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281.
Општинско веће општине Власотинце на седници
одржаној дана 11.05.2018.год. разматрало је Иници
јативу Одељења за буџет, финансије, привреду и
друштвене делатности, за покретање и спровођење
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини у складу са Програмом заштите,

ОДРЕЂУЈЕ СЕ председник општине Власотинце као
надлежни орган који ће на основу предлога Комисије
за спровође поступка јавног надметања коју образује
Општинско веће, донети Одлуку о давању у закуп по
љопривредног земљишта у државној својини уз са
гласност Министарства.

уређења и коришћења пољопривредног земљишта у

III

државној својини на територији општине Власотинце

Одредбе члана 1. и 2. ове Одлуке односе се и на пољо

за период јануар 2018.год.- јануар 2019.године и

привредно земљиште које је у складу са посебним за

доношење Одлуке о одређивању надлежног органа за

коном одређено као грађевинско земљиште, а користи

спровођење поступка давања у закуп пољопривредног

се за пољопривредну производњу, до привођења плани

земљишта у државној својини, па је Општинско веће

раној намени, као и на пољопривредне објекте у држа

донело:

вној својини.
IV

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У

Одлуку објавити у "Службеном гласнику града Ле
сковца".

ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

V

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Одлуку доставити: Министарству пољопривреде, шу

I
ОДРЕЂУЈЕ СЕ председник општине Власотинце, као

марство и водопривреде, начелнику Општинске управе
и Одељењу за буџет, финансије, привреду и друштвене
делатности.

надлежни орган за доношење Одлуке о расписивању
јавног огласа о давању у закуп пољопривредног зе

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

мљишта у државној својини уз сагласност Министа

Зоран Тодоровић

рства пољопривреде и шумарства и водопривреде (у
даљем тексту: Министарство), а у складу са усвојеним

282.

Годишњим Програмом заштите, уређења и коришћења

На основу члана 20. тач.29 и 32 Закона о локалној само

пољопривредног земљишта у државној својини бна

управи ("Сл. гласникк РС", бр.129/07, 83/14, 101/16 и др)

територији општине Власотинце за период јануар 2018.

члана 40 Статута општине Власотинце ("Сл. гласник града

године - јануар 2019. године.

Лесковца", бр. 12/08 и 24/11), и чланова 36 и 38. Одлуке
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о Општинском већу општине Власотинце ("Сл. гласнк

"Техничка помоћ унапређењу животних и стамбених

града Лесковца" бр. 12/08) Општинско веће Општине Вла

услова ромске популације у неформалним насељима",

сотинце је на 94 седници одржаној дана дана 17.05. 2018.

као и за остваривање оперативних циљева садржаних

године донело

у Стратегији за социјално укључивање Рома и Ро
мкиња у републици Србији за период од 2016 до

РЕШЕЊЕ

2025. године."

о изменама и допунама Решења
о формирању Мобилног тима за
социјалну инкЛузију Рома

Члан 3.
Члан 7. Мандат Мобилног тима, мења се и гласи:
"Мандат Мобилног тима за социјалну инклузију Рома
траје до 2025. године, односно до истека периода

Члан 1.
Овим Решењем врше се измене и допуне Решења о
формирању Мобилног тима за социјалну инклузију
Рома, 01 број 06-19-5/18, од 20.04.2018. године (у

спровођења Стратегије за социјално укључивање Рома
и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016 до
2025. године."
Члан 4.

даљем тексту: Мобилни тим).

Решење о формирању Мобилног тима за социјално

Члан 2.
Члан 1. Сврха, мења се став 2. и гласи:
"Мобилни тим се формира за потребе реализације
мера и активности дефинисаних Оперативним пла
ном Мобилног тима за период јун - децембар 2018.
године, Оперативним планом Мобилног тима за

укључивање Рома ступа на снагу 8 дана од дана обја
вљивања Решења у Сл. гласнику града Лесковца1!
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
01 број 06- 25-24/18, дана 17.05.2018. године
Председник општинског већа

2019. годину, активности предвиђених Пројектом

Зооан Тодоровић

АКТИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА
ЛЕБАНЕ

нствена Србија (ЈС)" због подношења оставке у форми

283.

оверене писане изјаве.

На основу члана 46. став 1. тачка 1., става 2. и 4.
Закона о локалним изборима (Службени гласник РС,
број 129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011), члана 34.
ст.2. Статута општине Лебане ("Службени гласник

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

Града Лесковца", број 16/08, 21/08, 09/09, 17/09, 04/10,
14/2014, 21/14, 12/2015, 18/2015 и 27/2015) и члана
146. став 1. алинеја 1. Пословника о раду Скупштине
општине Лебане ("Службени гласник града Лесковца"
број 22/16), Скупштина општине Лебане на седници
одржаној 09.05.2018. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
I

III
Решење доставити Марку Миљковићу из Бошњаца,
Општинској изборној комисији и Одељењу за привреду
и за финансије.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног ре
шења може се изјавити жалба Управном суду у року од
48 часова од дана доношења ове одлуке.

Миљковићу из Бошњаца, изабраном са листе "Ивица

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-149/1
ПРЕДСЕДНИК

Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС) Једи

Срђан Јовић, с.р.

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборнику Марку

7. јун 2018.
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284.

ОДЛУКУ

На основу члана 56. Закона о локалним изборима ("Слу
жбени гласник РС", број 129/07 и 54/11), Скупштина
општине Лебане, на седници одржаној дана 09.05.2018.

О УСВАЈАЊУ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

године, донела је

Члан 1.

ОДЛУКУ

I

о потврђивању мандата

План јавних набавки општине Лебане за 2018. годину

одборника

од 29.12.2017. године мења се и допуњује новом јавном
набавком.

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

У табеларном приказу у делу који се односи на услуге,
иза тачке 1.2.11 додају се тачка
1.2.12 која гласи " Израда пројекта за реконструкцију,
ревитализацију и проширење водоводне мреже насеља
Лебане и околине" и тачка

1. Бојан Јовановић, одборник СПС-ЈС;

1.2.13 која гласи "Израда планске документације
Просторног плана општине Лебане".
II

II
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања
мандата.

Друга измена и допуна плана јавних набавки за 2018.
годину, чини саставни део ове Oдлуке.
III

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

Одлуку о усвајању друге измене и допуне плана
јавних набавки за 2018. годину, доставити Одељењу
за привреду и финансије.
IV

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведене
Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће

од 48 часова од дана доношења ове одлуке.

објављена у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 број 02-151

02 Број 4-164

ПРЕДСЕДНИК

ПРЕДСЕДНИК

Срђан Јовић

Срђан Јовић

285.

286.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи

На основу члана 60. а у вези члана 6. Закона о фи

("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14 и 101/2016),

нансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр.

члана 39. Статута општине Лебане ("Службени лист

62/06, 47/11, 93/12, 99/13 и 125/14 ) и члана 39. став 1.

града Лесковца", бр. 16/08, 21/08, 9/09, 17/09, 4/10, 14/4,

тачка 3. Статута општине Лебане ( " Сл. гласник града

21/14, 12/15,18/15 и 27/15) и у складу са чланом 51.

Лесковца" бр. 16/08, 21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 14/14,

Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.

21/14, 12/15, 18/15 и 27/15 ) , Скупштина општине

124/12, 14/15 и 68/15), Скупштина општине Лебане, на

Лебане на седници одржаној дана 09.05.2018. године

седници одржаној дана 09.05. 2018. године донела је:

донела је
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ОДЛУКУ
О ОТПИСУ КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ
ПО ОСНОВУ ИЗВОРНИХ ЛОКАЛНИХ
ЈАВНИХ ПРИХОДА
Члан 1.

Члан 5.
Право на отпис камате утврђује се решењем Оде
љења за привреду и финансије – Локалне пореске
администрације, која води евиденцију о остваривању
права у складу са овом Одлуком и стара се о њеном
спровођењу.
Члан 6.

Овом Одлуком уређују се услови, обим и поступак
отписа обрачунате, а неплаћене камате по основу изво

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а обја

рних локалних јавних прихода који су доспели за пла

виће се у " Службеном гласнику града Лесковца".

ћање на дан уплате главнице у целости (у даљем тексту:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

камата) .

02 Број 436-3

Члан 2.

ПРЕДСЕДНИК

Право на отпис камате имају порески обвезници:

Срђан Јовић с.р.

правна лица, предузетници и физичка лица, и то:
- По основу пореза на имовину обвезника који во
де пословне књиге;
- По основу пореза на имовину обвезника који не
воде пословне књиге;
- По основу посебне накнаде за заштиту и унапре
ђење животне средине;
- По основу комуналне таксе за истицање фирме на
пословном простору.
Члан 3.
Право на отпис камате по основу изворних локалних
јавних прихода из члана 2. ове Одлуке остварује сва
ки порески обвезник под следећим условима:
1. Да порески обвезник на дан подношења захтева
за отпис камате има измирен, у целости, износ гла

287.
На основу члана 32. и 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007
и 83/2014-др. закон) и чл. 39 и 43. Статута општине
Лебане (''Службени гласник града Лесковца'' број
16/08, 21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 14/14, 21/14, 12/15,
18/15 и 27/15), Скупштина општине Лебане на се
дници одржаној дана 09.05.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА

вног дуга (главнице) према изворним локалним ја
I

вним приходима.
2. Да порески обвезник поднесе захтев за отпис
камате на прописаном обрасцу са доказом о уплати
главнице.

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Комисије за израду го
дишњег програма заштите, уређења и коришћења по
љопривредног земљишта, и то:

Члан 4.
Захтев за отпис камате са доказом о уплати, порески

1. Предраг Станковић, радник ОУ Лебане,

обвезник може поднети даном ступања на снагу ове

2. Небојша Јовић, приватни предузетник из Лебана,

Одлуке. Рок за подношење захтева за отпис камате
је до 31.12.2018. године. Захтев се подноси на
прописаном обрасцу, у просторијама Локалне пореске
администрације канцеларија бр. 4 у приземљу зграде
општине.

3. Немања Стојиљковић из Ждеглова,
4. Јован Јовић, пољопривредник из Цекавице, и
5. Снежана Миленковић, студент из Лебана.

7. јун 2018.

Страна 725 — Број 11

SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA

II

Члан 2.

ИМЕНУЈУ СЕ чланови Комисије за израду годишњег

После члана 21. Додаје се члан 21 а. Који гласи: "При

програма заштите, уређења и коришћења пољопри

времени смештај у прихватилиште за жене и децу жртве

вредног земљишта, и то:

насиља у породици – Међуопштинска услуга."

1. Александар Станковић, радник ОУ Лебане, за
председника,
2. Небојша Јовић, приватни предузетник из Лебана,
3. Марко Јанковић, дипл. Правник, из Лебана,
4. Јован Јовић, пољопривредник из Цекавице, и
5. Снежана Миленковић, студент из Лебана.
III

Члан 21а.
Услуга смештаја у Прихватилиште за жене и децу жртве
породичног насиља обезбеђује привремени смештај
женама и деци у случајевима акутног насиља средњег
и високог ризика, којима се по процени стручних ра
дника, надлежних државних органа, НВО или лица
по сопственој процени угрожена безбедност, здравље
и живот корисника. Акутно стање насиља у породици

Решење доставити разрешеним и именованим чла

обухвата наношење или покушај наношења телесних

новима Комисије за израду годишњег програма заштите,

повреда, изазивање страха претњом, присиљавање или

уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

навођење на сексуални однос, ограничавање слободе
кретања или кому - ницирања са трећим лицима, вре

IV
Решење објавити у ''Службеном гласнику града
Лесковца''.

ђање, као и свако друго безобзирно понашање. Овом
услугом обезбеђује се смештај, исхрана, здравствена
заштита, правна помоћ, саветовање и консултације, пси

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-152
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

хосоцијална подршка, упућивање на оспособљавање за
рад, повезивање са другим надлежним институцијама,
укључивање у редовне облике заштите из система со
цијалне заштите.
Центар за социјални рад Лебане, доноси решење о
привременом смештају у прихватилиште за жене

288.
Скупштина општине Лебане, на основу члана 32. став
1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", бр.129/07), Закона о социјалној заштити
("Службени гласник РС", бр.24/11) и члана 39. Ста
тута општине Лебане ("Сл.лист града Лесковца"
бр. 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009 и 04/2010,
14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015) на седници
одржаној дана 09.05.2018. године доноси:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА
И УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

жртве насиља у породици.
Услуга привременог смештаја обезбеђује се у трајању
од30 дана, а у изузетном случају, ако се из оправданих
разлога не може обезбедити други облик заштите услуга
може трајати до 90 дана.
За плаћање трошкова ове услуге средства се обезбеђују
у буџету Општине Лебане за сваку текућу годину, а
на основу посебног уговора који закључују Центар
за социјални рад Лесковац и упутни орган (Центар за
социјални рад Лебане).
Члан 3.
После члана 30. Додаје се члан 30 а. Који гласи: "9.

ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

Саветодавно – терапијске и социјално едукативне услу

Члан 1.

Члан 30а.

Врши се измена и допуна Одлуке о праима и услугама

Саветодавно – терапијске и социјално – едукативне

у социјалној заштити општине Лебане ("Службени
гласник града Лесковца" 12/2017) и то:

ге."

услуге представљају интензивне услуге подршке по
родици у кризи; саветовање и подршка родитеља,

Страна 726 — Број 11

7. јун 2018.

SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA

хранитеља и усвојитеља; подршка породици која се

Члан 1.

стара о свом детету или одраслом члану породице са

Одлуком о минималној висини износа за текуће одра

сметњама у развоју; одржавање породичних односа и

жавање зграда на територији општине Лебане (у даљем

поновно спајање породице; саветовање и подршка у

тексту: Одлука) утврђују се критеријуми и минимална

случајевима насиља; породична терапија; медијација;

висина износа које су власници посебних делова ста

СОС телефони; активација и друге саветодавне и

мбених и стамбено-пословних зграда (у даљем тексту:

едукативне услуге и активности.

зграда) на територији општине Лебане дужни издвајати

Саветодавно – терапијске и социјално – едукативне

за текуће одржавање зграда.

услуге пружају се као вид помоћи појединцима и по
родицама које су у кризи, ради унапређивања поро
дичних односа, превазилажења кризних ситуација и
стицања вештина за самосталан и продуктиван живот
у друштву.
Саветодавно – терапијске и социјално – едукативне
услуге обезбеђују јединица локалне самоуправе,
односно Република Србија, у складу са Законом о со
цијалној заштити".

Члан 2.
Текуће одржавање је извођење радова који се пре
дузимају ради спречавања оштећења која настају упо
требом зграде или ради отклањања тих оштећења, а
састоје се од прегледа, поправки и предузимања преве
нтивних и заштитних мера, односно свих радова којима
се обезбеђује одржавање зграде на задовољавајућем
нивоу употребљивости, радови на текућем одржавању
стана или пословног простора јесу кречење, фарбање,

Члан 4.

замена облога, замена санитарија, радијатора и други

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја

слични радови .

вљивања у "Службеном гласнику града Лесковца"
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-162
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

Члан 3.
Минимална висина износа трошкова за текуће одржа
вања зграда на територији општине Лебане у смислу
ове Одлуке представља месечни износ издвајања за
сваки посебан део зграде.
Трошкови за одржавање земљишта за редовну употребу
укључени су у износ трошкова текућег одржавања згра

289.
На основу члана 61. тачка 7. Закона о становању и
одржавању зграда ("Службени гласник РС" бр. 104/16),
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07,
83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон) и члана 39. Статута
општине Лебане ("Службени лист града Лесковца" бр.

де.
Минимална висина износа трошкова за текуће
одржавање зграда на територији општини Лебане
усклађује се годишње за висину просечне нето зараде у
општини Лебане за предходну годину, према подацима
Републичког завода за статистику.

16/08, 21/08, 9/09, 17/09, 04/10, 14/14, 21/14, 12/15, 18/15

Члан 4.

и 27/15), Скупштина општине Лебане, на седници од

Висину износа трошкова за текуће одржавање зграда

09.05.2018. године, донела јe

за сваки посебан, односно за самосталан део зграде

ОДЛУКУ
О МИНИМАЛНОЈ ВИСИНИ ИЗНОСА

одређује скупштина стамбене заједнице и иста не
може бити нижа од висине износа трошкова утврђене
овом Одлуком.

ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА НА

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

Члан 5.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Критеријуми за утврђивање минималне висине изно
са издвајања на име трошкова текућег одржавања
заједничких делова зграде су:

7. јун 2018.
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• просечна нето зарада у општини Лебане за пре

• коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног

тходну годину која према подацима Републичког за

места, где је за гаражу утврђен коефицијент 0,6; а за

вода за статистику износи 31.634,00 динара (Цз);

гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи

• коефицијент јединице локалне самоуправе за
утврђивање минималне висине износа издвајања на
име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који
износи 3 (Кјлс);
• коефицијент за утврђивање минималне висине

је утврђен коефицијент 0,4 (Кг).
Минимална висина износа трошкова за текуће одржа
вање за гаражу, гаражни бокс или гаражно место као
посебни део зграде, утврђује се на следећи начин:

износа издвајања на име трошкова инвестиционог

Цто = Цз*Кјлс*Кг

одржавања заједничких делова зграде са лифтом и без
лифта, где је за зграде без лифта утврђен коефицијент
1, а за зграде са лифтом је утврђен коефицијент 1,3

1000
где је:
Цто – Минимални месечни износ трошкова за текуће

(Кл).
Минимална висина износа трошкова за текуће одр
жавање за стан и пословни простор као посебни део

одржавање за гаражу, гаражни бокс или гаражно
место.
Члан 8.

зграде, утврђује се на следећи начин:
Цто = Цз*Кјлс*Кл
1000
где је:
Цто – Минимални месечни износ трошкова за текуће

Минимална висина износа трошкова за текуће
одржавање зграда на територији општине Лебане која
се плаћа за гаражу, као посебни део зграде износи:
- 56,94 динара.
Члан 9.

одржавање за стан и пословни простор.

Минимална висина износа трошкова за текуће одржа
Члан 6.

вање зграда на територији општини Лебане која се

Минимална висина износа трошкова за текуће одржа

плаћа за гаражни бокс и гаражно место у заједничкој

вање зграда на територији општине Лебане која се

гаражи износи:

плаћа за стан и пословни простор, као посебни део

- 37,96 динара.

зграде износи:
- за зграде без лифта – 94,90 динара;

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

- за зграде са лифтом – 123,37 динара.
Члан 7.
Критеријуми за утврђивање минималне висине изно
са издвајања на име трошкова текућег одржавања за
једничких делова зграде које се плаћа за гаражу, га
ражни бокс и гаражно место као посебни део су:
• просечна нето зарада у општини Лебане за пре
тходну годину која према подацима Републичког за

Члан 10.
Параметри из члана 5. и члана 7. ове Одлуке примењени
су на територији општине Лебане као опшштине која
је проглашена за девастирано подручје на територији
Републике Србије.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у "Службеном гласнику Града Лесковца".

вода за статистику износи 31.634,00 динара (Цз);
• коефицијент јединице локалне самоуправе за

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

утврђивање минималне висине износа издвајања на

02 Број: 360-38

име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који

ПРЕДСЕДНИК

износи 7 (Кјлс);

Срђан Јовић
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290.

Члан 4.

На основу члана 61. став 7. Закона о становању и одр
жавању зграда ("Службени гласник РС" бр. 104/16),
члана 1. Правилника о критеријумима за утврђивање
минималног износа који одређује јединица локалне са
моуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржа
вања заједничких делова зграде (Службени гласник РС"
бр. 101/17), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије",

Висину износа издвајања на име трошкова инвести
ционог одржавања заједничких делова зграда по ква
дратном метру површине посебног, односно само
сталног дела зграде одређује скупштина стамбене заје
днице и иста не може бити нижа од минималне висине
износа издвајања утврђене овом Одлуком.

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

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

на 39. Статута општине Лебане ("Службени лист града

Члан 5.

Лесковца" бр. 16/08, 21/08, 9/09, 17/09, 04/10, 14/14,

Минимална висина износа издвајања на име трошкова

21/14, 12/15, 18/15 и 27/15), Скупштина општине Леба

инвестиционог одржавања заједничких делова зграда

не, на седници од 09.05.2018. године, донела јe

на територији општине Лебане усклађује се годишње

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНЕ ВИСИНЕ
ИЗНОСА ИЗДВАЈАЊА НА ИМЕ ТРОШКОВА
ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА
ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА ЗГРАДА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о утврђивању минималне висине износа

за висину просечне нето зараде у општини Лебане за
предходну годину, према подацима Републичког за
вода за статистику.
Члан 6.
Критеријуми за утврђивање минималне висине изно
са издвајања на име трошкова инвестиционог одржа
вања заједничких делова зграде су:
• просечна нето зарада у Општини Лебане за пре
тходну годину која према подацима Републичког за
вода за статистику износи 31.634,00 динара (Цз);

издвајања на име трошкова инвестиционог одражавања

• коефицијент јединице локалне самоуправе за

заједничких делова зграда на територији општине

утврђивање минималне висине износа издвајања на

Лебане (у даљем тексту: Одлука) утврђују се мерила

име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који

и критеријуми и минимални износи које су власници

износи 1,3 (Кјлс);

посебних делова стамбених и стамбено-пословних

• коефицијент старости зграде, где је за зграде ста

зграда (у даљем тексту: зграда) на територији општине

рости до 10 година утврђен коефицијент 0,4; за зграде

Лебане дужни издвајати за инвестиционо одржавање

старости од 10 до 20 година утврђен коефицијент

заједничких делова зграда.

0,6; за зграде старости од 20 до 30 година утврђен

Члан 2.
Инвестиционо одржавање јесте извођење грађевинскозанатских односно других радова у зависности од врсте
објекта у циљу побољшања услова коришћења зграде у
току експлоатације.
Члан 3.
Минимална висина износа издвајања на име трошкова
инвестиционог одржавања заједничких делова зграда
на територији општине Лебане у смислу ове Одлуке
представља месечни износ издвајања по квадратном
метру површине посебног, односно самосталног дела
зграде.

коефицијент 0,8; за зграде старости преко 30 година
утврђен коефицијент 1 (Кс)
• коефицијент за утврђивање минималне висине
износа издвајања на име трошкова инвестиционог одр
жавања заједничких делова зграде са лифтом и без ли
фта, где је за зграде без лифта утврђен коефицијент 1,
а за зграде са лифтом је утврђен коефицијент 1,3 (Кл).
На основу критеријума из става 1. овог члана, мини
мална висина износа издвајања на име трошкова инве
стиционог одржавања заједниких делова зграде које
се плаћа за стан и пословни простор као посебни део,
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утврђује се на следећи начин:

• коефицијент јединице локалне самоуправе за утвр
ђивање минималне висине износа издвајања на име

Цио = Цз*Кјлс*Кс*Кл
10.000

трошкова инвестиционог одржавања зграде, који изно
си 1,3 (Кјлс);
• коефицијент старости зграде, где је за зграде старо

Где је:

сти до 10 година утврђен коефицијент 0,4; за зграде

Цио – минимални износ месечног издвајања на име

старости од 10 до 20 година утврђен коефицијент 0,6;

трошкова инвестиционог одржавања по квадратном

за зграде старости од 20 до 30 година утврђен кое

метру стана или пословног простора.

фицијент 0,8; за зграде старости преко 30 година утвр

Члан 7.
Минимална висина износа издвајања на име трошкова
инвестиционог одржавања заједничких делова зграда
на територији општине Лебане која се плаћа за стан
и пословни простор, као посебни део, по квадратном
метру стана или пословног простора износи:
- за зграде старости до 10 година , без лифта – 1,64
динара;

ђен коефицијент 1 (Кс);
• коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног
места, где је за гаражу утврђен коефицијент 0,6; а за
гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи је
утврђен коефицијент 0,4 (Кг).
На основу критеријума из става 1. овог члана,
минимална висина износа издвајања на име трошкова
инвестиционог одржавања заједниких делова зграде
које се плаћа за гаражу, гаражни бокс и гаражно

- за зграде старости до 10 година , са лифтом – 2,14

место као посебни део, утврђује се на следећи начин:

динара;
Цио = Цз*Кјлс*Кс*Кг

- за зграде старости од 10 година до 20 година, без

10.000

лифта – 2,47 динарa;
- за зграде старости од 10 година до 20 година, са
лифтом - 3,21 динарa;

Где је:
Цио – минимални износ месечног издвајања на име

- за зграде старости од 20 година до 30 година, без

трошкова инвестиционог одржавања по квадратном
метру гараже, гаражног бокса или гаражног места.

лифта – 3,29 динара ;

Члан 9.

- за зграде старости од 20 година до 30 година, са
лифтом – 4,28 динара;

Минимална висина износа издвајања на име трошкова

- за зграде старости од 30 година, без лифта – 4,11

инвестиционог одржавања заједничких делова зграда
на територији општине Лебане која се плаћа за гаражу,

динара и
- за зграде старости од 30 година, са лифтом - 5,35

као посебни део, по квадратном метру гараже износи:
- за зграде старости до 10 година – 0,99 динар;

динара .
Члан 8.
Критеријуми за утврђивање минималне висине изно
са издвајања на име трошкова инвестиционог одржа
вања заједничких делова зграде које се плаћа за га
ражу, гаражни бокс и гаражно место као посебни део
су:
• просечна нето зарада у општини Лебане за пре

- за зграде старости од 10 година до 20 година 1,48 динара;
- за зграде старости од 20 година до 30 година –
1,97 динара и
- за зграде старости од 30 година – 2,47 динарa.
Члан 10.

тходну годину која према подацима Републичког за

Минимална висина износа издвајања на име трошкова

вода за статистику износи 31.634,00 динара (Цз);

инвестиционог одржавања заједничких делова згра

Страна 730 — Број 11

7. јун 2018.

SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA

да на територији општине Лебане која се плаћа за

управника у стамбеним и стамбено – пословним згра

гаражни бокс и гаражно место, као посебни део, по

дама на територији општине Лебане (у даљем тексту:

квадратном метру гаражног бокса или гаражног ме

Одлука) утврђују се критеријуми и износ накнаде

ста износи:

које су власници посебних делова стамбених и ста

- за зграде старости до 10 година - 0,66 динара;
- за зграде старости од 10 година до 20 година 0,99 динара;

мбено-пословних зграда (у даљем тексту: зграда) на
територији општине Лебане дужни издвајати у слу
чају принудно постављеног професионалног упра
вника.

- за зграде старости од 20 година до 30 година 1,32 динара и
- за зграде старости од 30 година – 1,64 динара.

Члан 2.
Висина износа накнаде за управљање у случају принудно
постављеног професионалног управника у стамбеним и
стамбено – пословним зградама на територији општине

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Лебане у смислу ове Одлуке представља месечни износ

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у "Службеном гласнику Града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број: 360-39
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

издвајања за сваки посебан део зграде.
Износ накнаде у случају принудно постављеног про
фесионалног управника у стамбеним и стамбено –
пословним зградама на територији општине Лебане
усклађује се годишње за висину просечне нето зараде у
општини Лебане за предходну годину, према подацима
Републичког завода за статистику.
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

291.
На основу члана 61. тачка 7. Закона о становању и
одржавању зграда ("Службени гласник РС" бр. 104/16),
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/7,
83/14 – др.закон, 101/16 – др.закон), члана 39. Статута
општине Лебане ("Службени лист града Лесковца" бр.
16/08, 21/08, 9/09, 17/09, 04/10, 14/14, 21/14, 12/15, 18/15
и 27/15), Скупштина општине Лебане на седници од
09.05.2018. године, донела јe
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА НАКНАДЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПРИНУДНО
ПОСТАВЉЕНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ
УПРАВНИКА У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО
– ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 3.
Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју вла
сници посебних делова плаћају у случају принудно
постављеног професионалног управника се утврђује
применом следећих критеријума:
- просечна нето зарада у општини Лебане за
претходну годину која према подацима Републичког
завода за статистику износи 31.634,00 динара (Цз);
- коефицијент јединице локалне самоуправе за
утврђивање минималне висине износа издвајања на
име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који
износи 6 (Кјлс);
- коефицијент посебног дела зграде који зависи од
укупног броја посебних делова зграде, за зграде које
имају до 8 посебних делова, утврђен је коефицијент
0,5; за згаде које имају од 8 до 30 посебних делова,
утврђен је коефицијент 0,6; за зграде које имају преко
30 посебних делова, утврђен је коефицијент 0,7
(Кпд);

Члан 1.

Висина износа наканаде за управљање за стан и

Одлуком о утврђивању износа накнаде за управљање

пословни просто као посебни део зграде, утврђује се

у случају принудно постављеног професионалног

на следећи начин:
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Цу= Цз*Кјлс*Кпд
1.000

Цу – износ месечне накнаде за управљање зградом за
гаражу, гаражни бокс или гаражно место.

где је:

Члан 6.

Цу – износ месечне накнаде за управљање зградом за
стан и пословни простор.
Члан 4.

Накнада у случају принудно постављеног професи
оналног управника на територији општине Лебане
која се плаћа за гаражу, гаражни бокс и гаражно ме
сто, као посебни део зграде износи:

Накнада у случају принудно постављеног професи
оналног управника на територији општине Лебане која

- за гаражу и гаражни бокс – 18,98 динара и

се плаћа за стан и пословни простор, као посебни део

- за гаражно место у заједничкој гаражи – 37,96
динара.

зграде износи:

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

- за зграде које имају до 8 посебних делова – 94,90
динара;

Члан 7.

- за зграде од 8 до 30 посебних делова – 113,88
динара и
- за зграде преко 30 посебних делова – 132,86
динара.

Параметри из члана 3. и члана 5. ове Одлуке примењени
су на територији општине Лебане као опшштине која
је проглашена за девастирано подручје на територији
Републике Србије.

Члан 5.
Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју вла
сници гаража, гаражних боксова и гаражних места пла
ћају у случају принудно постављеног професионалног

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у "Службеном гласнику града Лесковца".

управника се утврђује применом следећих критеријума:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број: 360-40

- просечна нето зарада у општини Лебане за пре

ПРЕДСЕДНИК

тходну годину која према подацима Републичког за

Срђан Јовић

вода за статистику износи 31.634,00 динара (Цз);
- коефицијент јединице локалне самоуправе за
утврђивање минималне висине износа издвајања на
име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који
износи 6 (Кјлс);

292.
На основу члана 92. Закона о буџетском систему
("Службени

гласник

РС",

бр.

54/2009,73/2010,

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013,

- коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног

142/2014,68/2015-др. Закон, 103/2015 и 99/2016) и

места, где је за гаражу и гаражни бокс утврђен кое

члана 39. Статута општине Лебане ("Сл. гласник града

фицијент 0,1; а за гаражно место у заједничкој гаражи

Лесковца" бр. 16/08, 21/08,09/09, 17/09, 04/10, 14/2014,

утврђени коефицијент је 0,2 (Кг).

21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015), Скупштина општине
Лебане је на својој седници одржаној дана 09.05.2018.

Висина износа накнаде за управљање за гаражу, га
ражни бокс или гаражно место као посебни део згра
де, утврђује се на следећи начин:

године, донела следећу:
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ

Цу = Цз*Кјлс*Кг
1000
где је:

ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ КОНСОЛИДОВАНОГ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ЛЕБАНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
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ОДЛУКУ

1. Даје се САГЛАСНОСТ за ангажовање ревизора за
обављање екстерне ревизије консолидованог завр
шног рачуна буџета општине Лебане за 2017.годину.

О ЗАШТИТИ ОД БУКЕ У ЖИВОТНОЈ
СРЕДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ЛЕБАНЕ

2. Уз претходну сагласност Државне ревизорске
институције бр.: 400-1000/2018-04 од 22.02.2018.го
дине, екстерну ревизију консолидованог завршног

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

рачуна општине Лебане за 2016.годину обавиће друго
лице које испуњава услове за обављање послова
ревизије финансијских извештаја прописане законом
којим се уређује рачуноводство и ревизија.
3. Поступак јавне набавке за услуге ревизије консо
лидованог завршног рачуна буџета општине Лебане за
2017.годину, вршиће се у складу са Законом о јавним
набавкама.

Члан 1.
Основни циљ мерења и праћења нивоа буке у животној
средини је заштита здравља људи и очување и уна
пређење услова животне средине. Праћење и мерење
нивоа буке спроводиће се на основу Закона о заштити
животне средине ("Службени гласник РС", бр.135/04,
36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-одлука УС
и 14/16) ради утврђивања стања животне средине , као
и правилног одабира превентивних мера и активности

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а

које се предузимају у циљу смањења негативних утицаја

објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

буке и подизања нивоа квалитета животне средине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 400-769
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р.
293.
На основу чланова 69. и 70. Закона о заштити животне

Општина Лебане као јединица локалне самоуправе,
према Закону о заштити од буке у животној средини
("Службени гласник РС" бр.36/2009 и 88/2010), је
субјекат система заштите животне средине и у оквиру
своје надлежности утврђене законом обезбеђујe
континуалну контролу и мониторинг стања буке у
животној средини.

средине ("Службени гласник РС",бр.135/04, 36/09,

Мониторинг буке се врши систематским мерењем, испи

36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-одлука УС и

тивањем и оцењивањем индикатора буке, физичких ве

14/16) члана 20. став 1. тачка 11. и члана 32. став 1. тачка

личина којима се описује бука у животној средини и

6. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник

које су везане за штетни ефекат буке. Одлуком приступа

РС" бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон), чланова 1, 8,

се акустичном зонирању територије општине Лебане у

11. и 17. Закона о заштити од буке у животној средини

складу са Законом о заштити од буке у животној средини.

("Службени гласник РС" бр.36/2009 и 88/2010), Уредбе о

Члан 2.

индикаторима буке, граничним вредностима, методама
за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и ште
тних ефеката буке у животној средини ("Службени
гласник РС" бр. 75/2010) и члана 2. и 10. Правилника о
методологији за одређивање акустичних зона ("Службе
ни гласник РС" бр. 72/2010) и члана 15. став 1. тачка 12.,
члана 39. став 1. тачка 7. и члана 127. Статута општине
Лебане ("Службени гласник града Лесковца", број

Овом Одлуком уређују се: субјекти заштите животне
средине од буке, акустично зонирање простора општине
Лебане, мере и услови заштите од буке у животној
средини, мерење буке у животној средини, приступ
информацијама о буци, надзор, казнене одредбе, као и
друга питања од значаја за заштиту животне средине и
здравље људи на територији општине Лебане.

16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009 и 04/2010, 14/2014,

Члан 3.

21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015), Скупштина општине

Одредбе ове Одлуке не односе се на заштите од буке

Лебане, на седници одржаној дана 09.05.2018. године,

на радном месту и у радној околини, заштиту од

донела је

буке која настаје у превозном средству, заштиту од
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буке која потиче од војних активности и активности

2. организатори јавних скупова, забавних и спор

на заштити од елементарних непогода, природних и

тских приредби и других активнсоти на отвореном и

других удеса, заштиту од буке од активности у дома

затвореном простору дужни су да у пријави за одржа

ћинству или буке из суседног домаћинства, као и на

вање јавних скупова и активности доставе податке о

буку којој су изложени они који је стварају.

мерама заштите од буке уколико употреба звучних и

Члан 4.
Буком у животној средини се, у смислу ове Одлуке,
сматра нежељен или штетан звук.
Извором буке јесте сваки емитар нежељеног или
штетног звука који настаје као последица активности
људи. То може да буде сваки уређај, средство за рад,
саобраћајно средство, инсталација постројења, те
хнолошки поступак, електроакустички уређај.
Изворима звука сматрају се покретни и непокретни
објекти који под одређеним околностима генеришу
звук, а такође и отворени и затворени простори за спорт,
игру, плес, предствае, концерте, слушање музике и сл.
као и угоститељски објекти, гараже, паркинг простори
и др.

других уређаја може прекорачити прописане граничне
вредности.
Субјекти заштите животне средине од буке одговорни
су за сваку активност или непредузимање мера којима
се проузрокује изложеност буци изнад граничних
вредности.
Правна и физичка лица која обављањем својих дела
тности утичу или могу утицати на изложеност буци
дужна су да обезбеде:
- учешће у трошковима заштите од буке у животној
средини у оквиру инвестиционих, текућих и произво
дних трошкова;
- праћење утицаја своје делатности на буку;
- спровођење одговарајућих мера заштите од буке,

Члан 5.
Специфична бука неког извора јесте бука коју тај
извор ствара на датом месту и предстваља удео датог
извора у укупној буци која влада на том месту у датом

у скалду са овим законом којим се уређује заштита
животне средине.
III АКУСТИЧНО ЗОНИРАЊЕ ТЕРИТОРИЈЕ
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

тренутку.
Одређивање нивоа специфичне буке врши се према
стандарду SRPS, ISO 1996-1 и SRPS ISO 1996-2.
Сва правна и физичка лица дужна су да се старају о
томе да својом делатношћу односно понашањем не
угрожавају околину буком.
II СУБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ОД БУКЕ
Члан 6.
Субјекти заштите животне средине од буке су:
1. правна и физичка лица која обављањем својих
делатности утичу или могу утицати на изложеност
буци, а дужна су да обезбеде учешће у трошковима

Члан 7.
На основу одредаба Правилника о методологији за
одређивање акустичних зона ("Службени гласник РС"
бр. 72/2010) извршено је акустично зонирање терито
рије општине Лебане.
Јединица локалне самоуправе акустичним зонирањем
одређују тихе зоне, односно заштићена подручја у
којима су прописане граничне вредности од 50 dB(A)
у току дана, односно 40 dB(A) у току ноћи.
У тихим зонама је забрањена употреба извора буке
који би својом активношћу могли да повисе ниво
буке у тим зонама.
Према максимално допуштеном нивоу буке, подручје
општине Лебане подељено је на шест зона и то:

заштите од буке у животној средини у оквиру инве

I Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и

стиционих, текућих и производних трошкова, праћење

културно-историјски локалитети, паркови:

утицаја своје делатности на буку, спровођење одгова

- зоне изузетно ниских густина становања,

рајућих мера заштите од буке.

- здравство,
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- верски објекти,

- мањи појединачни индустрисјки и производни

- јавно зеленило,

објкети и складишта индустријског карактера са ста

- спортско рекреативне површине,

мбеним објектима,

- спортски центри и паркови,

- магтистралне и локалне саобраћајнице.

- заштићена и значајна природна и културна добра,
- приобаље и водене површине,

VI Зона индустријска, складишна и сервисна по

- пољопривредно земљиште.

дручја и транспортни терминали без стамбених

II Туристичка подручја, школске зоне:
- дечији вртић, предшколске установе, основне и
средње школе;
- туристичка подручја.
III Чисто стамбена подручја:
- стамбене зоне на парцелама (претежно ниске спра
тности и малих густина),

зграда:
- привредне и индустрисјке зоне, производни и
инфраструктурни објекти,
- складишта индустрисјког карактера без стамбе
них објеката.
На граници ове зоне бука не сме прелазити макси
мални ниво зоне са којом се граничи.
Члан 8.

- стамбене зоне у блоковском – ивичном систему
изградње (претежно средње и високе спратности и сре

Граничне вредности индикатора буке дате су у табели

дњих и великих густина насељености),

1. Граничне вредности за дан и вече су једнаке.

- стамбене зоне у слободном систему изградње (у но

Граничне вредности се односе на укупну буку која

вим насељима – претежно средње и високе спратнсоти

потиче од свих извора буке на посматраној локацији.

и средњих и великих густина).
IV Зона пословно – стамбена подручја, трговачко
– стамбена подручја и дечја игралишта:
- зоне високих густина насељености,
- зоне средњих густина насељености,

Зона Намена простора
1.

- индивидуално становање,
- зоне и објекти са стамбеним објектима намењеним
за пословну и трговачку делатност,
- објекти друштвених и комерцијалних делатности
(организације науке и културе, трговина, угоститељство,
туризам, пословне и техничке услуге, непроизводне де
латности и сл.)

2.
3.
4.

- дечија игралишта.
V Зона градски центар, занатска, трговачка, адми

5.

нистративно – управна зона са становима, зона
дуж саобраћајница, магистарлне и локалне сао
браћајнице:
- зона градског трга,
- комунални и нфраструктурни системи са обје
ктима,
- зона гробља, зелене пијаце,
- комунални објекти,

6.

Подручја за одмор и
рекреацију, болничке
зоне, културно –
историјски локалитети,
паркови;
Туристичка подручја,
школске зоне,
Чисто стамбена
подручја;
Пословно-стамбнеа
подручја, трговачкостамбена подручја и
дечија игралишта;
градски центар,
занатска, трговачка,
административно
– управна зона са
становима, зона
дуж саобраћајница,
магистарлне и локалне
саобраћајнице;
индустрисјка,
складишна и сервисна
подручја и транспортни
терминали без
стамбених зграда;

Ниво буке у
Db(A)
За дан и За ноћ
вече
50
40

50

45

55

45

60

50

65

55

На граници ове
зоне бука не
сме прелазити
максимални ниво
зоне са којом се
граничи.

- зона водовода,

Табела 1. Граничне вредности индикатора буке на

- инфраструктруни објекти,

отвореном простору
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Члан 9.
Праћење нивоа буке у животној средини на територији

објеката и сл.) оставрена задовољавајућа заштита
околине од буке.

општине Лебане и одређивање вредности индикатора
укупне буке вршиће се према прописаној методологији
и у складу са важећом законском регулативом.
Мониторинг стања нивоа буке на територији општине
Лебане се организује за карактеристичне временске
интервале дневног, вечерњег и ноћног периода времена.
Процедура континуираног мониторинга нивоа буке
обављаће се једном годишње.
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Члан 11.
Музика у угоститељским објектима, угоститељски
објекти који се налазе у стамбеним зградама и другим
објектима може се изводити само при затвореним
вратима и прозорима, односно извори буке се могу
употребљавати у времену и на начин прописан Одлуком
о радном времену у области угоститељства.

Мерни интервали су изабрани тако да се њима обу

Члан 12.

хвати цео циклус промена нивоа мерене буке у току

Извори буке из члана 4. ове Одлуке морају поседовати

дневног, вечерњег и ноћног периода, у складу са Уре

исправу са подацима о нивоу буке про прописаним усло

дбом. Мерење се врши у једном петнаестоминутном

вима коришћења и одржавања, као и упуство о мерама

интервалу у дневном периоду, једном вечерњем и једном

за заштиту од буке (атест, произвођачка спецификација,

петнаестоминутном интервалу у ноћном периоду у

стручни налаз о мерењу нивоа буке и сл.)

оквиру следећих временских интервала:

Извори буке морају се употребљавати и одржавати
тако да бука не прелази дозвољени ниво буке у сре

1. дан – од 06 до 18 часова;

дини у којој човек борави.

2. дан – од 18 до 22 часова;

Изузетно, извори буке се могу користити и кад

3. дан – од 22 до 06 часова;

проузоркују буку изнад дозвољеног нивоа у случају
елементарне и друге непогоде и отклањање кварова

IV МЕРЕ ЗАШТИТЕ
Члан 10.

који би могли изазвати веће материјалне штете, али
само за време док те околности постоје.

На територији општине Лебане на отвореном и полу

Члан 13.

отвореном простору (надстрешнице, импровизоване

Лице које користи извор буке за обављање делатности

бараке, зграде са незастакљеним прозорима, гараже,

на територији оштине Лебане, мора имати податке

дворишта и сл.) забрањује се инсталирање, пуштање

о нивоу звучне снаге коју емитују извори буке, при

у погон и коришћење било какве машине, уређаја,

прописаним условима коришћења и одржавања.

постројења и слично, чији ниво звучне снаге у било
ком режиму рада, мерен на 2 метра растојања од центра
извора, прелази доспуштени дневни ниво за дату зону

Члан 14.
У одређеној акустичној зони, услед коришћења извора

увећан за 15 dB(A), односно 10 dB(A).

буке или обављања других делатности, забрањено је

У занатским и другим радионицама и погонима за

сти.

обраду метала, дрвета, камена, пластике и сл. у којима
се обављају бучне радне операције (ковање, закивање,
резање, брушење, дробљење, млевење, заваривање,
фарбање, лакирање и сл.) забрањује се рад на отвореном
простору, као и при отвореним вратима и прозорима
објеката у којима се обавља делатност.
Изузетно од одредби овог члана може се одступити
ако је другим мерама (удаљеношћу од стамбених

емитовање буке изнад прописаних граничних вредно
Члан 15.
На јавним просторима могу се организовати концерти
и јавне манифестације тако да се музика која се еми
тује посредством електроакустичних уређаја мо
же користити искључиво на основу мера и сулова
заштите од буке које одређује надлежни орган за
заштиту животне средине, а на захтев организатора
јавних скупова и активности.
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Организатор јавних скупова и активности је дужан да
у скалду са овом Одлуком поднесе захтев надлежном
органу за заштиту животне средине општине Лебане
најкасније 10 дана пре дана предвиђеног за одржавање
скупа.
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Члан 19.
Мониторинг буке врши се системским мерењем, оце
њивањем или прорачуном одређеног индикатора буке,
у складу са Законом о заштити од буке у животној сре
дини, Законом о заштити животне средине, одговара

Члан 16.
Извођење музичког програма на отвореном простору, у
баштама отовореног и затвореног типа угоститељских
објеката може се слободно изводити и емитовати у
данима општинских и сеоских манифестација.
V МЕРЕЊЕ БУКЕ
Члан 17.

јућим подзаконским актима и општинским Акционим
планом заштите од буке у животној средини.
Општина обезбеђује средства за финансирање мони
торинга буке.
VI ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА О БУЦИ
Члан 20.
Инспектор за заштиту животне средине обезбеђује

Мерење буке у животној средини врши овлашћена

приступ јавности информацијама и подацима из

стручна организација која испуњава услове прописане

акционих планова и других докумената којим се

законом о заштити од буке у животној средини.

уређује заштита животне средине од буке.

Мерење буке се може вршити према указаној потреби,
а на основу процене инспектора з азаштиту животне

Информације и подаци из става 1. овог члана морају бити

средине. У овом случају, уколико извештај о мерењу

саопштени јавности јасно, разумљиво и приступачно, уз

буке покаже да се бука налази на прописаним граничним

употребу најпогоднијих информационих технологија.

вредностима трошкове мерења сноси општина, а
уколико извештај о мерама буке покаже да бука прелази

VII НАДЗОР

прописане граничне вредности трошкове мерења сноси

Члан 21.

ималац извора буке.

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одељење

Мерење буке се може вршити и на основу писменог
захтеа странке, а по налогу инспектора, ако инспектор
процени да постоји основана сумња да бука прелази
дозовољене вредности dB(A).

за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађе
винске, стамбене и инспекцијске послове, инспектор
за заштиту животне средине, општине Лебане (у да
љем тексту: инспектор).
Члан 22.

Странка која је пријавила буку и мерење буке извршено

У вршењу инспекцијског надзора над применом мера

на њен захтев, уколико извештај о мерењу покаже да се

заштите од буке инспектор има право и дужност да

бука налази на прописаним граничним вредностима,

утврђује:

дужна је да сама сноси трошкове израде извештаја о
мерењу буке, а уколико извештај о мерњу покаже да

1. да ли се спречавање, смањивање и отклањање

бука прелази прописане граничне вредности трошкове

штетних ефеката буке врши у складу са решењем

извештаја о мерењу буке сноси ималац извора буке.

надлежног органа којим су утврђене мере заштите од

Члан 18.
Уколико лице које је пријавило буку не дозволи извр
шење прописаних и наложених мерења нивоа буке на
одређеним и одговарајућим мерним местима, орган
који води поступак донеће закључак којим се по
ступак обуставља.

буке;
2. да ли се врше прописана мерења буке;
3. да ли су нивои буке у акустичној зони изнад про
писане граничне вредности;
4. да ли се извори буке употребљавају и одржавају
тако да бука не прелази прописани ниво;
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IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

5. да ли су испуњени услови у погледу заштите жи
вотне средине од буке и да ли се спроводе посебне
мере заштите од буке у животној средини.
У вршењу инспекцијског надзора из члана 22. став 1.
ове Одлуке инспектор је овлашћен да:
1. нареди извршење прописаних обавеза у одре
ђеном року;
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Члан 24.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара ка
зниће се за прекршај привредно друштво, предузеће
и друго правно лице, ако:
1. поступи супротно члану 8. Одлуке;
2. поступи супротно члану 10. Одлуке;
3. поступи супротно члану 12. Одлуке;

2. нареди да се у одређеном року отклоне утврђене
неправилности;

4. немају податке о нивоу звучне снаге коју емитују
сходно члану 13.;

3. забрани или ограничи на одређено време ко
ришћење извора буке или вршење делатности и дру

5. емитује буку изнад прописаних граничних вре
дности сходно члану 14.;

гих активности које представљају извор буке на одре

6. одржава јавни скуп и активност без или су

ђеном подручју, односно у одређеној акустичној зони

протно одреженим мерама заштите од буке, сходно

изнад прописаних граничних вредности;

одредбама члана 15;

4. нареди спровођење акустичних мера заштите од
буке;
5. забрани односно ограничи употребу извора буке
док се не предузму мере заштите од буке;

7. не омогући овлашћеном инспектору да изврши
надзор над применом одредби ове Одлуке или не
омогући мерење;
8. не поступа по извршном решењу инспектора.

6. забрани употребу машина, опреме и уређаја

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и

који немају податке о звучној снази коју емитују под

одговорно лице у правном лицу новчаном казном од

одређеним условима употребе;

25.000 до 50.000 динара.

7. забрани обављање делатности и осталих акти

За прекршај из става 1. овог члана казниће се

вности у објекту који због буке омета одмор и ноћни

предузетник новчаном казном од 250.000 до 500.000

мир на временски период од 30 дана, односно 60 дана

динара.

у случају поновљеног ометања буком, ако то није

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко

могуће постићи мером забране употребе извора буке;

лице новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара или

8. забрани обављање делатности, односно акти
внсоти ако су исте започете без решења надлежног
органа којим се утврђује да су спроведене мере

казном затвора до 30 дана.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

заштите од буке;

Члан 25.

9. нареди извршење других прописаних обавеза у
краћем року.

Правна лица и предузетници дужни су да ускалде
пословање са овом Одлуком у року од 90 дана од дана

VIII НАДЛЕЖНОСТ ЗА РЕШАВАЊЕ
О ЖАЛБИ
Члан 23.
Против решења из члана 22. став 2. може се изјавити
жалба министру у року од 15 дана од дана пријема ре

ступања на снагу ове Одлуке, а најкасније 120 дана
у случају извођења неопходних грађевинских радова
у циљу обезбеђења одговарајуће звучне изолације
објекта.
Правна лица и предузетници који користе изворе буке

шења.

за које немају податке о звучној снази коју емитују,

Жалба не задржава извршење решења.

2018. године.

дужни су да обезбеде те податке до 30. децембра
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Члан 26.

Члан 3

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја

Као општински путеви на територији општине Леба

вљивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

не утврђују се следећи путеви:
1. Бошњаце – Цекавица - Тогочевце, у дужини од

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 501-30
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р.

4 км,
2. Бошњац - В. Војловце - Тогочевце, у дужини од
5 км,
3. Бошњаце - Нова Топола, у дужини од 4 км,
4. Кроз насеље Коњино, који се спаја са магистра

294.

лним путем Лебане –Лесковац,

На основу члана 5. став 4. и 5. Закона о јавним путевима

5. Ново Село – Нова Топла, у дужини од 5 км,

("Сл. гласник РС"101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012

6. Ново Село – Плоче, у дужини од 2 км,

и 104/2013) члана 15. став 1. тачка 13. и члана 39. став 1.

7. Кроз насеље Ждеглово, који се спаја са маги

тачка 7. Статута општине Лебане ("Службени гласник

стралним путем Лебане–Лесковац,

општине Лесковац", број 16/2008, 21/2008, 09/2009,

8. Ждеглово – Нова Топола, у дужини од 4 км,

17/2009, 04/2010, 14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015

9. Кроз насеље Лугаре, који се спаја са магистра

и 27/2015), Скупштина општине Лебане седници
одржаној дана 09.05.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
O ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ЛЕБАНЕ
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом Одлуком уређује се и обезбеђује, управљање, за
штита, одржавање, финансирање, послови надзора над
општинским и некатегорисаним путевима на терито
рији општине Лебане (у даљем тексту: општина) као и
друга питања од значаја за општинске и некатегорисане
путеве на територији општине Лебане.
Члан 2
Општински пут јесте јавни пут који саобраћајно повезује
територију општине, односно града, као и територију

лним путем Лебане–Лесковац,
10. Лебане – Лалиновац, у дужини од 11 км,
11. Царичин Град – Секицол, у дужини од 1 км,
12. Царичин Град – Мијајлица, у дужини од 2 км,
13. Царичин Град – Свињарица, у дужини од 2 км,
14. Слишане – Петровац, у дужини од 5 км,
15. Прекопчелица – Штулац - Лалиновац, у дижини
од 3 км,
16. Шолово-Гегља, у дужини од 2 км,
17. Радиновац-Лалиновац, у дужини од 5 км,
18. Кључ-Клајић, у дужини од 5 км,
19. Кључ-Липовица, у дужини од 15 км,
20. Клајић-Радевце, у дужини од 10 км,
21. Бувце-Дрводељ, у дужини од 10 км,
22. Шумане- Цекавица, у дужини од 8 км,
23. Свињарица-Боровце, у дужини од 2 км,
24. Прекопчелица-З.Камен-Флоче-Н.Село, у дужи
ни од 8 км,
25. Пертате-Нова Топола, у дужини од 3 км,
26. Нова Топола-Грданица, према Ђинђуши, у ду
жини од 5 км,

општине, односно града са мрежом државних путева;

27. Прекопчелица- Текија-Гегља, у дужини од 5 км,

Некатегорисани пут у смислу закона и ове одлуке

28. Доњи Штулац –Гегља, у дужини од 2 км,

јесте саобраћајна површина која је доступна већем

29. Доњи Штулац-Лалиновац, у дужини од 3 км,

броју разних корисника, коју надлежни орган про

30. Шилово-Споменик Косте Стаменковића-По

гласи некатегорисаним путем, која је уписана у ка

роштица-Бувце, у дужини од 13 км,

тастар непокретности као некатегорисани пут и која је

31. Шилово- засек црногорски, у дужини од 3 км,

у својини јединице локалне самоуправена чијој тери

32. Бувце –Клајић, низ реку,

торији се налази;

33. Шумане- Славујевце,

7. јун 2018.
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34. Тогочевце-Дрводељ, преко Сушице,

дно друштво, односно друго правно лице или пре

35. Лебане-Бувце,

дузетник коме ће уговором о пружању услуга бити

36. Ђелин Дол-Клајић ,

поверени ови послови у скаду са законом ( у даљем

37. Коњино-засек Дубока Долина, у дужини од 3,5

тексту:Управљач пута)

км и

Општинска управа врши инвеститорске пословена

38. Доње Врановце-Смрчје.
Некатегорисани путеви, у смислу ове одлуке су:
1.атарски путеви;

изградњи нових путева и реконструкцији постојећих.
Управљач јавног пута биће изабран у складу са
Законом којим се уређују комуналне делатности.

2.сеоски путеви;

Члан 6

3.шумски путеви;

На општинском и некатегорисаном путу могу се по

4.пољски путеви;
5.путеви на насипима за одбрану од поплава и
друго.

стављати цевоводи, водоводи, инсталацијеи објекти,
градити прикључак прилазног пута, само уз прибављену
сагласност привредног друштва односно другог правног

Некатегорисани путеви служе за долазак до сеоских
домаћинстава, за приступ до шумских и пољопривредних

лица или предузетника, комеће уговором о пружању
услуга бити поверени послови надзора.

парцела, до насипа за одбрану од поплава, и друго.
Некатегорисани путеви заједно са јавним путевима
(државни, општински и улице), чине мрежу путева.

УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИМ И
НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА

Члан 4

Члан 7

Општински и некатегорисани пут, у смислу ове

Управљач јавног пута јесте јавно предузеће, при

одлуке, обухвата:
1. труп пута (доњи и горњи строј пута);
-доњи строј пута (насипи, усеци, засеци, објекти, по
стројења и уређаји за одводњавање пута и заштиту пута
од површинских и подземних вода и сл.);
-горњи строј пута (коловозна конструкција, колово
зни застор, банкине, риголе, берме);
2. ваздушни простор изнад коловоза у висини од на
јмање седам метара;
3. земљишни појас са обе стране пута потребан за
несметано одржавање пута ширине од најмање једног
метра, од линије која спаја крајње тачке попречног про
фила пута;
4. заштитни појас јесте површина уз ивицу зе
мљишног појаса, на спољну страну и служи за заштиту
некатегорисаног пута и саобраћаја на њему;
5. опрему за заштиту пута, саобраћаја и околине
(заштита од осулина и наноса, стубићи и сл.);
6. саобраћајна сигнализација.
Члан 5
Послове управљања, одржавања, заштите и разво
ја општинских и некатегорисаних путева на терито
рији Општине, обављаће јавно предузеће, привре

вредно друштво, односно друго правно лице или пре
дузетник, који су регистровани за обављање делатности
управљања јавним путем.
Управљачу јавног пута поверава се вршење јавних
овлашћења која се односена издавање:
1) сагласности за изградњу, односно реконструкцију
прикључка на јавни пут;
2) сагласности за грађење, односно постављање
водовода, канализације, топловода, железничке пругеи
других сличних објеката, као и телекомуникационих
и електро водова, инсталација, постројења и сл. на
јавном путу;
3) сагласности за грађење, односно постављање
водовода, канализације, топловода, железничке пруге
и других сличних објеката, као и телекомуникационих
и електро водова, инсталација, постројења и сл. у
заштитном појасу јавног пута;
4) сагласности за измену саобраћајних површина
пратећих садржаја јавног пута;
5) сагласности за одржавање спортске или друге
манифестације на јавном путу;
6) посебне дозволе за обављање ванредног превоза
на јавном путу и
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7) одобрења за постављање рекламних табли, ре
кламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обаве

7. јун 2018.

1.уредно одржавају путне каналеза одвод површи
нских вода;

штавање или оглашавањена јавном путу, односно поред

2.изграде пропусте на улазима у своје парцеле;

тог пута.

3.уклањају дрвеће, шибље и друго растиње у зашти
тном појасу, којима се омета проходност општинског и

Акти из става 1. овог члана морају да садрже саобра

некатегорисаног пута, смањује прегледност и на други

ћајно-техничке услове.

начин угрожава безбедност саобраћаја;

Управљач јавног пута дужан је да одлучи по захтеву

4.омогуће слободно отицање воде, одлагање снега

за издавање сагласности, дозволе и одобрења из става

са општинског и некатегорисаног пута на његово зе

1. овог члана у року од осам дана од дана подношења

мљиште, уз накнаду проузроковане штете;

захтева.

5.омогуће прилаз општинском и некатегорисаном

Против аката из става 1. овог члана може се изјавити

путу или путном објекту, ради извођења радова на

жалба Општинском Већу општине Лебане, у року од

одржавању општинског и некатегорисаног пута или

осам дана од дана достављања тог акта.

путног објекта, уз накнаду проузроковане штете.

Управљач јавног пута дужан једа о актима донетим у
вршењу јавних овлашћења води евиденцију.
Управљач јавног пута дужан једа обезбеди трајно,
непрекидно и квалитетно одржавањеи заштиту јавног
пута и да обезбеди несметано и безбедно одвијање
саобраћаја на њему.
Управљач јавног пута одговара за штету која настане
корисницима јавног пута због пропуштања благо
временог обављања појединих радова на редовном
одржавању јавног пута прописаних овoм Одлуком,
односно због извођења тих радова супротно прописаним
техничким условима и начину њиховог извођења.

Члан 10
Ради спречавања угрожавања стабилности и обезбе
ђења услова за несметано одвијање саобраћаја на
општинском и некатегорисаном путу, забрањено је:
1. привремено или трајно заузимање општинског и
некатегорисаног пута;
2. извођење радова на општинском и некатегорисаном
путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом,
одржавањем и заштитом општинског и некатегорисаног
пута;
3. извођење радова носиоца права службености и
других права установљених на путу, којима се оштећује
општински и некатегорисани пут или угрожава несме

ЗАШТИТА ОПШТИНСКИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 8
Ради спречавања угрожавања стабилности општинског
и некатегорисаног пута и обезбеђивања услова за
безбедно одвијање саобраћаја на општинском и нека
тегорисаном путу, носилац права службености на
општинском и некатегорисаном путу, као и других
права у складу са Законом, може да изводи радове на
општинском и некатегорисаном путу, само ако је за
извођењетих радова претходно дата сагласност Упра
вљача пута.

4. просипање, бацање или остављањебило каквих
предмета, материјала и смећа на општинском и нека
тегорисаном путу или поред општинског и некатего
рисаног пута, у границама заштитног појаса;
5. испуштање вода, отпадних вода и других течности
на општинском и некатегорисани пут;
6. спречавање отицање вода са општинског и нека
тегорисаног пута, а посебно из путног јарка и из про
пуста кроз труп општинског и некатегорисаног пута и
спречавањедаљег отицања вода ка њиховим рецепи
ентима;
7. орање и извођење других пољопривредних радова

Члан 9
Власници, односно корисници земљишта које се гра
ничи са општинским и некатегорисаним путем оба
везни су да:

тано и безбедно одвијање саобраћаја;

на банкинама, косинама и земљишном појасу;
8. паљење траве и другог растиња на општинском и
некатегорисаном путу, као и отпадних предмета и ма
теријала;

7. јун 2018.
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9. пуштање стоке на општинском и некатегорисани
пут без надзора, напајање и напасање стоке;
10. вуча предмета, материјала, оруђа и другог по
општинском и некатегорисаном путу;
11. наношење блата са прилазног пута на општински
и некатегорисани пут;

-ако би саобраћај појединих врста возила наносио
штету општинском и некатегорисаном путу, његовом
делу или путном објекту, или
-ако се радови на одржавању пута немогу извести
без обустављања саобраћаја, или
-да то захтевају други разлози безбедности саобра

12. заустављањеили остављањевозила којим сеомета
безбедно и несметано одвијање саобраћаја на општи
нском и некатегорисаном путу;
13. окретање запреге, трактора, плуга и других пољо
привредних машина и оруђа на општинском и некате
горисаном путу и заштитном појасу;
14. свако чињење којим се оштећује или би се могао
оштетити општински и некатегорисани пут или ометати
одвијање саобраћаја.

ћаја и заштите пута,
Инспектор или орган унутрашњих послова надлежних
за безбедност саобраћаја, забраниће саобраћај на том
делу пута за све или поједине врсте возила на целом
путу, његовом делу или путном објекту.
Општа забрана саобраћаја на општинском и некате
горисаном путу, његовом делу или путном објекту може
бити само привремена, а забрана саобраћаја за поједине
врсте возила на општинском и некатегорисаном путу,

Члан 11
На местима међусобног укрштања општинског и
некатегорисаног пута са јавним путем или железничком
пругом или са другим некатегорисаним путем у истом
нивоу, морају се обезбедити зоне потребне прегле

његовом делу или путном објекту може бити привре
мена или стална.
V ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКОГ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 13

дности, у складу са прописима.
У зонама потребне прегледности забрањено је подизати

Послове одржавања општинских и некатегорисаних

засаде, ограде, дрвеће, постављати постројења, уређаје

путева обављаће јавно предузеће, привредно друштво,

и градити објекте, односно вршити друге радњекоје

односно друго правно лице или предузетник коме ће

ометају прегледност некатегорисаног пута, јавног пута

уговором о пружању услуга бити поверени ови послови

и железничке пруге.

у скаду са законом.

Власник, односно корисник земљишта, које се налази

Одржавање општинских и некатегорисаних путева

у зони потребне прегледности, дужан једа, на захтев

јесте извођење радова којима се обезбеђује несметано

Управљача пута, уклони засаде, ограде, дрвеће, пре

и безбедно одвијање саобраћаја и чува употребна

дмете, материјале, постројења, уређајеи објекте у ци

вредност општинских и некатегорисаних путева.

љу обезбеђења прегледности општинског и некатето

Радови на одржавању општинских и некатегорисаних

рисаног пута.

путева у смислу ове одлуке су:

Саобраћајни инспектор (у даљем тексту: инспектор),

1.радови на редовном одржавању;

ће наложити власнику, односно кориснику земљишта

2.радови на периодичном одржавању;

које се налазе у зони потребне прегледности да укло

3.радови на ургентном одржавању.

ни засаде, ограде, дрвеће, предмете, материјале, по

Некатегорисани путеви одржавају се на основу

стројења, уређаје и објекте, у циљу обезбеђења пре

Годишњег програма одржавања некатегорисаних

гледности општинског и некатеторисаног пута.

путева, који усваја Скупштина општине Лебане, а

Члан 12
Ако се општински и некатегорисани пут налази у та
квом стању:

доноси Управљач пута (у даљем тексту: Програм).
Члан 14
Радови на редовном одржавању општинских и нека

-да се на њему не може одвијати саобраћај, или

тегорисаних путева су:

-да се неможе одвијати саобраћај појединих врста

1. преглед, утврђивање и оцена стања општинског и

возила, или

некатегорисаног пута и путног објекта;
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2. местимично поправљање коловозне конструкције и
осталих елемената трупа општинског и некатегорисаног

7. јун 2018.

Радови на рехабилитацији општинских и некатего
рисаних путева су:
1. селективно обнављање, замена и појачање дотра

пута;
3. постављање туцаничког застора на општинском и

јалих коловозних застора и промена попречних наги
ба коловоза на општинском и некатегорисаном путу,

некатегорисаном путу;
4. наношењеновог туцаничког застора на општинском
и некатегорисаном путу;
5. уређење површине (равнање) општинског и нека

односно његовом делу;
2. замена деформисаних, дотрајалих и привремених
пропуста за воду;
3. постављање нове саобраћајне сигнализације на

тегорисаног пута;
6. чишћење коловоза и осталих елемената општинског
и некатегорисаног пута у границама земљишног појаса;

општинском и некатегорисаном путу, односно његовом
делу;

7. уређење банкина;
8. уређење и очување косина насипа, усека и засека;

Радови на појачаном одржавању општинских и нека

9. чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и

тегорисаних путева су:

других делова система за одводњавање општинског и

1. ублажавање појединих уздужних нагиба и испра
вка појединих кривина;

некатегорисаног пута;
10. поправка путних објеката;
11. постављање, замењивање, допуњавање и обна
вљање саобраћајне сигнализације, опреме општинског

2. проширење коловозне конструкције и осталих еле
мената општинског и некатегорисаног пута на краћим
деловима;

и некатегорисаног пута и објеката и опреме за заштиту

3. проширење раскрсница у нивоу;

општинског и некатегорисаног пута, саобраћаја и око

4. санирање клизишта и одрона;

лине;

5. замена или израда дренажног система за одво

12. чишћење саобраћајне сигнализације, опреме
општинског и некатегорисаног пута и објеката и опреме
за заштиту општинског и некатегорисаног пута, саобра

дњавање подземних вода са општинског и некатегори
саног пута и путног објекта;
6. постављање нове опреме општинског и некате
горисаног пута и нових објеката и опреме за заштиту

ћаја и околине;
13. кошење траве и уређивање зелених површина на

општинског и некатегорисаног пута, саобраћаја и око

општинском и некатегорисаном путу и земљишном по

лине на општинском и некатегорисаном путу, односно

јасу;

његовом делу;
Члан 15

Радови на периодичном одржавању општинских и
некатегорисаних путева обухватају:
1. ојачање коловозне конструкције;
2. рехабилитацију;
3. појачано одржавање.
Радови на ојачању коловозне конструкцијесу:
1. постављање шљунчаног, односно туцаничког за
стора на неасфалтираним путевима;
2. обрада површине коловозног застора или запти
вање;
3. наношење новог коловозног застора по целој
ширини коловоза;

Члан 16
Ургентно одржавање општинских и некатегорисаних
путева условљено је елементарним непогодама и ва
нредним околностима, у циљу обезбеђивања прохо
дности општинских и некатегорисаних путева и безбе
дног одвијања саобраћаја.
Радови на ургентном одржавању општинских и нека
тегорисаних путева у смислу ове одлуке, обухватају
активности и мереу циљу отклањања недостатака узро
кованих елементарним непогодама и ванредним око
лностима, а које је неопходно спровести да би се обе
збедило несметано одвијање саобраћаја или одвијање
саобраћаја у отежаним условима, када је онемогућена
проходност и угрожена безбедност учесника у саобра
ћају.
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V ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 17
Изградња и реконструкција општинских и некатего
рисаних путева врши сеу складу са Законом којим се

винско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и
инспекцијске послове.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове
одлуке врши Општинска управа - Одељење за инспе
кцијске послове.
Члан 22

уређује планирање и изградња.
Члан 18
Општински и некатегорисани пут се гради за двосмерни
саобраћај, а изузетно за једносмерни саобраћај, с тим
да у зависности од прегледности пута на растојањима
од највише 500 метара има одговарајуће проширење за
мимоилажење возила, радних машина и пољопривредне
механизације.
Најмања ширина коловоза за двосмерни саобраћај
износи 5,5 метара, а за једносмерни саобраћај 3 метра.
Минималне димензије путних канала износе:
- ширина дна канала 0,5 метара;
- дубина канала 0,5 метара, рачунајући од горње
ивице коловоза.

У вршењу инспекцијског надзора општински инспе
ктор има право и дужност да проверава:
1. радовена заштити, одржавању, изградњи општи
нских и некатегорисаних путева и путних објеката;
2. техничку и другу документацију у вези са одржа
вањем, изградњом и реконструкцијом општинских и
некатегорисаних путева;
3. стање општинског и некатегорисаног пута и да
ли се правилно и редовно спроводе прописане мере за
штите општинског и некатегорисаног пута;
4. да ли је за изградњу и реконструкцију општинског
и некатегорисаног пута, његовог дела и путног објекта
издато одобрење за изградњу;
5. услове одвијања саобраћаја на општинском и

Члан 19
Ширина заштитног појаса, са сваке стране општи
нског и некатегорисаног пута износи 3 метра, осим

некатегорисаном путу;
6. да ли се правилно и редовно спроводе прописане
мере заштите општинског и некатегорисаног пута.
Члан 23

ако просторним односно урбанистичким планом није
другачије одређено.

У вршењу инспекцијског надзора општински инспе

У заштитном појасу општинског и некатегорисаног

ктор је овлашћен да:

пута забрањена је изградња грађевинских или других

1. забрани, односно обустави извршење радова

објеката, као и постављање постројења, уређаја и

који се изводе противно законским прописима, те

инсталација, осим изградње саобраћајних површина

хничким нормативима и стандардима одржавања

пратећих садржаја општинског и некатегорисаног

општинског и некатегорисаног пута;

пута, као и постројења, уређаја и инсталација који

2. нареди отклањање недостатака на општинском

служе потребама општинског и некатегорисаног пута

и некатегорисаном путу који угрожавају стабилност

и саобраћаја на општинском и некатегорисаном путу.

пута и безбедност саобраћаја;

V ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 20
Финансирање изградње и реконструкције, одржавања и
заштите јавних путева обезбеђује сеу складу са законом
и овом одлуком.

3. нареди обустављање радова који се изводе у
непосредној близини општинског и некатегорисаног
пута, а који могу довести у питање стабилност општи
нског и некатегорисаног пута и безбедност саобраћаја;
4. нареди предузимање мера за обезбеђење општи
нског и некатегорисаног пута и по потреби забрани
привремено одвијање саобраћаја за сва возила или

V НАДЗОР

поједине категорије возила која због својеукупне те

Члан 21

жине, димензија и других техничких својстава могу

Надзор над применом одредаба ове одлуке врши

да нанесу штету општинском и некатегорисаном путу

Општинска управа - Одељење за урбанизам, имо

или угрозе безбедност саобраћаја;
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5. нареди рушење и уклањање објеката, цевовода,
водовода, инсталација, натписа, ограда, дрвећа, засада,
грађевинског и другог материјала са општинског и не
категорисаног пута, његовог дела, путног објекта и зе
мљишног појаса, осим објеката цевовода, водовода и
инсталација за које је установљено право службености
или друго право одређено Законом;
6. поднесе захтев за покретање прекршајног поступка;
7. изда прекршајни налог;
8. предузима и друге мере и радње за које је овлашћен.
V ОВЛАШЋЕЊА ИНСПЕКТОРА РАДИ
УТВРЂИВАЊА ЧИЊЕНИЦА
Члан 24
Инспектор је овлашћен да ради утврђивања чињеница:
1. изврши увид у јавне исправе и податке из регистара
и евиденција које воде надлежни државни органи, органи
јединице локалне самоуправе и други имаоци јавних
овлашћења ако су неопходни за инспекцијски надзор, а
није могао да их прибави по службеној дужности и да
их копира, у складу са Законом о инспекцијском надзору;
2. изврши увид у личну или другу јавну исправу са
фотографијом која је подобна да се идентификују овла
шћена лица у надзираном субјекту, друга запослена или
радно ангажована лица, физичка лица која су надзирани
субјекти, сведоци, службена лица и заинтересована
лица, као и физичка лица затечена на месту надзора;
3. узима писане и усмене изјаве надзираних субјеката физичких лица и заступника, односно овлашћених лица у
надзираном субјекту - правном лицу и других запослених
или радно ангажованих лица, сведока, службених лица
и заинтересованих лица, и да их позива да дају изјаве о
питањима од значаја за инспекцијски надзор;
4. наложи да му се у одређеном року ставе на увид
пословне књиге, општи и појединачни акти, евиденције,
уговори и друга документација надзираног субјекта од
значаја за инспекцијски надзор, а у облику у којем их
надзирани субјекат поседује и чува;
5. фотографише и снима предмет еинспекцијског
надзора;
6. предузме друге радњеради утврђивања чињени
чног стања, према Закону о инспекцијском надзору.
Члан 25
Надзирани субјекат обавезан једа инспектору, омогући
несметано вршење послова и несметан приступ објекту,
средству или особљу који су у вези са обављањем
делатности на општинском и некатегорисаном путу,
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стави на увид тражену документацију од стране инспе
ктора, као и да у року који одреди инспектор достави
потребне податке и поступи по налогу инспектора.
Надзирани субјекат је обавезан да се на захтев
инспектора, усмено или писмено изјасни о предмету
инспекцијског надзора, као и да поштује интегритет
и службено својство инспектора.
Члан 26
Надзирани субјекат може доставити инспекцији изве
штај о самопровери испуњености захтева из контро
лнелисте и самопроцени ризика, које је спровео са
гласно садржини контролнелисте и правилима о проце
ни ризика. Уз овај извештај, надзирани субјекат инспе
кцији прилажеи одговарајућу документацију, односно
други материјал (фотографије и сл.) којима се поткре
пљују налази из извештаја.
X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27
Новчаном казном у фиксном износу од 70.000,00 ди
нара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. поступи супротно одредбама члана 6. ове одлуке;
2. изводи радове на општинском и некатегорисаном
путу без сагласности Управљача пута (члан 8.);
3. поступи супротно одредбама члана 9. ове одлуке;
4. поступи супротно одредбама члана 10. ове одлуке;
5. поступи супротно одредбама члана 11. ове одлуке;
6. поступи супротно одредбама члана 12. ове одлуке;
7. поступи супротно одредбама члана 13 овео Oдлуке;
8. поступи супротно одредбама члана 19. став 2.
ове Oдлуке;
9. поступи супротно одредбама члана 25. одлуке;
За прекршај из става 1. овог члана казниће се но
вчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара
и одговорно лице у правном лицу.
Члан 28
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 ди
нара казниће се за прекршај предузетник ако:
1. поступи супротно одредбама члана 6. ове одлуке;
2. изводи радове на некатегорисаном путу без са
гласности Управљача пута (члан 8);
3. поступи супротно одредбама члана 9. ове одлуке;
4. поступи супротно одредбама члана 10. ове одлуке;
5. поступи супротно одредбама члана 11 ове одлуке;
6. поступи супротно одредбама члана 12. ове одлуке;
7. поступи супротно одредбама члана 13. ове одлуке;
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8. поступи супротно одредбама члана 19. став 2. ове
одлуке;
9. поступи супротно одредбама члана 25. одлуке;
Члан 29
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 ди
нара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. поступи супротно одредбама члана 6. ове одлуке;
2. изводи радовена некатегорисаном путу без
сагласности Управљача пута (члан 8.);
3. поступи супротно одредбама члана 9. ове одлуке;
4. поступи супротно одредбама члана 10. ове одлуке;
5. поступи супротно одредбама члана 11. ове одлуке;
6. поступи супротно одредбама члана 12. ове одлуке;
7. поступи супротно одредбама члана 19. став
2.ове одлуке;
8. поступи супротно одредбама члана 25. одлуке.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30
Ступање на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлу
ка локалним и некатегорисаним путевима на те
риторији општине Лебане ("Службеном гласнику
општине Лесковац 11/97).
Члан 31
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а обја
виће се у "Службеном гласнику града Лесковца".
02 Број 344-60
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић
295.
На основу члана 53. став 4. и члана 55. Закона о водама
(„Сл. гласник РС“, бр. 30/2010), члана 15. Закона о
ванредним ситуацијама Републике Србије („Сл. гласник
РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12), члана 32. став 1. тачка
6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/07 и 83/2014), општег плана за одбрану од поплава
за период од 2012. до 2018. године (донет Уредбом
Владе РС („Сл. гласник РС“, бр. 32/2012), Оперативног
плана за одбрану од поплава за 2018. годину (донет
наредбом Министра пољопривреде и заштите животне
средине – број 325-00-00324/2017-07 од 22. фебруара
2018. објављен у („Сл. гласник РС“, бр. 15/2018) и члана
39. став 1. тачка 7. Статута општине Лебане, Скупштина
општине Лебане је на својој седници одржаној дана
09.05.2018. године, донела следећу

ОДЛУКУ
1. УСВАЈА СЕ Оперативни план за одбрану од поплава
за воде II реда на територији општине Лебане за 2018.
годину.
2. Одлуку доставити Водопривредном центру „Морава“
Ниш и Одељењу за ванредне ситуације у Лесковцу.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а обја
виће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 217-15/1
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић
296.
На основу члана 36. став 3. и 4. 38. став 2. Закона
о јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр. 15/16) и
члана 39. Статута општине Лебане (Сл. Гласник гра
да Лесковца бр 16/08, 21/08, 09/09, 17/09 и 04/10) Ску
пштина општине Лебане на седници одржаној дана
09.05.2018. године доноси
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ
КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за спровођење поступка за
избор и именовање на период од 4 година, директора
Јавних комуналних предузећа чији је оснивач општи
на Лебане, и то:
1. Јавно комунално предузеће "Комуналац" Лебане,
2. Јавно комунално предузеће "Водовод" Лебане,
3. Јавно комунално предузеће "Ветеринарска станица
Лебане" Лебане,
4. Јавно комунално предузеће "Имовина" Лебане.
Члан 2.
Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке спровешће
се на основу Огласа чији текст је саставни део ове
Одлуке, а којим су наведени услови за именовање ди
ректора утврђени Законом о јавним предузећима и
Оснивачким актом Предузећа.
Члан 3.
Поступак по јавном конкурсу из члана 1. ове Одлуке
спровешће Комисија за спровођење конкурса за избор
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директора јавних предузећа чији је оснивач ску

избор и именовање директора јавних комуналних

пштина општине Лебане, образована Решењем Ску

предузећа чији је оснивач општина Лебане 02 број

пштине општине Лебане 02 Број 02-225 од 24.06.2016.

02-153 од 09.05.2018. године, Скупштина општине

године, као и Решењем о разрешењу и именовању

Лебане објављује

председника Комисије за именовање директора број

ОГЛАС

02 Број 02-168 од 08.06.2017. године, у складу са
Законом о јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр.
15/16), и Уредбе о мерилима за именовање директора
јавног предузећа (Сл. Гласник РС бр. 65/16).
По спроведеном изборном поступку Комисија за
избор директора саставиће ранг листу са највише три

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ И
ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

најбоље рангирана кандидата и исту са записником о

Расписује се јавни конкурс за избор и именовање

спроведеном изборном поступку достави начелнику

директора јавних и јавно комуналних предузећа чији

општинске управе општине Лебане у циљу припреме

је оснивач општина Лебане на период од 4 године (у

предлога акта о именовању директора који ће бити

даљем тексту: директор предузећа), и то:

достављен Скупштини општине на одлучивање, у
1. Јавно комунално предузеће "Комуналац" Лебане,

складу са законом.

са седиштем у Лебану, ул. 19. Август бр. 1, Матични

Члан 4.
Текст Огласа за избор и именовање директора Јавних
комуналних предузећа чији је оснивач општина
Лебане биће објављен у ''Службеном гласнику РС'',
у дневном листу чији се примерак дистрибуира на
целој територији Републике Србије, у року од 8 дана
од дана доношења ове Одлуке.
По објављивању Огласа о јавном конкурсу за избор и
именовање директора Јавних комуналних предузећа

бр. 17547488, ПИБ 103245638, претежна делатност:
38.11 сакупљање, третман и одлагање отпада који
није опасан, место рада: Лебане, ул. 19. Август бр. 1
2. Јавно комунално предузеће "Водовод" Лебане,
са седиштем у Лебану, ул. 19. Август бр. 1, Матични
бр. 17547496, ПИБ 103245620, претежна делатност:
36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција
воде, место рада: Лебане, ул. 19. Август бр. 1

чији је оснивач општина Лебане у ''Службеном

3. Јавно комунално предузеће "Ветеринарска стани

гласнику РС'', исти ће бити објављен и на интернет

ца Лебане" Лебане, са седиштем у Лебану, ул. Николе

страници општине Лебане.

Тесле 22, Матични бр. 21299138, ПИБ 110108419, пре
тежна делатност: 75.00 Ветеринарска делатност,

Члан 5.
Ову Одлуку објавити у ,,Службеном гласнику града
Лесковца''

4. Јавно комунално предузеће "Имовина" Лебане са
седиштем у Лебану, ул. Цара Душана бб, Матични
бр. 21288223, ПИБ 110033611, претежна делатност:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају

02 број 02- 153
ПРЕДСЕДНИК

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:

Срђан Јовић
Кандидат за избор за директора Предузећа мора испу
297.

нити следеће услове:

На основу члана 36, члана 38. став 2. и члана 39.

1. да је пунолетно и пословно способно;

Закона о јавним предузећима ("Сл. Гласник РС" бр.

2. да има стечено високо образовање на основним

15/16) и члана 39. Статута општине Лебане (Сл.

студијама у трајању од најмање четири године, односно

Гласник града Лесковца бр 16/08, 21/08, 09/09, 17/09

на основним академским студијама у обиму од најмање

и 04/10) и Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
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струковним студијама, специјалистичким академским

Уз пријаву са личном и радном биографијом прилажу

студијама или специјалистичким струковним студијама;

се докази о испуњености услова у оригиналу или

3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2 ових услова;
4. да има најмање три година радног искуства на по
словима који су повезани са пословима Предузећа за
које конкурише;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има искуство у организовању рада и вођењу по
слова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у органи
ма политичке странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање ше
ст месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
1) Обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
2) Обавезно психијатријско лечење на слободи;
3) Обавезно лечење наркомана;
4) Обавезно лечење алкохоличара;
5) Забрана вршења позива делатности и дужности.
СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ-ЗНАЊА И
ВЕШТИНЕ
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у
изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе
поднете уз пријаву на јавни конкурс, усменом и писаном
провером, односно на други одговарајући начин сходно
потребама рада Предузећа у складу са законом којим
се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом
о мерилима за именовање директора јавног предузећа
("Сл. гласнику РС" 65/15).

овереној форокопији и то:
-Извод из матичне књиге рођених (издат у складу са
законом о матичним књигама);
– Уверење о пословној способности (издато од стране
надлежног Центра за социјални рад)
– Уверење о држављанству РС (не старије од 6 месе
ци у односу на дан објављивања јавног конкурса у ("Сл.
гласнику РС"),
– Диплома о стеченом високом образовању,
– Исправе којима се доказује радно искуство (потврда
или други акти из којих се доказује да има најмање 5
година радног искуства на пословима за које се захтева
високо образовање).
– Исправе којима се доказује радно искуство на
пословима који су повезани са пословима Предузећа за
које конкурише (потврда или други акти из којих се до
казује да лице има најмање 3 године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима Предузећа).
– Исправа којом се доказује радно искуство у
организовању рада и вођењу послова (потврде или дру
ги акти којима се доказује да лице има радно искуство у
организовању рада и вођењу послова)
– Изјава кандидата дата под кривичном и матери
јалном одговорношћу да није члан органа политичке
странке, односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке.
-Уверење од надлежног органа да лице није осуђи
вано на казну затвора од најмање 6 месеци и уверење
надлежног органа да му нису изречене мере безбедности
у складу са законом којим се уређу кривична дела и то:
1) Обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
2) Обавезно психијатријско лечење на слободи;
3) Обавезно лечење наркомана;

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ДОКАЗИ

4) Обавезно лечење алкохоличара;

КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:

5) Забрана вршења позива делатности и дужности.

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме ка

(не старије од 6 месеци у односу на дан објављивања

ндидата, датум и место рођења, адресу становања, број

јавног конкурса у "Сл. гласнику РС"),

телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке
о врсти и дужини радног искуства, податке о познавању
корпоративног управљања и податке о посебним обла
стима знања, и назнаку предузеће за које конкурише.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, Комисија за
спровођење конкурса одбациће закључком против
кога није допуштена посебна жалба).
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РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:
Рок за подношење пријава је 30 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. Предмет уређивања и примена

"Сл. гласнику РС" број 38 од 18.05.2018. године.
АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:
Пријава на оглас са доказима о испуњености услова
подноси се у запечаћеној коверти Комисији за име
новање директора јавних предузећа чији је оснивач
Скупштина општине Лебане, преко службе за ску
пштинске послове општине Лебане путем поште или
преко писарнице општинске управе Лебане, на адресу
Лебане, Цара Душана 116, са назнаком "Јавни конкурс
за избор и именовање директора јавних и јавно ко
муналних предузећа чији је оснивач општина Лебане",

Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин планирања
набавки, спровођење поступака јавних набавки и извр
шење уговора унутар Општинске управе Лебане.
Правилником се уређује начин обављања послова
јавних набавки у складу са законом којим се уређују
јавне набавке (у даљем тексту: Закон), а нарочито се
уређује начин планирања набавки (критеријуми, пра
вила и начин одређивања предмета јавне набавке и
процењене вредности, начин испитивања и истражи
вања тржишта), одговорност за планирање, циљеви по

са назнаком предузеће за које се конкурише.

ступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из по

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗАДУЖЕНОМ ЗА ДАВАЊЕ

и контрола јавних набавки, начин праћења извршења

ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ:
Лица задужена за давање обавештења о јавним ко
нкурсу су Александар Стојановић секретар скупшти
не и Братислав Исламовић заменик секретара ску

ступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење
уговора о јавној набавци.
Овај правилник је намењен свим организационим је
диницама и функцијама у Општини Лебане које су, у
складу са важећом регулативом и унутрашњим општим

пштине, контакт телефон 016/843-710.

актима, укључени у планирање набавки, спровођење по

Оглас је објављен у "Сл. гласнику РС" број 38 од

јавних набавки.

18.05.2018. године у дневном листу "Информер" број
1844 од 18.05.2018. године, примерак који се дистри
буира на целој територији Републике Србије, и на
интернет страници општине Лебане, у року од 8 дана од
дана доношења Одлуке о спровођењу јавног конкурса
за именовање директора.

ступака јавних набавки, извршење уговора и контролу

2. Дефиниције
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овом Правилнику
имају следеће значење:
1) јавна набавка је набавка добара, услуга или
радова од стране наручиоца, на начин и под условима

298.
На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник Републике Србије", број 124/2012,
14/2015 и 68/15), а у складу са Правилником о садржини
акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке
унутар наручиоца ("Службени гласник Републике
Србије", број 83/2015), Скупштина општине Лебане на
седници одржаној 09.05.2018. године, донела је:
ПРАВИЛНИК
о ближем уређивању поступка јавне
набавке

прописаним Законом о јавним набавкама;
2) набавке на које се не примењује Закон о јавним
набавкама су набавке добара, услуга и радова приликом
чије реализације се не спроводи поступак јавне набавке
под условима прописаним Законом о јавним набавкама;
3) јавна набавка мале вредности је набавка чија
процењена вредност није већа од вредности одређене
овим законом, при чему ни укупна процењена вредност
истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од
вредности одређене овим законом;
4) уговор о јавној набавци је теретни уговор закључен
у писаној или електронској форми између једног или
више понуђача и једног или више наручилаца, који
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за предмет има набавку добара, пружање услуга или

спроводи у две фазе, и у којем у другој фази понуду

извођење радова

могу поднети само кандидати;

5) понуђач је лице које у поступку јавне набавке

17) квалификациони поступак је поступак који

понуди добра, пружање услуга или извођење радова;

се спроводи у две фазе, тако да сва заинтересована

6) подносилац пријаве је лице које је у првој фази

лица могу поднети пријаву за све време важења ли

рестриктивног поступка, у конкурентном дијалогу

сте кандидата, а наручилац им под условима из ко

или квалификационом поступку поднело приј аву;

нкурсне документације признаје квалификацију сва

7) заинтересовано лице је свако лице које има
интерес да закључи конкретан уговор о јавној наба
вци или оквирни споразум;
8) кандидат је лице коме је у првој фази рестрикти
вног и квалификационог поступка, односно конку
рентног дијалога призната квалификација;
9) добављач је понуђач са којим је закључен окви
рни споразум или уговор о јавној набавци;

ких шест месеци и позива да поднесу понуду у другој
фази поступка;
18) преговарачки поступак је поступак у којем на
ручилац непосредно преговара са једним или са више
понуђача о елементима уговора о јавној набавци;
19) конкурентни дијалог је поступак у којем сва
заинтересована лица могу поднети пријаву, а са
лицима којима призна квалификацију (кандидати)

10) послови јавних набавки су планирање јавне

наручилац води дијалог ради проналажења решења

набавке; спровођење поступка јавне набавке укљу

које ће задовољити његове потребе, позивајући ка

чујући али не ограничавајући се на учешће у комисији

ндидате да поднесу понуде на основу усвојеног, одно

за јавну набавку; израда конкурсне документације;

сно усвојених решења;

израда аката у поступку јавне набавке; израда уговора

20) оквирни споразум је споразум између једног

о јавној набавци; праћење извршења јавне набавке;

или више наручилаца и једног или више добављача,

сви други послови који су повезани са поступком

чија је сврха утврђивање услова уговора који ће се

јавне набавке;

додељивати током одређеног периода, а који се

11) лице ангажовано на пословима јавних набавки

односе на цене и, где је то прикладно, на количине;

је лице које је ангажовано на пословима планирања,

21) искључиво право је право на основу којег

спровођења и извршења јавних набавки у радном или

одређено лице једино може обављати одређену де

ван радног односа у смислу закона којим се уређују

латност на одређеном географском подручју, а које

радни односи;

је додељено или произилази из закона, посебног

12) службеник за јавне набавке је лице које је

прописа или појединачног акта, односно уговора

обучено за обављање послова јавних набавки и има

или споразума, који је донела, односно закључила

положен стручни испит;

Република Србија, територијална аутономија или ло

13) одговорно лице је лице које је овлашћено да у
име и за рачун Општине Лебане - њених органа пре
узима права и обавезе;

кална самоуправа;
22) посебно право је право на основу којег одре
ђена лица могу обављати одређену делатност на

14) повезана лица су супружници, ванбрачни па

одређеном географском подручју, а које је додељено

ртнери, крвни сродници у правој линији, крвни сро

или произилази из закона, посебног прописа или

дници у побочној линији закључно са трећим сте

појединачног акта, односно уговора или споразума,

пеном сродства, сродници по тазбини до другог сте

који је донела, односно закључила Република Србија,

пена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између

територијална аутономија или локална самоуправа;

којих је извршен пренос управљачких права и лица

23) понуђена цена је цена коју понуђач одређује у

која су повезана у смислу закона којим се уређује

понуди, изражена у динарима, у коју су урачунати сви

порез на добит правних лица;

трошкови који се односе на предмет јавне набавке и

15) отворени поступак је поступак у којем сва заи
нтересована лица могу поднети понуду;
16) рестриктивни поступак је поступак који се

који су одређени конкурсном документацијом;
24) упоредива тржишна цена је цена на релева
нтном тржишту, узимајући у обзир предмет јавне
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5. Начела јавних набавки

набавке, развијеност тржишта, услове из конкурсне
документације, као што су начин плаћања, количине,
рок

испоруке,

рок
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важења

уговора,

средство

обезбеђења, гарантни рок и сл.;
25) критеријум је мерило које се користи за вре
дновање, упоређивање и оцењивање понуда;
26) пријава је захтев заинтересованог лица за уче
ствовање у првој фази рестриктивног поступка, ква
лификационом поступку и конкурентном дијалогу;
27) благовремена понуда је понуда која је примљена
од стране наручиоца у року одређеном у позиву за
подношење понуда;
28) одговарајућа понуда је понуда која је благо

Члан 5.
Поступак јавних набавки спроводи се на начин да се
обезбеђује поштовање начела јавних набавки пре
двиђених Законом о јавним набавкама (даље: Закон):
начела ефикасности и економичности, начела обе
збеђивања конкуренције, начела транспарентности
поступка јавне набавке, начела једнакости понуђача,
начела заштите животне средине и обезбеђивања
енергетске ефикасности.
6. Комуникација у поступку јавне набавке
Члан 6.

времена и за коју је утврђено да потпуно испуњава
све техничке спецификације;

Комуникација у поступку јавне набавке и у вези са

29) прихватљива понуда је понуда која је благо

обављањем послова јавних набавки одвија се писаним

времена, коју наручилац није одбио због битних не

путем, односно путем поште, електронске поште или

достатака, која је одговарајућа, која не ограничава,

факсом,као и објављивањем од стране наручиоца на

нити условљава права наручиоца или обавезе по

Порталу јавних набавки.

нуђача и која не прелази износ процењене вредности

Правило о писаном начину одвијања комуникације

јавне набавке.

спроводи се како у комуникацији унутар Општине
3. Систем набавки
Члан 3.

Лебане, тако и у комуникацији са заинтересованим
лицима, понуђачима и добављачима. Комуникација
се одвија електронским путем увек када је то могуће.

Систем набавки Општине Лебане обухвата: планирање

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен

набавки, спровођење поступака ради закључења уговора

од стране наручиоца или понуђача путем електронске

о јавној набавци, извршење и праћење извршења за

поште или факсом, страна која је извршила доста

кљученог уговора о набавци, евидентирање и изве

вљање дужна је да од друге стране захтева да на исти

штавање о спроведеним поступцима и закљученим уго

начин потврди пријем тог документа, што је друга

ворима и контролу свих наведених активности.

страна дужна да учини када је то неопходно, као

4. Циљеви поступка јавне набавке
Члан 4.
Циљ поступка јавне набавке је да добра, услуге и
радови који се набављају буду одговарајућег квали
тета и потребних количина и да буду набављени по
најповољнијој цени.
Спровођење поступка јавне набавке има за циљ да
омогући несметано одвијања процеса рада и обавља
ње делатности.
Лица која учествују у поступку јавне набавке оба
вљају активности и послове у свим фазама поступка
у складу са начелима јавних набавки и са пажњом
доброг домаћина.

доказ да је извршено достављање.
Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди
чување поверљивих података о заинтересованим ли
цима, података о понудама и понуђачима до отварања
понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих
у поступку и чување документације у складу са пропи
сима којима се уређује област документарне грађе и
архива.
I. СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ И СУКОБА
ИНТЕРЕСА
1. Мере за спречавање корупције
Члан 7.
Сва лица која учествују у поступку набавке у обавези
су да предузимају мере за спречавање корупције и
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сукоба интереса у поступку набавки дефинисане

2. Критеријуми за планирање

Законом и овим Правилником
Члан 8.
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Члан 13.
Планирање набавки се врши на основу критеријума

Све радње предузете у поступку морају се писмено

наведениху члану 4. Правилника о садржини акта

евидентирати од стране лица које их предузима.

којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар

Члан 9.

наручиоца.
Члан 14.

Лица из члана 7. дужнасу да изврше налог одговорног
лица, у складу са упутством које мује дато, осим у

Послове планирања набавки обавља тим за плани

случају када је дати налог у супротности са Законом.

рање.

У случају из става 1. овог члана, лица ангажована

Тим за планирање, поред одговорног лица и лица

на пословима набавки дужнасу да одбију извршење

ангажованог на пословима јавних набавки (службеник

таквог налога и о томе обавесте одговорно лице.

за ЈН) чине и запослени из других унутрашњих орга
низационих јединица Општине Лебане.

2. Дужност пријављивања корупције и повреде
конкуренције

4. Начин исказивања потреба
Члан 15.

Члан 10.
Лице ангажовано на пословима јавних набавки или
било које друго лице ангажовано код наручиоца, које
има податке о постојању корупције у јавним набавкама
дужно је да о томе одмах обавести Управу,државни
орган надлежан за борбу против корупције и надлежно
тужилаштво.
Лица из става 1. овог члана дужна су да у случају
сазнања о повреди конкуренције пријаве податке орга
низацији надлежној за заштиту конкуренције.
3. Забрана закључења уговора
Члан 11 .
Забрањено је закључивање уговора о јавној набавци
са понуђачем у случају постојања сукоба интереса,
уколико је постојање сукоба интереса утицало или
могло утицати на одлучивање у поступку јавне наба
вке.
II. ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ
1. Временски оквир за планирање

Све унутрашње организационе јединице Општине
Лебане приликом израде Плана, достављају у писме
ном облику планиране потребе за наредну годину. Орга
низационе јединице морају доставити описе предмета
набавки, процењену вредност јавне набавке, образло
жења која су од значаја за оцену оправданости, као и
одређивање врсте поступка јавне набавке.
Лица из тима врше прикупљање, проверу исказаних
потреба и утврђивање стварних потреба за сваку на
бавку појединачно.
5. Истраживање тржишта
Члан 16.
На основу утврђених потреба за добрима, услугама
и радовима за реализацију планираних активности
Општине Лебане, тим за планирање набавки утврђује
укупне спецификације добара, услуга и радова.
Члан 17.
Истраживање тржишта спроводи тим за планирање
или друга стручна лица која одреди одговорно лице.

Члан 12.

Члан 18.

Планирање набавки за наредну годину се одвија у

Тим за планирање испитују и истражују тржиште на

текућој години, паралелно са припремом и доноше

неки од следећих начина:

њем буџет, односно финансијског плана за наредну

-испитивањем предходних искустава у набавци овог

годину.

предмета( постојеће информације и базе података о
добављачима и уговорима)
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- истраживањем путем интернета (ценовник по

у зависности од предмета набавке и објективних

нуђача, Портал јавних набавки, сајтови других нару

потреба Општине Лебане.

чиоца итд)

Одлуку о периоду трајања уговора доноси одговорно

-на други погодан начин, имајући у виду сваки
предмет набавке појединачно.
6. Одређивање предмета набавке
Члан 19.
Тим за планирање одређује предмет сваке појединачне

лице у складу са законом, а на предлог тима за пла
нирање, а све у складу са Уредбом о критеријумима
за утврђивање природе расхода и условима и начину
прибављања сагласности за закључење одређених
уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање
у више година.

набавке, имајући у виду истоврсност добара, услуга

10. Процењена вредност набавке

и радова.
Члан 20.
Предмет набавке су добра, услуге или радови који су
одређени у складу са Законом и Општим речником
набавки.

Члан 24.
Процењена вредност набавке исказује се у динарима,
без пореза на додату вредност.
Вредност набавке процењује се на основу резултата
истраживања тржишта, као и на основу искуствау

7. Врсте предмета јавне набавке
Члан 21.
Предмет јавне набавке добара је куповина добара,

предходним годинама у набавци конкретног предмета
набавке.
10.1 Одређивање процењене вредности набавке
добара

закуп или лизинг добара (са правом куповине или без
тога права).

Члан 25.

Предмет јавне набавке услуге су услуге специфици
ране у Прилогу 1 Закона.
Предмет јавне набавке радова је: извођење радова
или пројектовање и извођење радова
описаних у Уредби о класификацији делатности, Се
ктор Ф - Грађевинарство.
У случају комбинованог предмета јавне набавке, пре
дмет набавке ће се дефинисати према предмету набавке
који чини претежну вредност набавке.
8. Јавна набавка по партијама
Члан 22.
Увек када је то могуће и сврсисходно са становишта
циљева набавке, тим за планирање ће предмет јавне
набавке обликовати по партијама при чему ће партија
представљати истоврсну целину добара, услуга и
радова.

Основица за израчунавање процењене вредности
јавне набавке добара одређује се на следећи начин:
1) у случају када је предмет уговора куповина, закуп
или лизинг и када је рок на који се уговор закључује 12
месеци или краћи, узима се укупна процењена вредност
уговора за све време његовог трајања, а када је рок дужи
од 12 месеци, укупна процењена вредност уговора
укључује процењену вредност за првих 12 месеци и
процењену вредност за преостали период до истека
рока;
2) у случају кад се уговор из тачке 1) закључује на
неодређени рок, као и у случају кад постоји неизвесност
у погледу рока на који се уговор закључује, узима се
месечна процењена вредност уговора помножена са 48.
У случају периодичних уговора, као и уговора које је
потребно обновити по истеку одређеног рока, проце
њена вредност јавне набавке одређује се:

9. Одређивање периода трајања уговора
Члан 23.

1) на основу вредности сличних периодичних уговора
закључених током претходне буџетске године или
током претходних 12 месеци, усклађене са очекиваним

Уговори се по правилу закључују на период од 12

променама у погледу количине или вредности добара

месеци, а може се закључити и на дуже од 12 месеци,

чије је прибављање предмет уговора у току 12 месеци,
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који почињу да теку од дана закључења првобитног
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10.4. Одређивање процењене вредности у појединим

уговора;

поступцима

2) на основу укупне процењене вредности сличних
периодичних уговора током 12 месеци након прве
испоруке или током трајања уговора уколико је
трајање уговора дуже од 12 месеци.

Члан 29.
У случају квалификационог поступка, оквирног
споразума и система динамичне набавке, процењена
вредност јавне набавке одређује се као вредност

10.1. Одређивање процењене вредности набавке

свих уговора предвиђених за време трајања листе

услуга

кандидата, оквирног споразума, односно система ди

Члан 26.

намичне набавке.

При израчунавању процењене вредности јавне на

11. Избор врсте поступка

бавке услуга, у вредност услуге урачунавају се и сви
Члан 30.

трошкови везани за услугу које ће имати понуђач.
Ако није могуће одредити процењену вредност услу

Врсту поступка одређује тим за планирање, имајући у

ге због дужине трајања уговора, вредност услуге

виду врсту и специфичност предмета набавке, досту

одређује се на следећи начин:

пност, динамику набавке и процењену вредност.

1) у случају када је рок на који се уговор закључује

Додела уговора по правилу врши се у отвореном или

одређен и ако је тај рок 36 месеци или краћи, укупна

рестриктивном поступку. Додела уговора може се

вредност уговора за цео рок;

вршити и у:

2) у случају када рок на који се уговор закључује
није одређен, месечна вредност помножена са 48.

1. квалификационом поступку;
2. преговарачком поступку са објављивањем пози
ва за подношење понуда;

10.2. Одређивање процењене вредности набавке
радова
Члан 27.

3. преговарачком поступку без објављивања по
зива за подношење понуда;
4. конкурентном дијалогу;
5. конкурсу за дизај н;

Процењена вредност јавне набавке радова одређује

6. поступку јавне набавке мале вредности,

се тако што укупна вредност радова представља

у случајевима када су испуњени Законом про

основицу за израчунавање вредности јавне набавке

писани услови за примену ових поступака јавних на

радова.

бавки.

При одређивању процењене вредности јавне набавке

Члан 31.

радова у вредности радова, укључује и вредност свих
добара и услуга који су неопходни за извршење уго
вора о јавној набавци радова.

Избор врсте поступка се врши, имајући у виду:
1. циљеве набавки;
2. исказане потребе за добрима, услугама или

10.3. Одређивање процењене вредности јавне
набавке по партијама
Члан 28.

радовима;
3. резултате испитивања и истраживања тржишта
посебно у погледу стања конкуренције на тржишту и
доступности добара, услуга и радова;

Када је предмет јавне набавке обликован по парти

4. процењену вредност појединачне набавке;

јама, одређује се процењена вредност сваке партије

5. сложеност предмета набавке.

појединачно, а потом се процењена вредност јавне
набавке обликоване по партијама одређује као збир
процењених вредност свих партија, за период за који
се закључује уговор.

12. Провера усаглашености плана
јавних набавки са буџетом или
финансијским планом наручиоца
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Члан 32.

4. Рок за доношење плана набавки

Усаглашени предлог плана јавних набавки са буџетом

Члан 37.

или финансијским планом наручиоца парафира руко

План јавних набавки за текућу годину доноси се до

водилац одељења за привреду и финансије.

31.01. након усвајања Одлуке о буџету за годину за

1. Одређивање рокова
Члан 33.
Приликом планирања набавки, тим за планирање ће
одредити следеће оквирне рокове:
- рок за покретање поступка,
- рок за закључење уговора,

коју се доноси План јавних набавки.
Поред плана јавних набавки из става 1. Овог члана,
наручилац може посебно да планира и набавке на које
се Закон не примењује из члана 7, 7а, 39. Став 2, 122. и
128 Закона, односно припрема посебан план изузетих
набавки који садржи податке о укупној вредности
набавки по сваком основу изузећа.
Члан 38.

- рок на који ће уговор трајати.
Члан 34.
Приликом одређивања рокова тим за планирање
узима у обзир:
1. податке о роковима важења раније закључених
уговора и динамици њиховог извршења,
2. динамику потреба за добрима, услугама и ра
довима,
3. временске оквире у којима је могуће изводити
грађевинске радове и време потребно за њихово изво
ђење,
4. време потребно за реализацију појединих акти
вности у поступцима јавних набавки,
5. рокове за добијање мишљења од Управе за јавне
набавке.

целини се припрема у складу са Законом и подзако
нским актом.
Члан 39.
План набавки садржи следеће податке:
1) редни број (јавне) набавке - сваки предмет наба
вке води се под посебном позицијом у плану набавки,
за сваки поступак набавке;
2) предмет (јавне) набавке - кратак и јасан опис
предмета набавке за коју се спроводи поступак, а
може се унети и ознака из општег речника набавки;
3) процењену вредност (јавне) набавке,- укупна
процењена вредност набавке без ПДВ-а, може се
навести и процењена вредност по партијама;
4) врсту поступка јавне набавке,

2.Резервисане јавне набавке
Члан 35.
Тим за планирање разматраће могућност да се неке
набавке спроведу заједно са другим наручиоцима, одно
сно донети одлуку којом ће овластити другог наручиоца
да у име и за рачун Општине Лебане спроведе поступак
јавне набавке или предузме одређене радње у том
поступку, а може донети и одлуку о резервисаној ја
вној набавци, уколико је то оправдано и сврисходно.
Ове набавке ће као такве бити наведене у плану јавних
набавки.

5) оквирни датум покретања поступка - месец
или прецизнији временски период у коме се планира
покретање поступка, односно доношење одлуке о
покретању поступка;
6) оквирни датум закључења уговора - месец или
прецизнији временски период у коме се планира за
кључење уговора;
7) оквирни датум трајања уговора - месец или пре
цизнији временски период када се очекује извршење
конкретне набавке; у случају када је реч о сукцесивним
испорукама, наводи се период у коме се очекује извр
шење набавке;

3. Одговорност за доношење плана набавки
Члан 36.
План јавних набавки усваја Општинско веће општине
Лебане.

План набавки састоји се од плана јавних набавки, а у

8) податак о централизованој набавци - назнака да
се набавка спроводи преко тела за централизоване
набавке или заједно са другим наручиоцем;
9) друге податке и напомене који су од значаја за
процес планирања набавки.
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Члан 40.
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и предлог решења о именовању комисије сачињава
лице запослено на пословима јавних набавки (слу
жбеник за ЈН).

Усвојени План јавних набавки лице ангажовано на

Потврду о постојању средстава у буџету за спровођење

пословима набавки (службеник за ЈН) израђује у

конкретне јавне набавке издаје руководилац за

електронској форми коришћењем апликативног софтве

финансијске послове и то парафирањем налога за

ра и објављује на Порталу јавних набавкиу року од

покретање поступка набавке.

десет дана, од дана његовог доношења.
6. Измена плана јавних набавки
Члан 41.
Повећање првобитно планиране процењене вредно
сти за одређену јавну набавку за више од 10 %,
планирање нове набавке и измена предмета набавке
сматра се изменом Плана јавних набавки.
Члан 42.
Измене плана јавних набавки морају бити видљиве
и образложене у односу на основни план. Измене
плана јавних набавки лице запослено на пословима

Члан 45.
Уколико није донет буџет одговорно лице доноси
одлуку о покретању поступка јавне набавке само до
износа средстава планираних, у складу са прописом
о привременом финансирању.
У случају из става 1. руководилац за финансијске по
слове потврђује постојање одређеног износа средстава
планираних, у складу са прописом о привременом
финансирању.
Поступак за добијање и издавање потврде о посто
јању финансијских средстава у буџету исти је као по
ступак из члана 44. овог правилника.

набавки ( службеник за ЈН) објављује на Порталу

Члан 46.

јавних набавки у року од десет дана од усвајања од

Јавна набавка чија је процењена вредност већа од

стране Општинског већа општине Лебане.
III. СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

милијарду динара покреће се након именовања грађа
нског надзорника у складу са Законом.
1.2. Покретање преговарачког поступка и
конкурентног дијалога

1. Покретање поступка
Члан 43.

Члан 47.

Поступак јавне набавке покреће се одлуком о покре

У случају покретања преговарачког поступка и ко

тању поступка јавне набавке.

нкурентног дијалога одлука садржи и разлоге за

Одлука из става 1. овог члана садржи елементе про

примену тог поступка.

писане Законом као и друге елементе за које се процени

Пре покретања преговарачког поступка у случајевима

да су неопходни за спровођење поступка конкретне

из члана 36. став 1. тачка од 2) до 6) Закона, подноси

јавне набавке.

се захтев Управи за јавне набавке, ради добијања ми

Одлуку из става 1. овог члана доноси одговорно лице.

шљења о основаности примене преговарачког по
ступка.

1.1. Услови за покретање поступка
Члан 44.
Одговорно лице наручиоца у временском року који
је у плану јавних набавки означен за покретање
поступка, подноси писани налог лицу ангажованом
на пословима набавки (службеник за ЈН) за припрему
аката за покретање поступка јавне набавке.
Предлог одлуке о покретању поступка јавне набавке

Одлука о покретању преговарачког поступка може
се донети након пријема мишљења Управе за јавне
набавке или ако након десет дана Управа не достави
мишљење.
У случају преговарачког поступка из разлога хитности
из члана 36. став 1. тачка 3) може се покренути по
ступак без чекања мишљења Управе. У случају при
мене преговарачког поступка без објављивања позива
за подношење понуда одлука мора да садржи и основне
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податке о лицима којима ће се упутити позив за

службеник за јавне набавке мора бити члан комисије.

подношење понуде и разлоге за упућивање у складу са

Остали чланови комисије се именују из реда запослених

Законом.

који имају одговарајуће стручно образовање из области

Након доношења одлуке о покретању преговарачког

која је предмет набавке. Уколико нема запослених са

поступка, лице ангажовано на пословима јавних набавки

стручним образовањем из области која је предмет јавне

(службеник за ЈН) је дужно да истовремено са слањем

набавке, у комисији се може именовати и лице које није

позива за подношење понуда, објави обавештење о

запослено у Општини Лебане.

покретању поступка које садржи податке из Прилога 3Е

Лица запослена на пословима јавних набавки пружају

и конкурсну документациј у

стручну и техничку помоћ Комисији.

1.3. Покретање заједничке набавке

Члан 51.

Члан 48.

Чланови комисије након уручења решења потписују

Поступку заједничке набавке претходи доношење
одлуке о заједничком спровођењу поступка јавне на
бавке. Одлука се израђује у складу са Правилником о
садржини одлуке о спровођењу поступка јавне набавке
од стране више наручилаца ("Сл. гласник РС", број
83/15).

изјаву којом потврђују да у предметној јавној набавци
нису у сукобу интереса. Уколико сматрају да могу
бити у сукобу интереса или уколико у току поступка
јавне набавке сазнају да могу доћи у сукоб интереса,
чланови комисије о томе без одлагања обавештавају
орган који је донео решење, а који предузима потребне
мере како не би дошло до штетних последица у даљем

2. Комисија за спровођење јавне набавке

току поступка јавне набавке.

Члан 49.

3. Оглашавање у поступку јавне набавке

Поступак јавне набавке спроводи комисија за јавну

Члан 52.

набавку.
Решење о именовању комисије доноси одговорно лице
истовремено са доношењем одлуке о
покретању поступка јавне набавке.
Решење из става 2. овог члана садржи имена чланова
комисије, њихових заменика, дефинише задатке и са

У поступку јавне набавке оглашавање се врши на начин
прописан Законом у циљу обезбеђивања спровођења
начела транспарентности поступка.
Објављивање огласа врши се на Порталу јавних наба
вкии интернет страници Општине Лебане.
3.1. Врсте огласа

држи остале елементе прописане Законом.
Када се спроводи поступак јавне набавке мале вредности
одговорно лице одлучује да ли ће поступак спроводити
лице ангажовано на пословима јавних набавки или
комисија за јавну набавку, а имајући у виду сложеност
предмета набавке која може захтевати учешће других
стручних лица.

Члан 53.
У поступку јавне набавке објављују се следећа
документа:
- претходно обавештење;
- позив за подношење понуда и пријава;
- конкурсна документација;

2.1. Састав комисије
Члан 50.
Комисија за јавне набавке (даље: Комисија) има на
јмање три члана од којих је један службеник за јавне
набавке или лице са стеченим образовањем на правном
факултету.
У случају спровођења поступка јавне набавке чија је
процењена вредност већа од 15.000.000,00 динара,

- обавештење о систему динамичне набавке;
- позив за учешће на конкурсу за дизајн;
- обавештење о признавању квалификације;
- обавештење о закљученом оквирном споразуму;
- обавештење о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за под- ношење понуда;
- одлука о додели уговора у преговарачком посту
пку без објављивања позива за подношење понуда;
- обавештење о закљученом уговору;
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- обавештење о резултатима конкурса;

пријава у Прилогу 3В Закона.

- обавештење о обустави поступка јавне набавке;

У позиву за подношење понуда/пријава обавезно се

- одлука о измени уговора о јавној набавци;

одређује рок за подношење понуда у зависности од

- обавештење о поднетом захтеву за заштиту пра

врсте поступка јавне набавке.

ва;

Рок за подношење понуда/пријава рачуна се од дана

- обавештење о продужењу рока за подношење по
нуда/ пријава;

објављивања позива за подношење понуда/пријава
на Порталу јавних набавки, односно од дана слања

- обавештење о поништењу поступка јавне наба
вке;

позива за подношење понуда. Одређивањем рока сма
тра се одређивање датума и сата до којег се понуде

- информације и појашњења Комисије у вези са

могу подносити.

припремањем понуда.

4. Конкурсна документација
Члан 54.

У случајевима набавки чија процењена вредност пре
лази 5.000.000 динара огласи се објављују и на Порталу
службених гласила Републике Србије и база прописа.
Ако је процењена вредност јавне набавке већа од
250.000.000 динара за добра и услуге и 500.000.000
динара за радове, оглас о јавној набавци објављује се
и на страном језику, који се обично користи у међу
народној трговини, у области из које је предмет јавне
набавке.
Позив за подношење понуда или пријава може се
објавити и у неком специјализованом листу према
предмету конкретне јавне набавке.

Члан 58.
Конкурсна документација се припрема у складу са За
коном и Правилником о обавезним елементима конку
рсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова.
Конкурсна документација садржи све податке на основу
којих ће понуђачи моћи да припреме прихватљиву
понуду.
Конкурсну документацију припрема комисија, односно
лице ангажовано на пословима јавних набавки када
поступак спроводи то лице.
4.1. Садржина конкурсне документације

Члан 55.

Члан 59.

За спровођење радњи у вези са оглашавањем у посту

Подаци садржани у конкурсној документацији мора

пку јавне набавке задужено је лице ангажовано на
пословима јавних набавки (службеник за ЈН) и коми
сија за јавну набавку.

ју бити истоветни са подацима који су наведени у
позиву за подношење понуда.
Члан 60.

3.2. Претходно обавештење

Конкурсна документација у складу са врстом посту

Члан 56.

пка и природом предмета јавне набавке садржи све

Претходно обавештење о намери да се спроведе по

елементе у складу са прописима о јавним набавкама.

ступак јавне набавке објављује се када год Општина

Комисија за јавну набавки приликом израде конкурсне

Лебане процени да је корисно, без обзира на поцењену

документације придржава се начела обезбеђивања

вредност јавне нанабке. Садржина обавештења пропи

конкуренције и једнакости понуђача. Услови за уче

сана је у Прилогу 3А Закона.

шће у поступку, техничке спецификације и елементи

3.3. Позив за подношење понуда/пријава
Члан 57.

критеријума за доделу уговора морају бити у логичкој
вези са предметом набавке и не смеју да ограничавају
конкуренцију.

Позив за подношење понуда, односно пријава обја

Конкурсна документација садржи обавезне услове за

вљује се у случајевима када је то прописано Законом.

учешће у поступку јавне набавке прописане Законом,

Садржина позива за подношење понуда одређена

а према предмету набавке може да садржи и додатне

је у Прилогу 3Б, а садржина позива за подношење

услове.
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Додатне услове самостално одређује Комисија, узи

неопходно за успешно спровођење поступка јавне на

мајући у обзир предмет и вредност јавне набавке и

бавке.

друге чињенице које су од значаја за извршење пре

Уколико се у року предвиђеном за подношење пону

дметне јавне набавке.

да измени или допуни конкурсна документација, Ко

Модел уговора сачињава Комисија уз стручну помоћ

мисија контролише да ли измењена конкурсна доку

правне службе.

ментација садржи све елементе предвиђене Законом.

4.2. Израда техничке спецификације
Члан 61.
Техничка спецификација и пројектна документација

Контрола се мора извршити у што краћем року.
Измењена конкурсна документација се одмах након
извршене контроле објављује на Порталу јавних
набавки и интернет страници.

представљају техничке захтеве у којима су описане

Члан 64.

карактеристике добара, услуга и радова.

Уколико комисија за јавну набавку измени или допуни

Техничке спецификације морају бити одређене у

конкурсну документацију у року не дужем од осам дана

складу са одредбама Закона и других прописа који

пре истека рока за подношење понуда, продужава се рок

регулишу област која је предмет набавке.

за подношење понуда.

Приликом одређивања техничких спецификација во

Лице ангажовано на пословима јавних набавки (слу

ди се рачуна да се обезбеди да добра, услуге и радови

жбеник за ЈН) објављује обавештење о продужењу рока

одговарају обејктивним поребама.

за подношење понуда на Порталу јавних набавки и

Техничке спецификације у случају набавке добара и

интернет страници.

услуга одређују карактеристике добара и услуга.

Након истека рока предвиђеног за подношење понуда

У случају набавке радова, техничке спецификације

не може се мењати нити допуњавати конкурсна доку

поред карактеристика, садрже и прописе о пројектима,

менација.

обрачуну трошкова, проби, инспекцији и условима
преузимања, и друге елементе релевантне за предметну

4.5. Додатне информације и појашњења конкурсне
документације

набавку.
4.3. Објављивање конкурсне документације
Члан 62.
Комисија односно лице ангажовано на пословима јавних
набавки (службеник за ЈН) одмах након израде, а пре
јавног објављивања позива и конкурсне документације
контролише саобразност података из конкурсне доку
ментације са подацима из позива за подношење понуде
и проверава да ли конкурсна документација садржи све
елементе прописане Законом.
Лице ангажовано на пословима јавних набавки (слу
жбеник за ЈН) истовремено са објављивањем позива
за подношење понуда објављује конкурсну доку
ментацију на Порталу јавних набавки и на интернет
страници у складу са Законом.
4.4. Измена или допуна конкурсне документације
Члан 63.

Члан 65.
Након објављивања јавног позива и конкурсне доку
ментације комисија је надлежна за комуникацију са
заинтересованим лицима и понуђачима.
Комисија одговара на захтеве за додатним инфо
рмацијама или појашњењима у вези са припремањем
понуде, ако су сачињени у писаном облику и достав
љени најкасније пет дана пре истека рока за подно
шење понуде.
Комисија шаље одговор у писаном облику заинтере
сованом лицу у року од три дана, од дана пријема
захтева. Информација која садржи питање и одговор
објављује се на Порталу јавних набавки и интернет
страници.
Писани захтеви и одговори се чувају у документацији
која се односи на конкретну јавну набавку у одгова
рајућем регистру или у посебном фајлу уколико се
комуникација одвијала електронским путем.

Измене или допуне конкурсне документације врши

Због специфичности овог поступка контролу спро

Комисија у случају исправки података или када је то

води комисија методом самоконтроле.
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5. Пријем понуда
Члан 66.
Лице запослено на пословима за пријем поште при
ликом пријема понуде на коверти, односно кутији
у којој се понуда налази обележава време пријема
и евидентира број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно,
предаје се понуђачу потврда пријема понуде.
Понуде се чувају на начин да не дођу у посед неовла
шћених лица.
Примљене понуде се достављају комисији непосредно
пре отварања понуда.
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благовремено примљене и отворене на отварању
понуда.
Приликом стручне оцене сваке појединачне понуде
Комисија утврђује:
1. да ли постоје битни недостаци понуде;
2. да ли је понуда одговарајућа, у смислу испу
њавања техничких спецификација које су тражене у
конкурсној документацији;
3. да ли постоје рачунске грешке у понуди и уколико
постоје, позива понуђача ради давања сагласности за
исправку грешке;
4. да ли понуда садржи неуобичајено ниску цену;
5. да ли је понуда прихватљива, у смислу да понуда

6. Отварање понуда
Члан 67.

не ограничава, нити условљава права Општине Ле
бане или обавезе понуђача и која не прелази износ
процењене вредности јавне набавке;

Отварање понуда спроводи се у просторијама Општине

6. да ли се понуђач налази на списку негативних

Лебане, у време које је одређено у позиву за подношење

референци или комисија поседује доказ о постојању

понуда, односно одмах након истека рока за подношење

негативне референце.

понуда.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако
заинтересовано лице, а активно могу учествовати
само овлашћени представници понуђача.
Представник понуђача који учествује у поступку отва
рања понуда има право да приликом отварања понуда
изврши увид у податке из понуде који се уносе у запи
сник о отварању понуда. Понуде примљене након исте
ка рока за подношења понуда се не отварају, већ се
затворене враћају понуђачупо окончању поступка отва

Члан 69.
Комисија одбија понуде када утврди да постоје битни
недостаци понуде и када утврди да су неодговарајуће
јер не испуњавају захтеване техничке спецификације, а
може да одбије понуде када утврди да су неприхватљиве
у случају постојања негативне референце и понуде које
ограничавају или условљавају права Општине Лебане
или обавезе понуђача и које прелазе износ процењене
вредности јавне набавке.

рања.

Члан 70.

Приликом отварања понуда комисија сачињава запи
сник који садржи податке предвиђене Законом.
Записник о отварању понуда потписују чланови Ко
мисије и представници понуђача, који преузимају
примерак записника, а понуђачима који нису уче
ствовали у поступку отварања понуда доставља се
записник у року од три дана, од дана отварања.

У случају неуобичајено ниске цене Комисија позива
понуђача да у примереном року детаљно образложи
структуру понуђене цене.
Након изјашњења понуђача Комисија ће одлучити да
ли ће ову понуду одбити или узети у даљу оцену це
нећи веродостојност података које је понуђач изнео.
Члан 71.

Контролу исправности отварања понуда спроводи у
току поступка Комисија методом самоконтроле.
7. Стручна оцена примљених понуда
Члан 68.

Комисије све понуде које нису одбијене рангира
применом критеријума за доделу уговора одређеног
у позиву за подношење понуде и конкурсној докуме
нтацији.

Комисија врши стручну оцену понуда након окончања

У поступку рангирања понуда Комисија може захте

поступка отварања у року предвиђеном Законом.

вати од понуђача додатна објашњења која су неопхо

Комисија врши стручну оцену свих понуда које су

дна при прегледу, вредновању и упоређивању понуда,
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Члан 76.

а може да изврши и контролу (увид) код понуђача
односно његовог подизвођача.
8. Извештај о стручној оцени понуда
Члан 72.
Након извршене стручне оцене понуда, Комисија у
што краћем року сачињава Извештај о стручној оцени
понуда који садржи податке таксативно наведене у
Закону.
Извештај о стручној оцени доставља се одговорном
лицу.

7. јун 2018.

Одлука о додели уговора садржи све податке које се
налазе у Извештају о стручној оцени понуда. Одлука
из става 1. овог члана објављује се на Порталу јавних
набавки и на интернет страници Општине Лебане у
року од три дана, од дана доношења.
У случају да одговорно лице прихвати предлог комисије
да додели уговор понуђачу који је понудио цену већу
од процењене вредности јавне набавке, образложени
извештај се доставља Управи за јавне набавке и Држа
вној ревизорској институцији.

Члан 73.

10. Одлука о обустави поступка

Након извршеног рангирања понуда, а под условом

Члан 77.

да постоји најмање једна прихватљива понуда, Коми
сија предлаже да се додели уговор понуђачу који је

Одлука о обустави поступка јавне набавке мора да

понудио најповољнију понуду. Комисија предлаже

садржи разлоге обуставе поступка, упутство о пра

одговорном лицу да се обустави поступак јавне на

вном средствуи одлуку о трошковима припремања

бавке уколико се након рангирања понуда утврди да

понуда.

не постоји ниједна прихватљива понуда.

Одлука о обустави поступка јавне набавке објављује

Члан 74.
Уколико се након стручне оцене понуда, утврди да су
све примљене понуде неприхватљиве у односу на про
цењену вредност јавне набавке, Комисија може пре
дложити да се уговор додели понуђачу чија понуда
садржи понуђену цену већу од процењене вредности
јавне набавке, ако није већа од упоредиве тржишне цене
и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама
веће од процењене вредности јавне набавке.
Уколико се у отвореном, рестриктивном или квалифи
кационом поступку или конкурентном дијалогу добију
све неприхватљиве понуде Комисија може предложити
да се спроведе преговарачки поступак са објављивањем

се на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Општине Лебане у року од три дана, од дана доноше
ња одлуке.
Након коначности, а најкасније пет дана, од дана
коначности Одлуке о обустави поступка јавне набавке,
лице ангажовано на пословима јавних набавки
објављује на Порталу обавештење о обустави поступка
јавне набавке које садржи податке из Прилога 3К Закона.
Лице ангажовано на пословима јавних набавки (слу
жбеник за ЈН) уноси у апликативни софтвер податак да
је поступак обустављен у збирни образац о исходима
поступка - Образац В1, а одговарајуће податаке о обу
стављеном поступку у образац В2.
11. Увид у документацију

јавног позива.
Уколико у отвореном, односно рестриктивном поступку
није добијена ниједна понуда, односно ниједна пријава
или су све понуде неодговарајуће, Комисија може пре
дложити да се покрене преговарачки поступак без обја
вљивања јавног позива.

Члан 78.
После доношења одлуке о додели уговора, односно
одлуке о обустави поступка, понуђачу се на писани за
хтев омогућава увид у документацију, као и копирање
исте о његовом трошку.

9. Одлука о додели уговора

Лице ангажовано на пословима јавних набавки

Члан 75.

(службеник за ЈН) у року од два дана, од пријема пи

Одговорно лице доноси одлуку о додели уговора на
кон добијања Извештају о стручној оцени понуда од
стране Комисије.

саног захтева понуђача омогућава увид и копирање
документације уз обавезу да заштити податке које је
понуђач означио као поверљиве.

7. јун 2018.
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Писани захтев се чува као доказ у посебном регистру

5. ако је поднета само једна понуда, осим у пре

који се води за конкретну јавну набавку или у посебном

говарачком поступку без објављивања позива за по

фајлу уколико је захтев поднет електронским путем.

дношење понуда.

12. Извештавање понуђача

Члан 82.

Члан 79.

Потписан уговор се доставља понуђачу којем је

Комисија може у року од пет дана, од дана доношења
одлуке о додели уговора/обустави поступка, са сваким
понуђачем одвојено одржати састанак на којем ће
објаснити начин спровођења поступка, дефинисања
услова за учешће, начин одређивања спецификације

додељен уговор у року од осам дана, од дана протека
рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач, којем је додељен уговор, одбије да за
кључи уговор о јавној набавци, уговор се може закљу
чити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

предмета јавне набавке, начин одређивања елемената

Члан 83.

критеријума и методологије за доделу пондера, ра

Лице ангажовано на пословима јавних набавки (слу

злоге за одбијање понуда, рангирање понуда и сл.

жбеник за ЈН) објављује на Порталу јавних набавки

Комисија је дужна да организује извештавање по

и интернет страници обавештење о закљученом

нуђача ако је већина понуда одбијена у поступку

уговору о јавној набавци или оквирном споразуму у

јавне набавке, чија је процењена вредности већа од

року од пет дана, од дана закључења уговора, односно

250.000.000 динара за добра и услуге, односно већа

оквирног споразума.

од 500.000.000 динара за радове.

Након закљученог уговора лице ангажовано на по

О извештавању понуђача и разговору са понуђачима

словима јавних набавки уноси у апликативни софтвер

сачињава се записник.

податак да је поступак успешно спроведен.

13. Захтев за заштиту права
Члан 80.

Лице ангажовано на пословима јавних набавки (слу
жбеник за ЈН) након закљученог уговора уноси новог
добављача у евиденцију о закљученим уговорима.

На поступак заштите права примењују се одредбе

IV. Контрола јавних набавки

чланова 148-159. Закона о јавним набавкама ("Сл.

Члан 84.

гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
14. Закључење уговора о јавној набавци
Члан 81.
Уговор о јавној набавци, односно оквирни споразум
закључује се након доношења одлуке о додели уговора,
односно одлуке о закључењу оквирног споразума и ако
у року предвиђеном Законом није поднет захтев за за
штиту права или је захтев за заштиту права одбачен или

Контролу јавних набавки врши организациона једи
ница задужена за контролу јавних набавки наручи
оца.
Запослени у организационој јединици задуженој за
контролу јавних набавки у обављању својих послова
поступају одговорно, објективно, стручно, поштују
принципе поверљивости података.
Члан 85.

одбијен.
Одговорно лице може и пре истека рока за подношење

Контрола јавних набавки обухвата контролу мера,

захтева за заштиту права закључити уговор о јавној

радњи и аката наручиоца у поступку планирања,

набавци:

спровођења поступка и извршења уговора о јавној

1. на основу оквирног споразума;
2. у случају примене преговарачког поступка из
члана 36. став 1. тачка 3) Закона;
3. у случају примене система динамичне набавке;
4. у случају поступка јавне набавке мале вредности
из члана 39. став 6. Закона;

набавци, и то:
1) поступка планирања и целисходности планира
ња конкретне јавне набавке са становишта потреба и
делатности наручиоца;
2) критеријума за сачињавање техничке специфи
кације;
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3) начина испитивања тржишта;

Контрола се може вршити у току и након планирања

4) оправданости додатних услова за учешће у по

набавки, спровођења поступка јавне набавке и изврше

ступку јавне набавке и критеријума за доделу угово

ња уговора о јавној набавци.

ра;

Вршење контроле не задржава поступак планирања,

5) начина и рокова плаћања, авансе, гаранције за

спровођења или извршења набавки.

дате авансе;
6) извршења уговора, а посебно квалитет испору
чених добара и пружених услуга, односно изведених
радова;

Члан 87.
У току вршења контроле јавних набавки, организаци
оне јединице су дужне да доставе организационој је
диници задуженој за контролу јавних набавки тра

7) стања залиха;
8) начина коришћења добара и услуга.
Члан 86.

жене информације и документа која су у њиховом
поседу или под њиховом контролом, у реалном року
који одреди организациона јединица задужена за

Контрола јавних набавки се спроводи у складу са до

контролу јавних набавки, а који омогућава органи

нетим годишњим планом контроле, који припрема

зационој јединици да припреми и достави тражену

организациона јединица задужена за контролу јавних

документацију или информације.

набавки, а одобрава руководилац наручиоца. План се

Комуникација у току вршења контроле се обавља пи

доноси до краја текуће године за следећу годину или у

саним путем.

року од 10 дана од дана доношења плана јавних набавки.
План контроле јавних набавки садржи: предмет ко
нтроле, циљ контроле, субјект контроле, оквирне датуме
вршења контроле, број ангажованих контролора.
Предмет контроле се одређује на основу: вредности по
ступка, предмета набавке, процене ризика, учесталости
набавке и др.
План контроле се доставља органу који врши надзор
над пословањем наручиоца.
Измена плана контроле се врши на начин и по поступку

Члан 88.
Организациона јединица задужена за контролу јавних
набавки сачињава нацрт извештаја о спроведеној ко
нтроли који доставља субјекту контроле на изјашњење.
На нацрт извештаја, субјекат контроле, може дати пи
сани приговор у року од осам дана од дана достављања
нацрта. Приговор субјекта контроле, може изменити
налаз контроле уколико је образложен и садржи доказе
који потврђују наводе из приговора.

за доношење плана контроле јавних набавки.
Уколико постоје сазнања која указују на евентуалне
слабости у поступку планирања, спровођења или извр
шења набавки, а чија контрола није предвиђена пла
ном контроле за текућу годину, може се спровести и
ванредна контрола. Ванредна контрола се спроводи на
иницијативу руководиоца наручиоца или организационе
јединице задужене за контролу јавних набавки.
Уколико је иницијатор ванредне контроле руководилац
наручиоца, контрола се спроводи на основу одлуке на
ручиоца.
Уколико је иницијатор ванредне контроле организациона
јединица за контролу јавних набавки, контрола се
спроводи након што се о контроли и разлозима за њено
спровођење упозна руководилац наручиоца.
Ванредна контрола се спроводи по поступку за спро
вођење редовних контрола.

Члан 89.
Након усаглашавања нацрта извештаја, организаци
она јединица задужена за контролу јавних набавки
сачињава извештај о спроведеној контроли који до
ставља руководиоцу наручиоца, субјекту контроле и
органу који врши надзор над пословањем наручиоца.
Извештај о спроведеној контроли садржи:
1) циљ контроле;
2) предмет контроле;
3) време почетка и завршетка контроле;
4) име лица које је вршило контролу;
5) списак документације над којом је остварен
увид током контроле;
6) налаз, закључак, предлог мера и препоруке које
се односе на:
(1) унапређење поступка јавних набавки код на
ручиоца;
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(2) отклањање утврђених неправилности;

Надзор над извођењем радова који су предмет уго

(3) спречавање ризика корупције у вези са посту

вора о јавној набавци врши стручни надзор који одре

пком јавне набавке;

ди Општинска управа, а у зависности од врсте радова.

(4) предузимање мера на основу резултата спро
ведене контроле;

Након извршене провере предмета набавке, лице за
дужено за праћење, потписује отпремницу,

7) потпис лица које/а су вршила контролу и потпис
руководиоца службе за контролу.
Члан 90.
Организациона јединица задужена за контролу
јавних набавки сачињава годишњи извештај о раду

извештај о извршењу услуге или радова или други
документ којим се потврђује да је уредно извршена
обавезе добављача, доставља га финансијској служби
како би се комлетирала документа која су основ за
плаћање.
Члан 95.

који подноси руководиоцу наручиоца и органу који
врши надзор над пословањем наручиоца, најкасније

У случају да добављач не извршава обавезе у складу

до 31. децембра текуће године.

са уговором лице одговорно за праћење конкретног

V. ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Праћење извршења уговора о јавној набавци
Члан 91.

уговора упућује рекламације добављачу и предузима
друге мере у циљу уредног извршења уговора и о
томе писаним путем обавештава лице ангажовано на
пословима контроле јавних набавки.
Комуникација са добављачем у вези извршења

Овлашћења, одговорност и начин праћења извршења

уговора обавља се искључиво писаним путем. Лице

уговора регулисани су овим правилником, у зависно

ангажовано на пословима контроле јавних набавки,

сти од предмета набавке.

на основу извештаја о предузетим мерама, предлаже

Члан 92.

одговорном лицу реализацију средстава финансијског
обезбеђења или раскид уговора.

Уговор о набавци доставља се лицу задуженом за пра

Члан 96.

ћење извршења уговора, Одељењу за финансије, а је
дан примерак остаје у предмету о поступку набавке.
Члан 93.

У случају неуредног извршавања уговора о јавној на
бавци, а по пријему извештаја лица за контролу јавне
набавке, лице ангажовано на пословима набавки

Руководилац организационе јединице у чијем је дело

(службеник за ЈН) води евиденцију негативних ре

кругу праћење извршења уговора о јавној набавци,

ференци добаљача.

писаним налогом именује лице/а за праћење извршења

Служба за финасијске послове по извршењу уговора

конкретног уговора о јавној набавци у зависности од

и коначној исплати по уговору доставља лицу анга

врсте предмета набавке и стручног образовања из обла

жованом на пословима набавки податке о исплатама

сти која је предмет набавке, а у складу са актом о орга

по уговору.

низацији и систематизацији послова.

Лице ангажовано на пословима јавних набавки (слу

Члан 94.
Лице које је одговорно за пријем предмета набавке
добара приликом испоруке од стране добављача, пре

жбеник за ЈН) након уредно извршеног уговора или
неизвршења уговора уноси у апликативни софтвер
потребне податке у Образац А2.

гледа добра ради провере саобразности са уговореним

Члан 97.

количинама, квалитетом, узорком, динамиком испоруке

Правила стављања добара на располагање корисни

и слично.

цима, пријем и овера рачуна и других докумената, као

Извештај о извршеној услузи која је предмет уговора

и форма и садржина захтева за плаћање прописани су

о јавној набавци контролишу и потврђују лица која су

процедуром Финансијскг пословања.

корисници услуга.
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2. Измене уговора о јавној набавци
Члан 98.
Одговорно лице доноси Одлуку о измени уговора којом
се врши промена цене или другог битног елемента
уговора, у случају да су разлози за измену уговора јасно
и прецизно одређени у конкурсној документацији и
уговору или су предвиђени посебним прописима.

7. јун 2018.

конкретну набавку и коме да налог за спровођење
набавке.
Запослени задужен да спроведе набавку дужан је да
изврши испитивање тржишта, спречи постојање су
коба интереса, обезбеди конкуренцију и да обезбеди
да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржи
шне цене.

Одговорно лице може након закључења уговора о ја

Члан 102.

вној набавци без спровођења поступка јавне набавке

Истраживање тржишта, у случају једноставних пре

повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност
уговора може повећати максимално до 5% од укупне
вредности првобитно закљученог уговора, при чему
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа
од 5.000.000,00 динарапод условом да је та могућност

дмета набавки, доступних широком тржишту, може се
спроводити позивањем потенцијалних добављача, пре
траживањем специјализованих огласа или интернет
страница и слично.
Члан 103.

јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији
и уговору о јавној набавци.Одлука о измени уговора

Након спроведене набавке из члана 100. овог прави

садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона.

лника лице ангажовано на пословима јавних набавки

Одлука о измени уговора се доставља се лицу анга

(службеник за ЈН) уноси у апликативни софтвер одго

жованом на пословима набавки (службеник за ЈН)

варајуће податке у Образац Г.

и објављује на Порталу јавних набавки у року од
три дана, од дана доношења и доставља се извештај

VII. ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Управи и Државној ревизорској институцији.
По доношењу одлуке о измени уговора, лице
ангажовано на пословима јавних набавки (службеник
за ЈН) уноси у апликативни софтвер одговарајуће
податке о измени уговора.
Члан 99.

Члан 104.
Лицу запосленом на пословима јавних набавки (слу
жбеник за ЈН) достављају се сви подаци настали у
поступку набавке као и подаци о извршењу сваке
појединачне набавке ради евидентирња податкеа о
поступцима јавних набавки и закљученим уговорима

Након измене уговор о јавној набавци, доставља се

о јавним набавкама. Ова комуникација одвија се

лицима из члана 93. овог правилника.

писаним или електронским путем.

VI. НАБАВКЕ ЧИЈА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ

1. Динамика евидентирања

НИЈЕ ВЕЋА ОД 500.000 ДИНАРА

Члан 105.

Члан 100.
Набавка чија укупна процењена вредност истоврсних
набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000
динара спроводе се по правилима прописним овим

Евидентирање података врши се континуирано уно
шењем одговарајућих података у апликативни софтвер
за јавне набавке, а на начин утврђен прописима о јавним
набавкама и овим правилником.
2. Евидентирање података о поступцима набавки

Правилником.
1. Спровођење набавки чија је процењена вредност
није већа од 500.000 динара
Члан 101.

Члан 106.
Евидентирање података о поступцима набавки обу
хвата:

Набавку из члана 100. овог правилника спроводи лице

1. евидентирање успешно спроведених поступака

ангажовано на пословима јавних набавки или други

јавних набавки и поступака јавних набавки мале

запослени кога одговорно лице овласти да спроведе

вредности,
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2.евидентирање података о обустављеним посту

пословима јавних набавки (службеник за ЈН) врши

пцима јавних набавки и података о обустављеним

проверу података унетих у апликативни софтвер,

поступцима јавних набавки мале вредности,

врши евентуалне корекције и формира електронски

3. евидентирање поднетих захтева за заштиту

фајл извештаја који путем електронске поште

права и одлука донетих у поступцима за заштиту пра

доставља Управи за јавне набавке.

ва,

Одштампани обрасци које потписује одговорно лице

4. евидентирање података о обустављеним посту

чувају се у архиви.

пцима јавних набавки и јавних набавки мале вредно
сти,
5. евидентирање података о потпуно или дели
мично поништеним поступцима јавних набавки и
поступцима јавних набавки мале вредности,
6. евидентирање података о спроведеним посту
пцима у области одбране и безбед-ности Лице за

Члан 109.
У случају да Управа затражи извештај са додатним
подацима о појединачном уговору или поступку
јавне набавке, лице ангажовано на пословима јавних
набавки (службеник за ЈН) тражене податке доставља
у року од осам дана, од дана пријема захтева.

послено на пословима јавних набавки (службеник за

5. Чување документације

ЈН) евидентирање ових података врши одмах по око
нчању сваког појединачног поступка јавне набавке.
3.Евидентирање података о закљученим
уговорима
Члан 107.
Евидентирање података о закљученим уговорима

Члан 110.
Документација везана за јавне набавке чува се у складу
са прописима који уређују област документарне грађе
и архива, најмање десет година од истека уговореног
рока за извршење појединачног уговора о јавној
набавци, односно пет година од доношења одлуке о
обустави поступка.

обухвата:

VIII. Усавршавање запослених који обављају

1. евидентирање података о закљученим уговорима

послове јавних набавки

у поступцима јавних набавки и поступцима јавних
набавки мале вредности,
2. евидентирање података о извршењу закључених
уговора о јавним набавкама,
3. евидентирање података о изменама уговора о
јавним набавкама,
4. евидентирање података о набавкама на које се
закон не примењује,
5. евидентирање података о трошковима припре
мања понуда.

Члан 111.
Наручилац ће омогућити континуирано стручно уса
вршавање запослених који обављају послове јавних
набавки.
Програм усавршавања запослених који обављају
послове јавних набавки сачиниће организациона је
диница у чијем су делокругу послови људских ресу
рса.
IX. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Лице ангажовано на пословима јавних набавки (слу
жбеник за ЈН) евидентирање података из става 1.
овог члана врши одмах по закључењу, извршењу/
неизвршењу или измени уговора о јавној набавци.
4. Тромесечни извештаји о спроведеним поступцима
и закљученим уговорима о јавним набавкама
Члан 108.

Члан 112.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику града Лесковца''.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи
Правилник број: 01 број 4-93 од 12.10.2015. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 бр4-141

По истеку тромесечја, а најкасније до 10. у месецу

ПРЕДСДНИК

који следи по истеку тромесечја, лице ангажовано на

Срђан Јовић
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299.

Члан 3.

На основу члана 24. Закона о јавном окупљању ("Слу
жбени гласник РС", број 6/16), члана 32. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон) и члана 39.
Статута општине Лебане ("Службени гласник општине
Лесковац", број 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009,
04/2010, 14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015),
Скупштина општине Лебане, на седници одржаној
09.05.2018. године, донела је

Окупљања на отвореном простору пријављују се По
лицијској станици Министарства унутрашњих по
слова у Лебану.
Одржавање окупљања пријављује се подношењем
писане пријаве од стране организатора окупљања ли
чно, препоручено пошиљком или електронским пу
тем.
Пријава се подноси најкасније пет дана пре времена
одређеног за почетак одржавања окупљања.

ОДЛУКУ

Члан 4.

О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА НА

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ НА КОМЕ

вљивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ЈАВНО ОКУПЉАЊЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-154

Члан 1.

ПРЕДСЕДНИК

Одлуком о одређивању простора на територији Општине

Срђан Јовић, с.р.

Лебане на коме није дозвољено јавно окупљање (у
даљем тексту: Одлука) одређује се простор на коме
није дозвољено јавно окупљање више од 20 лица ради
изражавања, остваривања и промовисања државних,
политичких, социјалних и националних уверења и
циљева, других слобода и права у демократском дру
штву.

300.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије, број
129/07 и 83/14 - др. закон) и члана 39. Статута општине
Лебане ("Службени гласник општине Лесковац", број
16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009, 04/2010, 14/2014,

Члан 2.

21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015), Скупштина општине

Јавно окупљање није дозвољено испред објеката здра

Лебане, на седници одржаној дана 09.05.2018. године,

вствених установа, основних и средњих школа, пре
дшколских установа и објеката од стратешког и по
себног значаја за одбрану и безбедност Републике
Србије.
Поред места из става 1. овог члана, због карактеристике
места на коме су сконцентрисане државне, општинске и
верске институције, јавне службе и јавна предузећа, као
и због опасности да на том простору дође до угрожавања
безбедности људи и имовине, јавног здравља и морала,
окупљање није дозвољено у Улици Цара Душана: од
тржног центра "Јабланица" до раскрснице са улицом
"Магдалене Николић", и у Улици 19. Август: од
раскрснице са улицом "Раданска" до улаза у предузеће
"Лебантекс", као и на осталим местима на којима се
одржавањем окупљања крше људска и мањинска права
и слободе других, угрожава морал или на местима која
су затворена за јавност.

донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком, у циљу унапређења нивоа опште бе
збедности на територији општине Лебане, оснива се
Савет за безбедност општине Лебане (у даљем тексту:
Савет) и уређују се: његова надлежност, састав и начин
избора чланова Савета, права и дужности чланова
Савета, начин рада и одлучивања, средства за рад Са
вета, као и друга питања од значаја за рад Савета.
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Члан 2.
Савет се оснива као посебно стално радно тело Ску
пштине општине Лебане (у даљем текст: Скупштина).
Савет је у свом раду независтан и самосталан. Савет
ради и одлучује на седницама. Савет је за свој рад
одговоран Скупштини, којој по потреби, а најмање два
пута годишње, подноси извештај о свом раду.
II НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА
Члан 3.
Савет је надлежан да:
- сачини и објави Анализу стања безбедности у
локалној заједници, и у том циљу да прикупља инфо
рмације од надлежних органа и организација и врши
испитивање јавног мнења ради идентификовања кљу
чних проблема грађана у локалној заједници и утврђи
вања приоритета по питању безбедности у областима:
безбедности људи и имовине, насилничког криминала
(вршњачко насиље, насиље у породици, хулиганизам и
други облици насиља), болести зависности, јавног реда
и мира, комуналног реда, спречавања дискриминације,
заштите животне средине, безбедности саобраћаја,
спречавања и сузбијања других асоцијалних и девија
нтних понашања у свим областима живота и рада,
колективне безбедности становништва и други, као и
осећаја сигурности и других проблема везаних за ква
литет живота;
- сачини и објави Стратегију за безбедност у локалној
заједници, ради на спровођењу и прати спровођење
Стратегије;
- сачини и објави Акциони план за унапређење одре
ђених области безбедности, ради на спровођењу и пра
ти спровођење Акционог плана;
- припреми и реализује Комуникациони план, ради
на спровођењу и прати спровођење Комуникационог
плана;

- спроводи и прати спровођење пројеката који се
односе на безбедност у локалној заједници;
- промовише превенцију и значај безбедности у ло
калној заједници и активности које се спроводе ради
њеног постизања;
- пружа савете везане за питања безбедности у ло
калној заједници и у том циљу подржи партнерске
односе и ближу сарадњу надлежних органа, организа
ција и грађана;
- упознаје јавност са улогом и деловањем Савета.
III САСТАВ И НАЧИН ИЗБОРА ЧЛАНОВА
САВЕТА
Члан 4.
Савет има стални састав кога чине:
1) председник општине Лебане;
2) начелник Полицијске станице Лебане;
4) командир станице полиције Лебане;
5) председник Скупштине општине Лебане;
6) директор Дома здравља Лебане;
7) директор Центра за социјални рад Лебане;
8) директор ЈКП "Водовод" Лебане;
9) директор ЈКП "Комуналац" Лебане;
10) директор ЈКП "Лебане" Лебане;
11) директор ЈКП "Ветеринарска станица" Лебане;
12) председник актива директора основних и
средњих школа у Лебану;
13) начелник Општинске управе Лебане;
14) председник Основног суда у Лебану;
15) основни јавни тужилац у Лебану;
16) судија за прекршаје у Лебану;
17) и по процени/потреби други представници.
Члан 5.
Поред чланова сталног састава из члана 4. ове Одлуке,

- формира радне групе за поједина питања и поједине

чланови Савета могу бити и други грађани који чине

области безбедности у локалној заједници, као и ради

проширени састав Савета, под условом да поседују

реализовања Стратегије и Акционог плана;

доказану стручност и дугогодишње ангажовање на

- подноси извештај о свом раду Скупштини;

унапређењу безбедности, да су активно учествовали

- донесе Пословник о раду Савета;

у реализацији пројеката или активности које су

- доноси мишљења, препоруке, предлоге мера и за

усмерене на стварање услова за безбедност грађана,

кључке;
- сарађује са партнерским и спољним субјектима;

као и да поседују стручност у раду у институцијама
од значаја за безбедност.
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Члан 6.

Члан 12.

Председник општине је председник Савета по фу

Рад Савета је јаван.

нкцији.

Јавност рада Савета обезбеђује се позивањем и прису

Начелник Полицијске полицијске станице је заменик

ствовањем представника средстава јавног информисања

председника Савета по функцији.

на седнице Савета, одржавањем конференција за шта

Члан 7.
Овлашћује се председник општине да, у складу са
прописаним саставом чланова Савета из чланова 4. и
5. ове Одлуке, донесе Решење о именовању чланова
Савета, у сталном и проширеном саставу.
Чланови Савета именују се на мандатни период од
четири године.
Члан 8.
Административно-стручне и техничке послове за
потребе Савета обавља секретар Савета кога, на
предлог начелника Општинске управе, из реда запо
слених у Општинској управи, решењем из члана 7.
Ове Одлуке, одређује председник општине.
Члан 9.
Ради ефикаснијег рада, Савет може да формира ра
дне групе за поједина питања и поједине области бе
збедности у локалној заједници. Радне групе имају
руководиоца из реда Савета и најмање два члана из
области за које се група образује, који се могу именовати
из реда стручне јавности.

мпу, издавањем саопштења, као и на други погодан на
чин за информисања грађана.
Када се на седници Савета разматрају питања из њи
хове надлежности, у раду Савета, по позиву, могу
учествовати, без права одлучивања, представници
општинских и републичких предузећа, установа,
органа и организација.
Члан 13.
Савет може да ради и пуноважно одлучује ако седници
присуствује већина од укупног броја чланова Савета.
Одлуке из своје надлежности Савет доноси консе
нзусом чланова Савета.
Члан 14.
Пословником о раду Савета ближе се уређују права
и дужности председника, заменика председника и
чланова Савета, као и начин рада и одлучивања.
VI СРЕДСТВА ЗА РАД САВЕТА
Члан 15.
Финансијска средства за рад Савета обезбеђују се из
буџета општине Лебане, а могу се обезбеђивати и из

IV ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА САВЕТА
Члан 10.
Чланови Савета имају право и дужност да прису
ствују седницама Савета и учествују у његовом раду,
предлажу Савету разматрање и одлучивање о одре
ђеним питањима, као и да дају иницијативе за при
премање аката из надлежности Савета.

других извора, у складу са законом.
За свој рад чланови Савета не примају никакву
финансијску надокнаду.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Решење о именовању чланова Савета, у сталном и

V НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА
Члан 11.
Председник Савета сазива седнице по потреби, а

проширеном саставу донеће се у року од 15 дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 17.

дужан је да је сазове на предлог најмање једне тре

Пословник о раду Савета донеће се у року од 15

ћине чланова Савета или једне трећине одборника у

дана од дана ступања на снагу Решења о именовању

Скупштини.

чланова Савета, у сталном и проширеном саставу.
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Члан 18.

3. Трако Дејан из Лесковца, професор физичког

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
одлука Одлуке о оснивању Савета за безбедност ("Сл.
Гласник општине Лесковац" број 1/2005),
Члан 19.

васпитања.
- Представници из реда локалне самоуправе:
1. Лазар Николић, из Лебана,
2. Славица Перић, из Лебана,

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће

3. Станковић Маја из Лебана.

се у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-155
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

II
Мандат именованим члановима Школског одбора
траје четири године и почиње да тече истеком мандата
претходно именованим члановима Школског одбора
т.ј. од 11.06.2018. године.
III

301.
На основу члана 116. став 5, 13, и 15. и члана 117. став
1. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', број 88/2017) члана 32. ст.

Даном ступања на дужност именованих чланова, пре
стаје мандат досадањим члановима Школског одбора
Гимназије Лебана.

1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени

IV

гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана

Решење доставити именованим члановима Школског

39. ст. 1. тачке 10. Статута општине Лебане ("Службени

одбора и Гимназији Лебане.

гласник Града Лесковца", број 16/08, 21/08, 09/09, 17/09,
04/10, 14/14, 21/14, 12/15, 18/15 и 27/15), Скупштина
општина Лебане на седници одржаној дана 09.05.2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ

V
Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у ''Службеном гласнику града Лесковца''.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Решење је коначно у
управном поступку, и против њега се може покренути
управни спор.

ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ ЛЕБАНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

I

02 Број 02-173

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Гимназије

ПРЕДСЕДНИК

у Лебану и то:
- Представници из реда родитеља:
1. Васић Владица из Лебана, ул. Цара Душана 192,
2. Петровић Миодраг из Лебана, ул. Цара Душана
31/20,
3. Јовић Драган из Бошњаца, ул. Иве Лоле Рибара.
- Представници из реда запослених:
1. Спасић Данијела из Лесковца, професор мате
матике,
2. Ђорђевић Маја из Лебана, професор енглеског
језика,

Срђан Јовић
302.
На основу члана 116. став 5, 13, и 15, члана 117. став
1. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', број 88/2017) члана 32. ст.
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и
члана 39. ст. 1. тачке 10. Статута општине Лебане
("Службени гласник Града Лесковца", број 16/08,
21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 14/14, 21/14, 12/15, 18/15
и 27/15), Скупштина општина Лебане на седници
одржаној дана 09.05.2018. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОШ "РАДОВАН КОВАЧЕВИЋМАКСИМ" ИЗ ЛЕБАНА
I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора ОШ

V
Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у ''Службеном гласнику града Лесковца''.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Решење је коначно у
управном поступку, и против њега се може покренути
управни спор.

"Радован Ковачевић-Максим" из Лебана и то:

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-165

- Представници из реда родитеља:

ПРЕДСЕДНИК

1. Иванка Савић, дипломирани економиста из Ле

Срђан Јовић

бана, ул. Слободана Пенезића бр. 50,
2. Марјановић Мирослав, дипломирани економиста
из Лебана, ул Васе Пелагића бр 25,
3. Ирена Анђелковић, сарадник туризма из Лебана,
ул. Цара Лазара бр 214.

303.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС, број 129/07 и 83/2014"),
члана 39. Статута општине Лебане (Сл. Гласник града

- Представници из реда запослених:
1. Марковић Драган, наставник разредне наставе
из Лебана, ул. Косте Стаменковића 25,
2. Слободан Миленовић, наставник разредне на

Лесковца број 16/08 и 21/08, 09/09, 17/09, 04/10,14/14,
21/14, 12/15, 18/15, 27/15), Скупштина општине
Лебане на седници одржаној дана 09.05.2018. године
доноси:
ОДЛУКУ

ставе, из Лебана, ул. Његошева бр 32,
3. Јанковић Хранислав, наставник физичког васпи
тања из Бошњаца.

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског штаба за
ванредне ситуације Лебане за 2017. годину.

- Представници из реда локалне самоуправе:
1. Маја Станковић, из Лебана,
2. Братислав Ристић, из Лебана, и
3. Марко Јанковић, дипл. Правник, из Лебана
II

2. Одлуку доставити Општинском штабу за ванредне
ситуације Лебане.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

Мандат именованим члановима Школског одбора
траје четири године и почиње да тече истеком мандата

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

претходно именованим члановима Школског одбора

02 Број: 217-11/2

т.ј. од 11.06.2018. године.

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р.

III
Даном ступања на дужност именованих чланова,
престаје мандат досадашњим члановима Школског
одбора ОШ "Радован Ковачевић-Максим" из Лебана.
IV
Решење доставити именованим члановима Школског
одбора и ОШ "Радован Ковачевић-Максим" из Ле
бана.

304.
На основу члана 16. и 17. Закона о јавним предузећима
("Сл. Гл. РС" 15/16), као и члана 32. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 39. тачке 10.
Статута општине Лебане (''Службени гласник града
Лесковца'', број 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009,

7. јун 2018.
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РЕШЕЊЕ

04/2010), Скупштина општина Лебане на седници
одржаној дана 09.05.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈП "ЛЕБАНЕ" ЛЕБАНЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ

I

ОДБОРА ЈКП "ВОДОВОД" ЛЕБАНЕ

ИМЕНУЈУ СЕ за председника и чланове надзорног
одбора ЈП "Лебане" Лебане, и то:

I
ИМЕНУЈУ СЕ за председника и чланове надзорног
одбора ЈКП "Водовод" Лебане, и то:
1.Александар Јовић, из Цекавице, за председника,
2.Зоран Станковић, из Лебана, за члана,
3.Миле Станојковић, из Лебана за члана из реда

1. Часлав Цолић, из Бошњаца, за председника,
2. Миодраг Младеновић, из Лебана, за члана из
реда запослених,
3. Милица Богдановић, из Лебана, за члана.
II

запослених.

Даном ступања на снагу овог Решења престаје мандат

II
Даном ступања на снагу овог Решења престаје мандат
предходно именованим члановима Надзорног одбора

предходно именованим члановима Надзорног одбора
ЈП "Лебане" Лебане.
III

ЈКП "Водовод" Лебане.

Решење доставити именованим члановима Надзорног

III
Решење доставити именованим члановима Надзорног

одбора и ЈП "Лебане" Лебане.
IV

одбора и ЈКП "Водовод" Лебане.

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће

IV
Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у ''Службеном гласнику града Лесковца''.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног ре
шења може се покренути спор пред надлежним су

се у ''Службеном гласнику града Лесковца''.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног
решења може се покренути спор пред надлежним
судом.

дом.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

02 Број 02-166

02 Број 02-170

ПРЕДСЕДНИК

ПРЕДСЕДНИК

Срђан Јовић, с.р.

Срђан Јовић, с.р.
305.

306.

На основу члана 16. и 17. Закона о јавним предузећима

На основу члана 16. и 17. Закона о јавним предузећима

("Сл. Гл. РС" 15/16), као и члана 32. тачка 9. Закона

("Сл. Гл. РС" 15/16), као и члана 32. тачка 9. Закона

о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број

о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број

129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 39. тачке 10.

129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 39. тачке 10.

Статута општине Лебане (''Службени гласник града

Статута општине Лебане (''Службени гласник града

Лесковца'', број 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009,

Лесковца'', број 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009,

04/2010), Скупштина општина Лебане на седници

04/2010), Скупштина општина Лебане на седници

одржаној дана 09.05.2018. године, донела је

одржаној дана 09.05.2018. године, донела је
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РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ

ОДБОРА ЈКП "КОМУНАЛАЦ" ЛЕБАНЕ

ВЕЋА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I

I

ИМЕНУЈУ СЕ за председника и чланове надзорног

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ функције члана Општинског ве

одбора ЈКП "Комуналац" Лебане, и то:

ћа општине Лебане, и то:

1. Миле Ракић, из Лебана, за председника,

1. Новица Коцић из Цекавице,

2. Бранислав Алексић, из Лебана, за члана из реда

2. Милан Кривошија из Лебана, ул. 8.Новембар бр.

запослених,

1.

3. Ана Златановић, из Лебана, за члана.
II

II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће

Даном ступања на снагу овог Решења престаје мандат

се у Службеном гласнику града Лесковца.

предходно именованим члановима Надзорног одбора
ЈКП "Комуналац" Лебане.

III
Решење доставити разрешеним члановима Општи

III

нског већа општине Лебане, Општинском већу општи

Решење доставити именованим члановима Надзорног

не Лебане и Одељењу за привреду и финансије опшине

одбора и ЈКП "Комуналац" Лебане.

Лебане.

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

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног ре
шења може се покренути спор пред надлежним су
дом.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

решења може се покренути спор пред надлежним

02 Број 02-160

судом.

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-167
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р.
307.
На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана
73. Статута општине Лебане ("Службени гласник града
Лесковца" број 16/08, 21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 14/14,
21/14, 12/15, 18/15 и 27/15), и члана 136. Пословника
Скупштине општине Лебане ("Службени гласник Града
Лесковца", број 22/16), Скупштина општине Лебане на
седници одржаној 09.05.2018. године, донела је

308.
На основу члана 45. и 50. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/2014-др.
закон) и члана 64. и 73. Статута општине Лебане
("Службени гласник града Лесковца" број 16/08, 21/08,
09/09, 17/09, 04/10, 14/14, 21/14, 12/15, 18/15 и 27/15),
Скупштина општине Лебане на седници одржаној
09.05.2018. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

7. јун 2018.
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I

IV

БИРАЈУ СЕ за чланове Општинског већа општине

Решење доставити изабраним члановима Општинског

Лебане, и то:

већа општине Лебане, Општинском већу и Одељењу
за привреду и за финансије.

1. Слободан Станковић из Лебана,
2. Марко Тошић из Пертата.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног ре
шења може се покренути спор пред надлежним судом.

II
Задужење ресора изабраним члановима Општинског

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

већа општине Лебане биће накнадно одређено на

02 Број 02-161

седници општинског већа општине Лебане.

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

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

АКТИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА
БОЈНИК

Члан 3.

309.
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС", бр. 129/07), члана 47. Правилника
о садржини, поступку и начину доношења Програма
уређивања грађевинског земљишта ("Сл. гласник РС",
бр.27/2015) и члана 24. Статута општине Бојник ("Сл.
гласник града Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09,
11/10, 20/13, 21/15 и 1/16)), Скупштина општине Бојник
на седници одржаној 30.05.2018.године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СРЕДЊЕРОЧНОГ
ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

После тачке 26. додаје се тачка 27. која гласи: "учешће
општине Бојник за пројекат инфраструктурно опре
мање агробизнис зоне у Косанчићу (конкурс) који обу
хвата саобраћајнице, атмосферску канализацију, воду,
телефонске водове, електроенергетске инстлације и
фекалну канализацију, и уписује износ 25.716.000 ди
нара".
Члан 4.
У делу Програма "Преглед улагања у средњерочном
програму", после позиције II - уређивање грађевинског
земљишта, додаје се позиција III која гласи: "приба
вљање грађевинског земљишта у јавну својину", и упи
сује износ 4.290.400 динара.
Члан 5.

Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне средњерочног

Износ укупног улагања од 512.780.730 динара мења
се износом 543.092.995 динара.

програма уређивања грађевинског земљишта за период

Члан 6.

2016 - 2020. године ("Сл.гласник града Лесковца", бр.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће

5/16 и 49/16).

објављена у "Службеном гласнику града Лесковца".
Члан 2.

У делу Програма 111.4. - саобраћајне површине под Б

02 Број: 06-14-1/18

после тачке 25. додаје се тачка 26. која гласи: "санација

Дана, 30.05.2018.г.

и адаптација улице 9. Југовића у Бојнику, и уписује

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

износ од 305.865 динара".

Дејан Стојановић
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310.

Ђаце, Мрвеш и Каменица и расвете за игралиште у

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи

Придворици, и уписује износ 4.424.164 динара.

("Сл. гласник РС", бр. 129/07), члана 47. Правилника
о садржини, поступку и начину доношења Програма
уређивања грађевинског земљишта ("Сл. гласник РС",
бр. 27/2015), Средњорочног програма уређивања гра
ђевинског земљишта ("Сл. гласник града Лесковца", бр.
5/16 и 49/16) и члана 24. Статута општине Бојник ("Сл.

Члан 3.
У делу Програма после позиције III - Програм уре
ђивања грађевинског земљишта додаје се позиција IV
- Прибављање грађевинског земљишта и јавну својину,
и уписује износ 4.290.400 динара.

гласник града Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09,
11/10, 20/13, 21/15 и 1/16), Скупштина општине Бојник
на седници одржаној30.05. 2018. године, донела је:

Члан 4.
Укупна вредност Програма од 156.070.436 динара
мења се износом 206.377.005 динара.

ОДЛУКУ

Члан 5.

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће

ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ

објављена у "Службеном гласнику града Лесковца".

ИНФРАСТРУКТУРЕ И УРЕЂИВАЊА
02 Број: 06-14-2/18 30.05. 2018.Г.

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Програма
одржавања комуналне инфраструктуре и уређивања
грађевинског земљишта за 2018. годину ("Сл. гласник
града Лесковца", бр. 27/17).

311.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14-др. закон)
и члана 24. став 1. Тачка 8. Статута општине Бојник

Члан 2.

("Службени гласник града Лесковца", бр.11/08... и1/16),

У позицији III - Програм уређивања грађевинског

Скупштина општине Бојник, на седници одржаној

земљишта после тачке 2. додаје се тачка 3:

30.05.2018. године, доноси

• Учешће општине Бојник за конкурисање за пројекат

ОДЛУКУ

"Инфраструктурно опремање агробизнис зоне у
Косанчићу (саобраћајнице, атмосферска канализација,

О УКИДАЊУ ФОНДА

воде, телефонски водови, електроенергетске инстала

ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

ције и фекална канализација) и уписује износ 30.859.200.

ОПШТИНЕ БОЈНИК

• Пренете уговорне обавезе из претходне године
за асфалтирање пута Д. Коњувце - Дубрава и пута
Црквица-Граница, као и за санацију и адаптацију улице
9. Југовића у Бојнику, и уписује износ 13.074.045.
• Пренете и уговорене обавезе за документацију
за агробизнис зону у Косанчићу, и уписује износ од
828.000 динара.
• Пренете уговорне обавезе за доградњу НН мреже
у Бојнику и Кацабаћу и уличне расвете у Мијајлици,
и уписује износ 1.121.160 динара.
• Пренете уговорне обавезе за изградњу уличне
расвете Мала и Велика Црквица, Мијајлица, Вујаново,

Члан 1.
Укида се Фонд за развој пољопривреде општине Бо
јник, основан одлуком Скупштине општине Бојник
број:06.12 од 20.02.2009. године ("Сл. гласник гра
да Лесковца" бр. 3/2009) и престаје са радом Фонд
за развој пољопривреде општине Бојник ПИБ
104860340, матични број17667050 (у даљем тексту:
Фонд)
Члан 2.
Фонд престаје са радом дана 31.05.2018.године.

7. јун 2018.
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312.

Члан 3.
Основно стадо (женска телад и стеоне јунице до
момента тељења) у власништву Фонда преноси се у
робне резерве меса у живој стоци општине Бојник.
Остала права и обавезе Фонда преносе се на општину
Бојник.
На основу ове одлуке извршиће се гашење подрачуна
Фонда о чему ће се старати Одељење за привреду,
финансије и локални економски развој Општинске
управе општине Бојник.
Затечена новчана средства са рачуна Фонда за развој

На основу чл. 64, 65, 66. и 67. Закона о буџетском
систему ("Службени гласник Републике Србије", бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр.,
108/13, 142/14, 68/15 - др. закон и 103/15), члана 32.
став 1. тачка 6. и члана 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије",
бр. 129/07 и 83/14 - др. закон)) и члана 24. став 1. Тачка
8. Статута општине Бојник("Службени гласник града
Лесковца", бр.11/08... и 1/16), Скупштина општине
Бојник, на седници одржаној 30. 05.2018. године, доноси

пољопривреде општине Бојник преносе се на уплатни

ОДЛУКУ

рачун јавних прихода буџета општине Бојник.
Целокупна документација и архива Фонда, предаје се

О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ

Општинској управи општине

ОПШТИНЕ БОЈНИК

Бојник.
Члан 4.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Корисници буџетских средстава којима су на основу
конкурса одобрена средства за реализацију одређених

Члан 1.

пројеката или подстицајних средстава, наставиће са

Овом Одлуком оснива се буџетски Фонд за развој

коришћењем средстава до износа уговореног са Фо
ндом.

пољопривреде на територији општине Бојник (у да
љем тексту: Фонд) и уређује: сврха Фонда, време за
које се оснива Фонд, извори финансирања Фонда и

Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје радни однос

начин коришћења средстава Фонда.
Члан 2.

запосленима у Фонду.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје рад органа
Фонда, и то: Управног одбора Фонда за развој пољо
привреде општине Бојник, Надзорног одбора Фонда за
развој пољопривреде општине Бојник и мандат дире
ктора Фонда.

Фонд је евиденциони рачун у оквиру главне књиге
трезора општине Бојник, који се отвара у складу са
Законом.
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Овлашћује се Цакић Саша досадашњи директор Фо
нда да предузме све правне радње потребне за уки
дање и престанак рада Фонда.

Члан 3.
Фонд се образује ради подстицања, очувања, уна
пређења пољопривреде и руралног развоја на тери

Члан 6.

торији општине Бојник, на неодређено време

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана до
ношења а објавиће се у "Службеном гласнику града
Лесковца".

Члан 4.
Фондом управља Општинка управа општине Бојник

02 Број: 06-14-3/18
У Бојнику30.05.2018. Године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

Члан 5.
Фонд се финансира из:
1) апропријација обезбеђених у оквиру буџета општи
не за текућу годину;
2) наменских прихода буџета;
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3) других јавних прихода, у складу са Законом.

("Сл. гласник града Ј1есковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09,
9/09, 11/10, 20/13,21/15, 1/16 и 27/17) и члана 6 Одлуке

Преузимање обавеза и плаћање на терет Фонда врши

о оснивању буџетског фонда за развој пољопривреде

се до нивоа средстава одобрених Фонду.

на територији општине Бојник 02 Број: 06-14-4/18 од
30.05.2018. године, Скупштина општине Бојник на

Члан 6.
Средства Фонда користе се за финансирање активности

седници одржаној дана 30.05.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ

у складу са усвојеним Програмом коришћења средстава
фонда (у даљем тексту: Програм), који доноси Скупштина општине Бојник.
Послове на изради Програма, праћењу реализације
Програма и изради Извештаја о реализацији Програма
обавља Комисија.
Комисија из става 2. овог члана има председника и
четири члана, које именује Скупштина општине Бојник,

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ, ПРАЋЕЊЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА О
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БОЈНИК

на мандатни период одчетири године.
Начин рада и друга питања од значаја за рад Комисије

I

одређују се посебним Правилником који доноси

У Комисију за израду, праћење реализације и израду

Општинско веће општине Бојник.

извештаја о реализацији Програма коришћења сре

Члан 7.
0 додели средстава фонда Комисија одлучује у складу
са Законом, овом Одлуком и другим општинским
прописима.

дстава буџетског фонда за развој пољопривреде на
територији општине Бојник ИМЕНУЈУ СЕ:
1. Саша Цакић из Бојника- за председника
2. Славољуб Крстић из Бојника- за члана

Члан 8.
Стручне и административно-техничке послове за
потребе Комисиј обавља Оделење за привреду и фи
нансије и локални економски развој општинске упра

3. Дивна Цветковић из Ђаца- за члана
4. Ивана Љубисављевић из Бојника- за члана
5. Милан Одловић из Бојника- за члана
II

ве Бојник.
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Мандат именованих лица траје 4 (четири) године.
III

Члан 9.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доно
шења и објавиће се у "Службеном гласнику града Ле
сковца".
02 Број: 06-14-4/18
У Бојнику:30.05.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић

Именивани имају право на накнаду за рад у Комисији
за израду, праћење реализације и израду извештаја о
реализацији Програма коришћења средстава буџетског
фонда за развој пољопривреде на територији општине
Бојник у складу са Одлуком о накнадама за рад одбо
рника, чланова радних тела Скупштине општине Бо
јник, чланова општинског већа и чланова радних тела и
комисија које образују органи општине Бојник 02 Број:
06-15/2015 од 18.12.2018. године.
IV

313.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи

Решење ступа на снагу наредног дана од дана доно

("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закони и

шења и биће објављено у "Сл. гласнику града Леско

101/16 - др. закон ), члана 24 Статута општине Бојник

вца".

7. јун 2018.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОЈНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
02 Број: 06-14-5/18
Датум: 30.05.2018. године

Члан 3.
Робне резерве су у својини општине Бојник.
Робним резервама управља Општинско веће општине
Бојник.
Члан 4.

Бојник

Пословање робним резервама врши ЈКП "Јединство"
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бојник.

ОПШТИНЕ БОЈНИК

Управне, стручне и економске послове везане за по

Дејан Стојановић

словање робним резервама обавља ЈКП "Јединство"
Бојник.

314.
На основу члана 3. став 3. а у вези члана 4. став 1. тачка
1. Закона о робним резервама ("Сл. гласник РС", бр.
104/13), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07 и 83/14 - др.
закон) и члана 24. став 1. Статута општине Бојник ("Сл.
гласник града Лесковца", бр. 11/08...1/16), Скупштина
општине Бојник, на седници одржаној дана 30.05.2018.

Члан 5.
ЈКП "Јединство" Бојник је дужно да пословање робним
резервама врши по тржишним условима и у складу са
начелом доброг привредника.
ЈКП "Јединство" Бојник је дужно да предузме све не
опходне мере ради благовременог спречавања настанка
материјалне штете на робним резервама.

године, донела је

Члан 6.
ОДЛУКУ

О ОБРАЗОВАЊУ РОБНИХ РЕЗЕРВИ МЕСА
У ЖИВОЈ СТОЦИ

Годишњи програм робних резерви доноси се за период
једне календарске године, по ступању на снагу Одлуке
о буџету општине.
Годишњим програмом робних резерви утврђује се вр
ста, назив, количина и вредност роба које се образују

Члан 1.

и обнављају као робне резерве, рокови набавке и обна

Општина Бојник образује робне резерве меса у живој

вљања робних резерви, минимум робних резерви; инве

стоци (у даљем тексту: робне резерве) ради обезбеђења

стиционе потребе, потребан износ средстава за извр

редовног снабдевања и стабилности тржишта на

шење годишњег програма и др.

територији општине Бојник, као и ради обезбеђења

Годишњи програм робних резерви доноси Скупштина

потреба општине за случај ванредног стања, непосредне

општине Бојник.

ратне опасности и рата.

ЈКП "Јединство" Бојник подноси Скупштини општи

Овом Одлуком уређују се услови за образовање, фи

не годишњи извештај о пословању робним резервама.

нансирање, обнављање, управљање и пословање ро

Члан 7.

бним резервама општине Бојник.
Члан 2.

Упутство за реализацију програма из претходног члана,
доноси Општинско веће општине Бојник.

Циљ образовања робних резерви је заустављање тре

Упутством се ближе одређују услови поверавања, чува

нда смањења бројног стања живе стоке, повећање

ња, одржавања, обнављања, замене и увећања робних

броја квалитетних приплодних грла, побољшање ге

резерви.

нетских потенцијала квалитетних приплодних грла,
стварање предуслова за формирање "Нукпеус запата"
- центра за производњу грла висококвалитетних при
плодних вредности и повећање броја произвођача са
одрживом сточарском производњом.

Члан 8.
Пословање робним резервама и то образовање, чува
ње и финансирање робних резерви обавља ЈКП "Једи
нство" Бојник, на основу Годишњег програма.
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У пословању робним резервама ЈКП "Јединство" Бо
јник закључује правне послове, а нарочито уговоре о:
1) набавци, смештају, чувању и обнављању робних
резерви;

Члан 15.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Оделзење
за привреду, финансије и локални економски развој
Општинске управе општине Бојник.
Члан 16.

2) технолошким процесима над робним резервама;
3) донацијама;

Ступањем на снагу ове одлуке, робне резерве општине

4) закупу опреме;

Бојник преузимају основно стадо (женска телад и

5) Другим пословима из делокруга свог рада.

стеоне јунице до момента тељења) које су биле у

Лица којима су на основу уговора поверена на чување
робне резерве, дужна су да се придржавају одредаба

власништву Фонда за развој пољопривреде општине
Бојник, а који је престао са радом 31.05.2018. године.

уговора, да на захтев овлашћеног представника ЈКП

Члан 17.

"Јединство" Бојник, омогуће квантитативну и квали

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана до

тативну контролу робе; да на захтев овлашћеног пре

ношења и објавиће се у "Службеном гласнику града

дставника ЈКП "Јединство" Бојник ставе на увид испра

Лесковца".

ве и сву потребну документацију која се односи на робу

02 Број: 06-14-6/2018

коју чувају као и да им омогуће изузимање и премештај

У Бојнику, дана 30.05.2018. године

робе.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
Члан 9.

ПРЕДСЕДНИ
Дејан Стојановић

Робне резерве се образују набавком робних резерви
или робном разменом.
Набавка се врши куповином робних резерви и угова
рањем производње робних резерви.
Члан 10.

315.
На основу члана 55. став 5. Закона о водама ("Сл.
Гласник РС" бр.30/10,93/12 и 101/16), члана 32. Закона
о локалној самоуправи ("Сл. гласник Републике

Робне резерве се обнављају заменом робних резерви,

Србије", бр.129/2007, 83/14 - др. закони и 101/16 - др.

продајом, набавком и давањем на чување ради обна

закон) и члана 24. тачка 6. Статута општине Бојник

вљања.

("Сл.гласник града Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09,
Члан 11.

9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17), Скупштина

Средства за пословање робним резервама обезбеђују

општине Бојник на седници одржаној дана 30.05.2018.

се у буџету општине Бојник и из других извора у
складу за законом.

године, донела је
ОДЛУКУ

Члан 12.
Робне резерве се оснивају на неодређено време.
Члан 13.
За неовлашћено располагање робним резервама, оту
ђивање, замену, прескладиштење и слична понашања
супротна овој одлуци, примењиваће се казнене одредбе
Закона о робним резервама.
Члан 14.

О ДОПУНИ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК за 2018
годину ("Сл.гласник града Лесковца",
бр.6/18)
Члан 1.
У Оперативном плану одбране од поплава за воде
II реда на територији општине Бојник , број 02Број:

Попис робних резерви извршиће се до дана ступања

06-8-9/18 од 30.03.2018 године, ("Сл.гласник града

на снагу ове Одлуке.

Лесковца", бр.6/18) врши се следећа допуна:

7. јун 2018.
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Иза Предмера и Предрачуна превентивних радова

Члан 2.

за спровођење одбране од поплава на територији

У осталом делу Оперативног плана одбране од по

општине Бојник за водотоке II реда за 2018. годину
после редног броја З.додаје се 4. као следећа
активност која гласи:
4. идејно решење за уређење Придворачког потока
(Шумског потока) кроз село Придворица општина
Бојник,и предмер и предрачун радова на регулацији
Придворачког потока за изградњу бетонских зидова
на исти, који ће бити саставни део Оперативног
плана.

плава за воде II реда на територији општине Бојник
за 2018 годину остаје неизмењен.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја
вљувања у "Службеном гласнику града Лесковца".
02 Број: 06-14-7/18
Дана: 30.05.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић
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316.

града Лесковца", број 11/08), Одељење за урбанизам,

На основу члана 100 став 3 Закона о заштити животне

имовинско-правне и инспекцијске послове општинске

средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09-

управе Бојник утврдило је предлог:

др. Закон, 72/09-др. Закон, 43/11 - одлука УС и 14/16),
члана 32 Закона о локланој самоуправи ("Сл. гласник
РС"" бр. 129/07,83/14-др. закон и 101/16 - др. закон),
члана 24 Статута општине Бојник ("Сл. гласник града
Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13,
21/15, 1/16 и 27/17), Скупштина општине Бојник на
седници одржаној дана30.05.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
о усвајању измена и допуна
Програма коришћења средстава
Буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Бојник за
2018. годину
I
УСВАЈАЈУ СЕ измене и допуне Програма коришћења
средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине општине Бојник за 2018. Годину.
II
Саставни део ове Одлуке је предлог измена и допуна
Програма коришћења средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине општине Бојник за 2018.
годину.
III
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у "Службеном гласнику града Лесковца".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОЈНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
02 Број:06-14-8/18
Датум: 30.05.2018. године
Бојник
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дејан Стојановић
317.
На основу члана 100.став 3. Закона о заштити жи
вотне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04,
36/09 и 72/09, 43/11 и 14/16) и члана 16. став 1. тачка
11. Статута Општине Бојник ("Службени гласник

Измена и допуна Програма
коришћења средстава буџетског
фонда за заштиту животне средине
општине Бојник за 2018. годину
1. Овим изменама и допунама Програма утврђује се
намена и начин коришћења средстава буџетског фонда
за заштиту животне средине општине Бојник за 2018.
годину, намењених за реализацију планова, програма,
пројеката и других активности у области заштите и
унапређивање животне средине на територији општине
Бојник.
2. Средства Фонда из тачке 1. овог програма у укупном
износу од 5.610.713,52 динара, оствариће се од накна
де за заштиту и унапређивање животне средине која се
наплаћује по Одлуци о накнади за заштиту и унапре
ђивање животне средине општине Бојник и пренетих
средства из предходне године, у износима од:
- накнаде за заштиту и унапређивање животне сре
дине 2.100.000,00 динара и
- пренетих средстава из предходне године у износу
од 3.510.713,52 динара, од којих се износ од 520.500,00
динара, планира за финансирање активности које су
спроведене у 2017.години а биће плаћене у 2018.
години.
3. Средства фонда из тачке 2. овог Програма користи
ће се за следеће активности:
Ред.
Врста Активности
Износ
број
1. Делимично чишћење река, потока 1.200.000,00
и канала од комуналног отпада и
шибља
2. Уклањање неуређених депонија 1.300.000,00
и сметлишта на територији
општине Бојник,и одвожење
смећа на регионалну депонију и
депоновање истог
3. Уређење очишћених депонија,
300.000,00
израда и постављање табли
са упозорењем " забрањено
бацање отпада " и озелењавање
разчишћених површина
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4. Системска дезинсекција на
750.000,00
територији општине Бојник
5. Уништавање амброзије и киселог 200.000,00
дрвета на територији општине
Бојник
6. Набавка опреме за проширење
1.040.213,52
система организованог
сакупљања отпада - односно
набавка пластичних контејнера
1,1 м3
7. Праћење нивоа загађујућих
200.000,00
материја у ваздуху
8. Мерења у животној средини по
100.000,00
указаној потреби због хемијског
удеса и по захтеву инспектора за
заштиту животне средине
9. Активности које су спроведене у 520.500,00
2017 години а нису плаћене
УКУПНО
5.610.713,52

став 1 Статута Установе дом културе "Бојник" Бојник

4. Јавне набавке за потребе овог програма спроводи

РАЗРЕШАВА СЕ Ненад Јовановић из Придворице,

Одељење за привреду, финансије и локално економски
развој општинске управе Бојник.
5. Одељење за привреду, финансије и локално еко

број: 04/16 од 07.12.2016. године, члана 32 став 1
тачка 9 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник
РС"" бр. 129/07, 83/14-др. Закон и 101/16- др. закон),
члан 24 став 1 тачка 9) Статута општине Бојник
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09,
9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17), Скупштина
општине Бојник седници одржаној дана 30.05.2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ДОМ КУЛТУРЕ
"БОЈНИК" БОЈНИК
I
инг. машинства, дужности вршиоца дужности дире
ктора Установе дом културе "Бојник" Бојник, због
истека мандата.

номски развој Општинске управе Бојник одговорно је
за законито и наменско коришћење средстава фонда.
6. Председник општине Бојник овлашћен је за распо
лагање средствима са евиденционог рачуна фонда.

II
Решење ступа на снагу даном доношења и биће обја
вљено у "Службеном гласнику града Лесковца".

7. Финансирање активности из овог програма вршиће

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

се у зависности од прилива средстава прикупљених

ОПШТИНА БОЈНИК

у складу са Одлуком о буџетском фонду за заштиту

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

животне средине општине Бојник. Уколико се приходи

02 Број: 06-14-9/18

не остварују у планираном износу председник општине

Датум: 30.05.2018. године

Бојник одређује приоритетне активности.

Бојник

8. Извештај о реализацији овог Програма подноси
Општинска управа општине Бојник, Одељење за урба

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

низам, имовинско-правне и инспекцијске послове, Ми

Дејан Стојановић

нистарству заштите животне средине, најкасније до
31.марта текуће године за претходну годину, односно на
захтев Министарства.
9. Неикоришћена средства из члана 2. овог програма
на крају 2018. године преносе се у наредну годину.
10.Овај Програм објавити у "Службеном гласнику
града Лесковца".
318.
На основу члана 34 и члана 39 Закона о култури ("Сл.
гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), члана 27

319.
На основу члана 37 Закона о култури ("Сл. гласник
РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), члана 25 Статута
Установе дом културе "Бојник" Бојник број: 04/16 од
07.12.2016. године, члана 32 став 1 тачка 9 Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС"" бр. 129/07,
83/14-др. Закон и 101/16- др. закон), члан 24 став 1
тачка 9) Статута општине Бојник ("Сл. гласник града
Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13,
21/15, 1/16 и 27/17), на предлог Општинског већа
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општине Бојник, Скупштина општине Бојник седници
одржаној дана 30.05.2018. године, донела је

II
Решење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у "Службеном гласнику града Лесковца".

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ДОМ КУЛТУРЕ

ОПШТИНА БОЈНИК

"БОЈНИК" БОЈНИК

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
02 Број: 06-14-10/18

I

Датум: 30.05.2018. године
Бојник

ИМЕНУЈЕ СЕ Ненад Јовановић из Придворице, инг.
машинства, за вршиоца дужности директора Установе

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

дом културе "Бојник" Бојник до именовања директора

Дејан Стојановић

Установе дом културе "Бојник" Бојник по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже до једне године.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ВЛАСОТИНЦЕ

II

320.
На основу члана 51. став 1. тачка 1., члана 53. За
кона о запосленима у аутономним покрајинама и

До престанка рада на положају именоване дошло је
због протека времена на које је постављена.
III

јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС"
број 21/16), члана 46. став 1. тачка 7. Закона о ло

Ово Решење је коначно.

калној самоуправи ("Службени гласник Републике
Србије", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др.
закон), члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине
Власотинце ("Службени гласник града Лесковца",
број 12/08, 24/11, 17/17 и 21/17-пречишћен текст) и
члана 36. и 38. Одлуке о Општинском већу општине

IV
Решење објавити у "Службеном гласнику града Ле
сковца" и на сајту општине Власотинце.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 04.06.2018.године, 01 број 06-29-3/18.

Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца" 12/08),

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Општинксо веће општине Власотинце на 96. седници

Зоран Тодоровић

од 04.06.2018.године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ РАДА СЛУЖБЕНИКУ НА
ПОЛОЖАЈУ - НАЧЕЛНИКУ ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
ЗБОГ ПРОТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈЕ ЈЕ
ПОСТАВЉЕН

321.
На основу члана 56. став 2. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне само
управе ("Сл. гласник РС" број 21/16), члана 46. став
1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14 - др. закон,
101/16 - др. закон), члана 40. став 1. тачка 7. Статута

I

општине Власотинце ("Службени гласник града

Утврђује се да је Драгани Митковић службенику на

Ј1есковца", број 12/08, 24/11, 17/17 и 21/17-пречишћен

положају - начелник Општинске управе општине Вла

текст) и члана 36. и 38. Одлуке о Општинском већу

сотинце престао рад на положају.

општине Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца"
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РЕШЕЊЕ

12/08), Општинксо веће општине Власотинце на 96.
седници од 04.06.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА ПОПУНУ РАДНОГ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

НА ПОЛОЖАЈУ - НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

СЛУЖБЕНИКА НА ПОЛОЖАЈУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

I

ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

ОБРАЗУЈЕ СЕ Конкурсна комисија за попуну радног
места службеника на положају - Начелника општи

I
Поставља се Богиша Михајловић дипломирани

нске управе општине Власотинце следећем саставу:

правник из Шишаве, запослен у Општинској управи
општине Власотинце, за Вршиоца дужности службе
ника на положају - начелника Општинске управе.
II

1. Братислав Петровић, дипл. ецц, Председник
Комисије,
2. Ивана Станојевић, дипл. правник, члан комисије
и

Вршилац дужности службеника на положају - наче
лника Општинске упрве обављаће послове начелника

3. Душица Стојановић, дипл. правник, члан коми
сије.

управе најдуже три месеца од дана постављења, без
спровођења јавног конкурса.

II
Задатак конкурсне комисије је да спроведе изборни

III

поступак за попуну радног места службеника на по
ложају - Начелника општинске управе општине Вла

Ово Решење је коначно.

сотинце, а на основу Закона о запосленима у ауто

IV

номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Решење објавити у "Службеном гласнику града Ле

("Сл. гласник РС ." број 21/16), Уредбе о спровођењу

сковца" и на сајту општине Власотинце.

интерног и јавног конкурса за попуњавање радних
места у аутономним покрајинама и јединицама локалне

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,

самоуправе ("Сл. гласник РС", бр.95/16) и Одпуке

дана 04.06.2018.године, 01 број 06-29-3/18.

општинског већа општине Власотинце о расписивању

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

јавног конкурса за попуњавање положаја Начелника

Зоран Тодоровић

општинске управе општине Власотинце 01бр.06- 294/18

322.
На основу члана 95. став 2. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне само
управе ("Сл. гласник РС ." број 21/16), Уредбе о спро
вођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање
радних места у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр.95/16) и
члана 36. и 38. Одлуке о Општинском већу општине
Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца" 12/08),
Општинксо веће општине Власотинце на 96. седници
од 05.06.2018.године, донело је

III
Ово Решење је коначно.
IV
Решење објавити у "Службеном гласнику града Ле
сковца" и на сајту општине Власотинце.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 04.06.2018.године, 01 број 06-29-5/18.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Тодоровић
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АКТИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА
ЦРНА ТРАВА

Лесковца",број 17/2012), Скупштина општине Црна

323.

Трава, на седници одржаној 04.06.2018. године, донела

На основу члана 55. став 5. Закона о водама ("Службени

је

гласник РС", број 30/2010, 93/2012 и 101/2016), члана

ОДЛУКУ

84. став 3. Закона о ванредним ситуацијама ("Службени
гласник РС", број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана
20. тачка 19. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", број 129/2007, 83/2014 и 101/2016), члана
28. Статута општине Црна Трава ("Службени гласник
града Ј1есковца", број 17/2012), а по прибављеном

О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ
ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ДАВАЊА У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

мишљењу Јавног водопривредног предузећа "Србија
воде" Београд, Водопривредни центар "Морава" Ниш,
број 3450/1 од 18.04.2018. године, Скупштина општи
не Црна Трава, на својој седници одржаној дана,
04.06.2018. године доноси

Члан 1.
Одређује се Председник општине Црна Трава, као
орган надлежан за доношење Одлуке о расписивању
јавног огласа о давању у закуп и на коришћење пољо
привредног земљишта у државној својини у општи

ОДЛУКУ

ни Црна Трава за 2018 годину уз сагласност Мини

О усвајању Оперативног плаНа за
одбрану од поплава за воде II реда на
територији општине Црна Трава за
2018. годину

старства пољопривреде шумарства и водопривреде (у
даљем тексту Министарство), а у складу са Годишњим
програмом заштите, уређења и коришћења пољопри
вредног земљишта општине Црна Трава за 2018 годину.
Члан 2.

1. Усваја се Оперативни план за одбрану од поплава
за воде II реда на територији општине Црна Трава за
2018. годину.

Одређује се Председник општине, као надлежан орган,
да на основу предлога Комисије за спровођење поступка
јавног надметања коју образује Скупштина општине,

2. Оперативни план за одбрану од поплава за воде
II реда на територији општине Црна Трава за 2018.
годину чини саставни део ове Одлуке.

донесе Одлуку о давању у закуп и на коришћење по
љопривредног земљишта у државној својини, уз сагла
сност Министарства.
Члан 3.

3. Одлука ступа на даном објављивања, а објавиће се

Одредбе члана 1. и 2. ове Одлуке односе се и на пољо

у "Службеном гласнику града Лесковца".

привредно земљиште које је у складу са посебним За
коном одређено као грађевинско земљиште, а користи

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

се за пољопривредну производњу до привођења плани

Председник

раној намени, као и на пољопривредне објекте у држа

Јоца Митић

вној својини.

324.

Члан 4.

На основу чл.64 ст.З. Закона о пољопривредном зе

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће

мљишту ("Сл. гласник РС" бр.62/06, 65/08-др.закон и

објављена у "Службеном гласнику града Лесковца".

41/09,112/15 и 80/2017), чл. 32. ст.1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

129/2007 и 83/2014 - др. закон) и чл. 28 ст.1. тачка 6.

ПРЕДСЕДНИК

Статута општине Црна Трава ("Службени гласник града

Јоца Митић
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325.

за комуналну делатност и путну инфраструктуру "Ви

На основу члана 19. став 1. тачка 3. Закона о јавној сво

лин Луг" Црна Трава ради обављања комуналне услуге -

јини ("Службени гласник РС", број 72/2011, 88/2013,

одржавање пијаца и пружања пијачних услуга - поверене

105/2014, 104/2016, 108/2016 и 113/2017), члана 32.

ЈП "Вилин Луг" Одлуком о комуналним делатностима

Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник

на територији општине Црна Трава ("Службени гласник

РС", број 129/2007, 83/2014 и 101/2016) и члана 28. Ста

града Лесковца", број 24/2013).

тута општине Црна Трава ("Службени гласник града
Лесковца", број 17/2012), Скупштина општине Црна

3. Непокретности из тачке 1. ове Одлуке дају се на

Трава, на седници одржаној дана 04.06.2018. године

коришћење без накнаде Јавном предузећу за ко

донела је

муналну делатност и путну инфраструктуру "Вилин
ОДЛУКУ

О давању на коришћење објекта

Луг" Црна Трава на неодређено време, до опозива.
4. Овлашћује се председник општине Црна Трава да

пијаце у Црној Трави

са Јавним предузећем за комуналну делатност и путну

1. Даје се на коришћење без накнаде Јавном предузећу

вор о давању на коришћење непокретности из тачке 1.

за комуналну делатност и путну инфраструктуру "Ви

ове Одлуке.

инфраструктуру "Вилин Луг" Црна Трава закључи уго

лин Луг" Црна Трава из Црне Траве, МБ 17300806,
ПИБ 101065279, објекат пијаце, површине 321 м2,

5. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће

изграђен на катастарској парцели 16999 К.О. Црна

објављена у "Службеном гласнику града Лесковца".

Трава, са припадајућим помоћним објектом површи
не 22 м2.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
ПРЕДСЕДНИК

2. Давање на коришћење без накнаде непокретности
наведених у тачки 1. ове одлуке врши се Јавном предузећу

Јоца Митић
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