обављати и слично.
Члан 7.
Грађевинско земљиште у јавној својини не може
се отуђити или дати у закуп, ако није донет плански документ на основу кога се издају локацијски
услови, односно грађевинска дозвола.
Члан 8.
Грађевинско земљиште се отуђује као неизграђено.
Члан 9.
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у
закуп јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, у складу са Законом и овом
Одлуком. Изузетно, грађевинско земљиште се
може отуђити или дати у закуп и непосредном
погодбом у случајевима прописаним Законом.
Члан 10.
Одлуку о расписивању огласа за отуђење или давању закуп путем јавног надметања или прикупљање понуда доноси Градско веће у складу са
чланом 4. и 6. Ове Одлуке, у зависности да ли се
у закуп даје грађевинско земљиште јавне намене
за постављање монтажних објеката привременог
карактера или се отуђује грађевинско земљиште
из јавне својине.
Члан 11.
Оглас се јавно објављује путем средстава јавног
информисања.
Члан 12.
Оглас обавезно садржи:
- ознаку да ли се грађевинско земљиште отуђује
или даје у закуп путем јавног надметања или
путем прикуљања понуда;
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- дужину трајања закупа ( уколико се земљиште
даје у закуп);
- податке о земљишту које се отуђује или даје у
закуп (број парцеле, површина, локација, подаци
из урбанистичке, односно планске документације о земљишту и објектима који се на њему
могу градити и сл.)
- почетни (најнижи) износ цене за отуђење, односно закупнине;
- висину депозита изражену у процентима у односу на почетну цену и рок за уплату депозита
у поступку јавног надметања, односно за подношења понуда у поступку прикупљања понуда;
- назив и адресу органа коме се пријаве, односно
понуде подносе;
- рок за подношење пријава за јавно надметање,
односно прикупљање понуда;
- обавештење о датуму и времену пријема пријава
односно понуда;
- обавештење о времену и месту где ће се спровести поступак јавног надметања, односно
прикупљање понуда;
- посебне напомене: да се понуде (уколико се
спроводи поступак прикупљања понуда) достављају у запечаћеним ковертама са назнаком:
„Понуда, не отварај“, напомену у погледу обавеза лица, коме се даје у закуп грађевинско земљиште у складу са одредбама члана 4. ове
одлуке, као и друге напомене;
- начин и рок плаћања цене за отуђење односно
закупнине;
- назив органа који спроводи поступак јавног
надметања, односно прикупљања понуда;
- рок у коме ће учесници поступка бити обавештени о резултатима спроведеног поступка
јавног надметања, односно прикупљања понуда
и рок за повраћај депозита учесницима који
нису изабрани као најповољнији понуђачи;
- обавештење о садржини пријаве односно документацији која се мора приложити приликом
подношења пријаве одн. понуде и

16. jун 2017.

- напомену да је стицалац, односно закупац у
обавези да изврши промену намене земљишта,
уколико иста није извршена пре расписивања
огласа.
Поред елемената које оглас обавезно мора да садржи, у складу са ставом 1. овог члана, оглас може да садржи и друге елементе који се односе на
услове отуђења/закупа, земљишта које је предмет
отуђења односно закупа, посебне напомене и сл.
Члан 13.
Поступак отуђења или давања у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини спроводи Комисија
за спровођење поступка отуђења односно давања
у закуп грађевинског земљишта у јавној својини
(у даљем тексту: Комисија) у складу са Законом
и овом Одлуком.
Комисију из става 1. овог члана својим актом образује Градско веће. Актом о именовању утврђује
се број чланова Комисије и састав Комисије.
Именовање и разрешење чланова Комисије, као
и задатак Комисије утврђује Градско веће актом
о образовању Комисије, у складу са овом Одлуком.
Члан 14.
Комисија је обавезна да у року који не може бити краћи од 30 дана од дана јавног оглашавања у
средствима јавног информисања приступи јавном
надметању, односно отварању понуда, што ће
бити прецизирано самим огласом.
О току поступка јавног надметања и прикупљања
понуда води се записник.
Члан 15.
Почетна (најнижа) цена за отуђење односно закупнину утврђује се на основу Акта надлежног
пореског органа или другог надлежног органа
којим је извршена процена тржишне вредности
непокретности.
Висину депозита, начин плаћања закупнине, као
и лицитациони корак утврђује Градско веће.
Члан 16.
Најповољнијим понуђачем, односно понудом, у
смислу ове Одлуке сматра се понуђач, односно
понуда која садржи највишу цену, односно износ
закупнине.
Уколико је више понуђача понудило идентичну
понуду у складу са ставом 1. овог члана, најповољнијим понуђачем сматра се онај чија је понуда
прва приспела.
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А) Поступак јавног надметања и
прикупљања понуда јавним огласом
Члан 17.
Пријава за учешће на јавном надметању (у даљем
тексту: пријава) садржи:
- ознаку локације на коју се односи;
- име и презиме и адресу за физичка лица, ако је
у питању приватни предузетник и матични
број радње из јединственог регистра радњи;
- назив, односно фирму и седиште правног лица,
доказ о упису у регистар надлежног органа,
ПИБ и матични број, име и презиме директора
односно лица овлашћеног за заступање, потпис
и печат;
- изјаву о прихватању свих услова из огласа.
Уз пријаву се доставља доказ о уплаћеном депозиту, уредно овлашћење за заступање, фотокопија
личне карте за физичка лица, решење о упису у
регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар и евентуално друга документација прописана огласом.
Поступак јавног надметања почиње тако што
председник Комисије која спроводи поступак јавног надметања, по отварању поступка јавног надметања утврђује и записнички констатује:
- имена лица, односно лицитаната која су поднела
доказ о уплаћеном депозиту,
- ко је од лицитаната лично присутан,
- ко од лица која су присутна, има овлашћење
да, у име лицитанта, може да учини понуду,
односно предузима радње у поступку јавног
надметања.
Лица која нису благовремено уплатила депозит
неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.
Члан 18.
О раду Комисије се води записник, и о истом се
врши аудио снимање.
Записником се поред времена спровођења, односно
почетка поступка, констатује и која лица присуствују поступку и у ком својству, уноси цео
ток поступка, а обавезно се констатују све понуде
и лица која су их учинила, као и све друго што се
дешавало у току поступка и што је од значаја за
поступак који је спроведен.
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Члан 19.
Услови за спровођење поступка јавног надметања
испуњени су кад јавном надметању приступи један учесник, односно његов заступник.
Поступак јавног надметања је јаван и истом могу
да присуствују сва заинтересована лица.
Члан 20.
Председник комисије објављује почетни износ
цене за отуђење односно закупнине и позива учеснике јавног надметања да дају своје понуде.
Сваки учесник у јавном надметању обавезан је
да јавно каже износ који нуди и у име ког понуђача.
Након што заинтересовани учесници учине понуде,
председник Комисије, пита учеснике јавног надметања, да ли неко од учесника даје понуду са
већим износом од, у том моменту, највећег понуђеног износа.
Уколико неко од учесника понуди већи износ, од
тада понуђеног, поступак се наставља на начин
утврђен ставом 3. овог члана, све док учесници
јавног надметања дају понуде са износима већим,
од оног који садржи последња учињена понуда.
Уколико после трећег позива председника Комисије
нико од учесника у јавном надметању не учини
повољнију понуду, од последње учињене понуде,
председник Комисије јавно констатује који је
највиши понуђени износ и име понуђача.
Члан 21.
Уколико у поступку јавног надметања за предметну
парцелу учествује један учесник, односно његов
овлашћени заступник, јавно надметање се завршава када учесник, односно овлашћени заступник
прихвати почетни износ цене за отуђење односно
закупнине.
Уколико учесник односно његов овлашћени заступник не прихвати почетни износ цене за отуђење
односно закупнине губи права на враћање депозита.
Почетни износ цене за отуђење односно закупнине,
утврђује се као најповољнији износ цене за отуђење односно закупнине.
Члан 22.
Понуђач који је учинио најповољнију понуду,
обавезан је да на позив председника Комисије,
одмах потпише изјаву да је понудио највиши износ цене за отуђење односно закупнине, са назнаком висине понуђеног износа.
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Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише
изјаву из става 1. овог члана, председник Комисије
обавештава учеснике да се поступак јавног надметања наставља и позива учеснике да поново
учине понуде а учесник који је одбио да потпише
изјаву из става 1. овог члана губи право на повраћај депозита и даљег учешћа у поступку јавног
надметања.
Члан 23.
Када најповољнији понуђач потпише изјаву из
члана 22. ове Одлуке, председник Комисије јавно
објављује да је поступак јавног надметања завршен
и позива све учеснике јавног надметања да потпишу записник о току поступка и у исти унесу
евентуалне примедбе на ток поступка.
Председник Комисије обавештава све учеснике
да ће им у року утврђеним огласом бити достављена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Члан 24.
Комисија је обавезна да у року од пет дана од дана када је спроведен поступак јавног надметања
донесе Одлуку о најповољнијем понуђачу и исту
достави учесницима јавног надметања.
Члан 25.
Понуде се подносе у затвореној коверти, са видљивом назнаком на коју се локацију односи.
Понуда (у даљем тексту: понуда) садржи:
- ознаку локације на коју се односи;
- име и презиме и адресу за физичка лица, а ако
је у питању приватни предузетник и матични
број радње из јединственог регистра радњи;
- назив, односно фирму и седиште правног лица,
доказ о упису у регистар надлежног органа,
ПИБ и матични број; име и презиме директора
односно лица овлашћеног за заступање, потпис
и печат;
- изјаву о прихватању свих услова из огласа;
- понуђену цену земљишта односно закупнину.
Уз понуду се доставља доказ о уплаћеном депозиту,
уредно овлашћење за заступање, фотокопија лична карте за физичка лица, решење о упису у регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар и евентуално друга документација
прописана огласом.
Члан 26.
О раду Комисије се води записник и о истом се
врши аудио снимање.
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Записником се поред времена спровођења, односно
почетка поступка, констатује која лица присуствују
поступку и у ком својству, уноси цео ток поступка,
а обавезно се констатује колико је понуда укупно
пристигло, колико неблаговремених, колико непотпуних, (ако их има), колико понуда је отворено
уз навођење лица која су их поднела, као и све
што се дешавало у току поступка и што је од значаја за поступак који је спроведен.
Члан 27.
Председник Комисије јавно отвара приспеле
понуде уз навођење лица која су понуду учинила
и услова које садржи понуда.
Неблаговремене понуде се не отварају, а непотпуне
понуде се не разматрају.
Након отварања, јавног читања понуда и њиховог
записничког констатовања, председник Комисије,
јавно објављује која је понуда најповољнија и
име понуђача.
Након тога јавно оглашава да је поступак прикупљања понуда завршен и позива присутне учеснике
(понуђаче, односно лица овлашћена од понуђача
да учествују у поступку) да потпишу записник и
у исти унесу евентуалне примедбе на ток поступка.
Комисија је обавезна да у року од пет дана од дана јавног отварања понуда донесе Одлуку о избору најповољнијег понуђача и исту достави учесницима поступка.
Б) Непосредна погодба
Члан 28.
Грађевинско земљиште може се отуђити или дати
у закуп непосредном погодбом у случају:
1) изградње објеката за потребе обављања послова
из надлежности државних органа и организација, органа јединица територијалне аутономије
и локалне самоуправе, као и других објеката у
јавној својини;
2) исправке граница суседних катастарских парцела;
3) формирања грађевинске парцеле у складу са
чланом 70. Закона;
4) отуђења из члана 99. ст. 10. и 12. Закона, односно давања у закуп из члана 86;
5) споразумног давања земљишта ранијем власнику
непокретности која је била предмет експропријације, у складу са прописима о експропријацији;
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6) отуђења неизграђеног грађевинског земљишта
у поступку враћања одузете имовине и обештећења
у складу са посебним законом;
7) размене грађевинског земљишта.
Захтев за отуђење или давање у закуп непосредном
погодбом подноси се Градској управи.
Цена за отуђење, односно закупнина утврђује се
на основу акта надлежног пореског органа или
другог надлежног органа.
III
ОДЛУЧИВАЊЕ О ОТУЂЕЊУ ИЛИ
ДАВАЊУ У ЗАКУП И УГОВОР О
ОТУЂЕЊУ ОДНОСНО ДАВАЊУ ЗАКУП
Члан 29.
Комисија на основу Одлуке о најповољнијем понуђачу и неопходне документације за израду
Предлога одлуке о отуђењу односно давању у
закуп грађевинског земљишта, подноси захтев
Градској управи, да исти сачини и достави га
Градском већу.
Градско веће доноси одлуку о отуђењу, односно
давању у закуп грађевинског земљишта.
Члан 30.
Одлуку о отуђењу односно давању у закуп
непосредном погодбом доноси Градско веће.
Члан 31.
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује или
даје у закуп закључује уговор о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта, у року од
30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу односно давању у закуп са Градоначелником града
Лесковца, односно са лицем овлашћеним од
стране Градоначелника.
Лице коме је грађевинско земљиште отуђено или
дато у закуп у складу са Законом и овом Одлуком,
дужно је да исплати утврђену цену грађевинског
земљишта, односно закупнину пре закључења
уговора о отуђењу, односно уговора о закупу, односно на начин предвиђен Огласом.
Уговор из става 1. овог члана садржи податке о:
- катастарској парцели;
- висини и начину плаћања цене за отуђење односно закупнине;
- року трајања закупа;
•

- правима и обавезама у случају неизвршења
обавеза по основу уговора о отуђењу односно
закупу;
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- другим правима и обавезама везано за отуђење
односно закуп.
Уговор о отуђењу, давању у закуп и прибављању
грађевинског земљишта у својину града, закључује
се по претходно прибављеном мишљењу Градског
правобранилаштва.
Градско правобранилаштво дужно је да мишљење
из става 4. овог члана да у року од 15 дана од дана пријема захтева са потпуном документацијом.
Градска управа дужна је да примерак закљученог
уговора из става 4. овог члана достави Градском
правобранилаштву у року од 15 дана од дана закључења уговора.
3.1. Поништај решења о отуђењу или давању
у закуп грађевинског земљишта
Члан 32.
Учесник јавног надметања, односно учесник у
поступку прикупљања понуда који сматра да је
грађевинско земљиште отуђено или дато у закуп
супротно одредбама Закона, те да му је на тај начин повређено право може поднети надлежном
суду тужбу за поништај уговора у року од 8 дана
од дана сазнања за закључење уговора, а најкасније
у року од 30 дана од дана закључења уговора.
IV
ИЗМЕНА УГОВОРА О ЗАКУПУ
Члан 33.
Ако се промени власник објекта, односно посебног
физичког дела објекта који је изграђен или се
гради на грађевинском земљишту у јавној својини
које се користи по основу Уговора о закупу, односно закупа закљученом у складу са Законом и
овом Одлуком, закуподавац ће, на захтев новог
власника изменити уговор о закупу тако што ће
на место односно поред дотадашњег закупца ступити нови власник објекта, односно дела објекта.
Уз захтев за измену Уговора о закупу доставља
се Уговор о куповини објекта или куповини објекта у изградњи, односно други правни основ
којим се стиче право својине на објекту или објекту у изградњи, који је оверен у складу са законом са потврдом пореске управе о измирењу пореза по том правном основу или са потврдом пореске управе о ослобађању од пореске обавезе,
односно правоснажно решења о наслеђивању.
Закуподавац закључује са новим власником објекта
Уговор о закупу, који по потписивању представља
основ за промену уписа закупца у јавној књизи о
евиденцији непокретности и правима на њима.
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Права и обавезе за новог закупца настају даном
уписа права закупа у јавну књигу о непокретности
и правима на њима.
V
ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 34.
Грађевинско земљиште се прибавља у јавну својину у складу са одредбама Закона о јавној својини, Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда и у
складу са Одлуком о прибављању, располагању,
коришћењу и управљању стварима у јавној својини
које се односе на прибављање других непокретности у јавној својини.
Прибављање неизграђеног грађевинског земљишта
у јавну својину Града за потребе уређења површина
јавне намене, може се, осим у поступку прописаним Законом, којим се уређује експропријација,
спровести и споразумом са власником грађевинског
земљишта, на начин и у поступку који се уређује
одредбама ове Одлуке.
Прибављањем грађевинског земљишта у јавну
својину сматра се и размена непокретности.
Одлуку о покретању поступка прибављања неизграђеног грађевинског земљишта доноси Градско
веће на образложен предлог Градске управе.
Након спроведеног поступка прибављања неизграђеног грађевинског земљишта Градско веће на
образложен предлог Комисије доноси одлуку да
се одређено грађевинско земљиште прибави у
јавну својину Града.
Члан 35.
Неизграђено грађевинско земљиште се прибавља
у јавну својину полазећи од тржишне вредности
утврђене на основу акта надлежносг пореског
органа или другог надлежног органа којим је извршена процена тржишне вредности непокретности.
Члан 36.
Уговор о прибављању неизграђеног грађевинског
земљишта у јавну својину Града закључује Градоначелник, односно лице опуномоћено од стране
Градоначелника.
Уговор о прибављању неизграђеног грађевинског
земљишта у јавну својину Града закључује се по
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претходно прибављеном мишљењу Градског
правобранилаштва.
Градско правобранилаштво је дужно да мишљење
из става 2. овог члана да у року од 30 дана од дана пријема захтева са потпуном документацијом.
У случају да лице од којег се прибавља неизграђено
грађевинско земљиште у јавну својину Града не
приступи закључењу уговора, Градско веће ће
поништити Одлуку о прибављању неизграђеног
грађевинског земљишта.
Градска управа је дужна да примерак закљученог
уговора достави Градском правобранилаштву у
року од 15 дана од дана закључења Уговора.
Члан 37.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о отуђењу, давању у закуп и прибављању
грађевинског земљишта у јавној својини („Службени гласник града Лесковца“ бр. 5/2015).
Члан 38.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику града Лесковца“.
Број: 06-4/17-I
У Лесковцу, 14. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

353.
На основу члана 88. став 2. и члана 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др.
закон) и члана 89. став 2. Статута града Лесковца
("Службени гласник града Лесковца", бр. 12/08,
7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина града Лесковца, на 12. седници одржаној 14. и 15. јуна
2017. године, дана 14. јуна 2017. године, донела
је
ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ
ГРАДА ЛЕСКОВЦА - РЕПУБЛИКА
СРБИЈА И ОПШТИНЕ ЕЛИН ПЕЛИН РЕПУБЛИКА БУГАРСКА
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Члан 1.
Град Лесковац успоставиће сарадњу са бугарском
општином Елин Пелин Република Бугарска у
областима од заједничког интереса.
Члан 2.
Сарадња са општином Елин Пелин из Републике
Бугарске успоставиће се у областима од заједничког интереса, а пре свега у области економског,
пословног и научно техничког развоја, социјалне
заштите, образовања, културе и спорта и другим
областима које су дефинисане посебним Споразумом који је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Средства за реализацију ове сарадње обезбеђена
су у буџету града Лесковца.
Члан 4.
Овлашћује се градоначелник града Лесковца да,
у име града Лесковца, потпише Споразум о успостављању сарадње са бугарском општином Елин
Пелин - Република Бугарска.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".
Број: 06-4/17-I
У Лесковцу, 14. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

354.
На основу члана 160. Закона о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС"
број 101/15), члана 25. Статута града Лесковца
("Службени гласник града Лесковца" број 12/08,
7/11, 43/12, 29/16 и 54/16) и Сагласности Министарства рударства и енергетике број 310-0200060/2017-02 од 02. 2. 2017. године, Скупштина
града Лесковца, на 12. седници одржаној 14. и
15. јуна 2017. године, дана 14. јуна 2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА
ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
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I
УСВАЈА СЕ Програм мера за унапређење услова
живота локалне заједнице за 2017. годину на
територији града Лесковца (у даљем тексту:
Програм).
II
Овим Програмом утврђују се планирани приходи
и намена коришћења средстава из буџетског
фонда за активности које се током 2017. године
планирају у области унапређења услова живота
локалне заједнице.
III
Финансирање, односно суфинанасирање активности из овог Програма вршиће се у складу са
приливом средстава прикупљених од накнаде за
коришћење минералних сировина и геотермалних
ресурса.
IV
Саставни део ове одлуке чини Програм.
V
Реализацију Програма, надзор над извршењем
уговорених обавеза и Извештај о реализацији
овог Програма спроводи, односно доноси Градска
управа града Лесковца преко Одељења за привреду
и пољопривреду.
VI
Овај Програм објавиће се у "Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-4/17-1
У Лесковцу, 14. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

ПРОГРАМ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
УСЛОВА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
1.
Овим програмом утврђују се планирани приходи,
намена и начин коришћења средстава за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно
за изградњу и ревитализацију инфраструктуралних
објеката и других објеката у циљу побољшања
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услова живота у 2017. години на територији града
Лесковца.
2.
Средства овог Програма, у укупном износу од
З.185.960,00 динара остварена су од дела републичке накнаде за коришћење минералних сировина
и геотермалних ресурса (40% остварених прихода
на годишњем нивоу су приход буџета локалних
самоуправа) која се наплаћује по Закону о рударству и геолошким истраживањима ("Службени
гласник РС, бр.101/2015) и то:
А. Приходи од Накнаде за коришћење минералних
сировина и геотермалних ресурса у износу од
1.l03.207,00 динара (за 2016. годину).
Б. Пренета средства из претходних година (за
2014/2015. год.) у износу од 2.082.75З,00 дин.
3.
Средства предвиђена. овим програмом користиће
се наменски за финансирање обавеза локалне самоуправе утврђених законом о рударству и геолошким истраживањима, а кроз спровођење мера
и активности на за унапређење услова живота
локалне заједнице, а посебно за изградњу и ревитализацију инфраструктуралних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота
на територији града Лесковца и то за следеће активности:
1. Ревитализација атарског пута Чекмин-Липовица,
КО Чекмин и КО Липовица-Предвиђени су
радови у укупној дужини од око 2.653м атарског
пута, ширина постељице пута је 4м , док ће се
насипање извршити шљунком дебљине 0,15м
и у ширини од 3м пута. Укупна пројектована
вредност 1.457.112,00дин
2. Ревитализација атарског пута Велика Грабовница-Велика Копашница, КО Велика Грабовница и КО Велика Копашница -Предвиђени су
радови у укупној дужини од око 3.450м атарског
пута, ширина постељице пута је 4м , док ће се
насипање извршити шљунком дебљине 0,15м
и у шрини од 3м пута. Предвиђена је и израда
одводног канала у дужини од око 900м, као и
ископ и постављање пропуста за одвод атмосферских вода 0 600 по 6м за три локације.
Укупна пројектована вредност 1.722.296,40 дин
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4.
Опредељена средства у износу од 3.185.960,00
дин. користи ће се у складу са Програмом за унапређење услова живота локалне заједнице на
територији града Лесковца за 2017. годину.
5.
На крају периода 1. јануар - 31. децембар 2017.
године, неискоришћена средства преносе се у
наредни период и распоређују у Програму за унапређење услова живота локалне заједнице на
територији града Лесковца за 2018. годину.
6.
Градска управа - Одељење за привреду и пољопривреду ће бити задужена за спровођење активности предвиђених овим програмом. Стручне и
административно техничке послове за реазацију
програма и пројеката, као и надзор над извршавањем уговорених обавеза, спроводи Одељење
за привреду и пољопривреду.
7.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града
Лесковца".

355.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/07, 83/14 - др.закон и 101/16 - др. закон),
члана 25. Статута града Лесковца ("Службени
гласник града Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12,
29/16 и 54/16) и члана 2. и 61. Закона о становању
и одржавању зграда ("Службени гласник Републике
Србије" број 104/16), Скупштина града Лесковца,
на 12. седници одржаној 14. и 15. јуна 2017. године, дана 14. јуна 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА
СТАНОВИ СУ НАША КУЋА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се Програм Станови су
наша кућа (у даљем тексту: Програм), којим се
предвиђа бесповратно суфинансирање активности
на инвестиционом одржавању и унапређењу
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својстава стамбених зграда, обезбеђује заштита
стамбеног фонда, очување амбијенталних целина,
побољшање животних услова и културе становања,
заштита јавног интереса, повећање тржишног
ефекта, повећање вредности станова и продужење
века трајања зграде.
Члан 2.
Средства за намене утврђене чланом 1. ове Одлуке
обезбеђују се у Буџету града Лесковца у годишњем
износу од 5.000.000,00 динара, односно за
петогодишњи период Програма укупан износ од
25.000.000,00 динара.
Средства обезбеђена у буџету града Лесковца
реализоваће Градска управа Одељење за друштвене
делатности и локални развој преко бесповратних
субвенција, у складу са Програмом.
Члан 3.
Неутрошена средства из текуће буџетске године
за намену утврђену из члана 1. ове Одлуке пренеће
се у наредну буџетску годину и користиће се
према Програму.
Члан 4.
Динамика преноса средстава пратиће динамику
реализације Програма и динамику извођења
радова.
Члан 5.
Одељење за друштвене делатности и локални
развој је дужно да у оквиру годишњег Извештаја
о раду изради и Извештај о реализацији Програма.
Члан 6.
Програм Станови су наша кућа је у прилогу Одлуке и чини саставни део ове Одлуке.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".
Број 06-4/17-I
У Лесковцу 14. јун 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар ЋуровиЬ, с.р.
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Град Лесковац
Одељење за друштвене делатности
и локални развој
ПРОГРАМ
„СТАНОВИ СУ НАША КУЋА”
1. Носилац активности: Одељење за друштвене
делатности и локални развој
Градска управа града Лесковца, одељење за друштвене делатности и локални развој града, препознала је проблем у сопственој средини који се
односи на недостатак свести о важности одржавања стамбених зграда као и последицама које
оно може донети у будућности, уколико се на
време нешто не предузме.
Лоше материјално стање, неорганизованост управа
зграда, представљају узроке опасности по живот
и имовину од неодржавања стамбеног фонда у
тренутку откупа станова. Иако то није својствено
систему доминантне приватне својине, држава је
законским мерама задржала статус заштитника
јавног интереса у домену одржавања стамбених
зграда. Као што Закон о планирању и изградњи
регулише изградњу станова, тако и Закон о становању и одржавању стамбених зграда регулише
њихово коришћење. Одржавање зграда мора бити
у складу са овим законом. Власници или корисници
самосталних делова зграде имају обавезу да одржавају своје делове зграда на начин којим се обезбеђује функционалност тог дела зграде према
прописима који ближе одређују њихову функционалност и на начин којим се елиминише опасност
од наступања штете или немогућности коришћења
других делова зграде. Непридржавање добрих
обичаја становања и прописаног начина коришћења зграде и станова, повлачи одговорност, која
у зависности од степена оштећења зграде или
повреде лица, може бити материјална или прекршајне природе. За највећи број неправилности
надлежна је комунална инспекција.
Програм „Станови су наша кућа” подстиче законито коришћење зграде односно станова. Одржавањем стамбене зграде постиже се:
• Заштита стамбеног фонда
• Очување амбијенталних целина
• Побољшање животних услова и културе становања
• Обезбеђење јавног интереса
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• Повећање тржишног ефекта
• Повећање вредности наших станова
• Продужење века трајања зграде
Ипак, као најважнији бенефит овог Програма,
који је потребно реализовати низ година да би се
постигли задовољавајући ефекти, јесте свакако
подизање нивоа свести целокупне друштвене
заједнице.
Стан је основна социолошко урбана ћелија, а солитери, зграде су наше огледало. Суштински, зграду не чине цигле, већ станари. У транзицији је
дошло до власничке трансформације, али и стамбене културе. Комунална култура подразумева
задржавање афирмативних односа са нашим специфичностима, али и одрицање од ружних навика.
Становање подразумева нашу жељу за едукацијом,
међутолерантни однос станара ка хуманијој
комуникацији и добрим вибрацијама.
Стамбена зграда је правно лице посебне врсте.
Постоји законска обавеза да зграда има рачун и
печат. Обавезни органи Стамбене заједнице су
скупштина и управник, који имају кључну улогу
у добром управљању зградом. Скупштина стамбене заједнице доноси одлуке обичном већином
гласова присутних чланова који имају право гласа
по одређеном питању, осим ако законом није другачије прописано.
О располагању заједничким деловима зграде, поверавању управљања професионалном управнику
и кредитном задуживању стамбене заједнице скупштина стамбене заједнице одлучује већином коју чине 2/3 укупног броја гласова.
Скупштина стамбене заједнице:
1) бира и разрешава управника;
2) доноси одлуку о поверавању послова управљања
зградом, односно избору професионалног управника;
3) доноси правила власника у складу са чланом
17. став 2. закона;
4) доноси одлуку о узимању кредита;
5) одређује висину месечног износа који плаћају
власници посебних делова за потребе извршења
послова из надлежности стамбене заједнице,
и то на име трошкова одржавања, трошкова за
рад органа стамбене заједнице и других трошкова;
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6) доноси програм одржавања заједничких делова
зграде
7) доноси одлуку о организовању послова одржавања зграде, односно о поверавању послова
одржавања заједничких делова зграде;
8) доноси одлуку о предузимању радова на заједничким деловима зграде;
9) доноси одлуку о одржавању земљишта за редовну употребу зграде;
10) доноси одлуку о физичко-техничком обезбеђењу зграде и ствари на земљишту које служи
за редовну употребу зграде;
11) доноси одлуку о коришћењу заједничких делова зграде издавањем њихових делова трећим
лицима или власницима посебних делова;
12) доноси одлуку о располагању заједничким
деловима зграде;
13) доноси одлуку о начину коришћења земљишта
које служи за редовну употребу зграде;
14) доноси одлуку о унапређењу заједничких делова зграде;
15) доноси одлуку о осигурању из члана 48. закона;
16) доноси одлуку о постављању, односно уградњи
ствари на заједничким деловима зграде и земљишту које служи за редовну употребу зграде и
висини накнаде коју плаћају власници тих
ствари;
17) усваја извештај о раду управника, односно
професионалног управника, који посебно садржи приказ реализованих активности у односу
на планиране, као и искоришћењу средстава за
реализацију сваке од активности;
18) доноси одлуку о висини накнаде за инвестиционо одржавање заједничких делова зграде и
земљишта које служи за редовну употребу зграде;
19) одлучује и о другим питањима од значаја за
стамбену заједницу.
Скупштина стамбене заједнице одлучује на седници, али се одлуке могу доносити и давањем
писаних изјава ван седнице. О раду скупштине
стамбене заједнице води се записник.
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У одржавање стамбених зграда спадају радови
којима се обезбеђује физичка и функционална
исправност зграда, тачније њихова употребљивост.
Према природи, обиму и динамици извођења то
су најчешће превентивни радови и отклањање
кварова. Одржавање може бити текуће и инвестиционо. Постоји и група хитних интервенција.
Под текућим одржавањем подразумевамо мање
радове као што су кречење, прање, чишћење улаза, ходника, заједничких просторија, поправка и
замена осветљења. Инвестиционо одржавање је
одржавање инсталација, опреме, уређаја. Хитне
интервенције се решавају у року од 24 часа.
Свест станара о оваквом одржавању није на задовољавајућем нивоу у Лесковцу. Станари не схватају да сопствену викендицу не морају одржавати, али зграду морају. Накнада за одржавање је
сразмерна учешћу власништва у укупној стамбеној
површини, што у пракси често и није случај. Присутан је чешће солидаран принцип.
У центру Лесковца станоградња је старијег датума.
Па тако у улици Максима Горког датум изградње
зграде је 1953., у улици Моше Пијаде код цркве
постоје зграде из 1954., у Учитеља Јосифа из
1957., у Иве Лоле Рибара је из 1958.. Северни
блок на Булевару ослобођења изграђен је 1959.,
а Јужни блок 1963. Од 1960. године већ добијамо
и зграде са лифтом у центру града. Лифтови као
посебна категорија захтевају другачији третман
у одржавању и они нису предвиђени овим програмом. Њихова старост, проблематика и дугогодишњи проблеми захтевају системски приступ
станара њиховом решавању и није могуће генерализовати позитивне предлоге за све случајеве.
2. ПЛАНИРАНИ ЦИЉЕВИ
2.1. Општи циљ је виши ниво квалитета живота
грађана кроз јачање капацитета локалне заједнице у успостављању комуналног реда у стамбеним зградама
2.2. Посебни циљеви су: боља организација станара кроз формирање стамбене заједнице која
за њихов рачун као правно лице уговора текуће
одржавање са јавним и јавно комуналним предузећима, поверава послове, конкурише на јавне
позиве; затим стављање рада инспекцијских
служби и комуналне полиције у пун режим;
успостављен комунални ред у стамбеним зградама доношењем кућног реда и извођењем радова;
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повећана рентабилност јавних и јавно комуналних предузећа

Слика 1. Шема комуналног реда

3. СТАЊЕ ПРЕ
СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА
3.1. Низак ниво свести станара у зградама за колективно становање о томе да откупом станова
цела зграда постаје приватно власништво, те
да су у обавези да одржавају комунални ред у
заједничким просторијама(улаз, степениште,
стајалишта, светларници, подрумске и таванске
просторије, заједничка тераса, прилази), као и
на инсталацијама, столарији, опреми намењеној
за пошту .
3.2. Непознавање одредаба Закона о одржавању
стамбених зграда којим се регулише поправка
и замена делова зграде који угрожавају живот
и здравље корисника и околине и Закона о становању и одржавању стабених зграда који каже
да је одржавање стамбених зграда и станова, у
смислу става 2 члана 2., у јавном интересу.
3.3. Непостојање организованог иступања преко
формираних стамбених заједница у име заштите
заједничких интереса.
3.4. Последичан комунални неред који је проистекао из свега претходно изнетог: неисправна
улазна врата; недостатак или покварени интерфони, па су улази зграда у центру постали јавни вц-и; нема светла у ходницима, па је небезбедно по слабовида стара лица и мању децу;
пошта је расута због поломљених сандучића;
струјомери надохват нестручним лицима, јер
су врата електротабли отворена и дотрајала
услед старости; нехигијенски улази због уринирања пролазника; ишарани зидови графитима;
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запрљано степениште, јер нема уговора о одржавању; порушена врата за раздвајање подрумских просторија које су пуне смећа и отпада
до нивоа санитарне неисправности као претња
заразе; покидана хидрантна црева; недостатак
видео надзора; бука у недопуштено време, јер
нема кућног реда који усваја скупштина зграда;
опасност по околину због олука који висе са
тераса и дуж зграда заједно са постављеним
рекламним таблама предузетника дуж симса
зграде без сагласности станара, власника зграде.
3.5. Девастирани центар због старе станоградње
(амортизациони период зграде је до 70 година
код оних које су изграђене по стандардима)
представља ружну слику Лесковца као први
утисак инвеститору о граду, али и туристима
који посећују манифестације које се најчешће
одигравају у центру града
3.6. Предузетници лоцирани у граду такође
битишу у девастираној средини и имају интерес
да учествују у подизању капацитета за увођење
комуналног реда грађанима (по основу друштвене одговорности, друштвене свести, из маркетиншких разлога). Њима недостаје та веза
са грађанима који су конзументи њихових производа и услуга, која би им добро дошла обострано (куповина улазних врата у згради би
била пример, јер се она могу брендирати )
3.7. Медији су у пословном паду јер на локалу
губе финансијску подршку и препуштени себи
не могу сами да се тако брзо тржишно престроје.
Добро би им дошли уговори о јавно приватном
партнерству где Канцеларија за локални развој
види своју шансу и намеће се даље има важну
улогу у маркетиншком деловању са предузетницима.
4. ПАРТНЕРИ
4.1. ЈП "Урбанизам и изградња": Искуства других
општина показују да су њене службе дале велики допринос у изради предмера и предрачуна
бесплатно за станаре улаза и зграда који су заинтересовани за пријаву на јавни позив града,
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као и пружањем услуга бесплатног надзора
над извођењем радова;
4.2. Јавно предузеће Дом: Оно је носилац послова
одржавања у стамбеним зградама. Недовољан
број корисника услуга говори да постоји простор
за укључење осталих зграда у уговорну сарадњу
са овим предузећем, а што је и интерес ЈП
Дом. Ово предузеће обезбедиће одрживост комуналног реда у зградама јер ће убудуће интервенисати редовно и по позиву, а на основу
уговора са станарима. Као партнер, ЈП Дом ће
учесницима програма обезбедити бесплатно
издавање потврда о старости зграда, као и броју станова у стамбеном улазу, важним за бодовање критеријума;
4.3. Јавно комунално предузеће Комуналац: постоји
заинтересованост овог предузећа да појачаном
кампањом чишћења заједничког простора (подруми, терасе, ходници, улази, садња зеленила
у предулазима) дају пуни допринос завођењу
комуналног реда током реализовања програма
Станови су наша кућа;
4.4. Одељење за комунално-стамбене послове,
саобраћај и инфраструктуру: Оно је овлашћени
предлагач за Предлог Одлуке о Кућном реду у
стамбеним зградама, који ће израдити тим правника уз координацију Канцеларије за локални
развој. Ово одељење издаје уверења о конституисању Скупштине зграде и овлашћеном председнику, без надокнаде за учеснике програма;
4.5. PWW: Представља такође важног партнера
у овом програму јер поседује техничке могућности да појачаним ангажовањем подржи спровођење пројектних активности одржавања стамбених зграда које хронично имају проблем са
гомилањем отпада што због постојеће организације служби, тако и због непостојања организације самих станара зграда, али и њихових
лоших навика одлагања отпада на местима
која за то нису предвиђена. Ово предузеће ће
поставити контејнере за специфичан отпад током трајања реализације програма и изнети
нагомилани отпадни материјал из заједничких
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просторија као што су подруми, без надокнаде;
4.6. Инспекцијске службе: Највећи број проблема
у вези са одржавањем стамбених зграда јесте
у надлежности комуналне инспекције, а појачана
нехигијена поједине улазе чине и санитарно
небезбедним по здравље станара због могућих
извора заразе. Успех мера дератизације, дезинфекције је смањен због неприступачности великим површинама заједничког простора у стамбеним зградама који је буквално дивља депонија усред урбаног дела града;
4.7. Комунална полиција: је веома важна у контроли примене законских прописа од којих су
поштовање кућног реда у делу контролисане
буке у време одмора значајни, даље потребна
је санација недозвољених депонија у и поред
зграда мимо прописаних места и посуда (прилази, улази, подруми), угрожена је безбедност
станара од изазивања пожара због уништене и
дотрајале противпожарне опреме, присутно је
и непрописно чување животиња у стамбеним
зградама;
4.8. Стамбена заједница: је основна јединица одржавања јер са њима све почиње и све завршава,
схватајући комплексност проблема недостатка
финансијских средстава у периоду својинске
трансформације, стамбене заједнице морају да
стану у први ред борбе за комунални ред јер
су у питању њихови животни услови пре свега;
иницијалну финансијску помоћ коју пружају
други градови и општине, скупштине странара
зграда у Лесковцу требало би да виде као позитиван пример и искористе на најбољи могући
начин, правећи сопствене приоритете у одабиру
радова, уз обавезу одржавања новоуређеног
стања ствари; као правна лица скупштине могу
конкурисати за средства донатора, узимати
кредите код пословнох банака за сређивање
кровова и тераса које прокишњавају, оне су и
заштита као овлашћени представници свих станара у процесима заступања у интересу законских права;
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4.9. Медијске куће (електронски и штампани медији): јесу добродошли партнери у сваком
пројекту јер носе низ информација од значаја
за грађане који су главни конзументи програма
електронских и штампаних медија чиме се
обезбеђује гледаност и читаност, а тиме и повећава заинтересованост пословног света-коминтената за коришћење рекламног простора
наведених медија. Сем дејства у виду патрола
новинара које скреће пажњу јавности на депоније, висеће олуке и слично, њихово потенцирање примера добре праксе охрабрује да постоји
ниво свести који достиже проблематику програма на начин да иде корак испред свеукупног
економског стања у граду;
4.10. Приватни предузетници: иако на крају, у
следу таксативно наведених партнера, би могли
бити и први јер нису мање важни, они битишу
поготову у центру који представља екстра зону
пословања због фреквентности становништва
и посетилаца града, па постоји оправдана потреба предузетника да њихово окружење буде
усклађено са цивилизацијским тековинама чији
је саставни део и комунални ред
4.11. Историјски архив: С обзиром да је старост
зграде један од критеријума, Историјски архив
града Лесковца ће учесницима програма без
надокнаде издавати валидни документ којим
се доказује старост, уколико је период изградње
стамбеног објекта са датумом старијим од
1970. године.
5. ЦИЉНЕ ГРУПЕ
- Станари зграда: они су уживаоци комуналног
реда
- Стамбене заједнице: они су најодговорнији
део стамбене друштвене заједнице
- Управници стамбених заједница: они су најодговорније особе
- Инспекције: оне имају интерес да буде што
мање посла у смислу кршења закона и примене
казнених одредаба
- Комунална полиција: они су формирани да
првенствено делују едукативно и превентивно
у интересу грађана, па тек онда санкционо
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- Грађани: они заслужују сваки па и комунални
ред као становници града, као пролазници
улицама морају бити безбедни и пре свега
поносни на комуналну културу достигнуту у
свом граду
- Jавна и јавно комунална предузећа: њихов је
интерес да број корисника буде већи, али и
квалитетнији, у смислу чувања успостављеног
реда кроз обнову уговорене сарадње на
одржавању реда
6. КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Станари зграда јесу крајњи корисници, они ће се
служити зградом која је одржавана, они имају
моралну обавезу да наставе да одржавају успостављен комунални ред, поштујући законе и свакодневно подижући стандарде комуналног квалитета живљења до нивоа стамбене комуналне
културе. Њихова стамбена зграда ће као одржавана
бити пожељнија за избор становања па ће им и
станови бити на већој цени, као вреднији и за
продају, али и рентирање. Само задовољство становања у уређеном стамбеном амбијенту нема
мерну јединицу којом се може изразити предност
таквог ужитка који је својеврстан стандард живљења.
7. ИЗВОДЉИВОСТ ПРОЈЕКТНИХ
АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕНА КОНАЧНИХ
РЕЗУЛТАТА (примери добре праксе)
Програмски тим преузима на себе одговорност
за координацију са станарима зграда, одељењима
градске управе у чују надлежност задире проблематика урбаног становања,као и координацију
са руководиоцима јавних и јавно комуналних
предузећа, Пор Вернер и Вебера, комуналном
полицијом, инспекцијским органима, медијским
кућама и предузетницима. Када томе додамо спремност партнера да са својим стручним особљем сарађују на реализацији програма, успех је
неизоставан. Сви скупа јесу моћан генератор идеја, пројеката али и реализатори програма. Својом
синергијом свакако обезбеђују реалне могућности
за добру изводљивост овог програма, с обзиром
да је пројектно искуство током претходних година
потврдило овакве констатације.
Процењени резултати: Годишње уређење минимум
10 (десет) улаза стамбених зграда које испуњавају
критеријуме јавних позива, формирање више десетина управа у стамбеним зградама у којима је
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усвојен Кућни ред на снази, одржавање постигнутог редовног стања, подигнут ниво свести о
важности управљања заједничким стамбеним
простором из разлога безбедности, вишег нивоа
стамбене културе, али и стандарда живота.
Практична искуства: Користећи се примерима
добре праксе која говоре да је Стари град реновирао 150 улаза, Савски венац је уредио 592 зграде, а да су општине Врачар и Чукарица такође
успешно спроводиле сличне пројекте, као и град
Лесковац, који је успешно спровео претходни
Програм уређења 26 стамбених улаза и делова
заједничких просторија, сматрамо да је са изабраним партнерима и темељном припремом целовитог програма загарантована успешна реализација. Постављени циљеви су достижни из разлога
што је узета у обзир комплексност проблема и
није изостављен ниједан важан аналитички
моменат. Напротив, сви релевантни фактори су
укључени од самог почетка, спремно изражавајући
вољу да одговорно приступе учешћу кроз спровођење својих задатака као носиоци појединачних
пројектних активности.
8. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
8.1. Јавно иступање као промоција почетка програма уз позив грађанима, станарима да испрате
предности програма и одазову се позиву за учешће у активностима програма;
8.2. Едуковање станара о обавези завођења и очувања комуналног реда, као и упознавање са
казненом политиком услед кршења законских
одредби;
8.3. Едуковање станара да се правно конституишу,
формирањем Стамбених заједница (доношење
одлука, отварање рачуна, израда печата, усвајање
Кућног реда);
8.4. Избор приоритетних радова у зградама;
8.5. Потписивање споразума Одељења за друштвене делатности и локални развој о пословно
техничкој сарадњи са партнерима, као и уговора
станара са јавним и јавно комуналним предузећима о текућем одржавању заједничких просторија и инсталација у зградама;
8.6. Паралелна едукација у сарадњи са инспекцијама о законској обавези успостављања комуналног реда (методологијом јавног наступа, по-
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делом лифлета, гостовањем у радио и тв емисијама);
8.7. Паралелно медијско праћење програма пројектних активности као начина подстицаја учешћа
станара у реализацији (посета тв екипе на лице
места да се утврди чињенично стање пре, током и након реализације пројеката);
8.8. Расписивање Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање активности од стране града преко Одељења за друштвене делатности и локални развој везаних за извођење
радова у зградама; избор улаза, зграда;
8.9. Расписивање позива за Јавне набавке за избор
извођача;
8.10. Потписивање Уговора о заједничком финансирању станара и Одељења за друштвене
делатности и локални развој уређења заједничког простора у стамбеним зградама;
8.11. Реализација радова;
8.12. Надзор радова;
8.13. Штампање рекламног материјала о важним
контактима за станаре зграда и потребним корацима до комуналног реда;
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представника стамбене заједнице у складу са
тачком 5. јавног позива,
9.7. Старост зграде 20 година и више,
9.8. Закључен уговор са правним лицем о текућем
одржавању стамбене зграде, улаза,
9.9. Закључен уговор са правним лицем о одржавању хигијене у стамбеној згради/улазу,
9.10. Више од 10 станова у једном улазу.
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ
10.1. Старост зграде
10.2. Број станова у улазу
10.3. Вредност радова
10.4. Врста радова
10.1. По критеријуму ''старост зграде'' пријава
може добити максимално 35 бодова, у складу
са формулом:
БС = 35 х (СЗ/НЗ)
где је: БС - број бодова које понуда добија по
критеријуму ''старост зграде''; СЗ - старост конкретне зграде која се бодује (изражена у годинама);
НЗ - старост најстарије зграде од свих пристиглих
пријава које комисија циклично разматра (изражена
у годинама)

8.14. Укључење свих релевантних партнера у кампању активног сређивања кроз појачану подршку јавних предузећа као пример другим станарима зграда;

10.2. По критеријуму ''број станова у улазу'' пријава може добити максимално 15 бодова, на
следећи начин:

8.15. Провера реализованих радова;

- од 21 до 40 станова у улазу ...... 13 бодова

9. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА:
9.1. Конституисана Стамбена заједница,
9.2 . Поседовање ПИБ-а,

- од 11 до 20 станова у улазу ...... 10 бодова
- више од 40 станова у улазу ...... 15 бодова
10.3. По критеријуму ''вредност радова'' пријава
може добити максимално 30 бодова, на следећи
начин:

9.3. Поседовање Матичног броја,

- укупна вредност радова до 100.000 динара.................................. 5 бодова

9.4. Поседовање текућег рачуна у пословној
банци,

- укупна вредност радова преко 100.001 до
150.000 динара ........... 10 бодова

9.5. Одлука Стамбене заједнице о финансијском
учешћу станара од 10% у Програму „Станови
су наша кућа“,

- укупна вредност радова преко 150.001 до
180.000 динара ........... 15 бодова

9.6. Предмер и предрачун изабраних радова на
основу чекиране листе радова (која је саставни
део пријавног обрасца) од стране овлашћеног

- укупна вредност радова преко 180.001 до
200.000 динара ........... 20 бодова
- укупна вредност радова преко 200.001 до
220.000 динара ........... 30 бодова
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10.4. По критеријуму ''врста радова'' пријава може
добити максимално 20 бодова, на следећи начин:

16. jун 2017.

За сваки стамбени улаз подноси се и бодује посебан пријавни образац
11. TРАЈАЊЕ ПРОГРАМА
И ПРОЈЕКТНИХ AKТИВНОСТИ
Планирано је да се Програм Станови су наша
кућа реализује на целокупну територију града
у трајању од 5 година. Сама динамика реализације
Програма уређења стамбених улаза зависиће од
интересовања станара за његову реализацију.
Циљ града је да кроз овај и сличне Програмене
не само у ценру, него и на целокупној територији
града Лесковца повећа ниво културе становања у
циљу свеукупног локално економског развоја.
Гантов дијаграм: врста активности временски
период/месец носилац активности

1234567
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12. ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
СПРОВЕДЕНИХ АКТИВНОСТИ
12.1. обавештени станари о покретању програма
и његовим могућностима за унапређење стандарда живљења у стамбеним зградама кроз
проактивно учешће у формирању органа зграда,
уговорном регулисању текућег одржавања,
пријави на јавни позив за поделу средстава за
увођење комуналног реда у зградама
12.2. станари упознати са условима позива и начином доношења заједничких одлука о питањима везаним за одржавање заједничких просторија у стамбеним зградама
12.3. станари упознати са Законом о становању и
одржавању стамбених зграда, као и казненим
одредбама у случају непридржавања законских
прописа
12.4. јавно истакнут усвојен кућни ред са јасно
дефинисаним правима и обавезама станара
улаза те зграде, доношење одлука о поверавању
послова чишћења, одржавања инсталација, отврорен рачун и израђен печат
12.5. донета одлука станара о избору радова који
ће се финансирати јавним позивом уз учешће
станара, направљен предрачун радова (у случају
објеката који су под заштитом Завода за заштиту
споменика културе, све потребне сагласности
надлежних институција неопходне за извођење
радова, прибавља Стамбена заједница)
12.6. склопљени уговори станара зграда са предузећем о одржавању зграде, потписани спора-
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зуми о пословно техничкој сарадњи са партнерима
12.7. едуковани станари о законској обавези одржавања стамбених зграда чиме уједно повећавају вредност своје имовине, унапређују стандард живота, степен своје и безбедности својих
комшија и околине, продужавају рок трајања
зграде
12.8. медији забележили напредак у успостављању
комуналног реда у зградама обухваћени програмом Станови су наша кућа. Потписани уговори о одржавању стамбених улаза.
12.9. јавни позив расписан и изабрани улази
стамбених зграда који ће се финансирати програмом
12.11. потписани уговори одељења за друштвене
делатности и локални развој и представника
станара за суфинансирање радова
12.12. расписан позив за Јавне набавке на порталу
јавних набавки и изабран извођач радова
12.13. реализовани радови у зградама
12.14. извршен надзор над извођењем радова
12.15. подељен рекламни материјал са важним
информацијама за станаре о законским одредбама, о бројевима комуналне инспекције и полиције, ЈКП Комуналац, ЈП Дом
12.16. спроведена кампања сређивања улаза у
зградама у смислу сређивања и недефинисаних
послова јавним позивом а који допуњавају
слику о комуналном реду доводећи простор у
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виши ниво квалитета за живот (као што је
појачано изношење смећа, рашчишћавање депоније, садња цвећа, ...)
12.16. извршена контрола спроведених радова у
складу са поднетим захтевом и спецификацијом
наведених радова у пријави на јавни позив

•
•

•

•
•

•
•

13. ВИДЉИВОСТ ПРОГРАМА
кроз информативни радијски и тв програм, као
и у штампаним медијима
конференције за штампу одељења за друштвене
делатности и локални развој са тематским приступом (потписивање споразума о пословно
техничкој сарадњи са ЈП Урбанизам и изградња,
ЈКП Комуналац, ЈП Дом, PWW, медијским
кућама; објава изабраних улаза зграда по позиву
и потписивање уговора о заједничком финансирању сређивања улаза; објава успешности
реализације)
гостовања представника одељења за друштвене
делатности и локални развој, комуналне полиције, комуналне инспекције, јавних предузећа,
јавно комуналних предузећа, PWW-а, служби
за безбедност против пожара
текстови, интервјуи о програму у локалним
штампаним медијима
штампање лифлета о учесницима партнерима
на пројектима, о важним контакт бројевима,
адресама за потребе станара
саопштење за јавност о расписивању јавног
позива, службено оглашавање јавног позива
посебно израђен лого програма којим ће бити
обележен промо материјал намењен општој
видљивости, означавању стамбених улаза који
ће се уређивати, сет намењен управи зграде и
станарима
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14. РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОГРАМА
ПРОЈЕКАТА
Програм обухвата низ пројеката који налазе
ослонац у Стратегији одрживог развоја 20102019. и то у позицији:
• 1.2.5. до 2020.год потребно је реконструисати
уже градско језгро када ће девастирани улази
старије станоградње доживети још веће пропадање и тиме угрозити предвиђене активности
из 1.2.5.,
•

2.5. немогуће је унапредити имиџ града као
туристичке дестинације уколико се центар
града остави у стању у каквом јесте тренутно,

• 4.3. унапређење заштите здравља могуће је уз
појачано превентивно деловање кроз утицај
на оздрављење услова свакодневног живота а
који у сваком случају искључује комунални
неред у стамбеном простору,
• 5.3.4. у складу је са системом пројектног и
конкурсног трошења буџетских средстава.
15. ОДРЖИВОСТ
15.1. Регулисано текуће одржавање поверавањем
послова предузећу које ће станарима месечно
фактурисати услугу чишћења заједничких просторија у стамбеним зградама
15.2. Регулисано текуће одржавање инсталација
на основу потписаног уговора са предузећем
за одражавање стамбених зграда
15.3. Регулисан комунални ред у погледу поштовања правила одређених усвојеном градском
Одлуком о кућном реду у стамбеним зградама
и примена казнених одредби у случају непоштовања Кућног реда
15.4. Формиране стамбене заједнице за организовано регулисање одржавања комуналног реда
15.5. Пораст свести станара у зградама за колективно становање о неопходности учешћа у одлучивању приликом одржавања комуналног
реда у заједничким просторијама

Слика 2. Шема видљивости програма

15.6. Обавештеност станара о контактима са сервисним службама за регулисање комуналног
реда
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15.7. Финансијским учешћем станара створена
навика да се учествује у уређењу заједничког
простора
15.8. Ефикасније спровођење надлежности града
15.9. Ефикаснији прилив на приходној страни
буџета Града, на основу изречених мандатних
казни за учињене прекршаје, обезбедиће финансирање унапређења услова рада контролних
служби
16. БУЏЕТ
Приказани буџет је ишао у сусрет домаћем извору
финансирања, с обзиром да је 90% средстава обезбеђено из градског буџета, преко Одељења за
друштвене делатности и локални развој, као носиоца Програма а преосталих 10% суфинансирају
сами станари. Зато је дата поједностављена табела
са познатим фиксним трошковима, без варијабилног дела.
Варијабилни део је садржан у обавезама партнера
у програму којих су се потписивањем споразума
са Одељењем за друштвене делатности и локални
развој о пословно техничкој сарадњи, прихватили,
тако што ће без надокнаде пружати услуге из
својих надлежности само учесницима програма.
Такође, поједина предузећа, попут PWW –а, из-
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разила су спремност да изнесу отпад са депонија
у заједничком простору, о свом трошку. Даље,
све бесплатно издате потврде, уверења, сагласности
одељења за комунално - стамбене послове,
саобраћај и инфраструктуру, Историјског архива,
ЈП Дом-а, не могу унапред бити приказане пре
завршетка једног циклуса програма, када ће се
тачно знати број пријављених станара учесника
од којих се, као услов за пријаву, тражи достављање
наведене документације.
Посебно је важно истаћи трошкове израде бесплатног предмера и предрачуна радова које ће
сносити ЈП Урбанизам и изградња. Укупна вредност пружања оваквих услуга биће позната након
завршног сваког цилкуса јавног позива.
У том смислу, вредност свих активности премашује
средства приказана буџетом, односно сама средства
намењена извођењу радова и то за износ наведених
варијабилних трошкова. Самим тим је приказани
буџет много већи и то за део повластица које добијају само учесници програма, као вид системске
подршке институција града у решавању проблема
одржавања стамбених зграда.
У случају да се током реализације програма у
наредном периоду од 5 година појаве могућности
финансирања програмских активности средствима
донатора, тада ће и буџет бити детаљније
прилагођен њиховим специфичностима прецизног
захтева програма.
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17. ПОТЕНЦИЈАЛНИ РИЗИЦИ
• Изгубљено међусобно поверење станара: оно
доводи до некомуницирања и неформирања
скупштина, нити решавања заједничких проблема у згради
• Изгубљено поверење станара у капацитете градских институција: постоји мишљење станара
да јавна предузећа немају капацитете за текућа
одржавања и да су зато уговори необнављани,
раскинути
• Изгубљено поверење извођача у уговором року
од стране наручиоца: кашњење у плаћању порема испостављеним ситуацијама извођача радова од стране наручиоца радова, што често
угрожава утврђену динамику извођења и завршетка радова.
Реализација програма представљаће прве кораке
у нашем граду у овом правцу развоја. Циклуси
помоћи у одржавању стамбених зграда су се понављали и у другим градовима, с тим што је сваки наредни пут могући износ смањиван за станаре
који се јављају из истог улаза. Примењујући њихова искуства, а узимајући сопствене специфичности, можемо доћи до конкретних закључака о
томе које моделе помоћи можемо пружити својим
суграђанима. Низак стандард, који неће убрзано
порасти само жељом да се живи у комунално уређеној згради, представља главни подривач свих
настојања града и његових институција да се проблеми реше, а суграђанима изађе у сусрет. Отуда
и неопходност укључења великог броја партнера
да дају допринос у превазилажењу осећаја безизлазности, који своје корене има дубоко, а крију
се у високом степену неповерења према свима и
према свакоме.
У реализацији овог Програма потребна је велика
одговорност свих учесника да се иза свега обећаног
стане, да се договорено испуни. Због тога очекујемо велику озбиљност јавних и јавно комуналних
предузећа да, уколико имају капацитете да се посла прихвате, а да уколико га немају, да упражњени
простор уступе другима, приватним предузећима
којих већ има у осталим градовима и са којима
станари увелико склапају уговоре о одржавању.
18. УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Процесу успостављања комуналног реда недостају
добре вибрације које представљају виши ниво
комуникације сваке врсте. Управо те добре виб-
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рације сваки комунални ред стављају на посебну
позицију која представља комуналну културу. На
томе ваља радити свакодневно јер је култура
својствена цивилизацији којој стреми сваки човек.
Тек освајањем комуналне културе можемо рећи
да смо засигурно на путу локално економског
развоја. На добро се човек лако навикне. Ове ствари су изнад техничког решавања проблема.
Оне се тичу стања духа једне државе и једног
града. Сматрамо да грађани заслужују више и да
им треба дати шансу да покажу да могу својим
залагањем живети квалтетније, те да им је потребно изаћи у сусрет и помоћи иницијално за
постављање темеља за комунални ред у стамбеним
зградама.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

356.
На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени
гласник РС", број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16)
и члана 25. Статута града Лесковца ("Службени
гласник града Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12,
29/16 и 54/16), Скупштина града Лесковца, на
12. седници одржаној 14. и 15. јуна 2017. године,
дана 14. јуна 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
I
УСВАЈАЈУ СЕ измене и допуне Програма коришћења средстава буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца за
2017. годину, Комисије буџетског фонда за развој
пољопривреде на територији града Лесковца од
7. 6. 2017. године, број 19/17-04/1.
II
Ову Одлуку објавити у "Службеном гласнику
града Лесковца."
Број: 06-4/17- I
У Лесковцу, 14.јуна 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

16. jун 2017.
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357.
На основу чл. 36. и 38. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/16) и члана 25.
Статута града Лесковца ("Службени гласник града
Лесковца", бр. 12/08, 7/1 1, 43/12, 29/16 и 54/16),
Скупштина града Лесковца, на 12. седници одржаној 14. и 15. јуна 2017. године, дана 14. јуна
2017. године донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЛП "ДОМ" ЛЕСКОВАЦ
Члан 1.
Спроводи се Јавни конкурс за именовање директора ЈП "Дом" Лесковац.
Члан 2.
Оглас о јавном конкурсу садржи податке о јавном
предузећу, радном месту, условима за именовање
директора јавног предузећа, месту рада, стручној
оспособљености, знањима и вештинама које се
оцењују у изборном поступку и начину њихове
провере, рок у коме се подносе пријаве, податке
о лицу задуженом за давање обавештења о јавном
конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе и
податке о доказима који се прилажу уз пријаву.
Члан 3.
Саставни део Одлуке је текст огласа који садржи
обавезне елементе из члана 2. ове Одлуке.
Скупштина града Лесковца објавиће текст огласа
у "Службеном гласнику Републике Србије",
дневном листу "Вечерње новости", као и на интернет страници града Лесковца, с тим што се
мора навести када је текст огласа објављен у
"Службеном гласнику Републике Србије", а све у
року од 8 (осам) дана од дана доношења Одлуке.
Члан 4.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење
конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Лесковац.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у "Службеном гласнику града
Лесковца".
Број: 06-4/17-I
У Лесковцу 14. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.
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358.
На основу чл. 31. став 1. и 2. члана 34. и члана
35. Закона о јавним предузећима ("Службени
гласник РС" број 15/16), члана 32. и члана 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", број 129/07 и 83/14 - др. закон и
101/16 - др. закон) и члана 25. Статута града
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца"
број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), Скуriштина
града Лесковца, на 12. седници одржаној 14. и
15. јуна 2017. године, дана 15. јуна 2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНА КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
ЛЕСКОВЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНИХ И ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ
ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ГРАД ЛЕСКОВАЦ
I
ЖИКИЦА СТОЈАНОВИЋ, дипл. економиста,
разрешава се дужности председника Комисије
Скупштине града Лесковца за спровођење јавног
конкурса за избор директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Лесковац,
због подношења оставке.
II
ЛИДИЈА ЂОРЂЕВИЋ, дипл. правник, разрешава
се дужности члана Комисије Скупштине града
Лесковца за спровођење јавног конкурса за избор
директора јавних и јавних комуналних предузећа
чији је оснивач град Лесковац, због подношења
оставке.
III
Ово решење објавити у "Службеном гласнику
града Лесковца".
Број 06-4/17- I
У Лесковцу, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.
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359.
На основу чл. 31. став 1. и 2. члана 34. и члана
35. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/16), члана 32. и члана 66. став
3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/14 - др. закон и 101/16др. закон) и члана 25. Статута града Лесковца
("Службени гласник града Лесковца" број 12/08,
7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина града Лесковца, на 12. седници одржаној 14. и 15. јуна
2017. године, дана 15. јуна 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНА КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
ЛЕСКОВЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНИХ И ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ
ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД
ЛЕСКОВАЦ

16. jун 2017.

360,
На основу члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", број 129/07, 83/14 - др. закона и
101/16 - др. Закон ) и члана 25. Стаrута града
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца",
број 12/08, 7/11, 43/ \ 2, 29/16 и 54/16), Скупштина
града Лесковца, на 12. седници одржаној 14. и
15. јуна 2017. године, дана 15. јуна 2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА СТАМБЕНЕ
АГЕНЦИЈЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
I
ЖИКИЦА СТОЈАНОВИЋ, дипл. економиста,
разрешава се функције председника Управног
одбора Стамбене агенције града Лесковца, због
подношења оставке.
II
Ово Решење објавити у "Службеном гласнику
града Лесковца".

I
ЈЕЛЕНА КОЦИЋ, дипл.правник, именује се за
председника Комисије Скупштине града Лесковца
за спровођење јавног конкурса за избор директора
јавних и јавних комуналних предузећа чији је
оснивач град Лесковац.

Број 06-4/17- I
У Лесковцу, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровнћ., с.р.

II
НАТАЛИЈА ЦАКИЋ, дипл.правник, именује се
за члана Комисије Скупштине града Лесковца за
спровођење јавног конкурса за избор директора
јавних и јавних комуналних предузећа чији је
оснивач град Лесковац.
III
Ово решење објавити у "Службеном гласнику
града Лесковца".
Број 06-4/17- I
У Лесковцу, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровнli., с.р.

361.
На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 1.
Закона о здравственој заштити ("Службени гласник
Републике Србије", број 107/05, 72/09 - др. Закон,
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. Закон,
93/14, 96/15 и 106/15), члана 32. став 1. тачка 9. и
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14 - др.
Закон и 101/16 - др. Закон ), члана 5. Одлуке о
оснивању и преузимању оснивачких права над
Домом здравља Лесковац ("Службени гласник
општине Лесковац", бр. 4/06 и 16/06) и члана 25.
Статута града Лесковца ("Службени гласник града
Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16),
Скупштина града Лесковца, на 12. седници
одржаној 14. и 15. јуна 2017. године, дана 15.
јуна 2017. године, донела је

16. jун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА
ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ
I
Др СЛАВИША БОЖИЋ, специјалиста опште
стоматологије, разрешава се функције директора
Дома здравља Лесковац, због истека мандата.
II
Ово Решење објавити у "Службеном гласнику
града Лесковца".
Број 06-4/17- I
У Лесковцу, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ћуровић, с.р.

362.
На основу члана 130. став 3, члана 132. став 3. и
члана 133. став 1. Закона о здравственој заштити
("Службени гласник Републике Србије", број
107/05, 72/09 - др. Закон, 88/10, 99/10, 57/11,
119/12, 45/13 - др. Закон, 93/14, 96/15 и 106/15),
члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС", број 129/07, 83/14 - др. Закон и 101/16 - др.
Закон ),члана 5. Одлуке о оснивању и преузимању
оснивачких права над Домом здравља Лесковац
("Службени гласник општине Лесковац", бр. 4/06
и 16/06) и члана 25. Статута града Лесковца
("Службени гласник града Лесковца", број 12/08,
7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина града Лесковца, на 12. седници одржаној 14. и 15.јуна
2017. године, дана 15. јуна 2017. године, донела
је
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II
Ово Решење објавити у "Службеном гласнику
града Лесковца".
Број 06-4/17- I
У Лесковцу, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

363.
На основу чл. 16. став 2. и 17. став 3. Закона о
јавним предузећима ("Службени гласник РС",
бр. 15/16), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС"
бр. 129/07, 83/14 - др. закон . и 101/16 - др. закон), члана 40. Одлуке о усклађивању Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа "Комуналац" из Лесковца са Законом о јавним предузећима ("Службени гласник града Лесковца" број
39/16) и члана 25. став 1. тачка 9. Статута града
Лесковца ("Сл.гласник града Лесковца", бр.12/08,
7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина града
Лесковца, на 12. седници одржаној 14. и 15. јуна
2017. године, дана 15. јуна 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"КОМУНАЛАЦ" ЛЕСКОВАЦ
I
Разрешава се Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа "Комуналац " Лесковац, у саставу:
1. Станиша Петровић, председник
2. Срђан Стефановић, члан
3. Сребра Михајловић, члан из реда запослених

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ
I
Др СЛАВИША БОЖИЋ, специјалиста опште
стоматологије, именује се за директора Дома
здравља Лесковац, на период од четири године.

II
Ово Решење објавити у "Службеном гласнику
града Лесковца".
Број 06-4/17- 1
У Лесковцу, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.
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364.
На основу чл. 16. став 2. и 17. став 3. Закона о
јавним предузећима ("Службени гласник РС",
бр. 15/16), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр.
129/07, 83/14-др.закон и 101/16- др.закон), члана
40. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа "Комуналац" из Лесковца са Законом о јавним предузећима ("Службени гласник града Лесковца" број 39/16) и
члана 25. став 1. тачка 9. Статута града Лесковца
("Сл. гласник града Лесковца", бр.12/08, 7/11,
43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина града Лесковца,
на 12. седници одржаној 14. и 15. јуна 2017. године, дана 15. јуна 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"КОМУНАЛАЦ" ЛЕСКОВАЦ
I
Именује се Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа "Комуналац " Лесковац, у саставу:
1. Мрђан Урошевић, дипл. економиста у области
агроменаџмента за председника
2. Срђан Стефановић, спец. струковни инж. грађевинарства, за члана
3. Сребра Михајловић, за члана из реда запослених.
II
Ово Решење објавити у "Службеном гласнику
града Лесковца".
Број 06-4/17- I
У Лесковцу, 15. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

16. jун 2017.

ИСПРАВКА
ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ЧЛАНУ 2.
СТАТУТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА
ЛЕСКОВЦА“, БР. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 И
54/16) У РЕДНИМ БРОЈЕВИМА
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА
Члан 1.
У члану 2. Статута града Лесковца („Службени
гласник града Лесковца“, бр. 12/08, 7/11, 43/12,
29/16 и 54/16) врши се исправка техничке грешке
у редним бројевима насељених места тако да се
после насељеног места Чифлук Разгојнски под
редним бројем 140, насељено место Чукљеник
које је техничком грешком уписано под редним
бројем 142, уписује под редним бројем 141, а остала насељена места до краја сукцесивно мењају
редне бројеве, Шаиновац добија редни број 142,
Шарлинце 143 и Шишинце 144, док текст Статута
града Лесковца остаје непромењен.
Члан 2.
Ову Исправку објавити у ,,Службеном гласнику
града Лесковца“
Образложење
Увидом у текст Статута града Лесковца, који је у
основном тексту објављен у „Службеном гласнику
града Лесковца“, број 12/08 и измене и допуне у
Службеним гласницима града Лесковца број 7/11,
43/12, 29/16 и 54/16, утврђено је да је у редним
бројевима насељених места начињена горе
наведена техничка грешка.
Из тих разлога, а у складу са чланом 15. став 2.
Закона о објављивању закона и других прописа и
аката, врши се исправка техничке грешке у члану
2. Статута града Лесковца, у редним бројевима
насељених места, на начин наведен у члану 1.
ове Исправке, док текст Статута града Лесковца
остаје непромењен.
Број: 06-3/08-01
У Лесковцу, 15.6.2017. године
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК

365.
На основу члана 15. став 2. Закона о објављивању
закона и других прописа и аката (,,Сл.гласник
РС“, бр. 45/2013), дана 15.6.2017. године даје се

Александар Ђуровић
СЕКРЕТАР и ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
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